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  21.51.52מיום   34פרוטוקול ישיבת מליאה מן המנין 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  

 רחבר מועצת עי -  מר ראובן כהן  

 חבר מועצת עיר -  מר מוטי כהן  

 חבר מועצת  עיר - מר ישעיהו ארנרייך  

 חבר מועצת עיר -  מר משה מונטג  

   חבר מועצת עיר -  מר שלום לרנר  

   חבר מועצת עיר -  מר ג'קי אדרי  

 חברת מועצת עיר - גב' אירית מרציאנו   

 חבר מועצת עיר -  מר נתן שטרית  

 חבר מועצת עיר  - קו מר אלכס שלפצ'נ  

 חברת מועצת עיר - גב' ילנה פרוקולוב  

 

 חבר מועצת עיר - מר מרדכי דירנפלד חסרים:

 חבר מועצת עיר -  מר ריצ'רד פרס  

 חברת מועצת עיר  -  גב' אילנה ירחי  

 חבר מועצת עיר -  מר אלי פרידמן  

   

 מנכ"ל -  עו"ד מתי חותה :משתתפים

 מנכ"ל ס -  מר דוד סיטבון  

 גזבר - מר אריה ברדוגו   

 יועמ"ש - עו"ד מוטי ברקוביץ  

 יועמ"ש  - עו"ד מיקי גסטוירט  

 

 על סדר היום:

שמיעת התנגדויות וקבלת  –בקשת משפחת מאירי לקריאת שם רחוב ע"ש נחמן מאיר ז"ל בדיון  .1

 החלטה.

 פרוטוקול ועדת כספים. .2

 11ופרוטוקול ועדת משנה לתמיכות מס'  1.12..1מיום  22אישור פרוטוקול ועדת תמיכות מס'  .3

 . 11.12..1מיום 

 .22.11.12אישור פרוטוקול ועדת שילוט מיום  .4

 .21.11.12אישור פרוטוקול ועדה מייעצת למימון הוצאות משפטיות מים  .5

 .  3-4111112אישור יציאת משלחת לעיר התאומה רממפו שבארה"ב בין התאריכים  .1

 2...1    הערר לארנונה. אישור תשלום גמול לחברי ועדת .1
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שמיעת התנגדות  –דיון בבקשת משפחת מאירי לקריאת שם רחוב ע"ש נחמן מאירי ז"ל  5סעיף 

 וקבלת החלטה: 

 

קיבלנו בקשה לפני למעלה משנה ממשפחת מאירי להסבת שמו של רחוב "דם המכבים"  ראש העיר:

לפני שנים רבות בבית  לרחוב ע"ש נחמן מאירי עליו השלום שהיה אחד מפעילי הציבור  

 לועדת שמות שאני עומד בראשה. שמענו את התושבים והגענו להחלטה  ישמש. הבאת  

 בגלל רגישות הנושא להביא להחלטת מועצת העיר. ניתן לכל צד לדבר בחמש דקות   

 ולאחר שיצאו יהיה חופש הצבעה לכולם.  

 

 )המבקש( –יצחק מאירי 

 

 מי הוא נחמן מאירי ?

 

ושרת  .124רים ע"ה והרב יעקב מורי זצ"ל . משפחה שורשית בבית שמש כשישים שנה נולד בנם של מ

 .31בצה"ל  קצין בגולני. היה מנהל כוח אדם במפעל "נשר" בבית שמש.נפטר בגיל 

 

נחמן הינו סמל ודוגמא למי שגדל , התחנך בבית שמש ומבין קציני צה"ל הראשונים בבית שמש. לאחר 

 הוא לא עשה כן. –ת לעזוב כמו רבים ולהמשיך בבניין עתידו מחוצה לה שבגד והיה  ביכולו

 

הוא יזם והקים את ועד התושבים לשיקום השכונות ושימש כיו"ר הוועד. בתקופת חייו הקצרים, בתפקיד 

 זה פעל רבות  הקים את המסד להתארגנות התנדבותית זו שהייתה לשם דבר בבית שמש ומחוצה לה.

