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 41.5.7מיום  2פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין מס' 

 
 ראש העיר - מר משה אבוטבול   

 סגן ראש העיר - מר מאיר בלעיש  

 סגן מועצת עיר - מר שמוליק גרינברג  

 חבר מועצת עיר -  מר יגאל חדד  

 חבר מועצת עיר - מר משה מונטג   

  חבר מועצת עיר - מר ישראל סילברסטין  

 חבר מועצת עיר - הו ארנרייך מר ישעי  

 חבר מועצת עיר - מר שמעון גולדברג  

   חבר מועצת עיר  - מר פרנקל אברהם  

 חבר מועצת עיר - מר חיים בן מרגי  

 חבר מועצת עיר - מר אליאסף ורמן  

 חבר מועצת עיר -  מר שלום אדרי  

 חברת מועצת עיר -  גב' סטלה ולטר  

 עצת עירחבר מו - מר משה שטרית   

 חבר מועצת עיר -  מר מוטי כהן  

 חבר מועצת עיר - מר מנשה אליאס  

 חבר מועצת עיר -  מר ריצ'רד פרס  

 

 

 חבר מועצת עיר - מר מרדכי דירנפלד  חסרים:

 חבר מועצת עיר  )בחו"ל( -  מר אלי כהן   

   

 

 מנכ"ל  - עו"ד מתי חותה  משתתפים:

 סמנכ"ל -  מר דוד סיטבון   

 גזבר  - אריה ברדוגומר   

 יועמ"ש  - עו"ד מיקי גסטוירט   

 מבקר -  מר יעקב דהן  
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 על סדר היום:

 
 . 61.6.13מיום  63אישור פרוטוקול ועדת תמיכות מס'   .1

 . 00000,001,,1אישור פרוטוקולים של ועדת הקצאות מס: .2

 אישור הרכב ועדות העירייה. .6

 ללימודים של סגן ראש העיר מר מאיר בלעיש.אישור יציאה  .3

 אישור העסקתו של מר עוזי קלדרון כיועץ לענייני כ"א בעלות שקל לשנה. .5

 

 65.6.54מיום  63אישור פרוטוקול ועדת תמיכות מס'  – 5סעיף 

 

 אני מוריד סעיף זה מסדר היום עד שיעבור ועדת משנה לתמיכות. ראש העיר:

 

 לשנה 5בעלות של  מר עוזי קלדרון כיועץ לענייני כ"אשל  סקתואישור הע – 1סעיף 

 

 ביקשתי מעוזי קלדרון שיסייע בענייני כ"א בעלות שקל אחד לשנה. בקדנציה  ראש העיר:

 הוא חבר ועד בכיר בעיריית ירושלים. הכל  .בנושא ספורט יהקודמת היה אית 

 בהתנדבות הוא יעשה את זה. 

 

 לו תעודה? איך אתה  לוקח יועצים ? יש  מוטי:

 

 יש לו ניסיון. ראש העיר:

 

 שאלתי אם יש לו תעודה. על סמך מה אתה לוקח אנשים שיש להם ניסיון. מוטי:

 

 על סמך שאני החלטתי שאני רוצה אותו ללא תשלום. ראש העיר:

 

 אתה שם אותו מפקח בועדה של רשות. לשבת בכל הישיבות החשובות. בלי   מוטי:

 ניירות בלי תעודות.  

 

 בדברים  0 בגישורים :החלטתי לקחת אותו כי יש לו ניסיון רב בהרבה תחומים אש העיר:ר

 שקורים בעיר גדולה.  

 

 מה ההוצאות הנלוות: מזכירה 0 משרד. אליאס:

 

 שקל אחד לשנה. אין נילוות. לא ולא . שקל לשנה. ראש העיר:

 

 6../  ורגל.בגלל זה הספורט נראה ...... בגלל זה הרסת את מגרש הכד  מוטי:
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 בימים  לדרך צאימגרש כדורגל ע"ש ראש ממשלה היקר מר אריאל שרון  ז"ל י ראש העיר:

   האיש הקרובים ואנחנו בעזרת השם נגזור סרט לעילוי נשמתו הטהורה של  

 שעשה הרבה למען עם ישראל. אמור מהיום: " מגרש הכדורגל שרון" .  

