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  26.1.17מיום  29פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין מס' 

  
  

 ראש העיר -  מר משה אבוטבול   נוכחים:
  סגן ומ"מ ראש העיר -  מר מאיר בלעיש     
  סגן ראש העיר -  מר שמוליק גרינברג    
  ראש העיר משנה -  מר חיים בן מרגי    
  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 אליאסף ורמן    
  חבר מועצת עיר -    מר שלום אדרי    
  חברת מועצת עיר -    טלה ולטרגב' ס    
  חבר מועצת עיר -    מר אלי כהן     
  חבר מועצת עיר -  מר מנשה אליאס    
  חבר מועצת עיר -    מר ריצ'רד פרס    

  
  

  סגן ראש העיר -  מר משה שטרית  חסרים:
  חבר מועצת עיר -  מר משה מונטג     
  חבר מועצת עיר -  מר מרדכי דירנפלד    

  חבר מועצת עיר -    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:  

  
  דיווח ואישור . –אישור צרוף חבר נוסף לקואליציה והסכם קואליציוני  .1
 לגוף הבוחר לבחירת רב העיר. עדכון אישור נציגי הסיעות .2
 אישור מינויו של עו"ד דוד לוק ליו"ר ועדת ערר לארנונה. .3
 אישור החלטת ועדת הבחינה למנות את גב' מאיה קמחי  כוטרינרית  רשותית. .4
 .29.12.16אישור החלטת ועדת הקצאות מיום  .5
  אישור הסכמי זכות שימוש במבנים בין עיריית בית שמש לעמותות כמפורט להלן: .6

 , רח' אור שמח . 5380בגוש  40ב' , חלקה  90תב"ע בש/במ/ -א. עמותת אור בית שמש    
    , רחוב הצדיק  8001, מגרש 34278, גוש 31, חלקה  835בש/ –ב. בית יעקב בנות הדסה   
 משטפנשט.   

 אישור שכר בכירים למר שלום בן דוד , מנהל אגף הרווחה. .7
 מנהל אגף סא"נ. –עדכון שכר בכירים למר  יצחק קניזו  .8
הענקת סמכויות של פקח חניה וחוקי עזר לגב' אושרת אוחיון , לגב' רינת אלמליח למר איתי  .9

 יחיא ולמר יעקב אבוטבול.
 (מאיר בלעיש). 10סעיף  26אישור תיקון טעות סופר מפרוטוקול מליאה מן המנין מס'  .10
 אישור חברים בועדות העירייה . .11
 .16.1.2017מיום  56לפי פרוטוקול ועדת כספים מס'  2017ותקציב  אישור תב"רים .12

  
  
  

   29אני מתכבד לפתוח ישיבת מליאה מן המניין מס'   ראש העיר:
  

  .נאמרו ע"י ראש העיר –דבר תורה 
  

  דיווח ואישור –אישור צירוף חבר נוסף לקואליציה והסכם קואליציוני  – 1סעיף 
  

אני מתכבד להודיע שמנשה אליאס הצטרף לקואליציה. הוא יהיה ממונה על  ראש העיר:
  איכות הסביבה ויהיה גם יו"ר ועדת איכות הסביבה. על התיק הזה ויתר     
  מאיר בלעיש.    
אני מברך את מנשה על הצטרפותו לקואליציה. קיימתי מסיבת עיתונאים    
  ה של בית שמש. כולם בירכו אותך. צעד נבון עשית וחיזקת את  יחודו    
ן לנו יותר כח לעזור תהקואליציה כוללת כמעט את כל סיעות הבית. זה נו    
  לעיר שלנו בית שמש. לקחת על עצמך גם את נושא של חיבור העיר ע"י     
שולחנות עגולים, וכדי ליצור יותר אחדות. כאן המקום לקרא לידיד נפש ,     
נחנו רוצים לאחד את העיר אם  א .ר, היתה לנו שיחה ארוכהיקאלי כהן ה    
בית שמש,ולעבוד ביחד מתוך אוירה טובה, אני קורא לך להצטרף ולעזור לנו.     
  אני קורא גם לריצ'רד ולמוטי.    

