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 לשכת סמנכ"ל      

 
 09.0.0202מיום  02ישיבת מליאה מן המניין מס' 

 
 

 ראש העיר -  ד"ר עליזה בלוך   נוכחים
 ומ"מסגן רה"ע  -  מר משה שיטרית                                   

 חבר מועצת עיר -   מר אלי פרץ    
 חבר מועצת עיר - מר ישעיהו יצחק ויסמן    
 חבר מועצת עיר -            צקימר צבי וולי    
 חבר מועצת עיר -  מר אסצ'לו מולה    
 חבר מועצת עיר - מר ישראל סילברסטין    
 חבר מועצת עיר -  מר שלמה  ברילנט    
 סגן רה"ע  -  גב' רינה הולנדר    
 חבר מועצת עיר -  מר ישראל מנדלסון    
 חבר מועצת עיר -  מר מלאכי כי טוב    
 חבר מועצת עיר -   ר יגאל חדדמ    
 חבר מועצת עיר -  מר אברהם פרנקל     
 גן רה"עס -  מר ישעיהו ארנרייך    
 חבר מועצת עיר -  מר ישראל עזרי רמתי    
     
     
 חבר מועצת עיר -  מר שלום אדרי  חסרים: 
 חבר מועצת עיר -  מר חיים זמורה    
 ת עירחבר מועצ -  מר שמעון גולדברג    
 חבר מועצת עיר -  מר ניסים בריח    
 חבר מועצת עיר -  מר יצחק אלמליח    

 
 

 מנכ"לית -  גב' מירה מינס  :משתתפים
 סמנכ"ל מנהל ומשאבי אנוש -   מר ערן בן דב

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

 מבקר העירייה          -        ב דהן                 מר יעק                                    
 רה"ע רל"ש -  מר יוחנן מאלי    
 עוזרת רה"ע -   גב' סתיו סעד    
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 02פותחת מליאה מן המניין מספר  ראש העיר:

 
 :על סדר היום

 .קבלת פנים והוקרה לתלמידי מחנה החלל תושבי העיר שחזרו מפלורידה .1

 בר מועצת העיר מר שמואל גרינברג.פרידה מח .2

 הצהרת אמונים לחבר מועצה חדש. .3

 ושינוי מינויים לוועדות העירייה. 11ע"פ סעיף  האצלת סמכויות .4

 אישור תב"רים. .5

 .3הצגת דו"ח רבעון  .6

 אישור הסכם הקצאות: .1
o  56211264עץ הדעת ע"ר  
o  562491625תלמוד תורה דרכי נועם התורה ע"ר. 
o 562511914 דרך אמונה בית שמש ע"ר . 
o  562619631מרכז מוסדות חינוך אור אפרים ע"ר. 
o  562262614ישיבת אורחות משה ע"ר . 
o  562651665בית החסידים לתורה וליראת שמיים ע"ר. 
o  562465919איחוד הצלה ע"ר. 
o 562121952מעיין החינוך התורני ע"ר  -תפארת החיים 

 מ"ד חב"ד בית שמש.עדכון מורשה חתימה בחשבונות בית ספר תפארת שמואל מ .6
 .316461122גב' איידל דויטש, ת"ז  -מזכירת בית הספר

 הסמכת פקחי העירייה עפ"י פקודת העיריות:  .9

  .מירי בר 

 דנית זגורי. 
 משה חי. 

. הודעה ועדכון לפרוטוקול בהמשך להחלטה טלפונית על נסיעת ראש העיר וחבר מועצת 12
 העיר מר צבי ווליצקי לארה"ב.

 .2216לשנת . דו"ח מבקר 11
 ובגוש 22חלקה  5126, גוש 423. אישור הסכמי חכירה לחדרי טרפו לחברת חשמל במגרש 12

 בבית שמש. 622מגרש  29חלקה  5126      
 12-62%בטווח של  62%. אישור למעוז ביגון ראש מנהל חינוך נוער וקהילה שכר בכירים 13