 

עצה המקומית המנוח עו"ד יהודה בן זאב אשר פעל עמו ודבריו מדברים בעד עצמם. להלן דברי של המו

 הדברים מתוך הספר שיצא לאור שנה במלאות שנה לפטירתו של נחמן :

 

תורת ישראל , עם ישראל ארץ ישראל הנחו אותו בכל דרכיו  –"שורשיו העמוקים שמקורם בבית אביו 

ר נציגי התושבים בצוות ההיגוי העירוני ........ נרתם לעבודה ... ועד מהרה נתפס כמנהיג נבחר , כיו"

 ימים כלילות, עשה למענם בתכנון ויישום התוכניות בשטח.

 

ס תהילה למבוגרים , חוגי האתגר לפעוטים והורים , הרחבת פעילות המתנ"ס , הקמתם פרויקטים כמו בי"

משאת נפשו. שיפור הדיור למשפחות של מועדונים שכונתיים. פעולות לילדים ונוער בשכונות היו 

הם לא בלתי  –בשכונות השיקום היו לסממן בעינו שהאדם , גאוותו , יכולתו לתרום למען עצמו ולזולתו 

 אפשריים.

 

דיונים אל תוך השעות הקטנות של הלילה למען ישום מטרות אלה הם היו לו כדבר מובן מאליו וקיבל זאת 

עקביים ומתמידים עד להשגת המטרה. תביעותיו לא היו סותרות את באהבה. תמיכתו למען יישומים היו 

צרכי התושבים והישוב אף פעם לא תבע למען עצמו אלא לכלל. תרומתו להקמת אולם הספורט המרכזי , 

 לו הקדיש את מיטב זמנו על חשבון עבודתו היו לשם דבר.

 

עליון אך לא פחות ממנו רווחתו של בעבודתו כמנהל כוח אדם בנשר , מוסר העבודה היה בעיניו לעורך 

 3...1          העובד ומשפחתו.
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....  דרכו כשליח ציבור , כעובד, כמנהיג, כאחד מן הישוב הפכה לטפל בעיני רבים מאיתנו .... )נחמן( 

 בעודך בחיים הקמת אנדרטה לזכרך..". 

 

הוכחת את בגרות אישיותך  אלוף )במילואים(  מנחם אבירם מנכ"ל "נשר"   " בהמשך העבודה המשותפת

שרונותיך ומסירותך , במיוחד דאגת להגבר תעסוקת אנשים מהישוב שלך בבית שמש. ידעת להתעקש י, כ

נתך שבני בית שמש יכולים לעסוק בכל תפקיד על כל עובד שיהיה מבני המקום ... וכדי לחזק את טע

עובדינו. הניידות הרבה של עובדים ת  ולהרמת הרמה הכללית של יזמת פעולת להכשרת מקצועי –במפעל 

החלפה ביציבות הפועלים והעובדים בעבודתם ... זו הייתה תרומתך הגדולה והמכריעה ....וכמו שהיה  –

 חוכמתו מתקיימת ..." . –דוסא כל שמעשיו מרוביו מחוכמתו  בןאומר רבי חנניה 

 

כשלושה עשורים מפטירתו הוא בן אלו מעט מן הדברים שנאמרו ע"י רבים ואחרים על פועלו , עד היום 

, ולרוח ההתנדבות בבית דמותו רוחו ומעשיו משמשים וישמשו דוגמא לרבים למתנדבים בעם  –בלבד  31

 שמש.

 

ח תיטיב לעשות בית שמש בהכרת הטוב לכבודו ולכבודה שלה , לגמול לאחד מבניה בהנצחת פועלו ורו

   נדבות כסמל ודוגמא.הת

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         סףתנאי תנגדים( האם כדי להציע שם של רחוב. האם צריך קריטריונים האם יש נציגת המ: (פאני יצחק 

ת בפועלו , אני לא מכירה אותו אישית , אני לכדי להגיע להחלטה. אני לא מזל םמומיני  

לות. אם אתה רוצה להנציח את יא זי. יש איזה שהתמברכת על האנשים שפועלים חברתי  

פועלו של אחיך שהיה פעיל חברתי אז מן הראוי לעשות פעילות חברתית ולהנציח אותו   

לגזור את הסרט ולהגיד את שם הרחוב על שמו לא רואה פעם בשנה בפעילות חברתית.    

