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 14.4.16מיום  22פרוטוקול ישיבת מליאה מן המנין מס' 

 
 ראש העיר - מר משה אבוטבול   נוכחים:
 מ"מ/סגן ראש העיר - מר מאיר בלעיש  
 סגן ראש העיר - מר שמוליק גרינברג  
 סגו ראש  העיר - מר חיים בן מרגי  
 חבר מועצת עיר   - מר אליסף ורמן מר  
 חבר מועצת עיר -  מר יגאל חדד  
  חבר מועצת עיר - מר ישראל סילברסטין  
 חבר מועצת עיר - מר ישעיהו ארנרייך   
 חבר מועצת עיר - מר שמעון גולדברג  
 חבר מועצת עיר  - מר פרנקל אברהם  
 רחבר מועצת עי -  מר שלום אדרי  
 חבר מועצת עיר - מר משה שטרית   
 חברת מועצת עיר -  גב' סטלה ולטר  
 חבר מועצת עיר -  מר מוטי כהן  
 חבר מועצת עיר - מר מנשה אליאס  
 חבר מועצת עיר -  מר ריצ'רד פרס  
   
 חבר מועצת עיר - מר משה מונטג   חסרים:
 חבר מועצת עיר - מר מרדכי דירנפלד  
 חבר מועצת עיר   -  מר אלי כהן   

 
       

 
 מנכ"ל - עו"ד מתי חותה  משתתפים:

 סמנכ"ל  -  מר דוד סיטבון   
 יועמ"ש  - עו"ד מיקי גסטוירט   
  יועצת ראש העיר לקידום מעמד האישה  -  גב' יעל היימן   
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 על סדר היום:
 פרויקט משותף. –טקס חלוקת מכשירי דפיברילטור למתנדבי הצלה  .1
 דבר תורה. .2
 .28.3.16מיום  44אישור תב"רים והעברות תקציביות לפי פרוטוקול ועדת כספים מס'  .3
 .032072522אישור מורשה חתימה בבית ספר תפנית גב' דוד נפתלי חני ת.ז.  .4
ועדת הקצאות מס'  אישור להכנת חוזים להקצאות קרקע כמפורט המצ"ב בהתאם להמלצת .5

  .4.4.16החלטות ועדת הקצאות מיום וכמפורט בטופס  24.2.16מיום  118
 : אישור הסכם הקצאת קרקע/מבנה בין עיריית בית שמש לעמותות המפורטות להלן .6
מבנה בית ספר 34271גוש  38,חלקה 836, תב"ע מי/במ/ 403עמותת חכמי הדורות מגרש  .א

 .10ברחוב נחל גילה 
בגוש  29מחלקה  , מגרש ה' חלק5/ 32א/30מלבב מרכז לטיפול בקשיש בקהילה: תב"ע ת/ .ב

 .44רחוב הרקפת  – 5219
 , רחוב הסתוונית.  5231גוש  2בחלק מחלקה  853תב"ע בש/ 50קהילת נופי השמש, מגרש  .ג
 .17.4.16יקירי ירושלים המסתיים ביום ראשון הקרוב לאישור פרסום קצר של הקצאת בנין   .7
 אישור שינוי שם לנציג במועצה הדתית מטעם סיעת עתיד העיר. .8

 
 

 פרוייקט משותף –למתנדבי הצלה   דפיברילטור טקס חלוקת מכשירי – 1סעיף 
 

עם ארגון הצלה. ניתנו בתמורה שישה מכשירי החייאה,  ףזה פרויקט משות ראש העיר:
למשה  ,כשהעירייה תורמת שני מכשירים שאחד מהם ישאר בעירייה. מודה לדוד

אנחנו נעניק להם תעודות .  מראשי הארגון בבית שמש ומזאב יו"ר הארגון הארצי
 הוקרה לארגון הצלה ולמשפחת לפידות שתרמה שני מכשירים מתוך השישה.

 

 . משה , מנכ"ל ארגון הצלה הסביר על פעילות ארגון הצלה 
 

מכיוון שאין לנו בית חולים בבית שמש אנחנו שמים דגש על רפואה דחופה בעיר.  ישראל:
קידום נקודות הזנקה של מד"א בשכונות וקיימנו קורסים לתושבים מתנדבים  

לכל מתקציבי ארגון  ומודההדרומיות. מודה לראש העיר על תמיכתו לקידום הנושא , 
 הצלה.

