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 בית שמש    עיריית                   

 21/02/24 מיום 18 פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין מס'
 

 

 ראש העיר -  ד"ר עליזה בלוך  :  נוכחים
 

 סגן רה"ע -  מר ישעיהו ארנרייך
 סגן ומ"מ רה"ע -  מר משה שיטרית    
 רה"ע סגן  -  גב' רינה הולנדר    

 
 חבר מועצת עיר -  מר אברהם פרנקל

 חבר מועצת עיר -   מר אלי פרץ
 חבר מועצת עיר -  מר אסצ'לו מולה    

 חבר מועצת עיר  -  מר אלישיב גוטמן
 חבר מועצת עיר  -  מר יוסי גולדהירש    
 חבר מועצת עיר -  מר יצחק אלמליח    
 חבר מועצת עיר - מר ישעיהו יצחק ויסמן    
 חבר מועצת עיר -  מר ישראל מנדלסון    
 חבר מועצת עיר - מר ישראל סילברסטין    

 חבר מועצת עיר -  מר ישראל עזרי רמתי
 חבר מועצת עיר -  *מר מלאכי כי טוב

 חבר מועצת עיר -            מר צבי ווליצקי
 חבר מועצת עיר -  מר שלום אדרי

 חבר מועצת עיר -  מר שלמה  ברילנט
 חבר מועצת עיר                              -  ון גולדברגמר שמע

 

 :  חסרים

 חבר מועצת עיר -  מר חיים זמורה
 חבר מועצת עיר -   מר יגאל חדד    

 
 

 :  משתתפים
 מנכ"ל העירייה  -  מר איתמר ברטוב   
 גזבר העיר  -  מר אריה ברדוגו   
 יועמ"ש   -  עו"ד מיקי גסטוירט    
 דובר העירייה  -  מר רועי לחמנוביץ    
 עוזרת ראש העיר   -   גב' סתיו סעד    
 ישיבות המועצהרכז   -  מר ניסים כהן    
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 בית שמש    עיריית                   

 :  סדר היום
 

 אישור תב"רים  .1

 פטור ממכרז ואישור לניהול משא ומתן   –מכרז סילוק פסולת אלקטרונית  .2

 עוזרי נבחרים  -אישור שכר בכירים  .3

 
 :  בישיבה

 
שהחיים ומקווה אני שמחה על העובדה שהשבוע העיר הצטרפה לערים הצבועות בכתום  -ראש העיר 

חייבים להמשיך ולהשפיע על אלו שעדיין לא התחסנו אנחנו יתחילו לחזור למסלולם. יחד עם זאת, עדיין 
 מבוגרים וצעירים. שילכו ויתחסנו, 

כול התושבים היום קופות החולים מבצעות חיסונים לכול האוכלוסייה כך שכולם יכולים להתחסן ורצוי ש
 יתחסנו למען בריאותם ולמען בריאות הציבור. 

השנה, את הפורים לא נחגוג באופן מלא כפי שהיה נהוג בעבר. יחד עם זאת קיימנו תהלוכה רכובה שסייעה 
 . שבים ברחבי העירלתולהביא את השמחה ואווירת החג 

 
 

באווירה שמחה זו אני מתרגשת ושמחה להוקיר את עבודתן של שלוש נשות חינוך מהעיר שזכו באות 
  . לאורך שניםתית אלא בהצטיינות ולא מדובר בהצטיינות נקודהצטיינות 

 
בית  ם. מדובר-של מחוז י קידום ערכי וחברתיעל בפרס  תשזכ "תפנית" מנהלת בית ספר אורנה מועלם

בפעם הראשונה נפתח מסלול גם לבנות, בנות שעד היום נאלצו לנסוע מחוץ  ,השנהשמיוחד בעיר ספר 
 לעיר.

למוסד הטוב שבניהולה על מנת שתוכל להפוך אותו יודעת לגייס את כולם לטובת המוסד ידעה ואורנה 
 ביותר. 

