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 בית שמש    עיריית                   

 2225.05.מיום  30מס' מן המניין פרוטוקול ישיבת מליאה 

 

 ראש העיר -  ד"ר עליזה בלוך  :  נוכחים
 

 סגן ומ"מ רה"ע -  מר משה שיטרית
 אש העירר ניתסג  -  גב' רינה הולנדר    

 אש העירר סגן -  מר שמעון גולדברג
 

 חבר מועצת עיר -  מר אברהם פרנקל
 חבר מועצת עיר -   מר אלי פרץ

 חבר מועצת עיר -  ו מולהאמר אסצ'ל    
 חבר מועצת עיר -   מר יגאל חדד

 חבר מועצת עיר  -  מר יוסי גולדהירש
 חבר מועצת עיר -  מר יצחק אלמליח    

 חבר מועצת עיר -  מר ישעיהו ארנרייך
 חבר מועצת עיר - ישעיהו יצחק ויסמןמר     

 חבר מועצת עיר -  מר ישראל עזרי רמתי
 חבר מועצת עיר - מר ישראל סילברסטין    

 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
 

 
   : חסרים

 חבר מועצת עיר  -  מר אלישיב גוטמן
 חבר מועצת עיר -  מר חיים זמורה

 חבר מועצת עיר -  מר ישראל מנדלסון    
 
 

 :  משתתפים
 מנכ"ל העירייה  -  יוחנן מאלימר    
 יועץ משפטי   -  עו"ד מיקי גסטוירט     
 עוזרת ראש העיר  -   גב' סתיו סעד   
 דובר העירייה  -  מר רועי לחמנוביץ   
 רכז ישיבות המועצה  -  מר ניסים כהן    
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 בית שמש    עיריית                   

 :על סדר היום

 
 

 עדכון מנסיעת ראש העיר והממונה על קשרי חוץ לארה"ב  .1

 אישור תב"רים.  .2

  12/05/22אישור פרוטוקולים וועדת הנחות/מחיקה מיום  .3

  ₪ 233,925בסך  338הנחות לפי סעיף  .א

  ₪ 176,985בסך  339הנחות לפי סעיף  .ב

  ₪ 1,027,520בסך  339הסכמי פשרה לפי סעיף  .ג

 פטור מוסד מתנדב  .ד

 דו"ח לידיעה.  –וועדת חריגים  .ה

 
 

 :  בישיבה
 

וזו הזדמנות  30אני שמחה ומתכבדת לפתוח את ישיבת מליאת העיר מן המניין מס  – ראש העיר
גדולה שאנחנו נפגשים אחרי ל"ג בעומר ששמחנו בו עם עצירת המגיפה של תלמידי רבי עקיבא 

בית שמש עם כול סוגי האירועים בתלמידיו בגלל שנאת חינם. אני מקווה ש 24,000שבה נהרגו 
ליח ליצר אהבה, אהבת חינם ורוח טובה. זו הזדמנות גדולה להגיד תודה צנשהיו פה בל"ג בעומר 

לאגף שפ"ע וגם למנהלי המחלקות התרבות על ההכנה ועל העובדה שהחג עבר בבית שמש בשלום 
ובשמחה גדולה בשכונות השונות של העיר, בסוגים שונים של חגיגות ובמגוון גדול. עובדים 

לו את האירועים בצורה מרשימה. מפה אני שולחת תודה נהדרים, מנהלי תרבות ומנכ"ל שניה
גדולה למשטרת ישראל ולמכבי האש שעד לשעות הלילה המאוחרות עוד הסתובבו בעיר לוודא 
שהכול מתקפל בבטחה. אני רוצה לאחל שנצליח להמשיך לייצר שמחות בבטיחות ובביטחון 

 ולסיים הכול בשלום . שיהיה לנו המשך חגים טובים. 

 

  והממונה על קשרי חוץ לארה"ב עדכון מנסיעת ראש העיר – 1סעיף 

 

אם בתחילת הקדנציה דברנו על איך להרחיב את העוגה התקציבית של העירייה  – צבי ווליצקי
 אז מטרת הנסיעה הייתה לסייע במשימה זו. לתושבי העיר כדי לאפשר שירותים נרחבים יותר 

במהלך הנסיעה היו לנו פגישות מוצלחות יותר ומוצלחות פחות. אני אתן ראשי פרקים ואשמח 
 מי שירצה הבהרות אני אשמח להרחיב. 

