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פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין מס'  3מיום 9.1.19

נוכחים

ד"ר עליזה בלוך
מר משה שיטרית
מר ישעיהו ארנרייך
מר שמעון גולדברג
מר אלי פרץ
מר שלום אדרי
מר ישעיהו יצחק ויסמן
מר צבי ווליצקי
מר שמואל גרינברג
מר משה מונטג
מר ישראל סילברסטין
מר שלמה ברילנט
גב' רינה הולנדר
מר ניסים בריח
מר ישראל מנדלסון
מר מלאכי כי טוב
מר ישראל עזרי רמתי
מר יגאל חדד
מר יצחק אלמליח
מר אברהם פרנקל

-

ראש העיר
סגן ומ"מ רוה"ע
סגן רוה"ע
חבר מועצת עיר
חבר מועצת עיר
חבר מועצת עיר
חבר מועצת עיר
חבר מועצת עיר
חבר מועצת עיר
חבר מועצת עיר
חבר מועצת עיר
חבר מועצת עיר
חברת מועצת עיר
חבר מועצת עיר
חבר מועצת עיר
חבר מועצת עיר
חבר מועצת עיר
חבר מועצת עיר
חבר מועצת עיר
חבר מועצת עיר

נעדרים:

מר אסצ'לו מולה

-

חבר מועצת עיר

משתתפים:

עו"ד מתי חותה
מר אריה ברדוגו
עו"ד מיקי גסטוירט
מר דוד וקנין
מר יוחנן מאלי
גב' סתיו סעד

-

מנכ"ל
גזבר
יועמ"ש
אחראי על ההקלטה
ראש מטה
עוזרת ראש העיר
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על סדר היום בישיבת מועצה:
 .1אישור תב"רים.
 .2אישור תיקון לחוק עזר העמדת רכב וחנייתו.
תוספת לסדר היום :
 .3מתן תעודות הוקרה לתושבי בית שמש ,זוכי אליפות אירופה בקיקבוקס :עידו בר ,שחף
טוביאנה וחיים ביטון.
 .4הצהרת אמונים לחבר מועצת העיר אברהם פרנקל.
 .5אישור הקצאות מקרקעין
א.

איחוד מתפללי אשכנז שכונת אבי עזרי במגרש  426בתב"ע מי/853/א' שטח 300
מ"ר זכויות בניה  600מטר רח' דובר שלום  3למטרת בית כנסת.

ב.

מוסדות ישועות משה ויזניץ בית שמש במגרש  430בתב"ע מי/853/א שטח 250
מ"ר זכויות בניה  500מ"ר רח' בן עזאי  6למטרת בית כנסת.

ג.

מוסדות ישועות משה ויזניץ בית שמש במגרש  302בתב"ע בש' 164/שטח 150
מ"ר זכויות בניה  300מ"ר ברחוב חידה  1א' למטרת בית כנסת.

 .6אישור המלצת הועדה המייעצת להחזר הוצאות משפט לעובדים מיום ( 12.12.18מצורף
פירוט בנפרד ,כולל חוו"ד יועמ"ש).
.7

אישור שינוי מורשי חתימה בבית ספר אורות בנות בשני חשבונות בית ספר:
מזכירת בית הספר -מרים ביטון.
מנהל בית הספר -הרב שלומי בדש.

.8

אישור מועצת העיר להעסקת עובדים נוספים במשרות אמון בלשכת ראש העיר,
העסקה על פי דירוג דרגה.
 גב' ענת זריהן ,מנהלת לשכת ראש העיר -מר אליהו גולדשטוף ,נהג ראש העיר

.9

מינוי חבר המועצה צבי ווליצקי כנציג העירייה ברשות הניקוז.

.10

האצלת סמכויות ע"פ סעיף  17לחברי ועדת הנהלה ,אברהם פרנקל וישראל מנדלסון.