  
אני מנצל  את ההזדמנות  הזאת כדי לומר לשלום שאני מצטער אם הוא נפגע   אלי כהן:

לי כוונה כזו .  באופן אישי בדברים שאמרתי כשהצטרף לקואליציה. לא היתה    
  בוודאי שעניינית אני לא מסכים איתו ולא הסכמתי איתו ואני שמח     
שבמישור האישי אנחנו ממשיכים באותה ידידות שתמשיך עוד הרבה שנים     
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עשיתם לו קבלת פנים לא ראויה מכיוון ומברך אותו על מה שהוא עושה. לגבי אליאס 
  . ₪ 200,000שבתקציב איכות הסביבה הורדתם לו 

ידידי אליאס, זו פשיטת רגל , זה ויתור על בית שמש רב תרבותית. יש פה קו מפריד בנושא 
תפישת עולם. אי אפשר לנתק את זה ולמחוק את זה. הוא קיים והוא מהותי בין תפישות 

רב תרבותיות לקהילה תורנית. אני מכבד את זה. כיבדתי את זה לפני  –עולם שונות 
ד את זה. מנשה, אני מצטער על הצעד שלך, אני לא מסכים איתו הבחירות ואני אמשיך לכב

וזו אמירה לציבור הציוני שאין לו פה תקווה. חבל שעשית את זה , וזה לא יתרום שום דבר. 
לבטא את עצמה ולאופוזיציה לבטא את עצמה מתוך כבוד ת צריך לתת לקואליציה החרדי

  יות הלא חרדיות בבית שמש.והערכה הדדית. כניסתך היא תרומה שלילית לציבור
  

אלי, אמרת שזה ויתור על בית שמש רב תרבותית. לו היית אתה נבחר, היית   ארנרייך:
מצפה שאנחנו נהיה בקואליציה?  איך לא היתה מתגמדת אותה בית שמש רב     
  תרבותית? כשמשה אבוטבול בראש זה אחרת ?     
כל המרץ, כי משה נתן אומרים ששלום אדרי חזר לימי נעורותו, הוא עובד ב    
  לו את כל הכלים.    

  
תסתכל על ההתנהלות שלך. יש פער עצום בתפישת העולם שאתה מייצג. אני     אלי:

שנים באופוזיציה ולא זכיתי פעם אחת שהצעה שהציע האופוזיציה   שלוש     
ידיכם. לכן, זה בדיוק כל ההבדל. אני מצביע אתכם בנושאים   התקבלה על     
  זה כל ההבדל בינך לבני.שחשובים לכם.     

  
זה יום עצוב ושחור לבית שמש הותיקה. אני מסכים עם הדברים של אלי אבל   ריצ'רד:
יש לי מחלוקת עם אלי על ההצבעות שלו כשהוא אומר לי שבחינוך חרדי הוא     
מצביע בעד ואני נגד, מסיבה אחת פשוטה שלא כל הציבור בבית שמש מקבל     
  קציב נראה איך התקציב עולה לציבור החרדי אותו דבר. כשנדבר על הת    
הייתי מת לשותפות אמיתית וכנה עם החרדים.  החילוני ולקחת רק מהציבור     
  אנחנו  נספור את הדברים שעשה שלום לא מכיוון ששלום לא רוצה, הוא     
  יעשה הכל כדי לעשות כי פשוט לא תתנו לנו לעשות.    

  
לחוק הרשויות המקומיות 17לפי סעיף  : מועצת העיר מאשרת הצעת החלטה –ראש העיר 

להאציל סמכויות ראש העיר למנשה אליאס וימונה על תיק איכות הסביבה ויעמוד בראש 
  הועדה לאיכות הסביבה, חבר בועדת ההנהלה ויהיה אחראי על קיום "שולחנות עגולים".

  
  מי בעד?

  
  (אלי,ריצ'רד)  2  נגד:  12  בעד:  הצבעה:
  מועצת העיר מאשרת את הצעת ההחלטה של ראש העיר.  החלטה:
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  אישור מינויו של עו"ד דוד לוק ליו"ר ועדת ערר לארנונה   -  3סעיף 

  
  מועצת העיר מאשרת את הרכב ועדת ערר לארנונה :  :הצעת החלטה –ראש העיר 

  
  יו"ר -עו"ד דוד לוק  

  חבר –יצחק פרנקל 
  חבר –עו"ד מנדל אינדרוסקי 

  
  בעד ?מי 

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

  
  אישור החלטת ועדת הבחינה למנות את גב' מאיה קמחי  כוטרינרית  רשותית.  – 4סעיף 

  
  מועצת העיר מאשרת את החלטת ועדת הבחינה למנות : הצעת החלטה –ראש העיר 

  כל דין.פי  כוטרינרית רשותית ומעניקים לה את כל הסמכויות על דר' מאיה קמחי 
  

  מי בעד ?
  