נפגשנו עם יהודי יקר בעל בנק בשיקגו שהציע  10בבוקר וכבר בשעה  7הגענו לארה"ב בסיבוב 
וימים. הוא ביקש שנשלח לו צת חברים שלו שיעזרו לנו לבצע פרויקטים מסולעזור לנו לגייס קב

פירוט על אחד מהפרויקטים שהצגנו לו, הפרויקט הוא מגרשי הספורט והספורטק בעצמו. הוא 
ציג את הפרויקט לאנשים שלו. הפגישה הייתה מאוד מעניינת. לי להרוצה תוכנית מפורטת כדי 
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טורבינות  לראות איך הבניין שלו מנצל חום מתוך האדמה להניעהיה כיף  ,בהיבט הסביבתי
 דרשה על פרשת השבוע. גם ליצור חשמל לבניין. בכלל מדובר בתלמיד חכם שנתן לנו 

נשיא לשעבר של איגוד הרבנים ההמשכנו לפגוש את הרב מטנקי, הרב הוא  ,משם
מנהל בית ספר ורב בית כנסת בשיקגו וגם חבר של מספר . בנוסף הוא ודוקסים  בארה"בתהאור

כדי לבדוק עם מי לא נפגשנו ואפשר להתחבר  ותיתו לסיעור מוחאנשים בבית שמש. ישבנו א
ואילו  פילנתרופיהתה יאליהם. הרב היה מאוד אדיב. לאחר מכן נפגשנו עם אדם כשהמטרה הי

 . מדובר בפגישה פחות מוצלחת. שלו הוא כמי  שרכש מגרש בבית שמש  רצה לדבר על המגרש

הפדרציה בשיקגו היא אולי המוצלחת  .גולמחרת, נפגשנו אם ראש הפדרציה היהודית בשיק
ביותר מבחינת הקשרים עם מדינת ישראל. הם מנהלים קרנות של מאות מיליוני דולרים 

התקיימה שיחה טובה מאוד איתו והסתבר שביתו נמצאת לא רחוק . עובדים הרבה עם קרית גתו
על  ויתמטרימביתה של ראש העיר דבר שגרם לקרבה נוספת. הוא אמר שהוא פורס את 

 ונסין המדינה השכנה. קויס

 בעיקר הוא אמר לאור העובדה שאני בת קרית גת אז ההצלחה שלי תלויה בו.  – ראש העיר

ונסין המדינה השכנה, אז קיתה על ויסיאמרנו שאם הפדרציה פורסת את מטר – צבי ווליצקי
 אפשר לפרוס גם על קרית גת וגם על בית שמש. 

 ץ באוגוסט. רהוא אמר שהוא יגיע לא – ראש העיר

בכול מקרה, הוא יהיה בארץ באוגוסט לביקור גומלין ונעשה לו סיור באזור ונדבר  – צבי ווליצקי
 . יש נכונות רבה, לפחות ברגע הזה, לראות מה נעשה ביחד. םספציפייעל פרויקטים 

מיליון דולר.  600 –ה בהיקף של כ רר , קרן מאוד עשים המשכנו לפגישת המשך עם קרן וולדמש
אקדמית הם משקיעים בתוכניות חינוך ובעיקר חינוך לנשים. מעניינת אותם הכשרה מקצועית 

 אצלם על השולחן. נמצאת כרגע תוכנית שלנשים חרדיות. 

 לימודי מדעים בבתי הספר.  – ראש העיר

הישיבה הייתה מעניינת מטרת הפגישה הייתה לקדם ולהעלות שאלות הבהרה.  – צבי ווליצקי
 מאוד ואנחנו נמשיך הלאה. 

לגבי סם, אנחנו קיבלנו כסף בהחלטת הממשלה להכניס לימודי מדעים לכלל בתי  – ראש העיר
 בתי ספר יסודיים בעיר.  30 –בל מהקרן נוכל לתת פריסה ל קינג שנ'הספר ובמצ

מועצה מטעם הליכוד הבצהרים, נפגשנו עם שלום מנורה, מי שהיה בעבר חבר  – צבי ווליצקי
שעזב את בית שמש לפני מספר שנים לאחר שקרה לו אסון במשפחה. שלום היה מאוד אדיב, 
הציע לנו לעזור במאמץ לבניית מערך תורמים למטרות חשובות בבית שמש. קיבלנו את ההצעה 

 ונעבוד עליה.

עם הגב' שרי הוקין שהיא נאמנה של קרן שיושבת בתוך הפדרציה, קרן  את ארוחת הערב אכלנו
כשהיא התחתנה עם בן הדוד שלי. היא הייתה  13להעצמת נשים. את שרי אני מכיר עוד מגיל 

 מאוד אדיבה ויש אצלה פרויקט שמחכה לאישורים. 

