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   29.6.17מיום  33פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 
  

  ראש העיר -  מר משה אבוטבול   נוכחים:
 סגן ומ"מ ראש העיר -  מר מאיר בלעיש     
  סגן ראש העיר -  מר שמוליק גרינברג    
  העירמשנה ראש  -  מר חיים בן מרגי    
  חבר מועצת העיר -שלום אדרי                  
  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    
  חברת מועצת עיר -    גב' סטלה ולטר    
  חבר מועצת עיר -  מר מנשה אליאס    
  חבר מועצת עיר  -    מר ריצ'רד פרס    

  סגן ראש העיר -  מר משה שטרית                    
  חבר מועצת עיר -  מר משה מונטג     
  חבר מועצת עיר -    מר מוטי כהן    

  
  
  

  סגן ראש העיר -  מר שמוליק גרינברג  חסרים:
  חבר מועצת עיר -  מר מרדכי דירנפלד    

  חבר מועצת העיר  -מר אליסף  ורמן                            
  חבר מועצת עיר -    מר אלי כהן     

  
  

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

 דברי תורה. .1
 .28.5.17מיום   61אישור פרוטוקול  ועדת  כספים מ ס'  .2
  .2017 -שילוט  התשע"ז - אישור חוק עזר .3
 .2017שנת  1אישור דוח רבעון  .4
 אישור שכר בכירים לעו"ד דקלה כלפון. .5
  אישור מורשי חתימה לאגרות חינוך באמצעות כרטיסי אשראי. .6
  . 29.5.17מיום אישור פרוטוקול ישיבת ועדת שילוט   .7
בהסכם הגג בבנק לאומי  4.4.  אישור פתיחת חשבונות בנק נפרדים  בהתאם לסעיף  .8

  או דיסקונט.
  הודעת  משרד  הפנים בדבר מועד ומקום לבחירת רב העיר. .9

 הודעת ראש העיר בדבר נסיעה לחו"ל. .10
  .62אישור פרוטוקול ועדת כספים   .11
 .ד  פרסדיון בשתי הצעות של חבר מועצת העיר מר ריצ'ר .12
 הצעה של הגזבר  בדבר מצלמות בטיחות. .13
  אישור תב"רים תקציבי פיתוח ממשרד הפנים. .14

  
  

  דבר תורה – 1סעיף  
  

  נאמרו ע"י ראש העיר.
  

  28.5.17מיום  61אישור פרוטוקול ועדת כספים מס'  -2סעיף 
  

  
שנמסר לחברים בהתאם  61מציג את פרוטוקול ועדת הכספים  מס'   :הצעת החלטה -ראש העיר

  ומבקש לאשר את הפרוטוקול. לסדר היום        
  
 

  העברות תקציב

סוג 
 הבקשה

 מקור תקציבי יוצא
 סכום

 סעיף תקציבי נכנס
 הערות

 שם סעיף מס' שם סעיף מס'

 ותיקהמנהלת   1,732,001,750  30,000 ₪  בצ"מ   1,991,900,980 העברה
 אירוע מנהלת בי"ש ותיקה

 שונות מנכ"ל    1,613,100,580  30,000 ₪  בצ"מ   1,991,900,980 העברה

 אושר : החלטה
  

  ד: תב"ר

 שם הפרויקט מס' תבר
סכום התבר שאושר 

 בעבר
הגדלה/ הקטנה 

 בש''ח    
סה"כ סכום חדש 

 מימון בש"ח

 מ. החינוך -כספי הקדמת תכנון  ₪315,588      5021619כיתות ס א  16יסודי  599

 מ. החינוך -כספי הקדמת תכנון  ₪188,020      5021621כיתות סא  8תיכון חרדי בנות  586

 מ. החינוך -כספי הקדמת תכנון  ₪315,588      5021508  כיתות ס א 16יסודי  589
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 מ. החינוך - כספי הקדמת תכנון ₪136,136      5021622כיתות מגורים ס א  8ישיבה  577

 מ. החינוך -כספי הקדמת תכנון  ₪283,934      5021490ס א  3-כיתות מ 8יסודי  572

 משרד החינוך ₪4,520,180      204בה"ס עי"ס בנים מגרש  598

 מפעל הפיס     2,290,000 ₪      לפי רשימה 2016פיס ירוק  755

 מ. הפיס    1,800,000 ₪   1,200,000 ₪  600,000 ₪ ציוד וריהוט גנ"י 747

 תרומה [פיצטו]    4,104,574 ₪   181,000 ₪  3,923,574 ₪ 621מ.  - 1מקוואות ג 2 616

 קרנות רשות    ₪18,767,608   3,000,000  ₪  15,767,608 ₪ שלב ב 420יסודי בנות מגרש  591