וב על שם אביך, זה לא נראה טוב ולא נשמע טוב. לנו טוב רח יש ן , בנוסףיבזה שום עני  

שם הרחוב שלנו, לא רואים לנכון לשנות אותו. אין בזה שום עניין חברתי חוץ משלט  עם  

רוב התושבים של השכונה כן מתנגדים. אתה עשית סחטנות רגשית בפורום שהסתובבת   קטן. 

 בין התושבים. מה הקריטריונים.  

 

 של רחוב נותנים למנהיגים , בתחום העשייה הציונית, הפוליטית , הרבנית, ראשי שם  ראש העיר:

 ממשלה , נשיאים זה בדרך כלל. פה בקשה לשינוי  שם בגלל המקום , החלטתי לקחת   

 משותפת להחלטה. אחריות  

 

 כשיש מדיניות . –לא  –אני מכבדת   פאני:

 

 די שנקבל החלטה.אני מבקש מהשכנים ומר מאירי לצאת כ ראש העיר:

 

 יש כאן בעיה שורשית צריך לקבוע קריטריונים.  נתן:

 

יש קריטריונים. כתוב חבר מועצה , סגן ראש עיר , ראש עיר. הוא לא היה חבר מועצה  ראש העיר:

 ר לכן הבאתי את זה לכאן.עאבל הוא עשה פעילות עם נו  

 

 4...1    .? לא נתייחס אליהםאז  –יש אנשים שנהרגים בקרב   נתן:
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 לא התקבלו בקשות . עשינו הנצחות לאלופי צה"ל. ראש העיר:

 

היתה החלטה כבר בקדנציה הקודמת ודשנו בזה. אי אפשר להפוך את בית שמש המתפתחת   אירית:

 "לעילוי נשמתם" כמו מצבות בבית כנסת. השמות ברחובות הם שמות ממלכתיים. אי   

 מערכו של הנפטר אבל אי אפשר לפתוח פתח אפשר להשוות ולא משווה ולא מורידה   

עם כיכרות ורחובות , ובמיוחד נוכח העובדה  נתחיל שמחר תקבל כל אחד שרוצה הנצחה  

שלאבא שלו יש רחוב על שמו ולהפוך את כל האזור להנצחה משפחתית וזה צורם ולא   

 מקובל על התושבים.  

 

 .ןהאב והב אולי נלך על הפשרה שנשלב את אותו רחוב ע"ש  נתן:

 

 מקבל את הצעתו של נתן.  מאיר:

 

 להשאיר את זה לועדת שמות.  לרנר:

 

 ואז נדון? –אחרי ועדת שמות שיחזור לפה  ראש העיר:

 

ע"ש  "דם המכבים"רחוב המשפחת מאיר לקרוא שם מועצת העיר מאשרת את  בקשת  ראש העיר:

 מאירי. נחמן  

 

 מי בעד ? 

 

 1 נמנע )לרנר,אלכס( 2 נגד וינר( )משה , יגאל ,  3בעד   הצבעה:

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

 

 01פרוטוקול ועדת כספים מס'   2סעיף 

 

 אירית יצאה 

 

 אין הערות.

 

ופרוטוקול ועדת משנה לתמיכות  51.0.52מיום  22: אישור פרוטוקול ועדת תמיכות מס'  4סעיף 

 51.51.52מיום   51מס' 

 

 ג הצטרףמונט 

 

 בפרוטוקול יש חלוקה של קמחא דפסחא ולתנועות נוער. ראש העיר: 

 

 ך?יכמה לחנ  לרנר:

           1...1 
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_________________________________________________________________________________ 

 
 20-0020999פקס.  20-002092099בית שמש טל.  5מרכז מסחרי ת.ד. 