 בכפוף לאישור משרד הפנים.  
 סגנית ראש העיר, לגב' רינה הולנדר.. הסדרת עיסוק נוסף ל14
 . אישור מינוי שני הרכבים לוועדת ערר.15
 .416. הגדלה חריגה להתקשרות חוזית ביה"ס מגרש 16
 סדר יום ועדת משנה להקצאות(.  -. אישור הקצאות לפי הרשימה )מפורט בנפרד 11
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 מפלורידהקבלת פנים והוקרה לתלמידי מחנה החלל תושבי העיר שחזרו  – 0סעיף 
 

משלחת בפלורידה וייצגו את תלמידי העיר בית שמש שחזרו ממברכת את  ראש העיר:
 .העיר

 
פרויקט  -קבלת פנים והוקרה לתלמידי מחנה החלל תושבי העיר שחזרו מפלורידה

 9משותף בין העיר בית שמש לעיר האחות קוקו בפלורידה במסגרת התוכנית נשלחו 
נים בעיר אמי"ת שחר, דביר, נוגה וברנקו וויס. מלווים מבתי ספר שו 2ילדים + 

התלמידים שהו במחנה קיץ קנדי ולמדו באופן מורחב על החלל, תוך כדי שילוב של 
כן ביקרו בקהילה היהודית בחנוכה והתארחו בבית -הרצאות והתנסות במעבדות. כמו

 חב"ד.
 

  .מברכת את החבר יצחק אלמליח להולדת בתו 

 פטירת אימו. תנחומים ליוסי נגולה עם 
 

 פרידה מחבר מועצת העיר מר שמואל גרינברג - 0סעיף 
 

 .פרידה מחבר מועצת העיר שמואל גרינברג
 

למען  עשייהשמואל גרינברג עובר לעיריית ירושלים אחרי שנים רבות של  ראש העיר:
על העשייה  העיר. מודה בשם חברי המועצה עובדי העירייה ותושבי העיר

רה"ע מעניקה תעודת הוקרה העיר ותושביה לאורך השנים לטובת 
 לשמואל גרינברג.

 
 מודה לרה"ע.: גרינברג שמואל

חשוב להמשיך  .מציין את תחום התרבות החרדית שאליו נכנס כממונה
ולשמר את הנושא. מציין את תחום התחבורה שגדל והתפתח עם השנים 

עם כל  קוים פנימיים וחיצוניים שמחברים את בית שמש 62וכיום יש מעל 
 הארץ.

כסגן רה"ע וחבר מועצה ראיתי ניגודים רבים וצריך להסתכל על כלל 
הנוגעים בדבר ולהבין את השיקולים והאינטרסים של כל המגזרים. צריך 

ראש העיר על שיתוף על העקרונות. מודה לזאת לשמור  יחד עםולהתגמש 
 .פתעל העבודה המשות חברי הסיעות לעובדי ומנהלי העירייההפעולה ול

 
הודו למר שמואל גרינברג על תרומתו רבת השנים  כלל חברי המועצה

לעירייה ולתושבי העיר בתחומים הרבים בהם עסק, על שיתוף הפעולה 
וההבנה לצרכים השונים של תושבי העיר ומאחלים לו בהצלחה בתפקידו 

 .החדש בעיריית ירושלים
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 הצהרת אמונים לחבר מועצה חדש  - 3סעיף 
 

 להורדת הסעיף מסדר היום.מבקשת אישור : ראש העיר
 

 .ללא מתנגדים.  11 בעד: הצבעה:
 מועצת העיר מאשרת את הצעת ההחלטה של ראש העיר. החלטה:

 

  יצאו ישעיהו ארנרייך ויסמן וישעיהו. 
 

 ושינוי מינויים לוועדות העירייה. 09לפי סעיף  האצלת סמכויות -  4סעיף 
 

  -מינויים לוועדות העירייה האצלת סמכויות ושינוי

ממונה על תיק שפ"ע תברואה וגינון, פיקוח עירוני וחבר בוועדת שימור  שלמה ברילנט

 אתרים. 

ימונה כמשנה לראש העיר, חבר בוועדות תכנון ובניה, שמות, חירום  ישראל סילברסטין

 וביטחון, בטיחות בדרכים ומל"ח.

