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 23.8.18מיום  45פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין מס' 

 
 
 

 ראש העיר - מר משה אבוטבול  נוכחים:
 סגן ומ"מ ראש העיר - מר מאיר בלעיש   
 סגן ראש העיר - מר שמוליק גרינברג  
 משנה ראש העיר - מר חיים בן מרגי  
 חבר מועצת עיר -  מר יגאל חדד  
 חבר מועצת עיר - מר ישעיהו ארנרייך   
 חבר מועצת עיר - מר ישראל סילברסטין  
 חבר מועצת עיר - מר שמעון גולדברג  
 סגן ראש העיר - מר משה שטרית   

 חבר מועצת עיר - מר מנשה אליאס   
 חבר מועצת עיר - מרדכי דירנפלד  
 חבר מועצת עיר -  מר מוטי כהן  
 חבר מועצת עיר  - מר ריצ'רד פרס  

 חבר מועצת עיר - מר פרנקל אברהם                    
 חבר מועצת עיר - מר משה מונטג   
 חברת מועצת העיר - גב' רינה הולנדר  

                      
   

  חסרים:
 חברת מועצת העיר   -גב' סטלה  ולטר            
 חבר מועצת עיר - מר שלום אדרי  
 חבר מועצת עיר -  מר אלי כהן   

 
 

   
 

 משתתפים:
 גזבר  - מר אריה ברדוגו  
 יועמ"ש  - עו"ד מיקי גסטוירט   

 מבקר העירייה  -מר יעקב דהן                                    
 אחראי הקלטה-  מר דוד וקנין  
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 43פותח את ישיבת מליאה מן המניין מס'   ראש העיר:
 

 על סדר היום:
 

 דבר תורה. .1
 . אישור הסכמי הקצאות  לעמותות :2     

 א. תפארת מוסדות חינוך וחסד     
 ב. עמותת זכרון תמר עדי      
 ג. מוסדות קוסוב ויזניץ.    
 ד. אור רמת בית שמש.    
 25.7.1-ו 4.7.18,   30.1.18. אישור החלטות ועדת הקצאות למוסדות ציבור ומוסדות חינוך מיום 3
 .25.7.18ים של ועדת שמות מיום . אישור פרוטוקול4
 .9.8.18מיום  72ועדת כספים מס'  פרוטוקול01. אישור להעברות תקציביות ותב"רים בהתאם  ל5
 . אישור הזדהות סיעות לקראת בחירות  לראשות ולמועצת העיר.6
 . אישור בחירת ועדת בחירות לראשות ולמועצת עיר.7
 . אישור בחירת יו"ר ועדת בחירות.8
חודשים בלבד למ"מ  מהנדס העיר ,  בן סומך במקום גב' יעל היימן כולל תוספת     3 -שור מינוי ל. אי9

 עד ליציאה למכרז מהנדס העיר בלבד. 10%שכר של  
 17.6.2018מיום  49. אישור פרוטוקול  ועדת תמיכות מס' 10
 .  אישור הסכמים לעמותות  א. עמותת אור יצחק אביר יעקב רמת בית שמש.11

 ב. עמותת אגודת מגן דוד אדום.    
 ג. עמותת מעיין אברהם     

 .50.    אישור פרוטוקול ועדת תמיכות  מס' 12
 .    אישור הצעה לסדר היום של חבר מועצת העיר מר ריצרד פרס:13

 א. תשלומי חניה מרכז מסחרי ישן.         
 ב. שכונת בר אילן.         
 זורנו ז"ל. ג. הנצחת נתן וימית         

 .20.8.18. אישור זכות שימוש  למוסדות חינוך בהתאם לישיבת ועדת הקצאות מיום 14
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 דבר תורה – 1סעיף 
 

 נאמרו ע"י ראש העיר
 

 :   סגן ומ"מ ראש העיר  2סעיף 
 

 בקשה של מאיר בלעיש לאשר להאריך את זמן מופע סליחות באמפי בלילה
 לפנות בוקר. 02:00עד השעה  17-18/8/18שבין 

   
 פה אחד   -בעד  הצבעה :
 מועצת העיר מאשרת את החלטת ראש העיר  החלטה :

 
 : . אישור הסכמי הקצאה לעמותות – 3סעיף 

 א. תפארת מוסדות חינוך וחסד )דיון חוזר(   
 ב. עמותת זכרון תמר עדי )לדיון חוזר(   
 ג. מוסדות קוסוב ויזניץ.   
 ד. אור רמת בית שמש.   
 ה עמותת אור יצחק אביר יעקב רמת בית שמש.   
 ו. עמותת אגודת מגן דוד אדום.   
 ז עמותת מעיין אברהם.   
 

