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 21.2.82מיום  74פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין מס' 

 

 ראש העיר - משה אבוטבול מר  נוכחים:

 סגן ומ"מ ראש העיר - מר מאיר בלעיש  

   סגן ראש העיר - מר שמואל גרינברג  

 סגן ראש העיר -  מר דוד וינר  

 חבר מועצת עיר -  מר יגאל חדד  

 חבר מועצת עיר -  מר ראובן כהן  

 חבר מועצת עיר -  מוטי כהן מר  

 חבר מועצת עיר - מר ישעיהו ארנייך  

  חבר מועצת עיר - מר מרדכי דירנפלד  

 חבר מועצת עיר -  מר ריצ'רד פרס  

 חבר מועצת עיר -  מר ג'קי אדרי  

 חברת מועצת העיר - גב' אילנה ירחי   

 חבר מועצת עיר -  מר אלי פרידמן  

 ועצת עירחבר מ -  מר נתן  שטרית  

 חברת מועצת עיר - גב' ילנה פרוקולוב  

 חבר מועצת עיר - מר אלכס שלפצ'נקו  

 

  חסרים:

 חבר מועצת עיר -  מר משה מונטג  

 חבר מועצת עיר -  מר שלום לרנר  

 חברת מועצת העיר - גב' אירית מרציאנו  

 

 מנכ"ל -  מר מתי חותה :משתתפים

 סמנכ"ל -  מר דוד סיטבון  

 גזבר - יה ברדוגו מר אר  

 יועמ"ש - עו"ד מוטי ברקוביץ  

 יועמ"ש - עו"ד מיקי גסטוירט  

 מבקר -  מר יעקב דהן  

 

 על סדר היום:

 . אישור הסכמי זכות שימוש והסכמי הקצאות קרקע לעמותות.1

 . 21.7.12. אישור פרוטוקול ועדת שמות מיום 2

 . 22-11/5/11התאריכים  . אישור יציאת משלחת לעיר התאומה לאסה בטיבת בין1

 . 11-21/1/11. אישור יציאת משלחת נוער לעיר התאומה ראמפו בארה"ב בין התאריכים  4

               .21.2.11מיום  72ופרוטוקול מס'   11.1.11מיום  75.אישור פרוטוקולים של ועדת כספים מס' 5

 לאישור. 2111מצורפת הצעת תקציב מתוקנת לשנת 

21.2.11מיום  72ופרוטוקול ועדת כספים מס'  11.1.11מיום  75מס'  של ועדת כספים . פרוטוקולים2

           /...2 
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 47אני מתכבד לפתוח ישיבת מליאה מן המניין מס'  ראש העיר:

            

 

 אישור הסכמי זכות שימוש והסכמי הקצאות קרקע לעמותות – 8סעיף 

 

 ועמ"ש בדק מחדש ואכן הוסיף חוות דעת.זה היה במליאה בקודמת. הי ראש העיר:

 

 אני מופתע שהנושא עלה עוד פעם לסדר היום אני אפילו מזועזע מכך. פניתי בישיבה   ריצ'רד:

 י לא להביך אף אחד. בסמינרים האלה חלקם או דהקודמת והסברתי בנועם ובעדינות כ  

 המוצא שלהם. יש ילים בלקבל בנות ספרדיות רק על רקע בכולם סירבו ומסרבים ומג  

סמינרים כאלה שאני ישבתי יומיים ושלושה עד שדאגתי שחלקם יתקבלו וחלקם עד היום   

אנחנו  2111אני חושב שלא יעלה על הדעת, אדוני ראש העיר שבשנת  .מסתובבות בחוץ  

כנס , ואני אומר לך ראש העיר , מאחר ינעמוד בפני מצב שלא ניתן לבנות ספרדיות לה  

 שלא יעלה על הדעת הדבר הזה. אני יודע  ,גם כאיש ש"ס, זיר את זה לפה ואתה מח  

שבנוהל הקצאות של מ. הפנים יש סעיף על מניעת הפליה. בשבוע שעבר פנה חבר מועצת   

אני מבקש בחוזה של הקצאות סעיף הפליה בסעיף    .וכותב מכתב מרגש )מקריא( העיר   

בנות תישלל ממנו  פסל לא יקבל הקצבות ומי ששבית ספר או מוסד שיפלה בנות  יאמר   

 לבנין בבית שמש.ולא יקבל היתר ההקצבה   

 

ממערכת החינוך בעיר  75% –מאגדת תחתיו כיום כ שלא יתכן כממונה על החינוך החרדי  שמוליק:

  תלמידים, בקושי מוצא זמן לטפל בבעיות שלנו ויש בעיות וברוך השם  21,111מעל   

לא ששל ריצ'רד  משנה לשנה יותר טוב , האם צריך לטפל גם בבעיות  מצליחים לפתור  

 מטפל בבית ספר עוזיאל ובכל בתי הספר הממלכתיים וממלכתיים דתי ועם כל הבעיות   

 שלהם מגיעים אלי ואל ג'קי.   