בהמשך הגשנו להם בקשה להשלמת השכלה לתואר לנשים על מנת שיוכלו לצאת  – ראש העיר
 לעבודה. 

הפגישה הייתה מאוד נעימה ומשפחתית וראש העיר ושרי מצאו שפה משותפת.   - צבי ווליצקי
תוך כדי הדיונים עלו מספר שמות של אנשים רציניים שדיברנו איתם בטלפון ואני מקווה שיצא 
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מזה משהו. אני חייב להגיד שלי הייתה הזכות לאכול בביתו של הרב מטקין עם הרב שכטר, 
 מדהימה.  ארוחת צוהרים שהייתה חוויה

ואנחנו  במנהטן ביום ראשון התקיים המצעד השנתי של יהדות צפון אמריקה בשדרה החמישית
זה מחזה מרהיב. זו פעם ראשונה והדגלים הצטרפנו למצעד. לראות את כול היהודים והכיפות 

במקום הייתה נציגות לא קטנה של מדינת ישראל. משם  ווינו את זה מדובר בחוויה מטורפת.שח
המשכנו לארוחת צהרים עם אחת הבכירות לשעבר בפדרציה של נוי יורק. מטרת הפגישה הייתה 

וושינגטון שפעם היו בברית ערים תאומות עם בית שמש והיום פחות. קהילת למצוא לנו תחליף ל
מעניינת עם הגב'. היום היא עובדת  ותמוח תה ישיבת סיעוריאנחנו מחפשים פדרציה חלופית והי

 בכירה בארגון יהודי אחר והיא תגיע אלינו לביקור גומלין. 

ודוקסי בלב מנהטן, אולי בית הכנסת העשיר תלאחר מכן, המשכנו לפרקי סינגאד, בית כנסת אור
ביותר בארה"ב שם התקיים אירוע של משרד הביטחון לכבוד משפחות שכולות וגיוס תרומות. 

היה מאוד מעניין ופגשנו  7שהינו מעט ורק להציג נוכחות. משם המשכנו לכנס ירושלים של ערוץ 
הם את נשיאת אמ"ית הבין לאומית שמחזיקים את בית ספר נגה בבית שמש. יהרבה אנשים ובינ

 נושא הדיון איתה היה הרחבת אולפנת נגה בבית שמש והמשך שיתופי פעולה. 

 תקציבכסף ממשרד החינוך לבנות את בית הספר אבל חסר לנו אנחנו מקבלים  – ראש העיר
 להשלמת הבניין וביקשנו מהם להיות שותפים. 

בכנס הזה דיברה ראש העיר על בית שמש ועשתה לנו כבוד גדול. נפגשנו עם שגריר  – צבי ווליצקי
 לשעבר דני דנון שנתן הבטחה לעזרה בפרויקטים מסוימים. באו"ם ישראל 

 הוא יכול להבטיח ?  – משה שטרית

מי שיודע מה זה להיות שגריר ישראל או קונסול בארה"ב צריך להבין שאתה  – צבי ווליצקי
נמצא בקשר עם כול היהודים קובעי הדעה ואני מאמין שהוא יכול לעזור ואלו לא דיבורים 

 סתמיים. 

במכרז מנהטן. רק לסבר את  ,יהודי ,ביום שני ביקרנו בבית ספר רמז, בית ספר מאוד יוקרתי
שמשקיעים הרבה באנשים לשנה. מדובר  $ 40,000 –האוזן, שכר הלימוד בבית הספר הוא כ 

קשר בין בית ספר אצלנו לבית הספר שלהם  לייצרמאוד כסף בחינוך יהודי.  התבקשנו על ידם 
 לחיזוק הקשר היהודי. אנחנו נחפש את בית הספר התאים ונחבר את הקצוות. 