  לאשר את הסכמי ההקצאה  ראש העיר  הצעת החלטה:
 

 מי בעד? 
 רינה  מוטי כהן 2 –ריצ'רד    נמנע  1 –נגד    11בעד   הצבעה:
 ת את החלטת ראש העיר מועצת העיר מאשר החלטה:

 
 . אישור החלטות ועדת הקצאות בנוגע להקצאות  למוסדות ציבור ומוסדות חינוך  – 4סעיף 
 25.7.1-ו 4.7.18,   30.1.18מיום 

 
 

מבקש את אישורכם לאשר החלטות ועדת הקצאות למוסדות ציבור  : הצעת החלטה –ראש העיר 
 25.7.1-ו 4.7.18,   30.1.18ומוסדות חינוך מיום 

 
 מי בעד?

 
 מוטי , רינה הולנדר  2ריצ'רד  נמנע:  1 נגד:        13 בעד:  הצבעה:
 מועצת העיר מאשרת את הצעת ההחלטה של ראש העיר. החלטה:

 
 
  מרדכי דירינפד , ומשה מונטג נכנסים לישיבה. 
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 הליך הזדהות סיעות לקראת בחירות  לראשות ולמועצת העיר.: – 5סעיף 
 מנהל הבחירות אביהו רם מנהל את הליך הזדהות הסיעות 

 
אישור בחירת ועדת בחירות חברי הסיעות מדווחים על המועמד שלהם לוועדת הבחירות לפי     – 6סעיף 

 רשימה מצ"ב.
 

 מ"מ  שם ושם משפחה  סיעה 
 אלי וענונו משה שטרית הליכוד

 שלום אדרי ליכוד
 

 קובי בן זקן

  אלי בוטבול ליכוד
 יינתן מאוחר יותר משה אבוטבול ש"ס
 יינתן יותר מאוחר יגאל חדד ש"ס

 עיהו ארנרייךשי רגנחנוך דר אגודת ישראל בית שמש
 דירנפלד מרדכי יוסף מאיר ברנשטיין  אגודת ישראל בית שמש

כלל חסידי וקהילות ירושלים 
 אגודאים נאמנים

 דוד כהנא ישעיה ברנד

כלל חסידי וקהילות ירושלים 
 גודאים נאמניםא

 מיכאל גרליץ אהרון קלריס

 לוי יצחק מוטי כהן עתיד העיר
 ברוך אלקובי ריצ'רד פרס מפלגת העבודה

 מישל נחמני חיים בן מרגי הבית היהודי
 משה הולנדר רינה הולנדר הבית היהודי

 עוזי קלדרון מאיר בלעיש דור אחר
 בוזגלו מרםע מנשה אליאס כולנו

 יוסי גולדהירש גרינברגשמואל  דגל התורה
 בן ציון ראקוב נימין משה מרדכי מונטגב דגל התורה
 אברהם ישעיהו  פישר ישראל מרדכי סילברסטין  דגל התורה
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 אישור בחירת יו"ר ועדת בחירות.   -   7סעיף 
 
 מועמדים ונערכת הצבעה לגבי שניהם 2מועמדים  מוצגים  2
 קולות 12 עוזי קלדרון  .1

 קולות 4-חנוך דרנר    .2
 

  מונטג משה , דרינפלד מרדכי יוצאים 
 

חודשים בלבד למ"מ  מהנדס העיר , מר בן סומך כולל תוספת    שכר של  3 -אישור מינוי ל  - 8סעיף 
 עד ליציאה למכרז מהנדס העיר בלבד. %10
 
 

  נדס העיר , מר  בן      חודשים בלבד למ"מ  מה 3 -:  אישור מינוי להצעת החלטה -ראש העיר
   עד ליציאה למכרז מהנדס העיר  10%סומך כולל תוספת שכר של         
 בלבד.       

 מי בעד?
 )אליאס , ריצ'רד , מוטי כהן , רינה הולנדר ( 4נגד :       9 –בעד  הצבעה:
 עיר מאשרת את הצעת ההחלטה של ראש העיר.ה מועצת החלטה:

 

 שמוליק גרינברג יוצא ,   משה מונטג חוזר 
 

 אישור הצעה לסדר היום של חבר מועצת העיר מר ריצרד פרס:   9סעיף 
 א. תשלומי חניה מרכז מסחרי ישן.         
 ב. שכונת בר אילן.         
 ג. הנצחת נתן וימית זורנו ז"ל.         

