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  23.2.17מיום  30פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין מס' 

  
  

 ראש העיר -  מר משה אבוטבול   נוכחים:
 סגן ומ"מ ראש העיר -  מר מאיר בלעיש     
  משנה ראש העיר -  מר חיים בן מרגי    
  עיר חבר מועצת -  מר משה שטרית    
  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    
  חבר מועצת עיר -    מר שלום אדרי    
  חברת מועצת עיר -    גב' סטלה ולטר    
  חבר מועצת עיר -  ליאסמר מנשה א    
  חבר מועצת עיר -    מר ריצ'רד פרס    

  
  

      חסרים:
  סגן ראש העיר -  מר שמוליק גרינברג    
  חבר מועצת עיר -  מר משה מונטג     
  חבר מועצת עיר -  מר מרדכי דירנפלד    
  חבר מועצת עיר -  מר אליאסף ורמן    
  חבר מועצת עיר -    מר אלי כהן     

  עירחבר מועצת  -    מר מוטי כהן
  
  

  מנכ"ל  -  עו"ד מתי חותה   משתתפים:
  סמנכ"ל -    מר דוד סיטבון     
  גזבר  -  מר אריה ברדוגו    
  יועמ"ש  -  עו"ד מיקי גסטוירט     
  מבקר -    מר יעקב דהן    
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  על סדר היום: 

  
  .8.2.17מיום  57אישור תב"רים והעברות תקציביות לפי פרוטוקול ועדת כספים מס'  .1
 .2016רבעון שני ושלישי לשנת אישו דו"ח  .2
כדירקטורית בחברה הכלכלית בית שמש וגב' שושנה לרנר אישור מינוין של עו"ד רבקה פרנק  .3

 במקומה של רו"ח דליה קליימן.
.  אישור הענקת סמכויות פקח עירוני לעובדי היחידה לאיכות הסביבה: מר אברהם ברכה, מר בועז    4 

  ב' אנה טיטוב.מלמד, גב' ניצה קרניאל לוי, ג  
 אישור הסכמי זכות שימוש  במבנים בין עיריית בית שמש לעמותות המפורטות להלן: .5

 22, רבי יהושוע 413,  מגרש 65, חלקה 5942, גוש 853תלמוד תורה  חניכי ישיבות: מי/במ/  .א
 .22, רבי יהושוע 413מגרש  65, חלקה 5942, גוש  853קנין תורה: מי/במ/  .ב
 .11, נחל שורק 511, מגרש 20, חלקה  34276גוש , 835שעלי תורה: מי/במ/  .ג
 .19, נחל רפאים 401מגרש  37, חלקה 34271, גוש  836שעלי תורה: מי/במ/  .ד
 .1, נחל קטלב 514, מגרש 46, חלקה 34273, גוש 835מוסדות מגן אבות בית שמש: מי/במ/  .ה
 .19נחל אוריה , 516, מגרש 22, חלקה 34276, גוש  835מוסדות מגן אבות בית שמש: מי/במ/  .ו
 .2, רבי מאיר בעל הנס 406, מגרש 15, חלקה 5941, גוש  835מוסדות מגן אבות בית שמש: מי/במ/  .ז

 .3, הצדיק משטפנשט 800, מגרש 31, חלקה 34278י, גוש 835תורת הבית: בש /  .ח
 .28, נחל ערוגות 202, מגרש 23, חלקה  34278ח' , גוש  835בית יעקב דרכי רחל : בש/  .ט
 , חלק  5935, גוש 164תב"ע ב"ש/ –זשניץ מאנסי בית שמש. הקצאת קרקע מוסדות ווי  .י

 .2רחוב חפץ חיים ג' –מ"ר  400, 306מגרש  34מחלקה 
  .3רבי מאיר בעל הנס  40, מגרש 13, חלקה 5491, גוש 853ישיבה לצעירים עטרת שלמה: מי/מב/  .יא
 .25, נחל לכיש 522מגרש , 29 – 28חלקה  34272, גוש 853ישיבה לצעירים עטרת שלמה :מי/מב/   .יב
 . 23, נחל קישון 203, מגרש  54, חלקה 34272/ח , גוש 835ישיבה לצעירים עטרת שלמה:  בש/  .יג

ומשנה לתמיכות  6.2.17מיום  45ומס'  23.1.17מיום   44אישור פרוטוקול ועדת תמיכות מס'  .6
 .8.2.17מיום  6מס' 

שחקנים , מאיר בלעיש  17: 7.4.17-עד ה 28.3.17 -אישור יציאת קבוצת כדורסל לארה"ב מה .7
 ואסף עזו.