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

  29.12.16אישור החלטות ועדת הקצאות על פי מסמך מיום  – 5סעיף 
  

 .פרנקל מצטרף לישיבה 
על פי  החלטות ועדת ההקצאות   : מועצת העיר מאשרת את הצעת החלטה –ראש העיר 

  .29.12.16מסמך מיום 
  

  מי בעד?
  

  (ריצ'רד)  1  נגד:  14  בעד:  הצבעה:
    מועצת העיר מאשרת את החלטות ועדת ההקצאות על פי מסמך   החלטה :

  .29.12.16מיום     
  

 אישור הסכמי זכות שימוש במבנים בין עיריית בית שמש לעמותות כמפורט להלן:  -  6סעיף 
 , רח' אור שמח . 5380בגוש  40ב' , חלקה  90תב"ע בש/במ/ - א. עמותת אור בית שמש    
    , רחוב הצדיק  8001, מגרש 34278, גוש 31, חלקה  835בש/ –ב. בית יעקב בנות הדסה   
  משטפנשט.   

  
שימוש במבנים בין עיריית בית מועצת העיר מאשרת את הסכמי זכות  העיר הצעת החלטה :ראש 

 שמש לעמותות כמפורט להלן: 
 , רח' אור שמח . 5380בגוש  40ב' , חלקה  90תב"ע בש/במ/ -א. עמותת אור בית שמש    
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    , רחוב הצדיק  8001, מגרש 34278, גוש 31, חלקה  835/בש –ב. בית יעקב בנות הדסה   
  משטפנשט.   

  
  

  מי בעד ?
  

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

  
  אישור שכר בכירים למר שלום בן דוד מנהל אגף הרווחה – 7סעיף 

  
  מנהל אגף סא"ן –יצחק קניזו  אישור עדכון שכר בכירים למר –  8סעיף 

  
מאיר נעמת . הוא מככב כאן בדו"ח כי הוא  את השם במשך חודשים רבים שומעים   אלי:
מביא הרבה כסף. הצדק צריך גם להראות. הוא לא קרוב משפחה שלי והוא לא דיבר     
  אתי, אבל השם שלו עלה לא פעם ולא פעמיים. אם אתם נותנים לאדם שעתה נבחר     
ולא נותנים לאדם שנמצא הרבה שנים פה. אני אצביע בעד  ובתקופת הניסיון של ונמצא    
  אבל אני מבקש לכבד גם אותו.    

  
 בעינינו. מאיר נעמת עובד איכותי . הגזבר היועמ"ש ואני היינו במשרד הפנים     ראש העיר:

  במליאה זה אושר והכדור לא בידנו.      
  

יש טבלה של משרד הפנים שיש בה מספר בעלי מקצוע שיש הסכמות עם ההסתדרות   :מנכ"ל 
 70%ומשרד הפנים שהם יהיו בחוזה בכירים ובאחוזים שלהם כמו מנהל אגף חינוך     
למעשה רק שניהם נמצאים בנוסף למנכ"ל גזבר, מהנדס. כל 70ומנהל אגף הרווחה%     
הפנים. לגבי מאיר עברו כשנה וחצי  השאר מחוץ לטבלה. כולם טעונים אישור משרד     
דחו את הבקשה שלנו בגלל תוכנית ההתייעלות. עכשיו  זא  מאז שהיינו במשרד הפנים.    
  סיימנו את תוכנית ההתייעלות אפשר לפנות שוב    

  
  אין לנו דבר וחצי דבר נגד קניזו ונגד בן דוד . מאיר נעמת אושר בועדת כ"א  לפני   שלום:

  את זה פה וכשהגיע למשרד הפנים אמרו תוכנית מיסמסנו .  תוכנית ההתייעלות    
  מה שמפריע .  זה  –התייעלות     

  
אם זה תלוי בנו, התשובה היא חיובית אם כולם מסכימים אני עכשיו מוסיף את השם   ראש העיר:

  שלו.    
  