יישאר לעת עתה אצל ראש העיר עד להודעת תיק תחבורה ותנועה ורשות החניה העירונית 

 .הסיעה בשבועות הקרובים

ושינוי מינויים  11ע"פ סעיף  האצלת סמכויות  : מעלה לאישור הצעת החלטה –ראש העיר 
 .העירייה לוועדות

 
 .ללא מתנגדים. 11 בעד: הצבעה:

 .מועצת העיר מאשרת את הצעת ההחלטה של ראש העיר החלטה :
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 אישור תב"רים – 5סעיף 
 

  ארנרייך חזרוישעיהו ויסמן וישעיהו. 

  משה שטרית יצא. 

 אלי פרץ יצא. 

        
    

  

 תבר לאישור מליאת מועצת העיר
  

 סה"כ  הגדלה/הקטנה סכום התבר מהות  הפרויקט        

 סכום חדש   שאושר בעבר   מס' תבר מימון

 בש"ח.   בש"ח   בש"ח.      

1020 
שיפוץ מתקני ספורט 

     ורכישת ציוד

        
480,436  

משרד  
התרבות 
 והספורט 

    

        
160,146  

קרנות  
 הרשות 

  

 

 
  1212סה"כ לתבר  

        
640,582    

 מועדון נוער תבור 925
       

1,328,600  
               
305,578  

     
1,634,178  

 מפעל הפיס

899 
וץ מועדון נוער גבעת שיפ

     שרת
300,000 

קרנות 
 הרשות

 

 

 

 

 

 

 
 סה"כ  

     
1,246,160  
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מהות  
 הפרויקט

סכום 
 סה"כ  הגדלה/הקטנה התבר

  מימון
   מס' תבר

שאושר 
 סכום חדש   בעבר

 בש"ח.   בש"ח   בש"ח.       
 

825 

בה"ס חנ"מ 
-כיתות  12

 522מגרש 
רמב"ש 

)תיקצבו רק 
6) 

    
148,022   3,439,278  

  
5,022,220  

משרד  
 החינוך 

 

   1,434,920  

קרנות  
הרשות )עד 

קבלת 
תוספות 
ממשרד 
 החינוך( 

 

 מרחבי למידה 845

    
480,000  

    160,000  
    

640,000  
משרד 
 החינוך

 
 2219נגישות  880

    
120,000  

    150,000  
    
270,000  

משרד 
 החינוך

 

1012 
תיכנון חניון 

     לילה
    
600,000  

משרד 
 התחבורה

 

  

 
 סה"כ  

  
5,784,198  

   
 

 .: מעלה את התב"רים לאישורהצעת החלטה  –ראש העיר 
 

 .ללא מתנגדים. 12 בעד: הצבעה:
 .מועצת העיר מאשרת את הצעת ההחלטה של ראש העיר החלטה:

 
 3רבעון הצגת דו"ח   – 9עיף ס
 

 מלש"ח. צפי לגידול בהכנסות          9גירעון של כ  .הציג את הדו"ח הרבעוניגזבר:                          
 מתקבולים ברבעון האחרון מה שישמור את מסגרת התקציב.

 
סיף רבות לעיר  מודה מלש"ח שהשיגה רה"ע כתמריץ דיור מו 6 :שלמה ברילנט

 שה בגינות החדשות.מציין את ההנג לרה"ע על כך.
 מציינת את חשיבות ההנגשה במוסדות ציבור ובכלל.            ראש העיר:

 מיוחדים. מתחילים בפברואר פעילויות הקשורות לאנשים בעלי צרכים          משה שטרית:
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 אישור הסכם הקצאות:   – 9עיף ס
o  56211264עץ הדעת ע"ר  
o  562491625תלמוד תורה דרכי נועם התורה ע"ר. 
o  562511914דרך אמונה בית שמש ע"ר . 
o  562619631מרכז מוסדות חינוך אור אפרים ע"ר 
o  562262614ישיבת אורחות משה ע"ר . 
o  562651665בית החסידים לתורה וליראת שמיים ע"ר 
o  562465919איחוד הצלה ע"ר. 
o 562121952ע"ר  מעיין החינוך התורני -תפארת החיים 

 
 

 הועברו לעיון חברי המועצה. .מסביר את התהליך ההסכמים יועמ"ש:
 

 א. רווחה ועם מהנדסת העיר.  תבאופן כללי על ההקצאות. נפגשה עם מנהל :רינה הולנדר
המינון נמוך ויש מחסור במבני רווחה בעיר. מעלה לדיון את הנושא. יש צורך 

טים נוספים בעיר. מבקשת לקיים דיון מקצים לטובת רווחה ופרויק לדון מה
 בנושא ההקצאות.