 
 מבקש להוריד מסדר היום  :הצעת החלטה –ראש העיר 

 מוטי , אליאס ,מאיר בלעייש  (  )משה שטרית , ריצ'רד , רינה ,   6  – נגד הצבעה:
, יגאל חדד , ישראל סילברסטיין, משה מונטג , שמעון גולדברג , אברהם פרנקל , העיר ראש ) - 7:  בעד

 (ישעיהו ארנרייך 
 

 .להוריד מסדר היום  מועצת העיר מאשרת את הצעת ההחלטה של ראש העיר החלטה:
 

 . ריצ'רד טוען שההצבעה לא הייתה תקינה 
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 . 50,49אישור פרוטוקול ועדת תמיכות  מס'     – 10סעיף 

 
 . 50,49תמיכות  מס' אישור פרוטוקול ועדת  הצעת החלטה: -ראש העיר

 
סה"כ  מס' עמותה שם התנועה  

 לתנועה

-58-000 אריאל 1

456-2 

₪ 
24,342 

-58-004 בני עקיבא 2

034-3 

₪ 
23,238 

-58-008 בתיה 3

155-5 

₪ 
85,233 

-58-004 עזרא 4

329-7 

₪ 
14,778 

-58-039 היכלי עונג 5

827-9 

₪ 
18,282 

-58-029 הנוער העובד 6

707-5 
₪ 7,897 

שבט  -הצופים  7
 שורק

58-002-

845-4 
₪ 9,144 

-58-026 נוער מד''א 8

359-8 
₪ 8,938 

 8,149 ₪  ביתר 9
   ₪ 

200,000 
 
 

 מי בעד?
 

 ריצ'רד ,  מוטי , רינה  3נגד:                  8בעד : הצבעה:
 מועצת העיר מאשרת את הצעת ההחלטה של ראש העיר. החלטה:

 
 25.7.18קולים של ועדת שמות מיום אישור פרוטו    -:  11סעיף 

 
לפי הנחיית היועמ"ש לא יאושרו בשלב זה. כמו כן לגבי בית הקהילה ביקשה לבטל את     למעט סעיפים 

 הבקשה
 

 מי בעד?
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 ) ריצ'רד מוטי ( 2.               נגד : 8 בעד: הצבעה:
 מועצת העיר מאשרת את הצעת ההחלטה של ראש העיר. החלטה:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .9.8.18מיום  72ועדת כספים מס'  אישור להעברות תקציביות ותב"רים בהתאם לפרוטוקול  - 12סעיף 
 

ועדת כספים  פרוטוקול01: אישור להעברות תקציביות ותב"רים בהתאם  ל הצעת החלטה –ראש העיר 
 .9.8.18מיום  72מס' 

 
 ב: העברות

סוג 
 הבקשה

 מקור תקציבי יוצא
 סכום

 י נכנססעיף תקציב
 הערות

 שם סעיף מס' שם סעיף מס'

 גנ"י עבודות קבלניות 1,812,300,752 500,000 ₪ בצ"מ 1,990,900,980 העברה
לפי חוו"ד ממונה הבטיחות העירוני מר ממי חדד יש 

 צורך דחוף בטיפול המפגע בגנים

 חיוב רשות במימון מועצ"ד ע"פ עדכון מועצה דתית 1,851,000,810 437,421 ₪ בצ"מ 1,990,900,980 העברה

 ע"פ החוק בחירות 1,619,000,810 500,000 ₪ בצ"מ 1,990,900,980 העברה

 תיקון מערכת ביוב, לוין+אמי"ת בדק בית קבלניות 1,813,242,750 120,000 ₪ בצ"מ 1,990,900,980 העברה

 סימון כבישים 1,744,400,750 400,000 ₪ בצ"מ 1,990,900,980 העברה

בר ממשרד הפנים יאושר טרם ביצוע ככל שהת
 -העבודה, תבוצע העבודה מהתבר וההעברה תבוטל. 
 דחוף מכיוון שמצב סימוני מעברי חציה אינו תקין

 שכר נוער 1,828,300,110 87,500 ₪ יועץ העצמת נוער 1,828,100,751 העברה
תשלום עבודת יועץ המח' כעובד מן המניין, לבקשת 

 קניזו מנהל המח'

 פעיליות וחינוך סביבתי חן חרדי מותנה הכנסה 1,818,400,811 ₪45,000 טאוט רחובות 1,712,200,750 העברה
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מס' 
 תב"ר