.11

המלצה לשר הפנים למינוי ראש העיר כנציגת העירייה בוועדה המחוזית לתכנון ובניה
ומינוי שמעון גולדברג כמ"מ.
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.12

אישור מינוי מר יחיאל גבריאלוב כעוזר לסגן רה"ע מר ישעיהו ארנרייך בשכר
בכירים . 30%-40%
אישור מינוי מר אדיר בן שבת כעוזר לסגן רה"ע מר משה שטרית בשכר בכירים
30%-40%

.13

שינוי מינויו של מר משה שטרית מסגן ר"ע לפי סעיף  15לסגן ומ"מ לפי סעיף  14או
מינויו כמ"מ לפי סעיף .16

.14

אישור חברי המועצה לקבלת זימונים ומידע למליאה באמצעות דואר אלקטרוני.

ראש העיר:

פותחת את ישיבת מליאה שלא מן המניין מס' 3

מבקשת להתחיל עם סעיפים

 3ו4-

סעיף  – 3מתן תעודות הוקרה לתושבי בית שמש ,זוכי אליפות אירופה בקיקבוקס :עידו בר,
שחף טוביאנה וחיים ביטון
ראש העיר :מוקירה לתושבי העיר על ההישגים שהביאו ומאחלת המשך הצלחה רבה.
סעיף  – 4הצהרת אמונים לחבר המועצה אברהם פרנקל
חבר המועצה אברהם פרנקל מצהיר אמונים בהתאם לנוסח בפקודת העיריות וחותם על הצהרה.
סעיף  – 1אישור תב"רים
גזבר העירייה :מציג את התב"רים ונותן הסבר .
מהות הפרויקט סכום התבר
שאושר בעבר
מס' תבר
בש"ח.
חידוש מבנים 1,862,650
592
מבנים יבילים 4,796,693
801
נגישות פיזית
818,000
844
הנגשות 300,000 2018
843
821

הראל

14,530,692
סה"כ

הגדלה/הקטנהסה"כ
סכום חדש
בש"ח.
בש"ח
2,832,340
969,690
4,946,693
150,000
1,341,000
523,000
330,000
30,000
1,124,788
14,530,692
-1,124,788
1,672,690

מימון
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קרנות הרשות
משרד החינוך
משרד החינוך
מפעל הפיס
מלוות בנקים
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מס'
תבר

שם הפרוייקט

934

ישן מול חדש  2018מרובע ד' ה'

6,858,004

ישן מול חדש הכשרת מגרש
בית תרבות
עבודות פיתוח אולם מופעים
בית תרבות
בניית מעון יום מגרש  530ג2
 6כתות

2,000,000

935
936
937

סכום
שאושר
בעבר

בית שמש
הגדלה

הנרקיס,בן גוריון,הקריה החרדית

סה"כ

סכום חדש
בש"ח

מימון
משרד השיכון
משרד השיכון

9,410,240
7,168,000
-

משרד השיכון
משרד העבודה והרווחה,

₪ 25,436,244

ת.ב.ר  – 937ירד מסדר היום.
ראש העיר – הצעת החלטה :מבקשת לאשר את התב"רים לפי פרוטוקול ועדת מכספים מס' 1
שהועבר אליכם.
מי בעד?
הצבעה:

בעד(13 :בלוך,פרץ,אדרי,שטרית,ווליצקי ,פרנקל ,ארנרייך,גולדברג ,ויסמן,הולנדר,
בריח ,מנדלסון ,מלאכי)
נגד( 7:גרינברג,מונטג,סילברסטין,ברילנט,רמתי,חדד,אלמליח)

החלטה  :מועצתה עיר מאשרת את הצעת ההחלטה של ראש העיר.

סעיף  – 2אישור תיקון לחוק עזר העמדת רכב וחנייתו
יועמ"ש :מציג את חוק העזר ונותן דברי הסבר
ראש העיר:מבקשת לאשר את חוק העזר כפי שהציג היועמ"ש.
מי בעד?
הצבעה :בעד (13 :בלוך,פרץ,אדרי,שטרית,ווליצקי ,פרנקל ,ארנרייך,גולדברג ,ויסמן,הולנדר,
בריח ,מנדלסון ,מלאכי)
( 7גרינברג,מונטג,סילברסטין,ברילנט,רמתי,חדד,אלמליח)
נגד:
החלטה :מועצת עיר מאשרת את הצעת ההחלטה של ראש העיר.
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סעיף  – 5אישור הסכמי הקצאת מקרקעין:
ד.