דה שלו, ושלו, בזמן עבודה שלו, ביכולת העבעובד במוסר בעבודה  עת לא יעלה על הד  ריצ'רד:
  אם רציתם לקדם אותו לא הייתם מדפדפים אותו מהמועמדות שהגיש לסמנכ"ל     
ולמנכ"ל החברה הכלכלית . אם היתם רוצים למצא לו נישה , תמנו אותו היום לסמנכ"ל      
העירייה בנוסף לתפקידו כדי שיהיה הכשר נוסף במשרד הפנים והוא ראוי לכך. יש לו     
  וד.תואר שני והוא מוכשר מא    
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  מועצת העיר מאשרת  שכר בכירים למר שלום בן דוד , מנהל אגף  הצעת החלטה: –ראש העיר 
הרווחה , מר איציק קניזו מנהל אגף סא"ן ולמר מאיר נעמת מנהל אגף         
  הגביה.        

  
  
  

  מי בעד ?
  

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

  
  

למר הענקת סמכויות של פקח חניה וחוקי עזר לגב' אושרת אוחיון , לגב' רינת אלמליח  -  9סעיף 
  איתי יחיא ולמר יעקב אבוטבול

  
: מועצת העיר מסמיכה את הפקחים המפורטים להלן בסמכויות פקח הצעת החלטה –ראש העיר 

ם הם להשתמש בסמכויות ורשאי 167-170לפקודת העיריות ולפי סעיפים  264עירוני על פי סעיף 
:  גב' אושרת אוחיון, גב' 1984-לחוק בתי המשפט (נוסח משולב) התשמ"ד  55הניתנות מכח סעיף 

  רינת אלמליח, מר איתי יחיא, מר יעקב אבוטבול.
  

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

  
  (מאיר בלעיש) 10סעיף  52אישור תיקון טעות סופר מפרוטוקול מליאה מן המנין מס'  -  10סעיף 

  
   7.8.16נרשם בטעות תאריך  10סעיף  25בפרוטוקול מן המניין מס'     מאיר:

  .27.7.16לפרוטוקול ועדת שילוט במקום תאריך     
  

ומאשרת  : מועצת העיר מאשרת את תיקון טעות סופרהצעת החלטה –ראש העיר 
  .27.7.16פרוטוקול ועדת שילוט ועדת רוכלות מיום 

  
  מי בעד?

  
  0  נגד:  (אלי ריצרד)2  נמנע:  13  בעד:  הצבעה:
  החלטה של ראש העיר.המועצת העיר מאשרת את הצעת   החלטה:

  
  ת העירייהואישור חברים בועד - 11סעיף 

  
  :  מועצתה העיר מאשרת את מר ריצ'רד פרס חבר בועדת הצעת החלטה –ראש העיר 

  . הביקורת        
  

  מי בעד ?
  

  (ריצ'רד) 1  נמנע:  14  בעד:  הצבעה:
  

  מועצת העיר מאשרת תוספת להרכב הועדות כמפורט להלן: הצעת החלטה: –ראש העיר 
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  חבר   –   בן טולילה תראשי   ועדת חינוך:
  מ"מ   –שילה קומושטואינו           
  
  חבר   –   ראשית בן טולילה  עדה לקידום מעמד הילדו

  מ"מ   –שילה קומושטואינו               
  

  חבר   -  איתר בנימין דאהן   :ועדה למיגור האלימות
  מ"מ  -  ראשית בן טולילה        

  
  חבר  -  איתר בנימין דאהן     :ועדת רווחה

  מ"מ    -  ראשית בן טולילה       
  

  מי בעד?
  

  ד)(ריצ'ר 1  נגד:  14  בעד:  הצבעה:
  .  החלטה: מועצת העיר מאשרת את הצעת ההחלטה של ראש העיר    

  
  הסיעות לגוף הבוחר לבחירת רב העירעדכון נציגי  – 2סעיף 

  
  לפי סיעות כמפורט להלן: מועצת העיר מאשרת את מספר הנציגים 

,  2, כח: 2ליכוד:  2הבית היהודי:  –, בית שמש חוזרת 2, ש"ס: 2, אגודה:  2דגל התורה: 
  . 1, עבודה:  1, דור אחר:  2עתיד העיר: 

  
  מי בעד? 

  
  (שמוליק , ישראל) 2נמנע:   0  נגד:  13  בעד:  הצבעה:

  

 שמוליק וישראל עזבו את הישיבה 
  

  קיבלתי מכתב מהשר  .צוג הולם לנשים בגוף הבוחריאני מחויב ללתת י  ראש העיר:
  וטלפון מהיועמ"ש עו"ד ישראל פת.    