 

 .הרמת כוסית לרגל חג הפסח 
 

 דבר תורה  – 2סעיף 
 

 נאמרו ע"י ראש העיר.
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 .28.3.16מיום  44והעברות תקציביות לפי פרוטוקול ועדת כספים מס'  אישור תב"רים – 3סעיף 

 

 .גרינברג עזב את הישיבה 
 .₪ 20,0000"ד גסטוירט:  להוריד מסדר היום העברה תקציבית לרשת המתנ"סים עו
 

 אנחנו מצביעים בעד התב"ר של בית הבנים והשאר נגד. שלום:
 

התב"רים המפורטים להלן ופתיחת חשבון בנק ראש העיר: הצעת החלטה: מועצת העיר מאשרת את 
 נפרד לכל תב"ר: 

 

 שם הפרויקט מס' תבר
סכום התבר 
 שאושר בעבר

הגדלה/הקטנה 
 בש"ח

סה"כ סכום 
 חדש בש"ח

 מימון

 קרנות פיתוח  1,631,000 ₪   200,000         ₪   1,431,000   ₪ בית יד לבנים 604

 קרנות פיתוח  3,923,574   ₪   170,000         ₪   3,753,574   ₪ מקווה רמה ג 616

521 
 21בצ 
 380ס.מ.

  משרד החינוך  7,681,265  ₪   451,624         ₪   7,229,641   ₪

540 
ס.מ.   21בצ 

372 
 משרד החינוך   5,703,881  ₪   343,050         ₪   5,360,831   ₪

 
 
 

 וכן מאשרים העברות תקציביות כמפורט להלן:
 

 

 מקור תקציבי יוצא
 סכום 

 סעיף תקציבי נכנס
 הערות

 שם סעיף מס' שם סעיף מס'

 מעמד האשה    1,611,100,780  1,500 ₪  חן חרדי  1,818,400,810 העברה
כיבוי אש לאולם 

 ספורט

   מועצ"ד    1,851,000,810  260,000 ₪  בצמ  1,991,900,980 הגדלה

 
 

 מי בעד ? 
 

 6 נגד: 9 בעד: הצבעה:
 מועצת העיר מאשרת את הצעת ההחלטה של ראש העיר. החלטה:
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 032072522אישור מורשה חתימה בבית ספר תפנית גב' דוד נפתלי חני ת.ז.  – 4סעיף 

 
 032072522את גב' דוד נפתלי חני ת.ז. מאשרת : מועצת העיר הצעת החלטה –ראש העיר 

 כמורשת חתימה בבית ספר תפנית.
 

 ?  מי בעד
 

 .)ריצ'רד(  1 נגד:  14 בעד:    :הצבעה
 מועצתה עיר מאשרת את הצעת ההחלטה של ראש העיר. החלטה:

 
 אישור להכנת חוזים להקצאת קרקע – 5סעיף 

 
 .2013אני מבקש לקבל את כל הפרוטוקולים של ועדת הקצאות משנת   שלום:

 
 תתקשר לענת בלשכה המשפטית ותקבל את הכל. ד גסטוירט:"עו
 

 צת העיר מאשרת הכנת חוזים להקצאת  קרקע כמפורט : : מועהצעת החלטה –ראש העיר 
תר, פניני חן, תורת הבית בית שמש.ברית כהונה, מוסדות בנות אס    
 118אינך יותר לבד, בהתאם להמלצת ועדת הקצאות מס' .י.ל א     
 וכמפורט בטופס החלטות ועדת הקצאות מיום  24.2.16מיום     
    4.4.16. 

 
 מי בעד ?

 
 6 נגד: 9 בעד :

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

 אישור הסכם הקצאת קרקע/מבנה בין עיריית בית שמש לעמותות המפורטות להלן:   6סעיף 
גוש  38,חלקה 836, תב"ע מי/במ/ 403עמותת חכמי הדורות מגרש  .א

 .10מבנה בית ספר ברחוב נחל גילה 34271
, מגרש ה' חלק 5/ 32א/30מלבב מרכז לטיפול בקשיש בקהילה: תב"ע ת/ .ב

 .44רחוב הרקפת  – 5219בגוש  29מחלקה 
,  5231גוש  2בחלק מחלקה  853תב"ע בש/ 50קהילת נופי השמש, מגרש  .ג

 רחוב הסתוונית. 
 