המשכנו לקונסוליה לפגוש בחור צעיר שמנהל את קשרי החוץ של מדינת ניו ג'רזי הוא עובד משם 
לשעבר של קונסוליה וזאת במטרה לחפש קהילה תאומה לבית שמש. הבחור העלה מספר 
רעיונות ואני מקווה שזה יקרום עור וגידים. משם המשכנו לפגישה עם נשות אמונה, פגישה מאוד 

ר דיברה על פרויקטים שקורים בעיר והם שאלו בעיקר על הפרויקטים חמה ואוהדת. ראש העי
שיש להם בבית שמש, מרכז ייעוץ זוגי שיושב במגדל המים ומעון הילדים. לאחר הישיבה 
התפצלנו לקבוצות דיון ואני דברתי עם הגב' שמרכזת את גיוס הכספים לפרויקטים מיוחדים, 

 נו נעשה. היא מבקשת לקבל הצעות לפרויקטים וכך אנח

 נציין שכבר תואמה פגישת המשך עם אמונה ישראל.  – ראש העיר

לאחר מכן המשכנו לניו ג'רזי עצמה, אולי גולת הכותרת של הנסיעה הזאת, באנו  – צבי ווליצקי
בלי תכנון לאירוע של נפש בנפש בניו ג'רזי אירוע לכבוד המשפחות שעולות ארצה. היה מרהיב 

יה שמחמם את יאלו שבאות לבית שמש, אירוע של חגיגת עלאת ד לראות את המשפחות במיוח
 הלב . 
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דאגה לקיום הפגישות בזמן האני רוצה לומר שהלוגיסטיקה, תאום הפגישות ו ם,לפני שאני מסיי
בלעדיה לא הינו עוברים שהם לא דבר של מה בכך ואני רוצה להודות לסתיו על העבודה המסורה 

 את המשימה בשלום. 

נים, מרגש לראות את יתודה לצבי על הסקירה. בהחלט היו ימים ארוכים ומעני – ראש העיר
המקום שיש לבית שמש בעולם וגם את רמת העניין. כול פגישה כזו מחייבת פולו אפ עד שבסוף 

ומתאהב בבית שמש. אבל בהחלט, מרוב הפגישות יצאנו עם תחושה שיש לנו  מתרצההתורם 
פגישה עם בשהאנשים מאמינים בעיר ואוהבים אותה. גם מה להמשיך את הקשר עם האנשים ו

משפחות מאוד , גם שהם רוצים לבואטובה לבית שמש והעולים, היה כיף לראות שיש תדמית 
חזקות שיש להם מה להפסיד רוצות לבוא וזה בהחלט מקום לאופטימיות. העבודה הגדולה 

, הזמנת ליחת מכתבים וחומריםקשר, ש זוקתחתבנסיעות כאלו זה מה קורה לפני ואחריה. ללא 
זו העבודה הכי גדולה שצריך לעשות אחרי נסיעה כזו. . לכן יקטין את העניין המתעניינים זה

 תודה לצבי ווליצקי. אסיים ב

 

 

  אישור תב"רים – 2סעיף 

 

לטובת בניית בתי ספר,  ₪ 121,198,513אני מעלה לאישור את התב"רים על סך  – ראש העיר
 העיר הוותיקה, לתקציבי תכנון והערכות לשנת הלימודים הבאה.לטובת פיתוח 

יכולת שלנו בבהנהלה דיברנו על סוגיות מיוחדות שיש, הקמת מועדון ברמה ג' וזה שיפור גדול 
אנחנו  .יכולת שלנו להחליף את הצפרדעים למוטמניםבלתת תחזוקה גדולה במינהל תפעול ו

ממשיכים את מהלך הוצאת הצפרדעים הפתוחים מהעיר ובאמת לתת מענה רחב. זו בשורה 
 מאוד גדולה. 

בעניין שינוי התבע"ות אנחנו נותנים היום פעימה ראשונה בשכונות בעיר לעשות שינוי תב"ע 
שהעירייה יוזמת. מדובר במהלך משמעותי מאוד חשוב ובשורה גדולה לתושבים. אנחנו נתחיל 

 בכמה שכונות, נראה איך זה עובד ונצא לשכונות הבאות. 
תקציב להערכות לפתיחת שנת לימודים  לגני ילדים ולשיפוצים. בניית מוסדות וגני ילדים 
חדשים ואפשר לראות את הרשימה בשכונות השונות ויש פה בהחלט בשורות גדולות ויפות. אני 

צריך להיות  "  שביל השבעה" במקום קון יש תיכספי הפיתוח שבמסמך שנשלח על רוצה להגיד 
. כול היתר " שלב א' בדם המכבים" ות יצריך לה "  "פ השבעהצש " ובמקום "  הישביל העלי" 

 . במסמך כפי שמופיע
 

 ₪מיליון וחצי  1174אני רוצה להתייחס לתב"ר של מועדון נוער רמה ג' תב"ר  – יוסי גולדהירש
הרשות. בתוכנית החומש אני באופן אישי ביקשתי וברוך השם נענו במפעל הפיס ואבל  תמקרנו