איחוד מתפללי אשכנז שכונת אבי עזרי במגרש  426בתב"ע מי/853/א' שטח 300
מ"ר זכויות בניה  600מטר רח' דובר שלום  3למטרת בית כנסת.

ה.

מוסדות ישועות משה ויזניץ בית שמש במגרש  430בתב"ע מי/853/א שטח 250
מ"ר זכויות בניה  500מ"ר רח' בן עזאי  6למטרת בית כנסת.

ו.

מוסדות ישועות משה ויזניץ בית שמש במגרש  302בתב"ע בש' 164/שטח 150
מ"ר זכויות בניה  300מ"ר ברחוב חידה  1א' למטרת בית כנסת.

ראש העיר – הצעת החלטה :מבקשת לאשר את הסכמי מקרקעין כפי שהועברו אליכם.
מי בעד?
הצבעה :בעד – כולם פה אחד
החלטה :מועצת העיר מאשרת את הצעת ההחלטה של ראש העיר.

סעיף  – 6אישור המלצת הועדה המייעצת להחזר הוצאות משפט לעובדים מיום 12.12.18
יועמ"ש :בהתאם לועדה המייעצת להחזר הוצאות משפט אבקש לעדכן את סעיף  8לפרוטוקול
מיום  12.12.18בהתאם לסעיף ( 1ב) לתוספת לנוהל מימון הוצאות משפט של נבחרי
ועובדי כיבוי ברשות מקומית ,ניתן לאשר בגין הליכי שימוע החזר של  ₪ 13,800לכל
מקרה.
ראש העיר -הצעת ה חלטה :מבקשת שאת אישורכם להחזר הוצאות לעובדים בכפוף לחוות
דעת היועמ"ש.
מי בעד?
הצבעה:
הצבעה:

בעד – כולם פה אחד.
מועצת העיר מאשרת את הצעת ההחלטה של ראש העיר.
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סעיף  – 7אישור שינוי מורשה חתימה אורות בנות בשני חשבונות בית ספר :מזכירת בית
הספר – מרים ביטון מנהל בית הספר  -הרב שלומי בדש
ראש העיר – הצעת החלטה :מבקשת להביא לאישור את שינוי שמות מורשה החתימה בבנק
הפועלים לבי"ס אורות והמורים יהיו מרים ביטון מזכירת ביה"ס והרב שלומי בדש מנהל
ביה"ס.
מי בעד?
הצבעה:

בעד( 16 :בלוך,פרץ,אדרי,שטרית,ווליצקי ,פרנקל ,ארנרייך,גולדברג ,ויסמן,הולנדר,
בריח ,מנדלסון ,מלאכי)