באתר העירייה צריכים להיות תבחינים להקצאות מבקשת להעלות אותם 
 לאתר.

  המינימלי של ניהול תקין לא מתקיים בהם.  שהקריטריוןיש הקצאות 
 

נושא התבחינים נמצא בעבודה אצל המנכ"לית ובסיום התהליך זה יעלה  יוחנן מאלי:
 לאתר.

 
 מסכים עם רינה בנושא ההקצאות לרווחה. :יגאל חדד

 
יש להתייחס לכל בקשה בנפרד. יש להתייחס לעמותות חדשות  :ישעיהו ארנרייך

 ים.שולקשי
 

 טריונים.יהעמותות צריכות לעמוד בקר :ויסמןישעיה 
 

 צות גם לנוער.קחשוב לה :ישראל רמתי
 

ים על כן, אנו מבוקרים ע"י ברור שצריך להקפיד על הנהלים ואנו מקפיד יועמ"ש:
בעיר בית שמש יש מספר רב של הקצאות והיכן שיש תקלה אנו  .משרד הפנים

 מתקנים אותה.
 

 יצאה. הולנדר רינה 
 

 מעלה לאישור את ההקצאות הצעת החלטה:  - ראש העיר
 

 ללא מתנגדים. 12 בעד:  הצבעה:
 מועצת העיר מאשרת את הצעת ההחלטה של ראש העיר. החלטה:
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 עדכון מורשה חתימה בחשבונות בית ספר תפארת שמואל ממ"ד חב"ד בית שמש - 0סעיף 

 .309400902גב' איידל דויטש, ת"ז  -מזכירת בית הספר   
 

 : מעלה לאישור מורשה חתימה בחשבונות בית ספר. הצעת החלטה –ראש העיר 
 

 .ללא מתנגדים .12 בעד: הצבעה:
 .החלטה של ראש העירמועצת העיר מאשרת את הצעת ה החלטה:

 
 הסמכת פקחי העירייה עפ"י פקודת העיריות: -  9סעיף 

  .מירי בר 
 דנית זגורי. 

 משה חי. 
 

 .מעלה לאישור הסמכת פקחי העירייה עפ"י פקודות העירייה : ראש העיר הצעת החלטה
 

 .ללא מתנגדים. 12 בעד: הצבעה:
 .מועצת העיר מאשרת את הצעת ההחלטה של ראש העיר :החלטה

 : הודעה ועדכון לפרוטוקול – 02סעיף 
 
 מדווח על המסע לוושינגטון עם ראש העיר. בי ווליצקי:צ

חיבור בית שמש לעיר וושינגטון. סדרת פגישות עם בני נוער וארגונים שונים                        
 פגישה עם אנשי הפדרציה בוושינגטון.

 פגישה עם קרן ויינברג התורמת למטרות רווחה.
 .גישה עם אנשי ממשלפ

 פגישה עם ראש עיריית וושינגטון.
 

 ה.רינה הולנדר חזר 
 

 ציה ורצון לשיתוף פעולה.רפדהקיבלנו חוות דעת טובה מ סיכום:
 

יש אתגר לבנות קרן ידידי בית שמש בארה"ב . שלושה ימים חשובים בגיוס  ראש העיר:
 עיר.תורמים וחיזוק הקשר עם הקהילות וכן לשפר את המיתוג של ה

 
הערכה לרה"ע ולצבי על המסע חשוב לגייס כספים לעיר. מציין כי יש לבצע  :משה שטרית

 האצלת סמכויות עם יציאת ראש העיר לחו"ל.
 