סכום התבר  הערות שם הפרויקט
 שאושר בעבר

הגדלה/הקטנה 
 בש"ח

סה"כ סכום חדש 
 בש"ח

 מימון

775 
שיפוץ אולם ספורט 

 פיס 650,000 ₪ 250,000 ₪ 400,000 ₪  רמה א

780 
מועדון נוער  שיפוץ

 פיס 400,000 ₪ 50,000 ₪ 350,000 ₪  רמבם

 פיס 1,250,000 ₪ 450,000 ₪ 800,000 ₪  שיפוץ אולם שייבר 770

 פיס 750,000 ₪ 250,000 ₪ 500,000 ₪  שיפוץ סיפריית ויצו 779

690 
שיפוץ והצטיידות 

 קרנות רשות 1,050,000 ₪ 200,000 ₪ 850,000 ₪  מבני הרווחה

909 
ות עמק תשתי

   הזיתים
 משרד הפנים 700,000 ₪ 700,000 ₪

שיפוץ מבנה לשכת  910
   אוכלוסין

 משרד הפנים 500,000 ₪ 500,000 ₪

   החלפת שני טנדרים 912
 משרד הפנים 500,000 ₪ 500,000 ₪

משאית מנוף  913
 משרד הפנים 702,900 ₪ 702,900 ₪   מוטמנים וגזם

 משרד הפנים 1,000,000 ₪ 1,000,000 ₪   פחים מוטמנים 915

משאית דחס גדולה  916
 משרד הפנים 661,050 ₪ 661,050 ₪   וקטנה

 1100ו  360פחים  917
 משרד הפנים 138,000 ₪ 138,000 ₪   ליטר

 משרד הפנים 500,000 ₪ 500,000 ₪   פנסי לד 918

סימון כבישים  919
 משרד הפנים 398,717 ₪ 398,717 ₪   והתקנים

 משרד הפנים 500,940 ₪ 500,940 ₪   ניה ארלוזורובח 920

 משרד הפנים 522,794 ₪ 522,794 ₪   שיפווץ רשי  השלמה 921

 משרד הפנים 1,617,764 ₪ 1,617,764 ₪   שיפוץ אזורי תעשיה 922

מבנה שיטור  923
 משרד הפנים 200,000 ₪ 200,000 ₪   קהילתי

 משרד הפנים 1,997,803 ₪ 1,997,803 ₪   תשתיות השבעה 924

925 
מועדון פיס לנוער 

 פיס 1,328,600 ₪ 1,328,600 ₪   התבור

מועדון פיס לנוער  926
 פיס 1,328,600 ₪ 1,328,600 ₪   סיתוונית

927 
פיס ירוק סמטת 

 פיס 1,200,000 ₪ 1,200,000 ₪   ויצו

הצטיידות מועדוני  932
 176,593 ₪   נוער

 
 קרנות הרשות

       

855 
רכישת ציוד גני 

ילדים חינוך מיוחד 
 ומרכז מוגבלות

  