 

  אשרת את העסקתו של עוזי קלדרון כיועץ מועצת העיר מ הצעת החלטה : –ראש העיר 

 לענייני כ"א בעלות שקל לשנה.        

 

 מי בעד ?

 

 ,  נמנע:  , נגד: 0 בעד: הצבעה:

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

 

  00000,007,,5אישור פרוטוקולים של ועדת הקצאות מס'   – 6סעיף 

 

 מבקשים להגיש  01בפרוטוקול  201ר על שני סעיפים החברים ביקשו לבר ראש העיר:

 הקצאות לדיון מחדש . כל שאר הדברים עומדים להצבעה. שוב לועדת   

 

  במליאה הקודמת היתה החלטה שאמור היה לבצע אותה יועמ"ש ומנכ"ל  ריצ'רד:

 סעיף 0 סעיף ההפליה ל העירייה בפיקוח שלך שיכנס לכל ועדת ההקצאות ולכ  

 ות הספרדיות וזה לא ניכנס. אתה צריך להוריד את כל הפרוטוקולים של הבנ  

 בסדר היום.  

 

 בהסכמים של החוזה הוא יעשה את זה. ראש העיר:

 

  אני מבקש להוריד את זה מסדר היום מאחר והסיכום היה שכל החלטה על  ריצ'רד:

 ה.הקצאה לא רק בהסכמים יהיה סעיף ההפליה ואתם לא יכולים להעביר את ז  

 

 לא מכיר את הסעיף הזה 0 דיברנו על זה ביקשתי מהיועמ"ש להתייחס לזה. הוא  ראש העיר:

  דבר שני אין הפליה כולם מסודרים בבתי ספר כולל  .עשה את זה בועדות  

 שאתה חושב שלא סודרו. הבנות  

 

 תשובה של היועמ"ש. .זה לא נכון מה שהוא אומראני רוצה ממך תשובה 0  ריצ'רד:

 

  פנתה אלי עמותה  .פרסום שני ברחוב נרקיס 3סעיף  ,0פרוטוקול מס'  יאסף:אל

 3../  .שביקשה גם כן לקבל את ההקצאה הזו. ניגשה בזמן למכרז.  היה פרסום  
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 התעלמו0 אני מבקש לבדוק את זה.  –עמותות הגישו בקשה לקבל את ההקצאה  

 הקצאות בזמן. עמותת "קהילת יחד" . נגשו לועדת  

 

 סוברנית לאשר או להתנגד.התהליך הוא ששומעים התנגדויות אבל הועדה  ש העיר:רא

 

 אם בן אדם הגיש התנגדות צריך להזמין אותו. ריצ'רד:

 

 .בטוח שהוא הוזמןאם הגיש התנגדות  ראש העיר:

 

 לא הוזמן לדיון. היה פרסום ראשון 0 פנו לועדה הגישו ויצא פרסום שני בלי  אליאסף:

   6)פרוטוקול ( ועדה סעיף  הרסום הראשון. שאלה שניה באותלהתייחס לפ  

 . מבקש להבין את הכתוב. )קורא מתוך הפרוטוקול(.5בעמוד   

 

   הדומה  לא מצאנו את הפרוגרמה כדי לבצע את ההקצאה. הפרוגרמה מסמך יועמ"ש:

 לתב"ע לכן אמרנו מעכשיו נקבל החלטה ......  

 

 ה להראות פה. מתוך כל ועדות ההקצאות האלה כתוב זה בדיוק מה שאני רוצ אליאסף: 

  שחור על גבי לבן שנוהל הועדה .... עמותה ביקשה הקצאה ולא שמעו את   

 ההתנגדות שלה להקצאה לגני הילדים של מעיין החינוך התורני.  

 

 היועמ"ש יבדוק את זה. ראש העיר:

 

 פרוגרמה ולא מעבירה את בפרוש היא לא מתייחסת ל תדבר שני 0 הועדה כותב אליאסף:

 ההקצאות דרך האישור הפורמלי הנדרש במועצת העיר.  