  
  

  בדיון על התבר הבא, עזב היו''ר דירנפלד את הדיון. 
 מ"מ שמעון גולדברגניהל את הישיבה 

 קרנות רשות  9,386,765 ₪   900,000 ₪   8,486,765 ₪  421גנ"י מגרש  6 576

  אושר : החלטה
  
  
  

  ה: סגירת תברים 
 עודף גרעון  סכום התב"ר  שם הפרויקט מס' תבר

 ₪155,000    480,001 ₪ הסדרים ליד בי"ס 149

 ₪17,000    85,715 ₪ סקר תמרורים 170

   ₪62,000  214,285 ₪ עורק מוסח תכנון 221

 ₪121,000    ₪250,000  תכנון העליה החרש 336

 ₪31,000    ₪70,000  שינוי תבע רמבש 373

   ₪66,000  ₪1,970,000  מרכז פיס ביתי עקב 395

 ₪1,000    ₪250,000  מוקד  420

   ₪46,956  ₪368,000  מחשבים לבתי ספר 425

 ₪38,000    ₪1,523,944  מפרדה בן זאב 427

    -    ₪283,873  תוכנית לצמצום נפחים איכס 428

   ₪23,000  ₪821,778  הנגשת תחנות 433

   ₪19,000  ₪1,132,178  מועדון פיס לנוער 443

 ₪50,000    ₪322,000  סיוע  ליח"ס 624

 ₪11,000    ₪140,000  מכסחת דשא 628

   ₪6,000  ₪750,000  מכולות 633

   ₪11,000  ₪600,000  מנוף לגיזום 635

   ₪55,000  ₪236,537  התקני בטיחות 639

     ₪100,000  ספסלים ואשפתונים  660

 ₪424,000  ₪288,956  ₪9,598,311  סיכום  

  
  אושר : החלטה

  
  מי בעד?
  (מוטי, ריצ'רד) 2  נגד:  11  בעד:  הצבעה:
  של ראש העיר. מועצת העיר מאשרת  את הצעת החלטה  החלטה:

  
  .מונטג נכנס לישיבה 
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  2017שילוט  –אישור חוק עזר   - 3סעיף 
  

   11ועמ'  10עמ' בתיקון לפי  המציג  את חוק העזר   ראש  העיר הצעת החלטה:
  .10במקום  20מודעה גדולה   גודל המודעה: 10עמ'         
    .7במקום  14מודעה בינונית                
  .6במקום  12מודעה קטנה                
  .4במקום  8מודעה  זעירה               
  .250במקום  180שלט על גג למטר מרובע  11עמ'         

  
  מי בעד?

  
  (ריצ'רד)  1  נגד:  13  בעד :  הצבעה:
  מועצת העיר מאשרת  את הצעת החלטה של ראש העיר.  :החלטה

  
  2017לשנת  1אישור דו"ח  רבעון  – 4סעיף 

  
  נותן דיווח על הדוח.  :גזבר

  
  . 2017לשנת  1מועצת העיר מאשרת את דו"ח הרבעון   : הצעת החלטה –ראש העיר 

  
  (מוטי וריצ'רד) 2  נגד:  11  בעד:  הצבעה:
  מועצת העיר מאשרת את הצעת ההחלטה  של ראש העיר.  החלטה:

  
  אישור שכר  בכירים  לעו"ד דקלה כלפון – 5סעיף  

  
  משכר בכירים. 70%עד  60%נותן הסבר לבקשה וממליץ על    עו"ד מיקי גסטוירט:

  
משכר  70%עד  60%קלהכלפון : מועצת  העיר מאשרת לעו"ד דהצעת  החלטה  -ראש העיר

  בכירים בהתאם לנהלי ובכפוף לאישור משרד הפנים.        
  

  מי בעד?
  

  (ריצ'רד) 1  נמנע:  12  בעד:  הצבעה:
  מועצת העיר מאשרת את הצעת ההחלטה  של ראש העיר.  החלטה:
 עזב את  הישיבה מונטג 
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  אישור מורשי חתימה לאגרות חינוך באמצעות כרטיסי אשראי   – 6סעיף 
  

מועצת העיר מאשרת מורשי החתימה  לפי הרשימה שמצורפת   הצעת החלטה: –ראש העיר 
  לפרוטוקול .        