₪ 779,094 

₪ 865,660 

 לאומי ביטוח

 הרשות קרנות 86,566 ₪

 החינוך משרד 1,610,000 ₪ 330,000 ₪ 1,280,000 ₪  2017הנגשות  823

 החינוך משרד 5,236,693 ₪ 1,590,000 ₪ 3,646,693 ₪  מבנים יבילים 801

    2018הנגשות  843
 החינוך משרד 300,000 ₪

    עיצוב מרחב למידה 845
 החינוך משרד 400,000 ₪

    נגישות פיזית 844
 החינוך משרד 818,000 ₪

    2018עוז לתמורה  846
 החינוך משרד 170,500 ₪

 הרשות קרנות 977,000 ₪ 17,000 ₪ 960,000 ₪  2017חידוש מבנים  830

 החינוך משרד 1,862,650 ₪ 396,650 ₪ 1,466,000 ₪  חידוש מבנים 592

933 

 מבנים יבילים
מבנים יבילים  2

שנצרכים לאולפנת 
גילה ולבית ספר אהבת 

 ישראל בנים,

בשל החלטת 
מערכת החינוך 

לפתוח בהם 
כיתה מקדמת. 
 עד לקבלת תבר

 קרנות הרשות 280,000 ₪ 280,000 ₪ 

 
קרן מסגרת אשראי 

 לבניית מוס"ח

עד להגעת 
השלמות 

אות ממ. להרש
 החינוך

₪ 20,000,000 ₪ 30,000,000 ₪ 50,000,000 
 

835 
שני כיתות גן מגרש 

308 
תוספת למענק 

150-18  
₪ 1,479,422 

₪ 1,923,249 
 הפיס מפעל

 רשות קרנות 443,827 ₪

596 
יסודי בנות סמ 

  611מגרש  3392
₪ 705,188 ₪ 4,407,052 

₪ 6,134,688 
 החינוך משרד

 
 הרשות קרנות 1,022,448 ₪

תוספת למענק  5022309גנ"י חנ"מ  836
2722-17  

₪ 1,479,422 
₪ 1,923,249 

 הפיס מפעל

 רשות קרנות 443,827 ₪

תוספת למענק  גנ"י חפץ חיים 837
2723-17  

₪ 2,958,844 
₪ 4,024,028 

 הפיס מפעל

 רשות קרנות 1,065,184 ₪

838 
בה"ס חנ"מ 

 תקשורת
נק תוספת למע

-2724-17  
₪ 8,639,631 

₪ 11,231,520 
 הפיס מפעל

 רשות קרנות 2,591,889 ₪

809 
על יסודי בנים 

מגרש  2רמב"ש ג
511 

תוספת למענק 
2725-17 

₪ 136,881 ₪ 3 

₪ 4,501,620 

 החינוך משרד

 
 הפיס מפעל 3,162,852 ₪

 
 הרשות קרנות 1,201,884 ₪

 תוספות 411יסודי בנות  517
 14,400,820 ₪ 976-18למענק 

₪ 4,996,530 
₪ 21,296,031 

 הפיס מפעל

 רשות קרנות 1,898,681 ₪

תוספת למענק  ב"י מנוחה ונחלה 840
977-18  

₪ 8,722,098 
₪ 11,164,285 

 הפיס מפעל

 רשות קרנות 2,442,187 ₪

 1,927,157 ₪  612זוג גנ"י מגרש  552
₪ 485,255 

₪ 1,871,699 
 החינוך רדמש

-₪ 540,713 
מבנקים  מלוות

 ומוסדות

826 
 -  306עי"ס מגרש 

5021169 
  ₪ 172,493 

₪ 4,930,589 

הקדמת תיכנון מ. 
 החינוך

 משרד החינוך 3,398,640 ₪  

 קרנות הרשות 1,359,456 ₪  

 קרנות הרשות 1,000,000 ₪ 1,000,000 ₪  ריהוט, מחשבים,  
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 מי
 מי בעד?

 
     ריצ'רד מוטי כהן  2 נגד: 8 בעד: הצבעה:
 מועצת העיר מאשרת את הצעת ההחלטה של ראש העיר. החלטה:

 
 

. אישור זכות שימוש  למוסדות חינוך בהתאם לישיבת ועדת הקצאות  13סעיף 
 . 20.8.18מיום 

 וחתימת חוזה שימוע לשנה )נוהל קצר( 
 

ר זכות שימוש  למוסדות חינוך בהתאם לישיבת אישו הצעת החלטה :–ראש העיר 
 .20.8.18הקצאות מיום       ועדת 

 מי בעד ?
 

 )ריצ'רד ( 1נגד    8הצבעה :  בעד : 
 ראש העיר מאשר את הצעת ההחלטה של ראש העיר. החלטה:

 
 
 

          ____________ 
 משה  אבוטבול            
  ראש   העיר             

 
 

 ה הישיבה נעול
 תמלל:  דוד וקנין 

         

תשתיות וציוד עבור 
העברת אגף החינוך 

בבניין  1לקומה 
 ייה בנעימיהעיר

תלמוד תורה חפץ  827
 חיים

תוספות 
  148-18למענק 

₪ 10,681,902 ₪ 14,954,662  
 הפיס מפעל

 רשות קרנות 4,272,760 ₪

 1438חנ"מ מגן הלב  570
תוספות 
למענק 
1798557 

₪ 274,849 
 

₪ 8,716,082 

 החינוך משרד

 
 הפיס מפעל 6,642,677 ₪

 
 הרשות קרנות 1,798,556 ₪

תוספות  424על יסודי מגרש  833
  147-18למענק 

₪ 5,059,593 ₪ 6,881,046  
 הפיס מפעל

 רשות קרנות 1,821,453 ₪

834 
שני כיתות גן מגרש 

307 
תוספת למענק 

149-18  
₪ 1,479,422 

₪ 1,923,249 
 הפיס מפעל

 רשות קרנות 443,827 ₪