 

 לא מצאנו. יועמ"ש:

 

 אז החלטתם להקצאות. הפרוגמה שאמורה לשקף את צרכי כל האוכלוסיות לא  אליאסף:

 היתה לנגד עיניכם כשביצעתם את ההקצאות ולכן ההקצאות לא משקפות את   

 ר. והנה נתתי דוגמה שכל ההקצאות הם לציבור רכים של כל המגזרים בעיצה  

 שישכיא מורכבת מלא רוב ציבור חרדי גם כן ההחרדי וגם בשכונת הנרקיס ש  

  .לגופים שלא חרדים נותנתנכס אחד העירייה   

 

 הפרוגמה עמדה לנגד עיננו. לא הובא לאישור באופן פורמאלי למליאה. היה  יועמ"ש: 

 רה ממבקר המדינה0 אנחנו יודעים את הפרוגמה.פה איזה ליקוי. קיבלנו הע  

             /..5 
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 אם לא אישרת אותה? ריצרד:

 

 מליאת  קיבלנו הערה במסגרת דו"ח ביקורת שמשום מה לא נמצא אישור של  יועמ"ש:

 מועצת העיר לכן עכשיו אנו מביאים ומאשרים את זה. כל הזמן פעלנו על פי   

 הפרוגמה.  

 

 וצים לראות את הפרוגרמה כדי לאשר אותה במליאה.אנחנו ר אליאסף:

 

 אין פה פרוגרמה ואתה לא יכול לאשר. ריצ'רד:

 

 יש פרוגמה והיא בתוך תב"ע והיא מפורסמת ברשומות. יועמ"ש:

 

 שים את זה בפני חברי מועצת העיר. ריצ'רד:

 

 תה 0 הקצאה הנדיבה למוסדות חסיד בלעזא. חייבתם את העמו 00בפרוטוקול  אליאסף:

  לנהוג לפי  התשריט המצ"ב . למיטב ידיעתי בחלק מחוקי התכנון והבניה   

  חייבת להיות נסיגה מקו המגרש כאשר מציבים מבנים. כשאני מסתכל על   

 התשריט המצ"ב לא רק שאין נסיגה יש אפילו מבנה שחורג לתוך הדרך. וזה   

 . ועצהמליאה המלא לקבוע בחוק ע"י אלאשר רוצים התשריט שאתם לא רק   

 יש פה מבנה שחורג לתוך הדרך. מי שירטט את זה ולמה אתם רוצים לבנות   

 ? בצורה הזו  

 

 מתי 0 איך אתה מאשר את זה כיו"ר ועדת הקצאות ? ריצ'רד:

 

   65נושא הקרוונים זה נושא שצריך להתמודד איתו. בית הספר הזה מפעיל  ארנרייך:

 ר בלעז"א. בפועל בבניינים שהעירייה נתנה לו כיתות אם תקניות  0 של בית ספ  

 כיתות אם תקניות .  העירייה צריכה להעביר את ההקצאות של המבנים  13יש   

 היבילים האלה על מנת שבתי ספר יקבלו אישור של משרד החינוך לתקצוב.   

  אף אחד מהקרוונים האלה ישארו לאורך זמן. מיועד לבנות שם בניינים   

 מסודרים.  

 

  : מועצת העיר מאשרת את הפרוטוקולים של ועדת הקצאות הצעת החלטה –ראש העיר 

   שחוזר  01בפרוטוקול  201למעט סעיף  00000,001,,1מס'    

 בוועדה. לדיון    
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 מי בעד ?