  0200דו"ח מבקר – 00סעיף 
 

 .הדו"ח הועבר לחברים
 

 המסקנות.אשר יציג את  תיקון ליקוייםיוקם צוות בראשות המנכ"לית ל :ראש העיר
 

 רבים בתחום הנוער.ונעשה שינויים  2216הדו"ח הוא מ  :רינה הולנדר
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 אנו מציינים זאת בתשובת המבקר. -בסעיפים שהיה תיקון :מבקר
 

 .2216את דוח מבקר   מעלה לאישור :הצעת החלטה –ראש העיר 
 

 .ללא מתנגדים. 14 בעד: הצבעה:
 מועצת העיר מאשרת את הצעת ההחלטה של ראש העיר. החלטה:

 
 

חלקה  5920, גוש 423אישור הסכמי חכירה לחדרי טרפו לחברת חשמל במגרש   – 00סעיף 
 בבית שמש. 920מגרש  09חלקה  5920ובגוש      00
 

מסביר על חדרי הטרפו והסכמי החכירה בשכונת רמת אברהם ורמת בית  יועמ"ש:
בנוגע לרמת בית שמש ד' בעבר קיבלנו החלטה לבטל את ההפקעה  שמש ד'.

ם חדרי הטרפו. נושא ביטול ההפקעה אינו פשוט ולכן אנו וזאת לשם קידו
 מביאים כרגע את הסכמי החכירה ומבקשים להמשיך בהליכי ההפקעה.

       
 הסכמי חכירה לחדרי טרנספורמציה )טרפו( הנדון: 

שכונת רמת  –חדרים )רפאל ושמואל( 2 –( 622)מגרש  29חלקה  5126גוש 
 אברהם

 שכונת רמת אברהם –חדרים )נועם ונריה(  2 –( 423 )מגרש 22חלקה  5126גוש     
 שכונה ד' - 33ת"ט רמת שמש  – 424מגרש  25חלקה  62235גוש     
 שכונה ד'- 35 ת"ט רמת שמש – 426מגרש  31חלקה  62235גוש     
 שכונה ד'- 36ת"ט רמת שמש  – 422מגרש  26חלקה  62235גוש     
  שכונה ד'  - 32"ט רמת שמש ת – 425מגרש  22חלקה  62233גוש     

 
       

הנכם מתבקשים לאשר את הסכמי חכירה המצ"ב וזאת בנוגע לחדרי הטרפו המפורטים  .1
 דלעיל.

 
המדובר בהסכם בנוסח סטנדרטי של חברת החשמל ולפיה מחכירה העירייה את השטח עליו  .2

 החשמל וזאת תמורת דמי חכירה. יוקמו החדרים לחברת 
 
דמי החכירה בגין חדרי טרפו הינם בערכים קבועים לפי חוק החשמל ותקנותיו, ואין  .3

 לעירייה אפשרות לשנותם.
 
שנים + אופציה  49בנוגע לתקופת החכירה אציין כי דרישת חברת החשמל היא לתקופה של   .4

 שנים נוספות. 49ל 
 
מזה כשנתיים מנהלים מרכז השלטון המקומי וחברת החשמל במטרה לקצר את תקופת  .5

. לצערי המו"מ טרם 12+  12+  25החכירה וזאת בדומה להסכמי הקצאה הנחתמים ל 
 הסתיים וטרם גובש הסכם חכירה מוסכם. 

 
רת זכויות בקרקע, מסרבת חברת החשמל לחבר את החדרים, אין לעירייה מאחר וללא הסד .6

ברירה ועליה לחתום על ההסכמים הנוכחים. מכל מקום, ומאחר ומדובר בשטחים אשר בכל 
מקרה ישמשו שנים רבות עבור חברת החשמל, איני רואה מניעה עקרונית רק בשל תקופת 

 ההסכמים. ההסכם, או אפשרות מעשית אחרת ועלינו לחתום על
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בכל הנוגע לחדרים בשכונה ד' אציין כי בעבר ביקשנו לבטל את הליכי ההפקעה שהחלו לגבי  .7

אותם מקרקעין, וזאת במטרה שרמ"י יחכירו ישירות את השטחים לחברת החשמל. מאחר 
מול והתברר כי מבחינה טכנית הליך ביטול ההפקעה אינו פשוט, ומאידך הצורך בחש

השכונה קרב, ההמלצה היא לאשר את הסכמי החכירה ובמקביל לקבל החלטה על המשך 
 הליכי ההפקעה.