עיריית 
 שמש-בית

 ך לשנה.ילחנ₪  111 –כ  ראש העיר:

 

ך יך. אותו דבר אתה נותן לקמחא דפסחא חד פעמי מה שנותן לחנילחנ₪  ₪24.33  רק   לרנר:

 י.כל השנה. הקיצוץ בתנועות נוער הוא בחצ  

 

 מורשת ישראל , תרבות תורנית. :תנועות הנוער מקבלות ממחלקות אחרות ראש העיר: 

 

הרבה מהכסף לתנועת נוער מנוצל לתחזוקה לכן סיכמתי עם ראש העיר והגזבר להוסיף   ג'קי:

 סעיף במורשת ישראל לצרכי תחזוקה.  

 

 1.12..1מיום  22ות מס' הצעת החלטה: מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת תמיכ –ראש העיר 

 .11.12..1מיום  11ופרוטוקול ועדת משנה לתמיכות מס' 

 

 מי בעד? 

 

 . 1 –)נתן,מוטי, לרנר( נמנע   3 נגד  2 בעד  הצבעה: 

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

 

 .מוטי עזב את הישיבה 

 

 52.22.51 אישור פרוטוקול ועדת שילוט מיום  – 3סעיף 

 

 .22.11.12הצעת החלטה: מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת שילוט מיום  –ראש העיר 

 

 מי בעד ?

 

 )לרנר , נתן( 2  נמנע  1 נגד   11 בעד הצבעה:

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

 

    51.5225.מיום   משפטיותצת למימון הוצאות ייעאישור פרוטוקול ועדת מ – 1סעיף 
 

פנים שמאפשר לממן או להחזיר לעובדים או נבחרי  ציבור שנאלצו יש נוהל של משרד ה עו"ד גסטוירט: 

 גן על עצמם עקב תפקידם. יש בקשה  של אלי ארד היה מנכ"ל הלהוציא הוצאות ול  

 הסביבה ויניב לוי העירייה בנוגע לכתב אישום שהגיש המשרד להגנת   

 

 : מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול הועדה  המייעצת למימון הוצאות לטההצעת הח –ראש העיר 

 משפט.    

 מי בעד ?

 

 )לרנר, נתן( 2  נמנע 1  - נגד  11 - בעד  הצבעה:

 ....1   מועצת העיר מאשרת את הצעת ההחלטה של ראש העיר. החלטה:
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 אישור יציאת משלחת לעיר התאומה לרממפו שבארה"ב – 1סעיף 

 

מועצת העיר מאשרת יציאת משלחת לעיר התאומה רממפו שבארה"ב בין  הצעת החלטה: –ראש העיר 

חברי המשלחת: מאיר בלעיש, מנכ"ל עו"ד מתי חותה, הרלי   3-14111112התאריכים    

 שטרק.   

 

 מי בעד?

 

 )לרנר( 1 נמנע  )נתן(  1 נגד   11 בעד הצבעה:

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

 

   ארנונהללחברי ועדת ערר  לאישור תשלום גמו 0סעיף 

 

 : מועצת העיר מאשרת תשלום גמול לחברי ועדת ערר לארנונה בסךהצעת החלטה –ראש העיר 

אמור בהתאם כמע"מ לשעה לחברי הועדה ₪ +  114 –ש" +מע"מ לשעה ליו"ר הועדה ו  124  

 .412112לחוזר מיוחד של משרד הפנים.   

 

 עד ? מי ב

 

 )לרנר, נתן(  2 נמנע 1 נגד  11 בעד הצבעה: 

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

 

 הודעת ראש העיר

 

 ימים נסיעה פרטית לחו"ל ומאיר בלעיש ימלא את מקומי. 3 –במהלך החודש אני אעדר ל  .1

ת ולקיום מערכת אני פונה לכל המפלגות שיפעלו להרגעת הרוחו מתקרבתמערכת הבחירות  .2

 בחירות מכובדת.

 

 הישיבה נעולה.

 סמנכ"ל  –רשם דוד סיטבון 

 

   _______________       ______________ 

 משה   אבוטבול              דוד    סיטבון   

 ראש    העיר               מרכז   הישיבות
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