 

 ,  נמנע:  ,  נגד:  0  בעד: הצבעה:

 ש העיר.מועצת העיר מאשרת את הצעת ההחלטה של רא החלטה:

 

 זה לא מאושר 0 לא חוקי. ריצ'רד:

 

 ענינו. – תאנחנו עושים על פי חוק. שאל ראש העיר:

 

 אישור יציאה ללימודים של סגן /ומ"מ ראש העיר מר מאיר בלעיש – 4סעיף 

 

 יורד מסדר היום ידחה לישיבה הבאה. ראש העיר:

 

 אישור הרכבי ועדות העירייה – 6סעיף 

 

 מכתבכם ואני רוצה להתייחס  אליו בחן ובכבוד.  קיבלתי את ראש העיר:

 קיבלתי את מכתבכם היום בצהריים לגבי הנושא של הועדות 0 שאתם   

 ועדות כאן כולל ועדות חובה. הדות . כל וערוצים יותר ייצוג ב  

 כשהגשתי לכם את הועדות נתתי גם ועדות חובה. נתתי בזימון לפני יומיים   

 שתי מכם שתצרפו שמות. קיבלתם לפני כיומיים לבית. רשימה של ועדות שביק  

 יש חלק מהועדות שלא צוינו שמה 0 מתוך מגמה ראשונית ששםאכן באמת   

 לא לתת חברים באותן וועדות. קראתי את מכתבכם 0 בדיון נוסף שקיימתי  

 בהנהלת העיר הסברתי את הצורך שכדאי שתהיו מיוצגים גם בשאר הועדות.   

 ור בקשתם תשעה מינויים בטבלה המעודכנת. כל חבר מועצה שנותןהוספתי לא  

 חבר 0ות את ידידו ממלא מקומומנלי שם לא רק הוא חבר אלא גם כן יכול ל  

 חברי אותה סיעה יכולים להתחלף בינם לבין עצמם.יש מספר ועדות .סיעתו  

 זיציה.לאופות לתת רק יו"ר ועדה אחשנתנו בצורה נדיבה 0 למרות שאני צריך   

 

 זה לא נכון!  שטרית:

 

 יו"ר ועדה אני מדבר. מבחינתנו .אתה יכול לחלוק עלי 0 יש יועמ"ש ראש העיר:

 שלא מקובל 0 אני עושה בגלל שאני נותן  אימון בעבודתכם נתנו 0 דבר   

 הנאמנה וחלקתי לכם יושבי ראש ועדות. בכל ועדה יש לכם נציגות.   

 ה לא קשור לעכשיו שאמור להיות בדיון בנושא בועדה של תכנון ובני   

 עשינו אותם לפי  .הועדות ןערים. אלה ה האחרון כי זו מליאה ועדת בנין  

 1../  הכח היחסי 0 השתדלנו עד כמה שאפשר להעניק. תמיד אפשר לבקש  



 בס"ד
 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________ 

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

עיריית 
 שמש-בית

 פה.  דוהעירייה. כבר שנה שלמה לא עב את עבודת עוד. אני לא מתכוון להקפיא   

 בדחיפות מי החברים. דבר שני  אם יש מכם להעביר לי  אני אמור לבקש  

   לכם בקשות נוספות שאתם רוצים.  

 

 ועדת רכש0 ועדת תמיכות 0 ועדת ערר. אליאסף:

 

 אין ועדת רכש 0 רכש זה מקצועי 0 תמיכות זה מקצועי 0 הקצאות זה מקצועי אין  ראש העיר:

 חברי מועצה בזה.   

 ורוצים עוד ייצוג במקומות שחשובים ד ועדות 0לכם בהכל 0 אם תרצו עונתנו   

 תגישו אלי בקשה אנחנו נשקול את זה . לכם   

 

 "בעירייה ההרכב הסיעתי של חברי  אני מצטט מתוך החוברת לחבר המועצה: שטרית:

  המועצה בועדות החובה יהיה תואם ככל שניתן את ההרכב הסיעתי של   

  ריצ'רד מקבל. הליכוד  –ות חובה המועצה ".קרי 0 מה שמאיר מקבל בועד  

  ואתה רוצה להגיד שהדבר הזה עומד פה  6מקבל פי שלוש 0 בית יהודי פי   

 באופן יחסי?  

 

 השתדלנו לתת לכם באופן יחסי. אפשרתי לכם שאחרי שתאיישו את זה תגידו  ראש העיר:

 את  שאתם רוצים עוד חבר במקום פלוני אלמוני נשתדל לתת. כיום אני מעביר  

  הרשימה הזו. אם אתם רוצים עוד חברים תמיד הדרך סלולה לכם 0 תוכלו   

 להגיש לדוד סיטבון את הרשימה ונדון בנושא.  