ברוך השם הנושא של קבלת למוסדות החינוך , היום הזירה הכאובה היא בעל יסודי בנות.   

 –בבתי הספר היסודי בנות ובנים נפתר כמעט ב  111%ני ילדים נפתר כמעט ב הנושא בג  

 . אין בת אחת שישבה בבית מתחילת השנה. בעל יסודי כן , היו בעיות  אנחנו   111%  

 החרדית היחידה שפתרה את זה יותר מהר מכל הרשויות הקודמות וזה אודות הרשות   

 לקב"סים החרדים שנכנסו.  

 

מכיוון שלא מתקבלות בנות רבות לבית יעקב , וליק מטעה את הציבור בגדול. ביסודי שמ פרידמן:

 כולות נאלצות ללכת למגן אבות ולשלם תשלום חודשי גבוה עבור הילדים. הן לא י הן  

מאות משפחות משלמות כסך על לא עוול בכפם.  .בית ספר חינם כשאר הילדים לקבל  

 זה שכולן  –ם להכניס את היד עמוק לכיס. בעל יסודי מסודרות, נכון, אבל צריכי כולן  

 מסודרות עכשיו אחרי חצי שנה  "ברוו" הן לא היו מסודרות בתחילת השנה. אלה   

 שמסודרות חלקן הגדול צריכות להגיע לירושלים כי יש פה מוסדות שמחזיקות כיתות   

 ריקות ולא מוכנות לפתוח עוד כיתה.   

           /...1 
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אני רוצה שאתה תענה לי. אתה מודע לבעיה פנו אליך הרבה משפחות. איפה אתה כראש   מוטי:

 העיר לפתור  את הבעיה.  

 

 יש פה בעיה אמיתית ואי אפשר להתכחש אליה , אתם לא אלה שמחליטים על ההפליה   נתן:

תם אלה שמנסים להתמודד בהפליה. הכלים היחידים שיש בידכם להתמודד איתם היא א  

 ע אתם רוצים לאשר למוסד. אז למה לא גרככסף שאתם מסייעים למוסד או בהקצאות שה  

לקשור דבר בדבר ולכפות על אותו מוסד להפסיק עם התהליך הזה של ההפליה. יש לכם   

 את האפשרות , תנצלו אותה.  

 

 תסיר את זה מסדר היום עד שיתוקן נוהל הקצאות.  ריצ'רד:

 

 לא ! ההצעות שלך התקבלו במליאה הקודמת. ראש העיר:

מים במקומות מסוימים וגם כאן קשיים בקבלת ישמעתי את כל החברים . זה לא סוד שקי  

תלמידות. ואני גם יודע וזה באמת פרדוקס כי אני מטפל גם בבעיות אשכנזיות ואני יכול   

רים מגיעים לשולחני לטיפולי. רק לחברי מועצת העיר בארבע עיניים. הדבלהגיד שמות   

כל חברי מועצת עיר עוזרים  לי בנושא הזה ריצ'רד, ראובן , יגאל חדד ושמוליק שעושים   

 נהדרת  לשכנע. הדרכים שלנו זה לא בסנקציות האלה. אני לא מקבל את זה  עבודה   

בעמנואל סטוריה. כשניסו לכפות דברים הלכו לבית הכלא ימסיבה אחת כי אנחנו מכירים ה  

 נכנעו לתכתיבים והשופט הבין שזה לא בשיטה הזו. בסופו של דבר מדינת ישראל ולא   

מרן עובדיה יוסף ישב עם האדמור מסלונים  וישבו וסידרו את הדברים. רה אותםיחרש  

חוזים שכאן אולי מקרה  11 -א הדברות. מתוך כל היהשהשיטה  סידר את הכל. אני חושב   

 את כולם בצורה גורפת.לפסול אי אפשר  .רים לנושא הזה אחד שניים שקשו  

 

 אני לא רוצה לפסול את כולם.  ריצ'רד:

 

, בית ספר שלא מקבל זה כתם הטיאני לא פוסל לא את כולם ולא שניים, אני פוסל את הש ראש העיר:

 לעצמו, אני מסכים עם נתן אנחנו לא הבעיה אנחנו הפיתרון.   

 

עיף ההתניה הוא סן אתה קובע את המדיניות ותקן את נוהל ההקצאות. אתה לא הפיתרו  ריצ'רד:

 חוקי.   