 תפקיד ת.ז.  מורשה חתימה שם בית הספר

אהבת ישראל 
 בנות

 מזכירה 309667723 שרה מיירנץ

 מנהלת 32813503 פזי ראשי

אהבת ישראל 
 בנים

 מזכירה 34514946 מירי בן חיים

 מנהל 24814071 מרדכי גולדשטיין

 אורות בנות
 מזכירה 34285437 מרים ביטון

 מנהל 59850313 פרחיה נחמני

 אורות בנים
 מזכירה 53346664 צביה מנסבך

 מנהל 59578732 שמעון בן עמרם

 בגין
 מזכירה 14906275 שוורצמן קלרה

 מנהלת 63164842 מרים פורת

 הראל
 מנהל ביה"ס 40352445 יאיר בלולו

 מנהלנית 25738303 חני אלמשלי

 ז'בוטינסקי
 מזכירה 79337234 חנה יעקב

 מנהלת 24811796 ברכה ביטון

 חב"ד בנות
 מזכירה 31492416 יפה בן חיים

 מנהלת 27111954 חנה אריה

 בניםחב"ד 
 מזכירה 31492416 יפה בן חיים

 מנהל 60748779 יחיאל קופצ'יק

 לוי אשכול
 מזכירה 22319750 שרה בליטי

 מנהל 55683676 משה הראל

 לוין
 מנהל 63936488 אליהו טוויל

 מנהלנית 55922611 אילנה אבשלום

 מקור חכמה
 מנהל 59601013 אריאל עזריאל

 301083119 צביה פינקל
אגף חשבת 
 החינוך

 עוזיאל

 מזכירה 40006330 שלי בן שמחון

אריאל שמעון 
 מנהל 24029068 פדידה

 שפות
 מזכירה 301448049 יעל עמר

 מנהלת 52631744 דלילה אליעזר

  מי בעד?
  

  (ריצ'רד)   1  נגד:  11  בעד:  הצבעה:
  מועצת העיר מאשרת את הצעת ההחלטה  של ראש העיר.  החלטה:
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  29.5.17אישור פרוטוקול  ועדת  שילוט מיום   7סעיף 

  
מבהיר שהילדים מקידום נוער  שעסקו בהכנת השלטים  יועסקו כתלמידים     מאיר בלעיש:

  בחברה  הזוכה במכרז  השילוט.      
  

  :  מועצת  העיר מאשרת  את פרוטוקול ועדת שילוטהצעת החלטה - ראש  העיר
  29.5.2017מיום          
  מי בעד?
    (מוטי)  1  :נמנע    (ריצ'רד) 1נגד   11  בעד:  הצבעה:
    מועצת העיר מאשרת את הצעת ההחלטה  של ראש העיר.  החלטה:

  
בהסכם הגג בבנק  לאומי  4.4אישור פתיחת חשבונות בנק נפרדים  בהתאם לסעיף  – 8סעיף  

  או דיסקונט
  

 4.4לסעיף  מועצת העיר מאשרת פתיחת חשבונות נפרדים בהתאם הצעת החלטה:  –ראש  העיר 
  להסכם הגג.         

  מי  בעד?
  (ריצ'רד, מוטי). 2   נגד:  11  בעד:  הצבעה:

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

  בדבר מועד ומקום לבחירת רב העיר  הודעת משרד הדתות  - 9סעיף 
  

בעיר וקורא לכל חברי  בירות לבחירת רחהב מקריא את שמות כל חברי ועדת  ראש העיר:
  הנבחרת להגיע ולבחור את רב העיר. הועדה     

  
  הודעת ראש העיר בדבר נסיעה לחו"ל  – 10סעיף 

  
  .9.7.17-בשבוע של ה מודיע  על  נסיעתו לחו"ל  ראש העיר:

  
  מי בעד?

