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02-9909888.  פקס02-9909807/8.  בית שמש טל5. ד.מרכז מסחרי ת

עיריית 
שמש- בית

                        
  23.3.11 מיום 18' פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין מס

  
   ראש העיר-  משה אבוטבול מר   :נוכחים
  מ ראש העיר" סגן ומ-  מר מאיר בלעיש    
   סגן ראש העיר-  מר שמואל גרינברג    
   סגן ראש העיר-    מר דוד וינר    
   חבר מועצת עיר-    מר יגאל חדד    
  מועצת עיר חבר -    מר ראובן כהן    
   חבר מועצת עיר-    מר מוטי כהן    
       חבר מועצת עיר-  מר ישעיהו ארנייך    
   חבר מועצת עיר-   מר שלום לרנר    
   חבר מועצת עיר-   מר אלי פרידמן    
   חברת מועצת עיר-  אירית מרציאנו' גב    
   חבר מועצת עיר-   מר נתן  שטרית    

  
   חבר מועצת עיר-   מר משה מונטג  :חסרים
   חבר מועצת עיר-  מרדכי דירנפלדמר     
   חבר מועצת עיר-   רד פרס'מר ריצ    
   חבר מועצת עיר-    קי אדרי'מר ג    
   חברת מועצת עיר-   אילנה ירחי' גב    
   חברת מועצת עיר-   סטלה ולטר' גב    
   חבר מועצת עיר-  נקו'מר אלכס שלפצ    

  
  ל" סמנכ-    מר דוד סיטבון  :משתתפים

  ר גזב-  מר אריה ברדוגו     
  מ" יוע-  ד מוטי ברקוביץ"עו    
  מ" יוע-  ד מיקי גסטוירט"עו    
   מבקר-    מר יעקב דהן    

  
  :על סדר היום

  
  דבר תורה.1
.רים"אישור תב.2
.2011א "תשע) שטחים ציבוריים פתוחים( חוק עזר לבית שמש וראישר.3
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עיריית 
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  18' אני מתכבד לפתוח ישיבת מליאה שלא מן המניין מס  :ראש העיר
  

  דבר תורה : 1סעיף 
  

  .י ראש העיר"נאמרו ע
  

קי 'ביתו של חברנו חבר מועצת העיר ג, שולח מכאן איחול רפואה שלמה לאוריה בת מיכל  :ראש העיר
  .וכן רפואה שלמה לאורי וולטר בעלה של סטלה. אדרי שנפגעה בפיגוע בירושלים    

  
   רים"אישור תב: 2סעיף 

  
  ?האם יש שאלות. לאישורכםרים " רשימת תבםקיבלת  :ראש העיר

  
  ?האם האישור לבית ספר הוא צבוע למוסד    :נתן

  
  .כן זה מגיע עם סמל המוסד  :ראש העיר

  
  ?מי לקח אותו ולאן. יש תקציב שהיה מסומן לבית ספר אליקים    :נתן

  
ח אליקים "אמרו למה שובו קיבל ע. גם אני שאלתי את זה. אני לא יודע מה מקור הטעות  :שמוליק
   . לא נכוןוזה    

  
הייתה הרשאה לשיפוצים בבית ספר אליקים שאני אומר . ח מי"אני לא אומר מי קיבל ע    :נתן

  .והיא נעלמה      
  

  .היו דיבורים. אני לא ראיתי הרשאה    :אריה
  

שאלתי את יגאל צרפתי אמר לי שהוא לא מכיר . אם יש לך את הטופס הזה תראה לי אותו  :ראש העיר
  .דיהו ואליקים מקבלים היום עבור חידוש מבניםבכל אופן ע. את זה     

  
פתיחת חשבון בנק ורים המפורטים להלן "מועצת העיר מאשרת את התב: הצעת החלטה  : ראש העיר

  .ר"לכל תבנפרד     
  

סכום המתוקצב   מענק' מס  סמל מוסד   שם המוסד  תבר' מס
  מפתח עלות"עפ

  הערות  גורם מתקצב

  חידוש מבנים  משרד החינוך   243,000₪  200909920  110056  עדיהו  511

  פירוק אסבסט  משרד החינוך   110,000₪  200949051  110064  אליקים  512

  חידוש מבנים  משד החינוך   800,000₪  200949194  160135  מעורב-שובו  513

  חידוש מבנים  משרד החינוך    ₪ 600,000  200909921  183269  )גור(ישיבת חסידים   514
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סכום התבר שאושר   מהות הפרויקט   מס תבר

  ח"בעבר בש
  /הגדלה

  ח"הקטנה בש
כ סכום חדש "סה
  ח"בש

  מימון

  90%התחבורה . מ  516,111  161,111  355,000  הנגשת תחנות אוטובוס  433
  10%קרנות הרשות 

לוי /בן זאב' מעגל תנועה שד  436
  אשכול

  90%התחבורה  . מ  900,000    
   10%קרנות הרשות 

  משרד השיכון  700,000      העליה/ פ ביאליק "שצ  437
  משרד הפנים   300,000      פיתוח חניה עירונית הרצל   438
  משרד החינוך   3,077,828      ס יסודי חרדי לבנות"בי  520

  
  

  ? מי בעד
  

   2   -  נמנע    0 -  נגד     10   -  בעד   :הצבעה
  .מועצת העיר מאשרת את הצעת ההחלטה של ראש העיר  :החלטה

  
  2011א "תשע) שטחים ציבוריים פתוחים( חוק עזר לבית שמש וראישר : 3סעיף 

  
חוק העזר נועד . היו עם משרד הפנים סידרה של דיונים . אישרנו את החוק הזה בעבר  :ד גסטוירט"עו

באמצעות חוק העזר ניתן לגבות כסף מקבלנים לטובת . פים בכל השכונות בעיר"לאפשר לנו לפתח שצ
  .פים"פיתוח שצ

  
 )שטחים ציבוריים פתוחים(ת את חוק העזר לבית שמש רמועצת העיר מאשר:  הצעת החלטה– ראש העיר

  .2011א "תשע
  

  ?מי בעד
  

   1 -  נמנע     0 -  נגד      11 -  בעד   :הצבעה
  .מועצת העיר מאשרת את הצעת ההחלטה של ראש העיר  :החלטה

  
  .הישיבה נעולה

  
  ל" סמנכ-דוד סיטבון  : רשם

  
  

_________    ______            _______________  
       משה   אבוטבול                 דוד   סיטבון

    עירה      ראש                מרכז  הישיבות 
  

      