 

 אם זה על פי חוק הסעיף שאתה אומר הוא חוקי אז יש ועדת ההקצאות. תגיש לועדת   ראש העיר:

 ההקצאות שידונו בנושא.  

 

 מועצת העיר מאשרת את ההסכמים לעמותות כמפורט להלן : הצעת החלטה:  –ראש העיר 

 

 הקצאת קרקע.  -  מותת אוהל יוסףע .1

 הקצאת קרקע. –עמותת הקשיבה לילדי ישראל בית שמש  .2

 הקצאת קרקע. –א.י.ל אינך יותר לבד  .1

 הקצאת קרקע. –בית שמש  –זכור תמר עדי  .4

 4.../     זכות שימוש במבנה. –מוסדות דעת מישרים  .5



 בס"ד
 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________ 

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

עיריית 
 שמש-בית

 זכות שימוש במבנה. –באר מירים רמב"ש  .2

 זכות שימוש במבנה. –שמש בית  רעמותה לחינוך תשב" .7

 זכות שימוש במבנה. –סמינר בית יעקב בית שמש  .8

 

 מי בעד ?

 

 )פרידמן( 1 –( נמנע )מוטי, ריצ'רד, נתן 1  נגד   12 בעד הצבעה:

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

 

 22.4.82אישור פרוטוקול ועדת שמות מיום  – 2סעיף 

 

 את רמון ואת שמיר ברמב"ש ג'.למה לא שמת  מוטי:

 

 כי היתה בקשה לעשות את זה פה. :ראש העיר

 

 אתה כראש עיר לא יכולת לשים את השמות האלה שם ?לא מעניין מה ביקשו ממך   מוטי:

 

 סמטא ללא שם אני שם.במון רו ומבקש , לשים את יכשבא אלי ממלא מקומ ראש העיר:

 

 מיר שמה.אני רוצה שתוסיף את רמון ואת ש  מוטי:

 

 . 21.7.12מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת שמות מיום  הצעת החלטה: –ראש העיר 

 

 מי בעד ?

 

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

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

 

 לאסה שבטיבת אישור יציאת משלחת בראשות ראש העיר לעיר התאומה – 2סעיף 

 

 לרגל  בעבר הוזמנתי , לפני מספר חודשים, לעיר התאומה לאסה שבטיבת  לצערי ,  :ראש העיר

 פטירת אבי לא יכולתי להגיע. שלחו לי הזמנה חדשה וביקשו שאני אגיע עם משלחת.   

למשלחת מצטרפים אלי :  גב' ילנה , יגאל חדד ואם משהו מהאופוזיציה שרוצה להצטרף   

 . גם הגזבר מצטרף. בבקשה

 

בין  ת שבטיב לאסה : מועצת העיר מאשרת יציאת משלחת לעיר התאומה להצעת החלטה –ראש העיר 

 .  $7821בעלות כוללת של  22-11/5/11התאריכים 

 

   

           /..5 
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 משה אבוטבול –חברי המשלחת: ראש העיר 

 יגאל חדד –חבר המועצה                                         

 ילנה פרוקולוב –חברת המועצה                                         

 רו"ח אריה ברדוגו –גזבר                                         

 הרלי שטרק –קשרי חוץ                                         

 

 מי בעד?

 

 )ריצרד, נתן,פרידמן( 1 נגד 11 בעד הצבעה:

 מועצת העיר מאשרת את הצעת ההחלטה של ראש העיר. טה:החל

 כל הנסיעות האלה בזבוז כספי ציבור . נתן:

 

 

 פואאישור יציאת משלחת נוער לעיר התאומה רמ – 7סעיף 

 

–אנחנו משתתפים ב ₪  11,251משלחת נוער יוצא לעיר התאומה רממפו עלות שלנו  ראש העיר:

 .ווהלמורה מל $1111  -לכל תלמיד ו  $511

 

ו בין אמפהצעת החלטה: מועצת העיר מאשרת יציאת משלחת נוער לעיר התאומה ר –ראש העיר 

 ₪ . 11,251בעלות כוללת של  11-21/1/11  התאריכים 

 

 מי בעד?

 

 )ריצ'רד, נתן( 2  נמנע: )פרידמן(  נגד:  11 בעד הצבעה:

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

 

מיום  47ופרוטוקול ועדת כספים מס'  28.8.82מיום  45: פרוטוקולים  של ועדת כספים מס'  5סעיף 

28.2.82 

 

 

 יש שאלות .  ראש העיר:

 אין שאלות .  

 

 הישיבה נעולה.

 

 סמנכ"ל  –דוד סיטבון  רשם:

 

____________       ______________ 

 משה   אבוטבול          דוד   סיטבון  

 ראש    העיר          מרכז  הישיבות 
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