 .20.2.17אישור פרוטוקול ועדת שמות מיום  .8
 אישור מינויו של חבר המועצה מר ישעיהו ארנרייך כחבר דירקטוריון תאגיד המים מי שמש. .9

 ).(לידיעה 20.2.17מיום  1פרוטוקול ועדת תרומות מס'  .10
 אישור עבודה נוספת לד"ר סמי בן עדי לשלושה חודשים בלבד. .11
נערכה הצבעה טלפונית: מינויו של סגן ראש העיר מר שמואל גרינברג   -הודעה לפרוטוקול  .12

 כמ"מ ראש העיר בעת שהותו בחו"ל.
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  נאמרו ע"י ראש העיר.   דבר תורה: 
  .8.2.17מיום  57והעברות תקציביות לפי פרוטוקול ועדת כספים מס'  אישור תב"רים  – 1סעיף 

  
  

  איזה אולם ספורט ז'בוטינסקי.  ריצ'רד: 
  

מקימים אולם ספורט חדש בז'בוטינסקי שיפצנו את מגרש הכדורגל ובונים אולם   ראש העיר:
  חדש.    

  
  אפשר לקבל את רשימת הגנים של חנ"מ שמקבלים הזנה?    ריצ'רד:

  
  ימים יכולת לברר. 10אין כרגע רשימה. קבלת את הפרוטוקול לפני   ראש העיר:

  
  מי זה צחי חזן , המנחה בערב יום העצמאות , למה לא לקחת מבית שמש.    שלום:

  
  תו ברק אדרי.יהוא סטנדפיסט ומנחה א    בלעיש:

  
זה די ויותר , לטעמי אפשר לקחת ₪ מיליון  6.3קיבלנו ממשרד התרבות והספור     שלום:

  ולהעביר אותם לשיפוץ המרכז המסחרי.הרשות קרנות ממיליון  1.5את     
  

  רים שיקימו ועד.סוחאנחנו נמצא עוד כספים למרכז המסחרי . סיכמנו עם ה  ראש העיר:
  

: מועצת העיר מאשרת את תתב"ר המפורט להלן ופתיחת חשבון בנק הצעת החלטה -ראש העיר
  נפרד לתב"ר        

  
  

 שם הפרויקט מס' תבר
התבר סכום 

 שאושר בעבר
הגדלה/ הקטנה 

 בש''ח    
סה"כ סכום 
 מימון חדש בש"ח

  אולם ספורט זבוטינסקי  743
 ₪ 6,377,600  

 ₪7,877,600  
 טוטו

 קרנות רשות  1,500,000 ₪ 

  
  וכן העברות תקציביות כמפורט להלן:

  

סוג 
הבקש

 ה

 מקור תקציבי יוצא
 סכום  

 סעיף תקציבי נכנס
 הערות

 שם סעיף מס' סעיףשם  מס'

  הכנסות שונות  1,263,000,690         127,489      ₪      הגדלה
 הכנסה חדשה מ. התרבות

      127,489      ₪  יוזמות תערוכה   1,614,000,750 הגדלה

  
  
  

  ? מי בעד
  



  בס"ד                  

                                                                         
  

                   30                        4  

                     _________________________________________________________________________________________________  

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

  לשכת סמנכ"ל           
 

 בית שמש    עיריית                   

  (ריצ'רד) 1  נגד:   11  בעד:  הצבעה:
  העיר.מועצת העיר מאשרת את הצעת ההחלטה של ראש   החלטה:

  
  2016אישור דו"ח רבעון שני ושלישי לשנת  – 2סעיף 

  
בעזרת השם נסיים את  .את האור בקצה המנהרה לראות אני שמח שאנחנו מתחילים  ראש העיר:

ללא גרעון. אני מודה לכל חברי מועצת העיר שידעתם להדק חגורות  2016  שנת     
  צוות הגזברות.  ולכל     

  
  ברבעון הרביעי קיבלנו ₪  700,000על  דעומ הגרעון לשלוש רבעי שנה    גזבר:

  כמענק מיוחד.₪ מיליון  10 -רד הפנים כשהכנסות שלא היו צפויות. קיבלנו ממ    
  

  וזה לא מצטבר.₪ ומשהו מיליון  30ועדיין יש גרעון של     ריצ'רד:
  

  נגמור באיזון. 2016. אני מעריך שאת 2016אני מתייחס לשנת     גזבר:
  

רשום והראתי שיש ₪ ומשהו מיליון  30שבועיים דיברנו על גרעון של אבל לפני     ריצ'רד:
  עם הארנונה שלא ציינתם.₪ מיליון  40    

  
  .2017לבין  2016תבדיל בין     גזבר:

  
  ל שבוע שעבר.כ"אני מבדיל. אני ישבתי עם המנ    ריצ'רד:

  
  .זה גרעון מצטבר    מנכ"ל:

  
  את השנה הזו מאוזן. םסייאז מה  אם מצטבר , זה גרעון. אין ל    ריצ'רד:

  
  צר לי לאכזב אותך. תן לאיש המקצוע להסביר.  ראש העיר:

  
 .גולדברג עזב את הישיבה 
 

  בילתו זה הדו"ח ואין   ראש העיר:
  

  נמתין לדו"ח הבא.
  

  לגב י הגרעון המצטבר בתב"רים. אין פה גידול משמעותי? הוא היה אמור לקטון.  ריצ'רד :
  

ומאז אין לנו יותר גרעון בתב"רים כי כל פעם   2008מיליון קבוע משנת  21יש     גזבר:
  שיש הוצאה גדולה יותר מהתב"ר אנו מכסים כנגד הלוואה או כנגד הקרן.    

  



  בס"ד                  

                                                                         
  

                   30                        5  

                     _________________________________________________________________________________________________  

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

  לשכת סמנכ"ל           
 

 בית שמש    עיריית                   

  אתה מכסה גרעון בצורה מלכותית.    ריצ'רד:
  

  ₪.מיליון  21לא מכסה גרעון אלא משלימים את החוסר. הגרעון הסופי הוא     גזבר:
  

בתקציב תסביר לי את  ממה שאמרתםבארנונה אחוז העליה בחוב הוא יותר גדול     רד:ריצ'
  הפיגור בגביה.    

  
  מיליון מפיגורים. 10-12אני מתכנן לגבות     גזבר:

  
: מועצת העיר מאשרת את הדוחו"ת הכספיים שני ושלישי לשנת הצעת החלטה –ראש העיר 

2016.  
  

  מי בעד ? 
  

  (ריצ'רד) 1  נגד:  10  בעד:  הצבעה:
  מועצת העיר מאשרת את הצעת ההחלטה של ראש העיר.  החלטה:

  
ת בחברה ואישור מינוין של עו"ד רבקה פרנק וגב' שושנה לרנר כדירקטורי  – 3סעיף  

 הכלכלית בית שמש במקומה של רו"ח דליה קליימן.
  
  

בחוק אני ביקשתי להגיש הצעה לסדר אבל הודיע לי היום היועמ"ש שיש שינוי     ריצ'רד:
שעות לפני כן. למה רבקה פרנק ושושנה לרנר ולא תושבי בית  72ושצריך להודיע     
  שמש. למה כל החברה הכלכלית הפכה להיות תושבי חוץ. לנו יש בבית שמש     
תארים אקדמאים עם יכולות. אפשר למנות את מאיר נעמת למנכ"ל תושבים עם     
איש בני בית שמש שיכולים  50החברה הכלכלית, אני אשלח לך במשך השבוע      
  להיות מועמדים לחברה הכלכלית. מן הראוי שתעצור את המינוי הזה.    

  
  ? 1במקום  2פרנקל מביאים     שלום:

  
  עובדי עירייה בכירים  ושני  3חברי מועצה  4ההרכב שלנו חסר היום. יש לנו     פרנקל:
  שליש. דירקטורים נציגי ציבור. צריך להיות לפי החוק שליש , שליש,    

  
  אני אצביע נגד.  –אם כן זה  משנה את ההסכם שלנו. אם אתם מביאים שתיים     שלום:

  ריצ'רד צודק. יש לכם את הכל למה לא תביאו מבית שמש ?    
  