 

 אני כבר פניתי למשרד הפנים. מ. הפנים מגבה  את הנושא הזה לגמרי. החלוקה  שטרית:

 ה.אופוזיציה בנושא הז –צריכה להיות לפי סיעות0 אין קשר לקואליציה   

 

  אני חשבתי שאתם רוצים שנעבוד ביחד. אני זוכר ימים שאתם הייתם מחוץ   שלום:

 לקואליציה וההרכב היה שונה לחלוטין. ודאי שאתם צריכים לשמור על הרוב.   

 אבל אם אני לוקח את ועדת תכנון ובנין 0 יהיה דיון אחר כך.  קודם כל יש רק   

 ך להיות מספר לא זוגי. אתה מצפה שמתוך השישה יהיה לנו שישה חברים צרי  

 נציג אחד. אני חושב שהרכב הזה לא הוגן 0 הוא לא צודק תרימו אצבעות יש   

  לכם רוב. גם אם יהיו שניים בועדה יהיה לכם רוב. אני שומע את ידידי   

 גרינברג שרק מתוך סיעה אפשר להחליף.  

 

 ול להחליט שהמ"מ שלך יהיה מהסיעה הזאת או מסיעה יש מ"מ קבוע. אתה יכ יועמ"ש:

  שהמ"מ קבוע ואי אפשר להחליף. אומר  אחרת. יש ועדות כמו תכנון ובניה  

 ,../   ראש העיר שבנוסף לזה 0 באופן אוטומתי אם לא נקבע מ"מ קבוע אז באופן   
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_________________________________________________________________________________ 

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

עיריית 
 שמש-בית

  שהו מהסיעה שלה יכול יבועדה מ)לדוגמה(  אוטומתי אם סטלה לא נמצאת  

  לגבי הקוורום. כי  הלהחליף אותה. זה בה לרבות. אנחנו נביא עוד רגע הצע  

    בסופו דבר אם אנשים לא מגיעים לועדות זה לא שווה כלום.  

 

  אתה צודק פרט לשלושה מקרים בגלל שסיעת דגל התורה0 חן היא הסיעה  ראש העיר:

  שלהם על לה ביותר אז אפשרנו להם שבשלושה מקומות יהיה מ"מ והגד  

  חשבוננו ולא על חשבונכם . שלום 0 בהתחשב במה שאמרתם אנחנו חייבים   

 העירייה. אי אפשר לעכב דברים. בגלל המכתב שלכם הוספתי  עבודתלהתחיל ב  

 עוד תשעה חברים. תאיישו את זה .תגידו לנו שחסר לכם ואתם רוצים עוד אחד   

  נאי שאנשים שנבחרו יגיעו. אי שניים תמיד נוכל להיות פתוחים בנושא בת  

 ק את עבודת העירייה.תאפשר לש  

 

 אתה לא יכול לאשר היום כי לא נתת את  כל הפרטים לפני הישיבה 0 הוספת  ריצ'רד:

 עכשיו. יש  שתי נקודות מאוד עקרוניות שאי אפשר לקיים אותם:   

 ועדת תכנון ובניה . .1

 

 

 אנחנו דנים בכל פרט לזה. .קשור לזהדקות כי זה לא  5בא נדון בעוד  ראש העיר:

 

   –תן לי לסיים את המשפט. לפי הכח היחסי אם יש שש צריך להיות שלוש  ריצ'רד:

 שלוש זה הדבר היחידי שיכול לעבור כאן. זה לא יכול לעבור על פי חוק שום   

 דבר אחר כי יש את מפתח היחסיות. לכן אי אפשר לכנס את ועדת המשנה  אי   

 הועדות עד שלא נסגור ביחד מהסכמה על פי חוק את  עבודתהמשיך  את אפשר ל  

 הדברים האלה.  