נגד( :גרינברג ,מונטג  ,סילברסטין  ,ברילנט)
החלטה :מועצת העיר מאשרת את הצעת ההחלטה של ראש העיר.
סעיף  – 8אישור מועצת העיר להעסקת עובדים נוספים במשרות אמון בלשכת ראש העיר,
העסקה על פי דירוג דרגה.
ראש העיר – הצעת החלטה :מבקשת את אישורכם להעסקת הגב' ענת זריהן כמנהלת לשכת
ראש העיר על פי דרוג ודרגה.
מי בעד:
הצבעה :בעד – כולם פה אחד.
החלטה :מועצת העיר מאשרת את הצעת ההחלטה של ראש העיר.
סעיף  – 9מינוי חבר המועצה צבי ווליצקי כנציג העירייה ברשות הניקוז
ראש העיר – הצעת החלטה :מבקשת למנות את החבר המועצה צבי ווליצקי כנציג העירייה
ברשות הניקוז.
מי בעד?
הצבעה :בעד  12 :בלוך,פרץ,אדרי,שטרית,ווליצקי ,פרנקל ,ארנרייך,גולדברג ,ויסמן,הולנדר,
בריח ,מנדלסון ,מלאכי)
נגד 7 :גרינברג ,מונטג  ,סילברסטין  ,ברילנט
החלטה :מועצת העיר מאשרת את הצעת ההחלטה של ראש העיר.
סעיף  – 10האצלת סמכויות ע"פ סעיף  17לחברי ועדת הנהלה  ,אברהם פרנקל וישראל
מנדלסון
ראש העיר – הצעת החלטה :מבקשת את אישורכם להאצלת סמכויות
א .ישראל מנדלסון – ממונה עיר דיגיטלית.
ב .פרנקל אברהם – חבר הנהלה והממונה על הנוער החרדי
והממונה על פיתוח בינוי ומבנה ציבור בחברה הכלכלית.
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מי בעד?
בלוך,פרץ,אדרי,שטרית,ווליצקי ,פרנקל,
13
הצבעה :החלטה :בעד:
ארנרייך,גולדברג ,ויסמן,הולנדר ,בריח ,מנדלסון ,מלאכי)
נגד( 7 :גרינברג ,מונטג,סילברסטין,ברילנט,רמתי ,חדד,אלמליח) .
החלטה :מועצת העיר מאשרת את הצעת ההחלטה של ראש העיר.
סעיף  – 11המלצה לשר הפנים למינוי ראש העיר כנציגת העירייה בוועדה המחוזית לתכנון
ובנייה
ראש העיר – הצעת החלטה :מבקשת את אישורכם להמליץ לשר הפנים מינוי ראש העיר כנציגת
העירייה בועדה המחוזית לתכון ובניה ומינוי שמעון גולדברג כמ"מ.
מי בעד?
הצבעה :בעד 13 :נגד( 6 :מלבד מונטג)
 מונטג לא השתתף בהצבעה יצא מהאולם
סעיף  - 12אישור מינוי מר יחיאל גבריאלוב כעוזר לסגן רוה"ע מר ישעיהו ארנרייך בשכר
בכירים  30%-40%ומר אדיר בן שבת לעוזר סגן ראש העיר מר משה שיטרית בשכר בכירים
40% - 30%
ראש העיר – הצעת החלטה :מבקשת את אישורם למינוי מר יחיאל וגבראלוב כעוזר סגן רוה"ע
ארנרייך ישעיהו ומר אדיר בן שבת כעוזר סגן רוה"ע שטרית משה ,
בשכר בכירים . 40% - 30%
מי בעד?
16
בעד
(בלוך,פרץ,אדרי,שיטרית,ווליצקי,פרנקל,ארנרייך,גולדברג,ויסמן,הולנדר,בריח,מנדלסון,רמתי,חד
ד,אלמליח,מלאכי).
(גרינברג ,מונטג,סילברסטין ,ברילנט
נמנעים:
החלטה :מועצת העיר מאשרת את הצעת ההחלטה של ראש העיר.
סעיף  – 13שינוי מינויו של מר משה שטרית מסגן רוה"ע לפי סעיף  15לבגן ומ"מ לפי סעיף 14
או מינויו כמ"מ לפי סעיף 16
יורד מסדר היום
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בס"ד

עיריית

בית שמש

סעיף  - 14אישור חברי המועצה לקבלת זימונים ומידע למליאה באמצעות דואר אלקטרוני
ראש העיר :מבקשת את אישורכם במשלוח ההזמנות לישיבות מועצת עיר באמצעות דואר
אלקטרוני .
מי בעד?
הצבעה:

בעד ( 13 :בלוך  ,פרץ,אדרי  ,שיטרית  ,וולצקי  ,פרנק  ,ארנרייך  ,גולדברג  ,ויסמן ,
הולנדר  ,בריח  ,מנדלסון  ,מלאכי).
נגד( 7 :גרינברג ,מונטג  ,סילברסטין  ,ברילנט  ,רמתי ,חדד  ,אלמליח)

ראש העיר – הצעת החלטה:

הוחלט לצאת לחלוקה של ההזמנה לחברים :
שמואל גרינברג
משה מונטג
ישראל סילברסטין
שלמה ברילנט
ישראל עזרי רמתי
יגאל חדד
יצחק אלמליח

שאר החברים ואנשי מקצוע יקבלו את ההזמנות דרך הדואר האלקטרוני.
הישיבה נעולה.
תמללה :רחל איטח – לשכת סמנכ"ל

_________________
עו"ד מתתיהו חותה
מנכ"ל העירייה

___________________
ד"ר עליזה בלוך
ראש העיר
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