את דוד לוק איש בית שמש. אתה הצבעת לפני חודש הבאנו הצעה ליו"ר ועדת ערר   יר:עראש ה
  בעד. ת לועדה מבית שמש ולא הצבעתני שמובעד ? לא הצבעת בעד. הבאנו עוד ש    

  
  אני באופן עקרוני לא מצביע בעד.  ריצ'רד:
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: מועצתה עיר מאשרת את מינויין של עו"ד רבקה פרנק וגב' שושנה הצעת החלטה –ראש העיר 

  כדירקטוריות בחברה הכלכלית בית שמש .
  

  מי בעד ?
  

  (שלום, ריצ'רד) 2  נגד:  9  בעד:  הצבעה:
  מועצת העיר מאשרת את הצעת ההחלטה של ראש העיר.    החלטה:

  
לעובדי היחידה לאיכות הסביבה: מר אברהם   אישור הענקת סמכויות פקח עירוני – 4סעיף 

  ברכה, מר בועז  מלמד, גב' ניצה קרניאל לוי, גב' אנה טיטוב.
  

: מועצת העיר מסמיכה את עובדי היחידה לאיכות הסביבה המפורטים  הצעת החלטה –ראש העיר 
ורשאים  170 – 67ות ולפי סעיפים לפקודת העירי 264פקח עירוני על פי סעיף להלן בסמכויות 

 –לחוק בתי המשפט (נוסח המשולב) התשמ"ד  55הם להשתמש בסמכויות הניתנות מכח סעיף 
  ב' ניצה קרניאל , גב' אנה טיטוב.: מר אבי ברכה , מר בועז מלמד, ג 1984

  מי בעד ?
  

  (ריצ'רד) 1  נגד:  10  בעד :  הצבעה:
  מועצת העיר מאשרת את הצעת ההחלטה של ראש העיר.  החלטה:

  
 זכות שימוש  במבנים בין עיריית בית שמש לעמותות המפורטות להלן: אישור הסכמי – 5סעיף 

 22, רבי יהושוע 413,  מגרש 65חלקה , 5942, גוש 853תלמוד תורה  חניכי ישיבות: מי/במ/  .א
 .22, רבי יהושוע 413מגרש  65, חלקה 5942, גוש  853קנין תורה: מי/במ/  .ב
 .11, נחל שורק 511, מגרש 20, חלקה  34276, גוש 835שעלי תורה: מי/במ/  .ג
 .19, נחל רפאים 401מגרש  37, חלקה 34271, גוש  836שעלי תורה: מי/במ/  .ד
 .1, נחל קטלב 514, מגרש 46, חלקה 34273, גוש 835מי/במ/ מוסדות מגן אבות בית שמש:  .ה
 .19, נחל אוריה 516, מגרש 22, חלקה 34276, גוש  835מוסדות מגן אבות בית שמש: מי/במ/  .ו
 .2, רבי מאיר בעל הנס 406, מגרש 15, חלקה 5941, גוש  835מוסדות מגן אבות בית שמש: מי/במ/  .ז

 .3, הצדיק משטפנשט 800, מגרש 31ה , חלק34278י, גוש 835תורת הבית: בש /  .ח
 .28, נחל ערוגות 202, מגרש 23, חלקה  34278ח' , גוש  835בית יעקב דרכי רחל : בש/  .ט
 , חלק  5935, גוש 164תב"ע ב"ש/ –מוסדות וויזשניץ מאנסי בית שמש. הקצאת קרקע   .י

 .2רחוב חפץ חיים ג' –מ"ר  400, 306מגרש  34מחלקה 
  .3רבי מאיר בעל הנס  40, מגרש 13, חלקה 5491, גוש 853שלמה: מי/מב/ישיבה לצעירים עטרת   .יא
 .25, נחל לכיש 522, מגרש 29 – 28חלקה  34272, גוש 853ישיבה לצעירים עטרת שלמה :מי/מב/   .יב
  .23, נחל קישון 203, מגרש  54, חלקה 34272/ח , גוש 835ישיבה לצעירים עטרת שלמה:  בש/  .יג
  
  
  
  



  בס"ד                  

                                                                         
  

                   30                        7  
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  שמש -קניון נעימי בית    C, בניין 2דרך יצחק רבין                   
   02-9909888פקס:  02-9909807טלפון:                  