 
לפקודת  166את ההסכמים המהווים הסכמים לעשייה במקרקעין כמשמעותה בסעיף  .8

העיריות יש לאשר ברוב אבסולוטי של חברי המועצה והם מחייבים גם אישור של שר 
 נים.הפ

 
 
 
 

             
   

  ין יצאיילברטסישראל. 
 

לחברת חשמל  הסכמי חכירה לחדרי טרפו :  מעלה לאישור ראש העיר הצעת החלטה
בהתאם  בבית שמש 622מגרש  29חלקה  5126ובגוש      22חלקה  5126, גוש 423במגרש 

 .ית שמש ד'לרשימה דלעיל ומעלה לאישור המשך הליכי הפקעה של שטחי הציבור ברמת ב
 
 

 .ללא מתנגדים. 13 בעד: :הצבעה
 .מועצת העיר מאשרת את הצעת ההחלטה של ראש העיר :החלטה 

 
 חברת החשמל משלמים ארנונה ודואגים לגינון ולניקיון סביב החדרים. : הערה

 
 בטווח %02אישור למעוז ביגון ראש מנהל חינוך נוער וקהילה שכר בכירים    – 03סעיף 

  בכפוף לאישור משרד הפנים %02-92ל ש ראש מינהל 
 
 
 
 

משכר  62%ראש מנהל חינוך את שכרו של : מעלה לאישור ראש העיר הצעת החלטה
 הפנים. בכירים בכפוף לאישור משרד

 .ללא מתנגדים .13 בעד: הצבעה:
 .מועצת העיר מאשרת את הצעת ההחלטה של ראש העיר החלטה:

 

 .רינה הולנדר יצאה 
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 עיסוק נוסף לסגנית ראש העיר, לגב' רינה הולנדר הסדרת 04עיף ס

 מסביר את הבקשה ואת חוות דעתו. :יועמ"ש
 

 אישור עיסוק נוסף לסגנית ראש העיר עו"ד רינה הולנדר  הנדון:
 19/1/22סימוכין: בקשתה של עו"ד הולנדר מיום       

 
 בהמשך לבקשתה של עו"ד הולנדר שבסימוכין, הריני להבהיר כדלקמן: 

 
קובע כי ככל  1915 –ב' לחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם( התשל"ה 15סעיף  .9

אסור לראש הרשות או לסגן המקבל שכר לעסוק בעיסוק נוסף כנגד תמורה וזאת למעט אם מתקיימים 
  מספר תנאים. התנאים הינם:

  
 ם השכר מהעירייה לא יעלה על גובה השכר לו הוא זכאי מהעירייה.שכרו מהעיסוק הנוסף ביחד ע א. 

 
הודיע למליאת מועצת העיר ולשר הפנים על רצונו לעסוק בעיסוק נוסף, על מהותו ועל משך הזמן  ב. 

 שיוקדם שעל ידו לצורך כך ועל הנסתו הצפויה מהעסק או מהעיסוק הנוסף.
 

 שר הפנים אישר את העיסוק הנוסף. ג. 
 

 ב )ג( כי אין לעסוק בעיסוק נוסף אם יש בו אחד מאלה:15כן קובע החוק בסעיף  .10
 

 פגיעה בכבוד הרשות המקומית. א. 
 

 חשש לניצול לרעה או השגת כל יתרון או העדפה אישיים בכל היותו ראש ראשות או סגן. ב. 
 

 ידו.אפשרות לניגוד עניינים בין העיסוק הנוסף לבין תפק ג. 
 

ייצוג משפטי של בעל דין בהליך משפטי בו אחד מבעלי הדין הוא הרשות המקומית, ועדה מקומית,  ד. 
 איגוד ערים או תאגיד עירוני.

 
במקרה דנן מבקשת עו"ד הולנדר לשמש כסגנית ראש העיר הן מבחינת שכר והן מבחינת הזמן שיוקדש  .11

מהשכר לו  25%עסוק כעו"ד עצמאית. שכרה בגין העיסוק הנוסף לא יעלה על , וביתרה ת15%בהיקף של 
 היא זכאית כסגנית ראש העיר.

 
אציין כי בעת כניסתה לתפקיד סגנית ראש העיר חתמה היא על הסדר ניגוד עניינים, והוא כמובן ימשיך  .12

 ויחול.
 