  
(א) (ב) לתקנות, זהות  10מועצת העיר מאשרת לפי סעיף  :הצעת החלטה - אש העיר  ר

בחרו  לו חלק באסיפה הבוחרת ולאחר מכן יטהסיעות וכן מכסת הנציגים לכל סיעה ש
(ג) את נציגיהם לאסיפה הבוחרת את רב העיר להלן שמות הנציגים  10לפי סעיף הסיעות 

  שנבחרו והשתייכותם הסיעתית:
  ישראל סילברסטיןשמוליק גרינברג,   :דגל התורה

  ארנרייך  ישעיה, מורדכי דירנפלד  אגודה:
  חבצלת יפה , רונית צמח    ש"ס:

    : אלי כהן , עליזה בלוך בית שמש חוזרת הבית היהודי
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  סטלה ולטר , קטי שטרית  :ליכוד
  
  

  אברהם נחמן פרנקל , מיכאל גרליץ  כח:
  איילה בוזגלו,  יעל פינחסוב  :עתיד העיר

  רבקה אינהורן  :דור אחר
    ריצ'רד פרס  עבודה:

  
  מי בעד ?

  
  מאשרים פה אחד. -  בעד    הצבעה:
  חלטה של ראש העיר.המועצת העיר מאשרת את הצעת ה  החלטה:

  

 שמוליק וישראל חזרו לישיבה 
 

  16.1.17מיום  56לפי פרוטוקול ועדת כספים מס'  2017אישור תב"רים ותקציב  – 12סעיף 
  

  : עבודות  קבלניות  על מה?התב"ריםאני מבקש הסבר על   ריצ'רד:
  

בעיקרון מקבלים הרשאה ומביאים לאישור ויש מצב לפעמים שאין תב"ר     גזבר:
  לתכנון אבל מיחס את ההוצאה לתב"ר כללי.  ויוצאים 

  
למה אתם לא מצרפים את ₪ . אתה רוצה שנאשר קופה קטנה של מיליון   ריצ'רד:
  התב"רים המיועדים לתכנון?    

  
מיליון ממשרד הפנים. כדי שיתקצבו אותנו הם  10גיע  למשל תקציב של מ  גולדברג:

כדי להגיש אומדנים צריך לתכנן ₪. מיליון  10מבקשים שנגיש פרויקטים של     
  , כשנקבל את התב"ר הכסף מוחזר מהתב"ר.    

  
  ? 2מאיפה בא בניית מבנה ציבור בג'   ריצ'רד:

  
  משרד השיכון מתקצב.    גזבר:

  
כנסת בכניסה בצד ימין, למה לא מעבירים אותו למבנה ציבור קבוע.  יש בית  ריצ'רד:
  וא בקרוואן.ה    

  
  תהיה ועדת הקצאות יגישו בקשה ידונו.  ראש העיר:

  
  ₪?מיליון  1.7מה זה המעבר "אוהל יהושוע"   ריצ'רד:
  מה זה? - ₪  100,000 - במליאה הקודמת אישרנו מדרכה בבעלזא ב    
  בגלל זה דירנפלד לא פה? שמש אתם לא מטפלים. את המדרכות שלנו, בתוך בית    

  
אנחנו עושים בכל מקום , איפה שצריך, יש רשימת פרוייקטים בעיר הותיקה שיעיד על   ראש העיר:

: רחוב הכלנית, רמת לחי, ובכל מיני מקומות  אל תהיה דמגוג. לא רוצה אל זה שלום    
  תצביע !    
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הוא לא אמר למה עושים שמה. תנו לי קרדיט יש לי הרשאות, יש לי הרבה כסף אני אומר   שלום:

שנעשה גם ברחוב הארזים. אבל שפעם אחת  תביאו לועדת כספים מקרנות הרשות שביל שיחבר   
  בין משק עזר לרחוב הגפן.  