  לשכת סמנכ"ל           
 

 בית שמש    עיריית                   

  
מבנים בין עיריית ב: מועצת העיר מאשרת את הסכמי זכות שימוש הצעת החלטה –ראש העיר 

  בית שמש לעמותות המפורטות להלן: 
  
 22, רבי יהושוע 413,  מגרש 65, חלקה 5942, גוש 853תלמוד תורה  חניכי ישיבות: מי/במ/  .א
 .22, רבי יהושוע 413מגרש  65, חלקה 5942, גוש  853קנין תורה: מי/במ/  .ב
 .11, נחל שורק 511, מגרש 20, חלקה  34276, גוש 835/שעלי תורה: מי/במ  .ג
 .19, נחל רפאים 401מגרש  37, חלקה 34271, גוש  836שעלי תורה: מי/במ/  .ד
 .1, נחל קטלב 514, מגרש 46, חלקה 34273, גוש 835מוסדות מגן אבות בית שמש: מי/במ/  .ה
 .19, נחל אוריה 516, מגרש 22, חלקה 34276, גוש  835מוסדות מגן אבות בית שמש: מי/במ/  .ו
 .2, רבי מאיר בעל הנס 406, מגרש 15, חלקה 5941, גוש  835מוסדות מגן אבות בית שמש: מי/במ/  .ז

 .3, הצדיק משטפנשט 800, מגרש 31, חלקה 34278י, גוש 835תורת הבית: בש /  .ח
 .28, נחל ערוגות 202, מגרש 23, חלקה  34278ח' , גוש  835בית יעקב דרכי רחל : בש/  .ט
 , חלק  5935, גוש 164תב"ע ב"ש/ –ת וויזשניץ מאנסי בית שמש. הקצאת קרקע מוסדו  .י

 .2רחוב חפץ חיים ג' –מ"ר  400, 306מגרש  34מחלקה 
  .3רבי מאיר בעל הנס  40, מגרש 13, חלקה 5491, גוש 853ישיבה לצעירים עטרת שלמה: מי/מב/  .יא
 .25, נחל לכיש 522, מגרש 29 – 28חלקה  34272, גוש 853ישיבה לצעירים עטרת שלמה :מי/מב/   .יב
  .23, נחל קישון 203, מגרש  54, חלקה 34272/ח , גוש 835ישיבה לצעירים עטרת שלמה:  בש/  .יג
  
  

  מי  בעד ? 
  

  (ריצ'רד) 1  נגד:  10  בעד:   הצבעה: 
  

 6.2.17מיום  45ומס'  23.1.17מיום     44אישור פרוטוקול ועדת תמיכות מס'  – 6סעיף 
 .8.2.17מיום  6ומשנה לתמיכות מס' 

  
 בן מרגי מצטרף 

  
   הנוהל הוא שהבקשה מוגשת  .אנחנו מבקשים לשנות כמה דברים ברשותכם  עו"ד גסטוירט:

ם לשלם . ליסתיים בתחילת שנת התקציב ואז מתחייספטמבר כדי שהכל   מחודש     
התמיכות לתנועות הנוער. לצערי לא הספקנו   לעמוד  בסוף שנה שעברה עשינו את    
במועדים לכן הכסף לא חולק לתנועות הנוער. לכן אנחנו מבקשים שתאשרו את     
  .2017 –יתיחסו ל  2016 -התבחינים שאישרנו ב    

  
 .פרנקל עזב את הישיבה 

  
כאשר יש הבנה והסכמה  2016אנחנו נוכל להעביר לתנועות הנוער על בסיס מה שעשינו מתקציב 

לכן  2017 –כדי להגדיל את סעיף התמיכות לתנועות הנוער ב  שתוגש בקשה לשינוי התקציב 
  בהמשך השנה נוכל לתת להם עוד תמיכה וכך תנועות הנוער לא יפגעו.
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  שמש -קניון נעימי בית    C, בניין 2דרך יצחק רבין                   
   02-9909888פקס:  02-9909807טלפון:                  

  לשכת סמנכ"ל           
 

 בית שמש    עיריית                   

  
  .2016 –יהיה זה ל  2017בחינים או שתקציב האם זה אומר שיש שינוי בת  שיטרית:

  
. לגבי התבחינים 2017 –מעבר למה שניתן ב  2016יהיה גם וגם. נוסיף גם את   ראש העיר:

דיברתי איתך באופן אישי. חיים , ישבתי השבוע עם משה שטרית. יש לו רעיונות     
  ,  טובים כי הוא למד את משרד החינוך . אני רוצה שתהיה פגישה עם משה    
דירנפלד, חיים ומאיר בנושא הזה. הרעיונות לא פוגעים בסכום. הוא רוצה לחזק     
  שבבית שמש יקבלו את הכסף ושזה לא יזלוג לארצי.    

