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 שמש-בית

  21.0.02מיום  23פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין מס' 

 

 ראש העיר  - מר משה אבוטבול נוכחים:

 סגן ומ"מ ראש העיר  - מר מאיר בלעיש   

 סגן ראש העיר - מר שמוליק גרינברג  

 סגן ראש העיר -  מר דוד ויינר   

 חבר מועצת עיר -  מר יגאל חדד  

 עירחבר מועצת  -  מר ראובן כהן  

  חבר מועצת עיר -  מר מוטי כהן  

 חבר מועצת עיר -  מר משה מונטג  

 חבר מועצת עיר -  מר ריצ'רד פרס  

      חבר מועצת  עיר - מר ישעיהו ארנרייך  

 חבר מועצת עיר -  מר נתן שטרית  

 חבר מועצת עיר  - מר אלכס שלפצ'נקו   

 

 חבר מועצת עיר - מר מרדכי דירנפלד חסרים:

 )חו"ל( חבר מועצת עיר -  ר שלום לרנרמ  

 חבר מועצת עיר -  מר ג'קי אדרי  

 חברת מועצת עיר  -  גב' אילנה ירחי  

 חבר מועצת עיר -  מר אלי פרידמן  

 חברת מועצת עיר - גב' אירית מרציאנו  

 חברת מועצת עיר )חולה(  - גב' ילנה פרוקולוב  

 

 

 מנכ"ל -  עו"ד מתי חותה :משתתפים

 סמנכ"ל  -  ר דוד סיטבוןמ  

 גזבר - מר אריה ברדוגו   

 יועמ"ש - עו"ד מוטי ברקוביץ  

 יועמ"ש  - עו"ד מיקי גסטוירט  

 

 

 על סדר היום:
  

 אישור תב"רים. .0

 

 

 . 23אני מתכבד לפתוח ישיבת מליאה שלא מן המניין מס'  ראש העיר:
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 אישור תב"רים – 0סעיף 

 

 תב"רים, האם יש הערות.ראש העיר: קיבלתם את רשימת ה

 

 ? שיתנו פיתרון לכל המצוקות ושהמנ"דים לא מפסיקים להגיעאב תוכניות  אין למה מוטי:

קיבלנו הרבה מנ"דים לפני שנתיים , שלוש וארבע, העמותות האלה כבר בנו מבנים. מה עשיתם  

 עם הישנים? לאן הם הלכו? 

 

 משרד החינוך.אנחנו כן עובדים על תוכנית אב שהכין  ראש העיר:

₪   001,111 –משרד החינוך הכין תוכנית אב מפורטת לכל העיר בבית שמש זה על לו כ   

כיתות, לפני כשנה  011 -הגיע למסקנה שחסרות כ אהוא עשה מיפוי של כל הכיתות. הו  

 כל פעם מקבלים מנה קטנה של עוד כיתות לימוד, ובונים . בתי ספר 01 -י , זה כצוח  

אותם המנ"דים ,  בהדרגתיות. מבחינתנו כל בית ספר שפינה את המנ"דים ונכנס למבנה  

 שנמצאים במקלטים או במקומות אחרים. משרד החינוך מבין את  הולכים לבתי ספר  

שנים  0 –ן שבעוד כ ימנ"דים  כל שנה. אני מאמ 31 –ל  01המצוקה ומממן כל שנה בין   

 יגמרו המנ"דים.  

 

מועצת העיר מאשרת את התב"רים המפורטים להלן ופתיחת חשבון בנק  הצעת החלטה: –ראש העיר 

 לכל תב"ר.    

 

מהות  מס' תבר

 הפרויקט

סכום התבר 

 שאושר

 מימון סה"כ הפחתה הגדלה

 קרנות הרשות 6,111,,,3  301,111 3,626,111 מנדים 032

תשתיות  203

היקפיות מגרש 

001 

 משרד החינוך ,30,100,30 32,330,1,6 63,,0,803 

 ,212,86 00,030,,, נווה צבי 286

32,038 

 משרד החינוך  3,0,3,061 

 קרנות הרשות

ישיבת חסידי  000

 גור

 קרנות הרשות 612,011  2,011 611,111

 קרהות הרשות 111,,3,30  0,111 3,300,111 3113מנדים  232

 

 מי בעד ?

 

 ן()מוטי, נת 3 נמנע:   1 נגד:  01  בעד :הצבעה

 מועצת העיר מאשרת את הצעת ההחלטה של ראש העיר. החלטה:

 

 הישיבה נעולה.

 

 

    _______________        _____________ 

 משה אבוטבול          דוד   סיטבון     

  ראש   העיר              סמנכ"ל       