 
בית ספר מנהלת נעמה , ומעורבותנתינה על ם -מחוז ישזכה בפרס  "בשל"נהלת בית ספר מ נעמה אילוז

מבתי הספר המבוקשים ביותר  לחינוך מיוחד עם הילדים הכי מיוחדים והכי מאתגרים ונחשב כאחדיסודי 
 העיר וגם מחוץ לעיר. 

ארנרייך ממונה על החינוך  מהרבגוש עציון ועוד. אני מבקשת  ,שקלון, קרית גתלבית הספר מגיעים מא
 לברך. 

 
אנו מוקירים את עבודתן הברוכה והמסורה של המנהלות הנוכחות כאן היום ואנו  –ישעיהו ארנרייך 

 מודים לכן על העבודה הברוכה. 
 

 . המחוזמצטיינת לגננת ברכה אחרונה חביבה בסבב הברכות  –ראש העיר 
 

 ג'וסלין. הכלה והשתלבותב"גן ערמונים" שזכתה בפרס המחוז על גננת ותיקה בבית שמש  ג'וסלין אמסלם
בהנאה רבה את העובדה אוסיף לקבל עצה וללמוד מניסיונה. מהווה דוגמה לגננות שעולות אליה לרגל 

 שהשנה ביתה  של ג'וסלין שסיימה את לימודי הגננות הצטרפה למשפחת הגננות בבית שמש.
 

ינו לא האני רוצה להודות לצוותי העירייה מולם אנו פועלות ביום יום. ללא הסיוע  - ג'וסלים אמסלם 
 מצליחים לבצע את הנדרש. 

 
 שתמשיכו לעשות חיל.ובטוחה אני מודה לכן  –ראש העיר 
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 :  על סדר היום

 
  אישור תב"רים - 1סעיף 

 
הטבלה כפי שעולה מ₪ ליון ימ 22 -אני מעלה לפני המליאה את רשימת התב"רים העומדת על כ -ראש העיר 

 והחומרים שנמסרו לידכם. 
  

 :  רשימת התב"רים שלהלן אתקרה יראש העיר ס
 

 

ר לאישור מליאת מועצת "תב
     עיר

       

 מהות  הפרויקט ר"מס' תב
ר "סכום התב

שאושר בעבר  
 בש"ח. 

הגדלה/הקטנה 
 בש"ח

סה"כ סכום  
 הערות מימון חדש בש"ח. 

   קרנות רשות  1,500,000        500,000            1,000,000    עבודות קבלניות 575

 מצ"ב פירוט קרנות רשות  3,341,000        1,341,000         2,000,000    ר קדם תיכנון"תב 590

 ביצוע מבנה הילכתי קרנות רשות  20,663,040     970,000            19,693,040  531מגרש  853

  3,389,493        1,841,759         1,547,734    חידוש מבנים 864

 משרד החינוך

מיועד לבית יעקב עוז והדר, 
ת"ת תורה לשמה, חיי שרה 

 בנות, ת"ת חניכי הישיבות

 אהבת ישראל בנים משרד החינוך  500,000           100,000            400,000        שיפוץ חדרי מורים 877

ר תיכנון משולש "תב 888
 קרנות רשות    4,800,000        300,000            4,500,000    משכל חכל

לטובת תשלומי כיבוי אש, 
חשמל וכו' בתכנוני מוסדות 

 חינוך של החברה הכלכלית

 מפעל הפיס  115,000           20,000-             135,000        הצללות בה"ס לוי אשכול 1001
 מצ"ב הרשאה

 מפעל הפיס  325,000           20,000               305,000        פיס ירוק רחוב הגפן 1002

 הרשאות תכנון 2מצ"ב  משרד הבינוי והשיכון  3,036,476           פינוי בינוי שכונת הגפן 1073

רמת  402יבנה במגרש  משרד הכלכלה  3,136,000           429בינוי מעון יום מגרש  1074
 אברהם