מקרנות הרשות מיליון להקדים את הכסף  הראש העיר נעתרוכאן עדין אין לנו את ההתחייבות 
וחצי. יש לנו כבר היתר והחברה הכלכלית תבנה שתי קומות. יש לנו היום נערים של מועדון 

, אנחנו שזקוקים למועדון במסגרת תוכנית הלאומית לנוער בסיכון הקשיבה, עמותה שזכתה
 ואני רוצה לומר על כך תודה לראש העיר.  1ג' -תקווה שסוף סוף יהיה מקום לנערים ב

ישיבה זו כיוון שיש פה נושאים שהיו הרבה זמן על השולחן באני באמת מתרגש  – שלמה ברילנט
יה החרדית שחיה כמו פעם עם צפרדעים וכמו שראש והיום קורים. לדוגמה, כלי אצירה של הקר

העיר אמרה בהנהלה שיש להוציא את הצפרדעים מהעיר. אז אנחנו מתקדים שלב כי הקריה 
כול הוצאת  ₪מיליון  2.5החרדית זה אירוע מאוד משמעותי מבחינה כלכלית כשאושר שם 
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ת הפינוי. מדובר הצפרדעים והחלפתם במוטמנים. יש בזה קפיצת מדרגה ברכבים וביעילו
עם, לא היה מענה והסכום שהתקבל הוא לא מספיק פבקפיצת מדרגה בנושא של ריהוט רחוב. 

אבל הוא התחלה. יש התייחסות לישן מול חדש, יש לנו קפיצה בכלי תחבורה לעובדי שפ"ע 
לדרג ב' לצורך תיקונים וטיפול מידי ללא בירוקרטיה  ₪מיליון  2.5שיאפשר להם לעבוד. יש 

ולה. אני מקווה שבעזרת השם שאנשי מינהל התפעול יצדיקו את האמון שניתן בהעברת גד
התקציבים האלו. אני מודה לראש העיר ולמנכ"ל שנתנו דחיפה גדולה. בעזרת השם שנוכל לצעוד 

 עוד צעד קדימה. 

די אבתב"רים האלו יש כיוון מעניין ואני רוצה להודות לויסמן על התהליך בו – יהו ארנרייךעיש
 זנוח, גם לשלמה על כול העבודה בשפ"ע וכמובן לראש העיר , כול הכבוד על התמיכה והדחיפה. 

כול רשימת התב"רים מצטרפת לכלל העשייה של ראש העיר מתחילת הקדנציה  – ישעיה ויסמן
זנוח שמהווה בשורה גדולה לתושבי רמה ואדי שפ"ע וכמובן העניין של בובכול התחומים. בחנוך, 

ריה ואני חושב שטוב שיהיה פארק לילדים לשחק. זה הזמן לומר תודה לראש העיר וגם ב' והק
 למנכ"ל שדוחף ודוחף וכשהמנכ"ל דוחף הדברים קורים. 

אני רוצה להצטרף לברכות ובמיוחד לנושא הבינוי של מוסדות החינוך.  – ישראל סילברסטין
לים של ראש העיר. גם הפעם אני בטוח שהתקציבים לא באים מעצמם אלא לאחר מאמצים גדו

עם , יש פה עשרות מיליונים שהגיעו לטובת הבינוי ויש תוספת בתב"ר תכנון כדי פואדגיש גם ה
 תקע. על כך תודה !ישהעירייה תוכל לרוץ קדימה ולא לה

גם אני רוצה להודות לראש העיר ולכול מי שקשור לעניין רק שאני כדרכי רוצה  –מלאכי כיטוב 
שאין להם בניינים אבל הם מבקשים עזרה קטנה לפיתוח ויש לנסות ולקדם גם  להזכיר את אלה

את זה. משמח לראות את העיר מתפתחת ושיש כסף גדול בקרנות הרשות ובחדש מול ישן. תודה 
לכול מי שטרח בעניין ואני מקווה שהדברים יצאו לפועל ושנצליח להוציא את הדברים לפועל 

 לטובת תושבי העיר. 