  
  (מוטי) 1  נמנע:  (ריצ'רד)1  נגד:  12  בעד:  הצבעה:
  של ראש העיר.מועצת העיר מאשרת את הצעת ההחלטה    החלטה:

  

 .משה שטרית  נכנס 

 .ישעיהו  ארנרייך  עזב  את הישיבה 
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   62אישור פרוטוקול  ועדת  כספים  מס'  – 11סעיף 
  
  ג: העברות תקציב    

סוג 
 הבקשה

 מקור תקציבי יוצא
 סכום

 סעיף תקציבי נכנס
 הערות

 שם סעיף מס' שם סעיף מס'

 מעמד האשה    1,611,100,780 5,000 ₪ בריאות 1,828,300,752 העברה

₪  20,000סה"כ   

 מעמד האשה    1,611,100,780 5,000 ₪ חינוך השתלמויות 1,811,000,521 העברה

 מעמד האשה    1,611,100,780 5,000 ₪ תרבות תורנית קבלנות 1,827,000,750 העברה

 האשה מעמד    1,611,100,780 2,000 ₪ אשפה קבלניות 1,712,000,750 העברה

 מעמד האשה    1,611,100,780 2,000 ₪ השתלמויות הנדסה 1,731,000,521 העברה

 מעמד האשה    1,611,100,780 ₪500  משפחות בקהילה 1,842,201,810 העברה

 מעמד האשה    1,611,100,780 ₪500  תרבות תורנית 1,827,000,810 העברה

 כנגד הכנסות שהופקדו מותנה הכנסות  -חן חרדי    1,818,400,811 2,015 ₪    הגדלה

  
  ד: תב"ר            

 מימון סה"כ סכום חדש בש"ח הגדלה/ הקטנה בש''ח     סכום התבר שאושר בעבר שם הפרויקט מס' תבר

 מ. השיכון 121,973 ₪   102מגרש  -  3שכונה מ -תכנון מעון יום   760

 קרנות רשות ₪1,500,000     המבנה הקיים בשטח העתידי של בית התרבות)ביהכ"נ מורדי הגטאות (במקום  761

  
  
  2016/2017ה: תקציבי פיס לשנת    

 מקור תקציבי תקציב שם פרוייקט

 2016מענקי פיס  1,800,000 ₪ מועדון נוער התבור

 2016מענקי פיס  1,800,000 ₪ מועדון נוער הסיתוונית

 2016פיס  מענקי ₪500,000  מחשבים לבתי ספר

 2016מענקי פיס  ₪300,000  אגף הרווחה

 2016מענקי פיס  ₪600,000  מתקנים -גנ"י

 2016מענקי פיס  ₪800,000  שיפוץ -גנ"י

 2016מענקי פיס  ₪500,000  שיפוץ -ספריה עירונית

 2016מענקי פיס  ₪350,000  רחוב רמב"ם - שיפוץ קידום נוער

 2016מענקי פיס  ₪800,000  שייבר -שיפוץ אולם ספורט

 2016מענקי פיס  ₪400,000  שיפוץ אולם ספורט לוין

 2016מענקי פיס  ₪400,000  שיפוץ אולם ספורט רמה א'

 2016מענקי פיס  7,000,000 ₪ אולם ספורט קריה

 2016מענקי פיס  ₪800,000  חפציבה -207שצ"פ 

 2016מענקי פיס  1,500,000 ₪ מנחת יצחק -קירוי מגרש 

 2016מענקי פיס  1,000,000 ₪ מתקנים -גנ"י חרדי

 2016מענקי פיס  ₪150,000  תוספת מתקנים בשצפים

 2016מענקי פיס  ₪100,000  מלגות לסטודנטים

 2016מענקי פיס  ₪490,000  פיס ירוק דן לנר

 2016מענקי פיס  ₪240,000  פיס ירוק יקותיאל אדם

 2016מענקי פיס  ₪300,000  פיס ירוק אלברט מנדלר

 2016מענקי פיס  ₪270,000  פיס ירוק אריה לוין

 2016מענקי פיס  ₪300,000  פיס ירוק רויטל

 2016מענקי פיס  ₪330,000  פיס ירוק המעפילים

 2016מענקי פיס  ₪250,000  פיס ירוק נחל תמנה

 2016מענקי פיס  ₪250,000  פיס ירוק דולב/איילון

 21,230,000 ₪ סה"כ
   

 מקור תקציבי תקציב שם פרוייקט

 2017מענקי פיס  ₪3,600,000  קידום נוער

 2017מענקי פיס  ₪1,500,000  קונסרבטוריון

 2017מענקי פיס  ₪1,800,000  1מועדון רמה ג 

 2017מענקי פיס  ₪490,000  פיס ירוק מרכז מסחרי

 2017מענקי פיס  ₪300,000  פיס ירוק ארלוזורוב

 2017מענקי פיס  ₪490,000  פיס ירוק הגליל

 2017מענקי פיס  ₪1,200,000  פיס ירוק סמטת ויצו

 2017מענקי פיס  ₪350,000  פיס ירוק שבטי ישראל 

 2017מענקי פיס  ₪700,000  פיס ירוק שביל התמרים 

 2017מענקי פיס  ₪400,000  פיס ירוק כיכר מומי

 2017מענקי פיס  ₪450,000  פיס ירוק רמת לחי א' 