  
אבל בתקציב, לפני חודש לא דיברתם על זה, זאת , אם הרעיונות כל כך טובים     ריצ'רד:
  המצאה. –אומרת שהכל מעכשיו לעכשיו     

  
ה שלי לא התקבלה, מדחבר ועדת תמיכות שהיה צריך לשנות את התבחינים העכ   עו"ד גסטוירט:

והפתרון היצירתי  2016בבעיה לגבי  נונתקל .בקטע הזה אני מסכים איתך משה    
  בעצם  2016 –וחוקי שמצאתי  הוא לקבוע היום  שהתבחינים שאשרנו ב     
יון על דעוד פעם . אם עושים את זה אי אפשר לעשות  2017 –מתייחסים אליהם ב     
  התבחינים אלא אם לא מקבלים החלטה היום.    

  
  אני הוספתי ₪ .  350,000ביחד  2017 –מחברים ל   2016אנחנו דוחים את   ראש העיר:

  כדי שחלילה לא תהיה פגיעה ויהיה שדרוג קל. אנחנו נדאג ₪  50,000עוד     
  שהכספים יגיעו לתנועות בבית שמש ולא יגיעו למקורות חוץ.    

  
מיום  44מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת תמיכות מס'  הצעת החלטה: –ראש העיר 

  מיום  6ומשנה לתמיכות מס'  6.2.17מיום  45ומס'  23.1.17        
        8.2.17.  

  
  מי בעד ?

  
  (ריצ'רד) 1  נגד:  10  בעד:  הצבעה:
  מועצת העיר מאשרת את הצעת ההחלטה של ראש העיר.  החלטה:

  
  בקשה להעלות נושא תקציב לכדורגל מחוץ לסדר יוםיש   ראש העיר:

  
  יש התנגדות?

  
  אין התנגדות
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                     _________________________________________________________________________________________________  

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

  לשכת סמנכ"ל           
 

 בית שמש    עיריית                   

  
מתוך  25%סכום של  אשרלכדורגל ואני מבקש ל₪   350,000כל שנה אנו מאשרים   מאיר:

  לעמותת ספורט השמש.₪.   350,000 –ה   
  

  תמיכות. אנחנו נאשר באופן חריג בכפוף לועדת  חייבים להגיש בקשה לועדת  עו"ד גסטוירט:
  . 25%תמיכות.. המקדמה תהיה עד     

  
₪  350,000מתוך   25%: מועצת העיר מאשרת מקדמה של עד הצעת החלטה –ראש העיר 

  בקשה לועדת תמיכות ובמגבלות תקציב העירייה.בכפוף להגשת 
  

  מי בעד ? 
  

  (ריצ'רד) 1  נגד:  10  בעד:
  מאשרת את הצעת ההחלטה של ראש העיר. מועצת העיר  החלטה:

  
שחקנים , מאיר  17: 7.4.17- עד ה 28.3.17 - אישור יציאת קבוצת כדורסל לארה"ב מה  – 7סעיף 

 בלעיש ואסף עזו.
  
  

 –שחקנים  17: מועצת העיר מאשרת  יציאת נבחרת כדורסל הצעת החלטה –ראש העיר 
  יר בלעיש ולאסף עזו.לכל שחקן ומימון מלא למא₪  1200השתתפות העירייה 

  
  מי בעד? 

  
  (ריצ'רד) 1  נגד:  10  בעד:  הצבעה:
  מועצת העיר מאשרת את הצעת ההחלטה של ראש העיר.  החלטה:

  
  20.2.17אישור פרוטוקול ועדת שמות מיום  – 8סעיף 

  
  .20.2.17הצעת החלטה: מועצתה העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת שמות מיום  –ראש העיר 

  
  מי בעד ?