 
 

מועצת העיר מאשרת הקצאת קרקע/מבנה בין עיריית בית שמש  הצעת החלטה: -ראש העיר
 תות המפורטות להלן:לעמו

גוש  38,חלקה 836, תב"ע מי/במ/ 403עמותת חכמי הדורות מגרש  .א
 .10מבנה בית ספר ברחוב נחל גילה 34271
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  6 נגד: 9 בעד: הצבעה:

 
 , מגרש ה' חלק 5/ 32א/30מלבב מרכז לטיפול בקשיש בקהילה: תב"ע ת/ .ב

 .44רחוב הרקפת  – 5219בגוש  29מחלקה        
,  5231גוש  2בחלק מחלקה  853תב"ע בש/ 50קהילת נופי השמש, מגרש  .ג

 רחוב הסתוונית. 
 

 מאשרים פה אחד. –בעד  הצבעה:
 מועצת העיר מאשרת את הצעת ההחלטה של ראש העיר. החלטה:

 
 
 
 
 

אישור פרסום קצר של הקצאת בנין ליקירי ירושלים המסתיים ביום ראשון הקרוב  7סעיף 
17.4.16 

 
 מועצת העיר מאשרת הקצאת מבנין ליקירי ירושלים.הצעת החלטה:  –ראש העיר 

 
 מי בעד ?

 
  6 נגד: 9 בעד: הצבעה:
 מועצת העיר מאשרת את הצעת ההחלטה של ראש העיר. החלטה:

 
 
 
 
 
 

 אישור שינוי נציג למועצה הדתית מטעם סיעת עתיד העיר – 8סעיף 
 

מועמדותו ובמקומו יש הסכמהקיבלתי מכתב ממר מויאל אברהם שהוא מסיר את  ראש העיר:
 של עו"ד דוד לוק שימונה במקומו. בכתב    

 
 ת את מינויו של עו"ד דוד לוק לנציג  מאשר: מועצת העיר הצעת החלטה –ראש העיר 

העיר במקומו של מר  דהמועצה הדתית מטעם סיעת עתי     
 אברהם מויאל.

 
 מי בעד ? 

 
 מאשרים פה אחד. –בעד  הצבעה:
 העיר מאשרת את הצעת ההחלטה של ראש העיר. מועצת החלטה:

 
 
 



 בס"ד                  

                                                                        
 

                   14.4.16.docx                       6 

                     _________________________________________________________________________________________________ 

 שמש ,קניון נעימי בית    C, בניין 2דרך יצחק רבין                   
  02-9909888פקס:  02-9909807טלפון:                  

 לשכת סמנכ"ל           
 

 בית שמש    עיריית                   

 
 
 
 

  12.4.16מיום  41אישור פרוטוקול ועדת תמיכות מס'  – 9סעיף 
 

 .לסדר יוםץ האם יש התנגדות להעלות מחו  ראש העיר:
 

 .אין התנגדות 
 

 רק  עמותת הספורט השמש הגישה בקשה , אם תהיה עוד בקשה נצטרך לדון. עו"ד גסטוירט:
 

מיום  41: מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת תמיכות מס' הצעת החלטה –ראש העיר 
12.4.16. 

 
 מי בעד ?

 
 מאשרים פה אחד. –בעד  הצבעה:
 מועצתה עיר מאשרת את הצעת ההחלטה של ראש העיר. החלטה:

 
 הישבה נעולה.

 
 סמנכ"ל ומרכז הישיבות. –דוד סיטבון   רשם:

 
 
 
 

  ________________       __________________ 
 משה  אבוטבול        דוד   סיטבון       

ראש             סמנכ"ל ומרכז הישיבות 
 העיר
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 בס"ד                  

                                                                        
 

                   14.4.16.docx                       7 

                     _________________________________________________________________________________________________ 

 שמש ,קניון נעימי בית    C, בניין 2דרך יצחק רבין                   
  02-9909888פקס:  02-9909807טלפון:                  

 לשכת סמנכ"ל           
 

 בית שמש    עיריית                   

 