עניין, ולאחר שבחנתי את סוג העיסוק הנוסף המבוקש, הגעתי למסקנה כי אין כל מניעה משכך ובנסיבות ה .13
 משפטית לאשר את בקשתה וכי לא מתקיימים אף אחת מהסייגים המפורטים לעיל. 

 

             
 
 

הסדרת עיסוק נוסף לסגנית ראש העיר, לגב'  : מעלה לאישורהצעת החלטה –ראש העיר 
 הולנדר .  רינה

 .ללא מתנגדים. 12 בעד: :ההצבע
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 .מועצת העיר מאשרת את הצעת ההחלטה של ראש העיר החלטה:
 
 
 
 

 אישור הרכבי ועדת ערר – 05סעיף 
 

לא שבעלה היה יו"ר הועדה שנבחר ,אך עקב בחירת עובדת עירייה  בעבר מינינו שני הרכבים
 משכך מבקשים לשנות את ההרכבים, כדלקמן: ימשיך לכהן.שניתן 

 
 אשון:הרכב ר

 יו"ר –עו"ד גילת בנדר 
 חבר -יצחק פרנק  

 חבר –דוד עמר 
 

 הרכב שני
 יו"ר –ען"ד גילת בנדר 

 חבר –מנדל אינדורסקי 
 חבר  -יוסי ינקלביץ  

 
 חברי ועדת ערר י: מעלה לאישור הרכבהצעת החלטה –ראש העיר 

. 
 .ללא מתנגדים. 13 בעד: הצבעה:
 .טה של ראש העירמועצת העיר מאשרת את הצעת ההחל :החלטה

 

 שלמה ברילנט יצא 
 

 409הגדלה חריגה להתקשרות חוזית ביה"ס מגרש  - 09סעיף 
 

בנוגע לבניית החלטה: מעלה לאישור הגדלה חריגה להתקשרות חוזית ראש העיר הצעת 
 .416ביה"ס מגרש 

 
סוקר את הבקשה כפי שפורטה במכתבה של הגב' סבג ומחווה דעתו בנוגע  :יועמ"ש

 .ליאה לאשר הגדלה של ההתקשרות כאמורלסמכות המ
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 .416הגדלה חריגה להתקשרות חוזית ביה"ס מגרש  :הצעת החלטה –ראש העיר 
 

 .ללא מתנגדים. 12 בעד: :הצבעה
 .מועצת העיר מאשרת את הצעת ההחלטה של ראש העיר החלטה:

 
 

סדר יום ועדת משנה  -אישור הקצאות לפי הרשימה )מפורט בנפרד  - 09סעיף 
 הקצאות(.ל

 מ"ר שטח 322, 1רח' אוהל יהושע  425מגרש       502524004 בית כנסת בחסד מאירים   .0

0.  
בית החסידים אביגדור משה  בית כנסת

 בית כנסת מעל גנ"י . רח' בן איש חי 321מגרש       502953304

3.  
 כרם ישראל רמת בית שמש בית כנסת

 .9רח' נחל נועם  423גרש מ"ר מ 522גגות גנ"י בשטח של  2      502502999

4.  
בית כנסת מפעלי תורה וחסד בית שמש 

 מ"ר שטח,  131. 3דושת אהרון קרח'  425מגרש   502929430

5.  
מרכז מוסדות קאמארנא בארץ  בית כנסת

 14רח' מרים הנביאה  529מ"ר מגרש  1,254קרקע בגודל של      502940423הקודש  

9.  
שמש  בית כנסת קהילת אור לציון רמת בית 

502395949     
 13חלקה  34211מ"ר זכויות בניה )עיקרי + שירות(. גוש  1,262מ"ר,  642קרקע בגודל 

 א' 6ד', רח' נחל אכזיב 636ת.ב.ע בש/מק/ 221מגרש 

לק ח 5151/א גוש 653בתב"ע מי/ 419מ"ר זכויות בניה( חלק ממגרש  332מ"ר קרקע ) 332 אולם רב תכליתי   502030002שעלי תורה   .9
 32רח' דובר שלום  25מחלקה 

 לשנה אחת -מ"ר מתוך מבנה עירוני   452 מעון יום 502300450  חסדי בת שבע  .0
 619מגרש  122-212392 תב"ע / מגרש 155חלקה  34355 גוש/חלקה