  
  הבאנו מגרש כדורגל מקרנות הרשות ?למה לא   ראש העיר:

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

  לכל תב"ר:         

מס' 
 שם הפרויקט תבר

סכום התבר 
 שאושר בעבר

הגדלה/ 
הקטנה 

      בש''ח

סה"כ סכום 
 מימון חדש בש"ח

595 
עבודות קבלניות, תבר 

 0 ₪ ריכוזי לעבודות תכנון
 ₪

1,000,000 

 ₪

1,000,000 
 קרנות הרשות

742 
  .2מבני ציבור בג' 6בניית 

בתי  4מעונות יום. #  2
 כנסת

 ₪0 
₪ 

13,081,141 

₪ 

13,081,141 
 מ. השיכון

 מעבר אוהל יהושע 719
 ₪

1,500,000 
 ₪200,000 

 ₪

1,700,000 
 קרנות הרשות

 ₪0  שיפוץ מעברים חפציבה 737
₪ 

1,000,000 

 ₪

1,000,000 
 קרנות הרשות

561 
בי"ס חינוך מיוחד מגרש 

429 
 ₪

7,517,313 

 ₪

3,892,700  ₪

12,928,166 

 מ. החינוך

 ₪

1,518,153 
 מלוות מבנקים

 416בי"ס עי"ס מגרש  574
 ₪

16,353,646 

₪ 

2,434,110  ₪

17,137,756 

 משרד בחינוך

- ₪

1,650,000 
 קרנות הרשות

591 
בי"ס יסודי לבנות מגרש 

420 
  
  

₪ 

5,843,740  ₪

8,298,111 

 משרד החינוך

₪ 

2,454,371 
 מלוות בנקים

  1מנ"ד למתנס בג'  
₪ 

150,000    
150,000   ₪ 

  קרנות רשות
כהלוואה עד 
להרשאה ממ. 

 הפריפריה

  
  

  מי בעד ?
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  (אלי, ריצ'רד)  2נגד:   13  בעד:  הצבעה:
  מועצת העיר מאשרת את הצעת ההחלטה של ראש העיר.  החלטה:

  
  ראש העיר: תוספת לסדר יום:

  
 אתם מסכימים להביא לאישור את מינויה של עו"ר רבקה פרנק כדירקטורית בחברה הכלכלית. .1

  
  אני מתנגד.     ריצ'רד:

  
  יובא למליאה הקרובה  ראש העיר:

  
הסכמים והקצאות עם כל העמותות של חתום על הצלחנו אחרי דיונים של כמה שנים ל  ישעיה: .2

 החינוך העצמאי.
  

ומכל מיני סיבות לא רצו שות  משפטית יאי היתה הרבה שנים ללא רשת החינוך העצמ  עו"ד גסטוירט:
לחתום על הקצאות. עם הזמן הבינו שהם חייבים להיות מסודרים ולכן הסכימו לחתום     
  /דוחו"ת כספיים כמו כל עמותה.םובמהלך השנה הם צריכים להביא אישורי    

  
 .אין מתנגדים 
  

  : מועצת העיר מאשרת הסכם זכות שימוש בין עיריית בית שמש לעמותות הצעת החלטה –ראש העיר 
  המפרוטות להלן:   

 .רח' אור שמח 5380גוש  40, חלקה 21ב' , ב.צ  90תלמוד תורה חסירי אור תב"ע בש/במ/  .א
 רח' צדקה יהודה. 311, מגרש 39, חלקה 5935, גוש  164בית יעקב גור בש/  .ב
 .10, נחל גילה 403, מגרש 38, חלקה 34271, גוש 836בית יעקב הרמה מי/במ/  .ג
 9, אחיה השילוני 615, מגרש 30, חלקה 34356, גוש  102-0103192בית יעקב רמה ג' תב"ע   .ד
 15, בן איש חי 311, מגרש 39חלקה  5935, גוש 164בית יעקב אידיש גור: בש/  .ה
 א' . 7 , אור שמח21, ב.צ  40, חלקה 5380ב' , גוש  90ת"ת זכרון מאיר שמעון: בש/במ/  .ו
 .1, רבנו חיים הלוי  3, ב.צ 28, חלקה 5381ג' , גוש  90ית יעקב מנוחה ונחלה: בש/במ/ב  .ז

 .13, נחל שורק 512, מגרש 23, חלקה 34274, גוש 835בית יעקב משכנות הדעת: מי/במ/  .ח
 .32, הגפן  170, מגרש 127, חלקה 5211, גוש 169ת"ת נווה צבי: בש/  .ט
 .26, הגפן 171, מגרש 110, חלקה 5213, גוש 169שובו: בש/  .י

  
  י בעד ?מ
  

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

  
  
  

  הישיבה נעולה.
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  סמנכ"ל ומרכז הישיבות  –רשם: דוד סיטבון 
  
  
  
  
  

_____________              ______________  
    משה    אבוטבול                    דוד    סיטבון     

  ראש    העיר                       סמנכ"ל ומרכז הישיבות 
 