 2017מענקי פיס  ₪250,000  פיס ירוק רמת לחי ב'

 2017מענקי פיס  ₪250,000  פיס ירוק רמת לחי ג'

 2017מענקי פיס  ₪300,000  פיס ירוק מצפה רשפ 

 2017מענקי פיס  ₪800,000  פיס ירוק קדושת אהרון

 2017מענקי פיס  ₪1,200,000  פיס ירוק גולובנציץ

 2017מענקי פיס  ₪100,000  מלגות לסטודנטים

   ₪14,180,000  סה"כ
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  לשכת סמנכ"ל           
 

 בית שמש    עיריית                   

  
 62: מועצת  העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת כספים מס'  הצעת החלטה –ראש העיר 

  .המאשר  את צו הארנונה. 26.6.17מיום           
  

  (מוטי,ריצ'רד)  2  נגד:  7  בעד:  הצבעה:
  ראש העיר .  ההחלטה שלמועצת  העיר מאשרת את הצעת   החלטה:

  
  ל חבר מועצת העיר מר ריצ'רד  פרסדיון  בשתי הצעות  ש - 12סעיף 

  
 למנות  רואה חשבון מלווה וועדה קרואה. .1
 הקמת עיר לחילונים. .2

  
  למנות  רואה חשבון מלווה וועדה קרואה  1בקשה מס'     הצעת החלטה: –ראש העיר 

  
  מי  בעד?

  
  7  נגד:  (ריצ'רד,מוטי) 2  בעד:  הצבעה:
  ההצעה נדחתה .  החלטה:

  
  הקמת עיר לחילונים.  2:  בקשה מס' הצעת החלטה –ראש העיר 

  
  מי בעד?

  
   7  נגד:    (ריצ'רד מוטי)  2  בעד:  הצבעה:
  ההצעה נדחתה.  החלטה:

  
  

  ₪  00.0005,1ע"ס  הצעת  הגזבר למצלמות בטיחות בעיר  - 13סעיף 
  

למצלמות  לתקצב  את הצעת  הגזבר :  מועצת  העיר מאשרת הצעת החלטה -ראש העיר
  ₪. 1,500.000הבטיחות בעיר ע"ס 

  
  מי בעד?

  
  9  בעד:  הצבעה:
  מועצת  העיר מאשרת את הצעת ההחלטה של  ראש העיר .  החלטה
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 בית שמש    עיריית                   

  
  אישור תב"ר תקציבי פיתוח  ממשרד הפנים  – 14סעיף 

: . 
  מביא  לאישור תב"ר תקציבי לפי  בקשת מר שלום אדרי 

  
  אישור בקשות תב"רים לתקצוב מענקי פיתוח משרד הפנים

  
  

 מס' תב"ר
  

 שם הפרוייקט
  

 סכום התב"ר
  

 מימון

 משרד הפנים 800,000 משאית מנוף 765

 משרד הפנים 400,000 טרקטור 766

 משרד הפנים 160,000 מכסחת דשא 767

 משרד הפנים 260,000 טנדר 768

 משרד הפנים 200,000 ריהוט רחוב 769

 משרד הפנים 500,000 תאורת לד 770

 משרד הפנים 1,800,000 שיקום רחוב שדרות הרצוג 771

אלמנטים עיצובים ושיקום  772
 כיכרות

 משרד הפנים 1,000,000

 משרד הפנים 1,500,000 שיקום מעבר ארלוזורוב 773

 משרד הפנים 546,000 שיפןץ אזורי תעשיה 774

  7,166,000סה"כ   =                                                         

  

  
 ממשרד הפנים בכפוף  חר תקציבי פיתו.ב.מועצת  העיר מאשרת  ת :הצעת החלטה –ראש העיר 

  אישור ועדת כספים.תקציב מענקי פיתוח ממשרד הפנים ול        
  

  מי בעד?
  

     9  בעד:  הצבעה:
          מאשרת  את הצעת ההחלטה של ראש העירמועצת העיר   החלטה:

  
  

  הישיבה נעולה.
  
  

  לשכת  סמנכ"ל. –רשמה: רחל  איטח 
  
  
  

                ______________  
  משה  אבוטבול                    
      אש העירר                        
      


