בס"ד

בית שמש

עיריית

לשכת סמנכ"ל

פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין מס' 64מיום 22.9.00

נוכחים:

מר משה אבוטבול  -ראש העיר
 סגן ומ"מ ראש העירמר מאיר בלעיש
מר שמוליק גרינברג  -סגן ראש העיר
 משנה ראש העירמר חיים בן מרגי
 חבר מועצת עירמר יגאל חדד
מר ישעיהו ארנרייך  -חבר מועצת עיר
מר ישראל סילברסטין -חבר מועצת עיר
מר שמעון גולדברג  -חבר מועצת עיר
 חבר מועצת עירמר מנשה אליאס
 חבר מועצת עירמרדכי דירנפלד
 חבר מועצת עירמר מוטי כהן
 חבר מועצת עירמר ריצ'רד פרס
מר פרנקל אברהם  -חבר מועצת עיר
 חברת מועצת העירגב' רינה הולנדר
 חבר מועצת עירמר אלי כהן

חסרים:

 סגן ראש העיר חבר מועצת עיר חבר מועצת עיר -חברת מועצת העיר

משתתפים:
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מר משה שטרית
מר משה מונטג
מר שלום אדרי
גב' סטלה ולטר

 גזברמר אריה ברדוגו
עו"ד מיקי גסטוירט  -יועמ"ש
 מבקר העירייהמר יעקב דהן
אחראי הקלטהמר דוד וקנין
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בס"ד

בית שמש

עיריית

לשכת סמנכ"ל
על סדר היום:
 .1דבר תורה.
 .2אישור הסכם אגודת מגן דוד אדום.
 .3אישור דו"ח רבעון  2לשנת .2112
 .4אישור העברות תקציביות ותב"רים לפי פרוטוקול ועדת כספים מס'  33מיום
.31.2.12
 .5אישור החזרת שטחים בשכונת ד'  2לר.מ.י שיוקצו לחב' חשמל.
 .6אישור מורשה חתימה עקב עזיבתה של מנהלת ביה"ס אורות בנות פרחיה נחמני
ובמקומה יהיה הרב שלומי ברש מנהל ביה"ס החדש.
 .3דברי פרידה ושבח לחברי מועצת העיר הפורשים.
 . .2אישור הסכמים:
א .גני ילדים ומעונות יום בית יעקב ירושלים.
ב .סמינר ואת עלית.
ג .סמינר לוית חן.
 .9אישור מורשה חתימה לגב' מירב צדוק ולגב' זהבה סיגלר מהחווה לחינוך חקלאי
והעברת חשבון הבנק של החווה מבנק הפועלים לבנק פאג"י.
ראש העיר:

פותח את ישיבת מליאה מן המניין מס' 46

סעיף  – 0דבר תורה
 נאמרו ע"י ראש העיר
סעיף  – 2אישור הסכם אגודת מגן דוד אדום.
ריצ'רד פרס:

מבקש להוריד מסדר היום .

ראש העיר:

כמקובל להליך הקצאות הועבר אליכם הסכם מפורט ואבקש את אישורכם
להסכם עם מ.ד.א למתן שירותי עזרה ראשונה.

הצבעה:
החלטה:

נמנע:
נגד 1 :ריצ'רד
בעד12 :
מועצת העיר מאשרת את הצעת ההחלטה של ראש העיר.
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בס"ד

בית שמש

עיריית

לשכת סמנכ"ל
סעיף  – 3אישור דו"ח רבעון  2לשנת 2200
ראש העיר:

מציג את הדו"ח שנשלח לחברים לקראת הישיבה ומבקש להביא לאישור

מי בעד?
הצבעה:
החלטה:

(ריצ'רד ,רינה ,מוטי ,מנשה)
נגד4 :
בבעד9 :
מועצת העיר מאשרת את הצעת ההחלטה של ראש העיר.

סעיף  – 6אישור העברות תקציביות ותב"רים לפי פרוטוקול ועדת כספים מס'  93מיום
.32.0.00
ראש העיר:

מבקש לאשר את התב"רים והעברות כספיות לפי פרוטוקול ועדת כספים
מס'  33מיום 31.2.12

מי בעד?
הצבעה:
החלטה:

נגד( 1 :ריצ'רד)
בעד12 :
מועצת העיר מאשרת את הצעת ההחלטה של ראש העיר.

סעיף  – 5אישור החזרת שטחים בשכונת ד'  2לר.מ.י שיוקצו לחב' חשמל.
ראש העיר – הצעת החלטה - :מבקש את אישורכם להחזרת שטחים לר.מ.י
רמת שמש  31גוש  21133חלקה 415
רמת שמש  33גוש  21135חלקה 415
רמת שמש  35גוש  21135חלקה 426
רמת שמש  36גוש  21135חלקה 422
מי בעד?
הצבעה:
החלטה:

נגד( 1 :ריצ'רד)
12
בעד:
מועצת העיר מאשרת את הצעת ההחלטה של ראש העיר.

סעיף  – 4אישור מורשה חתימה עקב עזיבתה של מנהלת ביה"ס אורות בנות פרחיה
נחמני ובמקומה יהיה הרב שלומי ברש מנהל ביה"ס החדש.
סעיף  - 9אישור מורשה חתימה לגב' מירב צדוק ולגב' זהבה סיגלר מהחווה לחינוך חקלאי
והעברת חשבון הבנק של החווה מבנק הפועלים לבנק פאג"י.
ראש העיר -הצעת החלטה :מאחר וסעיפים  6ו 9-אותו נושא רק בתי ספר שונים ולמען
הנוהל התקין אבקש את אישורכם בסעיף  - 6בבי"ס אורות בנות במקום מנהלת שעזבה
יהיה הרב שלומי ברש מנהל בית הספר החדש מורשה חתימה.
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בס"ד

בית שמש

עיריית

לשכת סמנכ"ל
סעיף  - 9מהחו וה לחינוך חקלאי מורשה החתימה יהיו הגב' מירב צדוק וזהבה סיגלר
וחשבון הבנק של החווה החקלאית יועבר מבנק הפועלים לבנק פאגי.
מי בעד?
הצבעה:
החלטה:

נגד( 1 :ריצ'רד)
12
מועצת העיר מאשרת את הצעת ההחלטה של ראש העיר.

סעיף  – 9דברי פרידה ושבח לחברי מועצת העיר הפורשים.
ראש העיר וחברי מועצת העיר שיבחו את עבודת חברי מועצת העיר הפורשים ואחילו להם
הצלחה .
סעיף  – 0אישור הסכמים:
א .גני ילדים ומעונות יום בית יעקב ירושלים.
ב .סמינר ואת עלית.
ג .סמינר לוית חן.
ראש העיר:

בהמשך להליך הקצאה מובאים ההסכמים המפורטים שהועברו אליכם
ואבקש את אישורכם.

מי בעד?
הצבעה:
החלטה:

 ( 1ריצ'רד)
נגד:
בעד12 :
מועצת העיר מאשרת את הצעת ההחלטה של ראש העיר

סעיף  -. 9הצעה לסדר היום של ריצ'רד .
ריצ'רד מעלה הצעה לסדר הים
חברי המועצה יצאו מהישיבה  ,נשארו משה אבוטבול  ,ריצ'רד  ,רינה  ,מוטי כהן .
היועמ"ש  :לנוכח התמעטות חברי המועצה הישיבה מסתיימת .
ראש העיר  :הישיבה נעולה.

תמללה :רחל איטח
לשכת סמנכ"ל

_____________
משה אבוטבול
ראש העיר
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