חלקה  34216גוש  רח' נחל שורק רמב"ש א' 511מגרש  635תב"ע מי/במ/ מ"ר 322קרקע   502395404 אור ליובאוויטש ירושלים כ''בי  .9
22 

 ,23חלקה  34214.  512/ג' ממגרש 13נחל שורק  מ"ר 222קרקע  כ''בי 502590003 משאת גרשון  .02

00.  
 מרכז תורני אביר יעקב אור לישרים

 בנייה 222% /א162בש/ תב"ע 523מגרש . 21הנביא עובדיה , מ"ר 696קרקע  כ''בי 502950920

   432, יפה נוף מגרש 12בן עזאי  מוש במבנהזכות שי 502504449 מרכז החינוך העצמאי  .00

 511/12/13מגרש  2זכות שימוש בקרקע להנחת מנדי"ם שמואל הנביא רמב"ש ג' 502300005 תלמוד תורה כלל חסידי  .03

 2רמב"ש ג' גנ"י בית בגן. שמואל הנביא זכות שימוש בקרקע להנחת מנדי"ם 502599940 י.ח.צ. גני ילדים  .04
 511/12/13מגרש 

05.  
 המרכז לחינוך וחסד -דות אור משה מוס

 511מגרש  נחל שורק רמב"ש א' זכות שימוש במבנה 502940205

 522מגרש  ,2רמב"ש ג' 16הנביא עובדיה זכות שימוש במבנה  502345909 אוהל אשר  .09

 , יפה נוף14בן עזאי זכות שימוש במבנה  502559520 סמינר שירת מרים דחסידי גור  .09

 , יפה נוף14בן עזאי חסידי אידיש מוסד חינוך גנ"י לבנות  זכות שימוש במבנה 502493502 דרכיה דרכי נועם  .00

 526מגרש   2ג – זכות שימוש במבנה יונה בן אמיתי רשת גני חב"ד בארה"ק  .09

 ,531מגרש  2רמב"ש ג' מרים הנביאהזכות שימוש במבנה  502930303 מוסדות צאנז בית שמש  .02

, בבית ספר חב"ד 426רמב"ש ב', מגרש  רבי מאיר בעל הנסלת"ת  זכות שימוש במבנה 502504940בי"ש מוסדות בעלזא מכנובקא   .00
 526למגרש  לכשיתפנה מרמה ב'

 123, מגרש 3תורת שלום הרב שלמה זלמן אויירבך מ' ת"ת זכות שימוש במבנה 502499020 אורחות אבותינו  .00

 

 

 

 יצאה הולנדר רינה. 
 
 
 



 בס"ד                  

                                                                        
 

 , בית שמש  5בית שמש, ת.ד.עיריית  
 20-9929000, פקס:  20-9929999, 20-9929029טלפונים 

 .rachelt@bshemesh.co.il  :co.ilyardena@bshemeshדוא"ל: 

 

  

 בית שמש    עיריית                   

 
 

 שעזר בתהליך הפרוטוקול מובא בפני החברים. מודה לכל מי :ויסמןישעיהו 
 

 יש דברים שלא היו בהנהלה. משה שיטרית:
 

 .זו היתה טעות סופר :ויסמןישעיה 
 

 חזר ברילנט שלמה. 

  סילברסטין חזרישראל. 
 

 .ההקצאות את : מעלה לאישורהצעת החלטה –ראש העיר 
 

 .ללא מתנגדים. 13 בעד: הצבעה:
 עת ההחלטה של ראש העיר.ראש העיר מאשרת את הצ החלטה:

 
 ת הבאבא סאלי.ומזמינה את כולם לחגיג : ראש העיר

ומבקשת מכולם  2222מזמינה את חברי המועצה להצגת תכניות עבודה ל   
 .להגיע 

 
 .הישיבה נעולה

 
 
 

 מינהל משאבי אנושסמנכ"ל  –:  ערן בן דב רשם
 
 
 
 
 

   ______________      ______________ 
 ד"ר   עליזה בלוך        דב   ערן   בן    

  ראש  העיר                   מינהל ומשאבי אנושסמנכ"ל 

 

 

 

 

  
 

 

            

            

 