 שהועדות לא יפעלו כי זה בניגוד לפקודת העיריות.  ני מבקשא  

 

 היתה רוצה שיתוף   אםאתה קיבלת  בבוקר לא בצהריים. זה נשמע לך הגיוני   מוטי:

 ? פעולה 0 אתה מראה בפנינו ונותן לנו את זה ביד  

 

  לא צריך להראות בכלל 0 גם את זה אני לא חייב . אני עושה את זה כי אני  ראש העיר:

 רוצה אתכם שותפים.  

 

 אנחנו יושבים כאן לא כי אתה רוצה שנשב פה אלא כי בחרו בנו אנשים ויש פה   מוטי:

 חוק.  והחוק הוא  כפי שמשה הקריא אותו שזה צריך להיות על פי סיעה. העסק   

  וא לא עסק פרטי שלך. עם כל הכבוד נבחרת להיות ראש העיר אבל לא ה  

 0../  נבחרת להיות בעל בית של העיר הזאת. אני מבקש ממך להוריד מסדר היום.  
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 אני מנסה להבין איך  .חברי מועצה 5מיקי 0 פתח בקשת ועדת כ"א. הועדה מונה  אליאסף:

 אם את המפתח הסיעתי ואופוזיציה וזה תחברי מועצה רק חבר אחד מה 5מתוך   

  . 10מתוך  0ואנחנו  %,2לפי הנחיית מ. הפנים. אחד מתוך חמישה זה   

 מיקי תסביר איך זה תואם הוראות משרד הפנים.  

 

 החובה היא לא בכל ועדה וועדה. הפסיקה מדברת כשמסתכלים על הסה"כ ......  יועמ"ש: 

 

 אפשר לקבל אותה. ריצ'רד:

 

 עכשיו צריך להאמין לו. .רערו תקבלותע יר:ראש הע

 

   גם בסעיף שמשה הקריא נאמר "ככל שניתן" בית המשפט אומר  יועמ"ש:

 זה לא מתמטיקה. יש פה שיקולים ..........  

 

   –מועצת העיר מאשרת את הרכב הועדות כמפורט להלן  הצעת החלטה: –ראש העיר 

 )לפי הרשימה שנמסרה לחברי המועצה(.    

 

 :ועדות העירייה

 

 בריאות      איכות הסביבה

 

 יו"ר –ישראל סילברסטין       יו"ר - מאיר בלעיש 

 חבר -יגאל חדד       חבר  –משה מונטג 

 חבר -אברהם פרנקל      חבר  –מרדכי דירנפלד 

 חבר -ישעיהו ארנרייך        אופוזיציה

 חבר -מאיר בלעיש        אופוזיציה

    אופוזיציה       אבי ברכה 

 אופוזיציה       נציג השר

 סמנכ"ל       נציג ציבור מקומי

 מנהל מחלקת בריאות       נציג ארצי

 נציג עזרת אחים        

 נציג הצלה מד"א        

 נציג מח' רווחה        

 נציג מח' חינוך         

            /...1, 
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 ירוםביטחון וח      בטיחות בדרכים

 

 האופזיצה  -יו"ר      יו"ר  –מאיר בלעיש 

 ישראל סילברסטין        -שמוליק גרינברג 

 אברהם פרנקל      אברהם פרנקל 

 ישעיהו ארנרייך      ישעיהו ארנרייך

 אופוזיציה       אופוזיציה

 נציג משטרה       אופוזיציה

 נציג ביטחון פנים      נציג מהנדס העיר

 מנהל מח' ביטחון של העירייה      ךנציג אגף החינו

 קב"ט מוסדות חינוך      נציג שרה התחבורה

 נציג משרד ביטחון פנים

 נציג ציבור

 נציג ציבור 

 נציג ציבור

 

 הנחת מחיקת חובות       ביקורת
 

 יו"ר-ישראל סילברסטין        יו"ר אופוזיציה

 אברהם פרנקל       אופוזיציה

 ירנפלדמרדכי ד       אופוזיציה

 אופוזיציה      מבקר העירייה

 נציג יועץ משפטי        

 נציג גזברות        

 נציג מח' גביה        

 נציג מח' רווחה         
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 חינוך    הנצחת זכרם של נרצחי טרור
 