  
  (ריצ'רד) 1  נגד:   10  בעד:  הצבעה:
  מועצת העיר מאשרת את הצעת ההחלטה של ראש העיר.  החלטה:
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  שמש -קניון נעימי בית    C, בניין 2דרך יצחק רבין                   
   02-9909888פקס:  02-9909807טלפון:                  

  לשכת סמנכ"ל           
 

 בית שמש    עיריית                   

  
כחבר דירקטוריון תאגיד המים  אישור מינויו של חבר המועצה ישעיהו ארנרייך -9סעיף 

 מי שמש.
  

 ארנרייך יצא מהישיבה 
  

  .למה אין נציג אופוזיציה בתאגיד.    ריצ'רד:
  

  תאגיד מים הוא לא חברה עירונית במובן הקלאסי. כי  עו"ד גסטוירט:
  

  אתה לא צודק.  שלום:
  

  אז תביאו חוות דעת.  ראש העיר:
  

שצריכים להיות  האיגודמתי, ספר להם ותביא להם את החוברת ומה שאמר יו"ר     ריצ'רד:
  מכל נציגי העיר.    

  
  יהיה. –ופוזיציה אמיקי תבדוק את זה . אם על פי חוק צריך איש   ראש העיר :

  
  : מועצת העיר מאשרת את מינויו של חבר המועצה מר ישעיהו הצעת החלטה –ראש העיר 

  ארנרייך כחבר בדריקטוריון תאגיד המים  מי שמש.        
  
  

  מי בעד ?
  

  (ריצ'רד) 1  נגד:  9  בעד:  הצבעה:
  

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

 .ארנרייך חזר לישיבה 
  

 (לידיעה). 20.2.17מיום  1פרוטוקול ועדת תרומות מס'   10סעיף 
  

  בתי כנסת 30 -יש משפחה מכובדת מברזיל, משפחת פיצ'טו שבנו בארץ כ  ראש העיר:
ומה לבניית מקווה ברמב"ש  ג' . מיקי אומר צריך תרהם נותנים לנו ומקוואות      
  ם לידיעה בלבד.כלהביא ל      

  
  שמביאים את התרומה.למה אין הסכם לפני   :  ריצ'רד
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  שמש -קניון נעימי בית    C, בניין 2דרך יצחק רבין                   
   02-9909888פקס:  02-9909807טלפון:                  

  לשכת סמנכ"ל           
 

 בית שמש    עיריית                   

  עדיין לא קיבלנו את התרומה.  ראש העיר:
  

העו"ד של התורמים בקשר אתי, הוא הבטיח לי את ההסכם. הוא מכין את ההסכם.   עו"ד גסטוירט:
הנוהל אומר שראש העיר מאשר את ההמלצה של הועדה. המליאה צריכה לשמוע     
  התהליך.ה לעכב את סיבאת ההודעה של ראש העיר. לא ראינו     

  
 אישור עבודה נוספת לד"ר סמי בן עדי לשלושה חודשים בלבד.   – 11סעיף 

  
  

  סמי בן עדי נבחר השבוע להיות מנהל מחלקת קליטה במקומו של יבגני שפרש   ראש העיר :
לגמלאות . היות והוא רופא שיניים והוא צריך לסיים את המטופלים שהחל לטפל     
  חודשים. 3 –עוד כ הוא מבקש להמשיך לעבוד .בהם     

  
  : מועצת העיר מאשרת עבודה נוספת לד"ר בן עדי סמי לשלושה הצעת החלטה –ראש העיר 

  חודשים בלבד.        
  

  מי בעד ?
  

  (ריצ'רד) 1  נגד:  10  בעד:  הצבעה:
  מועצת העיר מאשרת את הצעת ההחלטה של ראש העיר.  החלטה:

  
מינוייו של סגן ראש העיר מר שמוליק  :נערכה הצבעה טלפונית   -הודעה לפרוטוקול  – 12סעיף 

  גרינברג כמ"מ ראש העיר בעת שהותו בחו"ל.
  

  הישיבה נעולה.
  

  סמנכ"ל –דוד סיטבון   רשם:
  
  
  
  
   

_______________              ______________  
  משה   אבוטבול                  דוד   סיטבון     

    ראש   העיר                  סמנכ"ל ומרכז הישיבות
  
  
  