     מתחם תיירות וספורטק 1075
 מצ"ב הרשאה רשות מקרקעי ישראל  4,146,393      

 כספי תיכנון מפעל הפיס  1,265,000      

הטמעת רפורמת רישוי  1076
 מצ"ב הרשאה משרד הפנים  310,832              עסקים

 הרשאהמצ"ב  משרד הפנים  780,000              2020התיעלות אנרגטית  1077

 מצ"ב הרשאה משרד הפנים  60,000                 2020מיול  1078

רכישת מנוף גזם  1079
 מצ"ב הרשאה משרד הפנים  780,000              2020וגרוטאות 

קירות תמך לבית ספר  1080
 מצ"ב הרשאה משרד הפנים  1,000,000           עויזאל )בעיר הותיקה(

פולה בן שיקום ושיפוץ  1081
 מצ"ב הרשאה משרד הפנים  2,912,500           גוריון

       

 סה"כ   
   
22,479,960    

 
 

 להרחיב על התב"רים.  אתה רוצה האם  ,אריה –ראש העיר 
 אברהם פרנקל עזב את המליאה 

 

 ככול שיש לחברי המועצה שאלות אשמח לענות.  –אריה ברדוגו 
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 האם יש למישהו צורך בהסבר נוסף על התב"רים.  –ראש העיר 
 

רשימת אישור אני מעלה להצבעה את נוספים להסברים מהחברים כיוון שאין בקשה  –ראש העיר 
 ₪  22,479,960התב"רים על סך 

 
 בעד ) פה אחד (  18 -  הצבעה

 
 מאושרת ₪  22,479,960רשימת התב"רים דלעיל ע"ס  –החלטה 

 
 

 פטור ממכרז ואישור לניהול משא ומתן –מכרז סילוק פסולת אלקטרונית   – 2סעיף 
 
 

העירייה יצאה למכרז על סילוק פסולת אלקטרונית. לצערנו, במכרז זה לא הוגשו הצעות.  –מיקי גסטוירט 
יתר על כן בארץ ישנן רק שתי חברות המורשות לפינוי פסולת אלקטרונית ושניהם כאמור לא השתתפו 

להתקשר תחת התנאים שהוצבו במכרז אלא רוצות ככול  תמעוניינובמכרז. למיטב הבנתנו, החברות אינן 
 הנראה לנהל משא ומתן מול העירייה. 

לסילוק פסולת אלקטרונית אנו מבקשים ממליאת על כן ולאור העובדה שאנו חייבים להתקשר עם חברה 
  (על בסיס נתוני המכרז)עם החברות העיר לאשר התקשרות בפטור ממכרז לאחר ניהול משא ומתן 

 
ממכרז ת להעלות להצבעה את הבקשה לפטור לאור דבריו של היועץ המשפטי אני מבקש –ראש העיר 

 וניהול משא ומתן עם החברות המורשות לסילוק פסולת אלקטרונית. 
 

 ) פה אחד ( בעד  18 – הצבעה
 

. מועצת העיר מאשרת פטור ממכרז לסילוק אשפה אלקטרונית וניהול משא ומתן מול מורשים –החלטה 
 יובאו להחלטה ואישור ע"י וועדת המכרזיםעם החברות תוצאות המשא ומתן 

 

  עוזרי נבחרים -אישור שכר בכירים  - 3סעיף 

 
  את שכר עוזרי הנבחרים ושכר העוזרים בלשכת ראש העירולהעלות אני מבקשת לעדכן  –ראש העיר 

  10% -ב
 

 בעד ) פה אחד (  18 – הצבעה
 

 10% – מועצת העיר מאשרת העלאת שכרם של עוזרי סגני ראש העיר ועוזרי ראש העיר ב –החלטה 
 
 

 הישיבה ננעלה 

 
 ניסים כהן רשם : 

 

 

              _______________     ______________ 

 ד"ר עליזה בלוך           כהן ניסים       

 ראש העיר                         מרכז ישיבות המועצה                