 יו"ר –משה אבוטבול       יו"ר –מאיר בלעיש 

 גשמוליק גרינבר       אופוזיציה

 אברהם פרנקל       אופוזיציה

 יגאל חדד       נציג ציבור

 חבר –מאיר בלעיש        נציג ציבור

 של בלעיש מ"מ–סילברסטין ישראל        

 אופוזיציה       נציג ציבור 

 אופוזיציה       פחותנציג מש

 מנהל אגף חינוך       נציג משפחות

 מנהל או סגן יסודי       נציג משפחות

 מנהל או סגן על יסודי       "לסמנכ

 נציג ועד הורים      מנהל מח' אירועים

 יו"ר מועצת התלמידים        

 עליה וקליטה        קידום מעמד הילד
 יו"ר  –משה אבוטבול       יו"ר –אברהם פרנקל 

 ישראל סילברסטין         משה מונטג

 מרדכי דירנפלד        יגאל חדד

   אופזיציה       ישעיהו ארנרייך 

 אופוזיציה        אופוזיציה

 מנהל מח' קליטה        מנהל אגף החינוך 

 מנהל רווחה       מנהל אגף רווה

 מנהל חינוך       מנהל ביה"ס בעיר

 נציג ציבור      נציג ארגון מורים על יסודי

 נציג ציבור     אגודת ישראל –נציג ארגון מורים 

 נציג הסתדרות המורים

 ר מועצת התלמידים יו"

 יו"ר ועד ההורים העירוני

 מפקד תחנת המשטרה

 נציג תנועת הנוער/התנדבות
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 רישוי עסקים        רווחה 
 

 יו"ר –מאיר בלעיש        יו"ר –יגאל חדד 

 שמוליק גרינברג       ישראל סילברסטין

 שמעון גולדברג       אברהם פרנקל 

 מרדכי דירנפלד        אופוזיציה

 אופוזיציה        אופוזיציה

 יועץ משפטי       מנהלת אגף רווחה

 מנהל רישוי עסקים        נציג ציבור

 מנהל איכות סביבה        נציג ציבור 

 נציג ציבור        נציג ציבור 

 נציג ציבור          

 

  שימור אתרים         שילוט
 

 יו"ר –מונטג משה         יו"ר –מאיר בלעיש 

 אופוזיציה        שמוליק גרינברג

 אופוזיציה         יגאל חדד

 מאיר בלעיש        שמעון גולדברג

 יועץ שמבין בתחום         אופוזיציה

 מנהל מח' פיקוח

 אדריכלות העיר

 יועמ"ש 

 

 תנועה          מותש

 

 יו"ר –שמוליק גרינברג        יו"ר -משה אבוטבול  

 שמעון גולדברג        נברגשמוליק גרי

 יגאל חדד        שמעון גולדברג

 ישעיהו ארנרייך        מרדכי דירנפלד

 מאיר בלעיש         אופוזיציה

 אופוזיציה         אופוזיציה

 אופוזיציה        אדריכלית העיר

 אדריכלית העיר         נציג ציבור

 יועמ"ש         נציג ציבור

            ....16  
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 נציג משרד התחבורה          

 נציג משטרה          

 נציג תחבורה ציבורית          

 נציג ציבור          

 נציג ציבור          

 נציג ציבור          

 

  וועדת היגוי קנטרי

 יו"ר –מאיר בלעיש 

 נציג מהנדס

 נציג העמותה

 נציג ציבור

 נציג ציבור

 

 כספים        כח אדם
 

 מרדכי דירנפלד       יו"ר –נטג משה מו

 ישראל סילברסטין       שמעון גולדברג 

 שמעון גולדברג       ישעיה ארנרייך

 יגאל חדד        מאיר בלעיש

 יגאל חדד מ"מ של-שמוליק גרינברג   מ"מ של מאיר בלעיש   –שמוליק גרינברג 

 אופוזיציה        אופוזיציה

 נציג גזברות         מנכ"ל

 יועמ"ש       משאבי אנוש מנהל

 מנכ"ל         גזבר

 יועמ"ש

 

