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פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין מס'  36מיום 14.9.17
נוכחים:

 ראש העירמר משה אבוטבול
 סגן ומ"מ ראש העירמר מאיר בלעיש
מר שמוליק גרינברג  -סגן ראש העיר
 משנה ראש העירמר חיים בן מרגי
 חבר מועצת העירשלום אדרי
 חבר מועצת עירמר יגאל חדד
מר ישראל סילברסטין  -חבר מועצת עיר
מר שמעון גולדברג  -חבר מועצת עיר
 חבר מועצת עירמר פרנקל אברהם
 חברת מועצת עירגב' סטלה ולטר
 חבר מועצת עירמר מנשה אליאס
 סגן ראש העירמר משה שטרית
 חבר מועצת עירמר מוטי כהן

חסרים:

מר ישעיהו ארנרייך  -חבר מועצת עיר
מר מרדכי דירנפלד  -חבר מועצת עיר
 חבר מועצת עירמר משה מונטג
 חבר מועצת העירמר אליסף ורמן
 חבר מועצת עירמר אלי כהן
 חבר מועצת עירמר ריצ'רד פרס

משתתפים:

14.9.17

עו"ד מתי חותה
מר אריה ברדוגו
עו"ד מיקי גסטוירט
מר יעקב דהן
מר דוד וקנין

 מנכ"ל גזבר יועמ"ש מבקר -אחראי על ההקלטה
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על סדר היום:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

דברי תורה.
מתן פרס הוקרה לשחיין המצטיין מיכאל סמירנוב על זכייתו במדליית כסף באולימפידה
אישור הסכם בית כנסת קיבוץ גלויות לעולי בוכרה בית שמש.
אישור החזרת שטחים לר.מ.י.
אישור פרוטוקול ועדת תמיכות מתאריך .9.8.17
הרמת כוסית לשנה החדשה וחלוקת שי.

תוספת לסדר היום:
 .1פרוטוקול ועדת משנה לתמיכות מס'  7מיום .14.9.17
 .2בקשתו של המשנה לרוה"ע מר חיים בן מרגי הסדרת מגרש  704מול רשות המקרקעין.

ראש העיר פותח את ישיבת מליאה מן המניין מס' !36
סעיף  – 1דבר תורה
נאמרו ע"י ראש העיר
סעיף  – 2מתן פרס הוקרה לשחיין המצטיין מיכאל סמורנוב על זכות במדלית כסף
באולימפיאדה.
ראש העיר – הצעת החלטה תינתן מלגת לימודים ע"י מאיר בלעיש הממונה על
הספורט.
מי בעד?
הצבעה:
החלטה:

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

סעיף  - 3אישור הסכם בית כנסת קיבוץ גלויות לעולי בוכרה בית שמש

יורד מסדר היום.

14.9.17
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סעיף  – 4אישור החזרת שטחים ל ר.מ.י
ראש העיר הצעת החלטה
החזרה של שטחים שהיו עד למועד אישור תכנית בש/65/ג' מיועד לדרך ולאחר מכן
מיועדים לתעשייה.
מי בעד?
הצבעה:
החלטה:

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

סעיף  - 5אישור פרוטוקול ועדת תמיכות מיום 9.8.17
ראש העיר – הצעת החלטה  :מבקש לאשר את פרוטוקול ועדת תמיכות
מיום .9.8.17
מי בעד ?
הצבעה:
החלטה:

בעד – פה אחד
מועצת העיר מאשרת את הצעת ההחלטה של רוה"ע.

תוספת לסדר היום:
 .1פרוטוקול ועדת משנה לתמיכות מס' 7
ראש העיר – הצעת החלטה :מבקש לאשר את פרוטוקול משנה לתמיכות מס .7
מי בעד:
הצבעה:
החלטה:

בעד -מאשרים פה אחד.
מועצת העיר מאשרת את הצעת ההחלטה של רוה"ע.

 .2בקשתו של המשנה לרוה"ע מר חיים בן מרגי :הסדרת מגרש  704מול רשות
המקרקעין .
ראש העיר – הצעת החלטה:

מבקש לאשרת את בקשתו של מר חיים בן מרגי.

מי בעד?
הצבעה:
14.9.17

פה אחד
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החלטה:

מועצת העיר מאשרת את הצעת ההחלטה של רוה"ע.

משה שטרית

מבקש את אישור מועצת העיר לשמר את בניין בית המשפט הישן
של בית שמש ושלא ישמש להריסות וישמש למוזיאון בית שמש.

ראש עיר – הצעת החלטה :מבקש לאשר את בקשתו של מר משה שטרית.
מי בעד?
הצבעה:
החלטה:

מאשרים – פה אחד.
מועצת העיר מאשרת את הצעת ההחלטה של ראש העיר.

ראש העיר :מאחל שנה טובה פורייה ומוצלחת לכל תושבי בית שמש.
הישיבה נעולה.
תמללה – רחל איתח – לשכת סמנכ"ל.

_______________
משה אבוטבול
ראש העיר

14.9.17
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