 מיגור אלימות       מאבק בנגע הסמים
 

 יו"ר –משה אבוטבול        יו"ר  –אופוזיציה 

 מאיר בלעיש        מאיר בלעיש

 אופוזיציה       שמוליק גרינברג

 אופוזיציה        יגאל חדד

 מנכ"ל העירייה        אופוזיציה

 או סגן אגף החינוך מנהל       ף הרווחה מנהלת אג

             /...13  



 בס"ד
 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________ 

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

עיריית 
 שמש-בית

 

 מנהל או סגן אגף הרווחה         נציג ציבור

 מנהל בטחון         נציג ציבור

 יועץ לאזרחים ותיקים       מנהל ביה"ס על יסודי 

 מנהל אגף פיקוח      נציג הרשות למלחמה בסמים

 ת ישראלנציג משטר        מנהלת אגף חינוך

 נציג ציבור          

 

 מל"ח         מכרזים 
 

 יו"ר אופוזיציה       יו"ר –אברהם נחמן פרנקל 

 שמוליק גרינברג        שמוליק גרינברג 

 מאיר בלעיש        מרדכי דירנפלד

 אופוזיציה         מאיר בלעיש

 מנכ"ל         אופוזיציה

 סמנכ"ל         סמנכ"ל

 מנהל מח' ביטחון          גזבר

 נציג משטרה         יועמ"ש

 נציג כיבוי אש          

 נציג מד"א          

 

 משנה לתמיכות

 

 יו"ר –מרדכי דירנפלד 

 ישראל סילברסטין

 יגאל חדד

 אברהם פרנקל

 אופוזיציה

 מנכ"ל

 גזבר 

 יועמ"ש
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 מי בעד ?

 

 ,  ע: נמנ   , נגד:    0 :  בעד  הצבעה:

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

 

 אחרי רבע שעה זה יורד לשניים.ואני מודיע שקוורום של כל ועדה זה שלוש 

 

 ואחרי 6מועצת העיר מאשרת שקוורום של ועדה הוא  - : הצעת החלטה –ראש העיר 

 . 2רבע שעה הקוורום החוקי הוא          

 

 מי בעד ?

 

  ,  נמנע:  , נגד:  0 בעד: הצבעה:

 

 הישיבה נעולה.

 

 שהוצעה לכם  אני מבקש להעביר עד מחר שמות לפי הטבלה ראש העיר:

 למר דוד סיטבון כדי להתחיל את הועדות.אם לא יוגשו שמות אנחנו   

 נפעל גם בלי.  

 

 יש בקשה של ריצ'רד. ריצ'רד רצה שנקים ועדה לקישוט הרחובות בדגלים כאלו   

       .קישטנו. אני רוצה שמאיר יגיב ונדון בזה שלא  

            

 בחמש שנים האחרונות כממונה על אירועים ושפ"ע רכשנו באותו סכום את   מאיר:

  הדגלים. גם השנה קנינו ותלינו. יתרה מכך ברגע שראיתי שישנם אזורים   

  23במשך בעיר שלא נתנו דגש הוצאתי את כל הלשכה שלי 0  לקחנו מנוף 0   

 יש חשיבות רבה  .שעות עשינו התקנות איפה שאפשר לכן כל הכבוד לכולם  

  לדגל.  אני רוצה להודיע לכולם גם ארנרייך היה בטקס המרכזי ערב יום   

  הזיכרון כי דיברו על זה בתקשורת. צר לי  על כך. כל אלה שנמצאים פה   

 ת הנופלים.מכבדים את הדגל 0 מכבדים את המדינה0 מכבדים א  
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 : מועצת העיר דוחה את הצעת ההחלטה של ריצ'רד.הצעת החלטה –ראש העיר 

 

 מי בעד ?

 

 מאשרים פה אחד. הצבעה:

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

 

 

 סמנכ"ל  –רשם: דוד סיטבון 

 

 

   ___________        ____________ 

 משה    אבוטבול          ד   סיטבוןדו  

 ראש   העיר              סמנכ"ל      

 

 

 

    

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 