לגבי מועדון הנוער בשכונה ג' , זה דבר רצוי ומבורך. יחד עם זאת ועל אותו משקל  – ישלום אדר
אבקש שראש העיר תדאג להביא כספים לטובת מעוז בית"ר שפועל הרבה שנים ופועל במקום 

 רעוע עם כול הצרות שאפשר. אני חושב שהגיע הזמן שלתנועה זו יהיה בית ראוי ומסודר. 
את גם . אבל אני רואה הוא בסדר ₪מיליון  1.5מבנה העירה ע"ס אני חושב שתב"ר שיפוץ 

אני לא חושב שראוי או מכובד שהם ישבו בבית הבנים, ישיבה והמחלקה לביטחון הקהילתי 
שלא מכבדת את המקום שאפשר לומר מקום קדוש והגיע הזמן שגם להם יהיה מבנה היכן 

 לשבת. 
 

תנועת אריאל תנועות הנוער, השנה מסרנו גם ל תודה לכולם על הדברים. בעניין – ראש העיר
הבא יהיה לשפץ לבית"ר. מבחינתי  בשל. הלצופיםעכשיו עזרא מקום ואנחנו בונים תנועת וגם ל

כול ילד שגדל בתנועת נוער אנחנו מרווחים ילד מחויב וגדול יותר וזו בהחלט בשורה גדולה. 
תקציבים בכול השכונות ומי שמסתכל  בעולם מוסדות החינוך יש פריסה גדולה שאנחנו מקבלים

קרנות רשות לפני כמה חודשים וקיבלנו עכשיו כסף מטוב ברשימה, חלק מהמוסדות שאישרנו 
ים מינוס מדובר בכסף שנכנס ממשרד החינוך חזרה על כספים שהוצאנו ואוהיכן שאתם ר

זו בהחלט כעירייה. אנחנו נמשיך לעבוד מול המשרד לקבל את כול התקציבים בחזרה. אבל 
. ומקוואותבכול התחומים, גינון, פיתוח, בינו, תכנון  ₪מיליון  120 –כבשורה גדולה מדובר ב
 בהחלט שמחה גדולה. 
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 להצבעה את רשימת התב"רים שלהלן : אני מעלה 

 

 , אין מתנגדים  18 –: בעד  הצבעה

 

  ₪ 121,198,513: מועצת העיר מאשרת את רשימת התב"רים על סך של  החלטה

 

 

הוגשה בקשהמשרד הפנים         2,500,000כלי אצירה מוטמנים ופחים 11762022

משרד הפנים         1,550,000כלי תחבורה 11782022

הוגשה בקשה שני טנדרים מנוף 

)חשמל, גינון, ( , 2 טנדרים ועגלה 

נגררת

קרנות רשות         5,500,000     5,000,000       500,000ואדי זנוח1151

קרנות רשות         7,500,000תכנון שינוי תבע בעיר 11932022

הוגשה בקשהמשרד הפנים         1,000,000התייעלות אנרגטית1185

הוגשה בקשהמשרד הפנים            500,000נגישות מבני ציבור1186

הוגשה בקשהמשרד הפנים            500,000סקר נכסים1187

משרד הפנים            429,000כבישים תשתיות מדרכות נלוות1189

משרד הפנים            100,000אבזור מרכז הפעלה1170

משרד הפנים         1,500,000ליקוי בטיחות הסדרי תנועה1171

משרד הפנים            600,000ריהוט רחוב ואלמנטיים1172

משרד השיכון         8,480,554ישן מול חדש 1173

קרנות הרשות         1,610,000כלי תחבורה -אשפה1190

קרנות הרשות         1,500,000מועדון נוער רמה ג'1174

משרד הפנים         4,240,000כספי פיתוח 11942022

שביל העלייה, שלב א' דם המכבים, 

שביל השקד, בן אליעזר, 

מעפילים,חלוצים, רקפת

קרנות הרשות            750,000הערכות לפתיחת שנת לימודים1195

קרנות הרשות            762,600שירותים ציבורים בפארק ירמות1191

קרנות רשות         1,500,000שיפוץ מבני עירייה1175

רווחה, הנדסה, בית העולה, בית 

הבנים, ביטחון קהילתי

קרנות רשות       12,738,845     3,000,000    9,738,845תבר תכנון590

קרנות רשות         2,500,000תפעול עבודות פיתוח1177

קרנות רשות        900,000משק חינוכי שיפוץ בתי ספר1179

קרנות רשות     1,000,000משק חינוכי שיפוץ גני ילדים1180

קרנות רשות        450,000מתקני משחק בגנ"י1192

כנגד קבלת תשתיות הקפיותקרנות הרשות     1,500,000

משרד החינוך        156,000

משרד החינוך         4,792,278        610,535    4,181,743גנ"י מגרש 578618

משרד החינוך       12,862,857

קרנות הרשות         5,669,216

משרד החינוך         5,881,474

קרנות הרשות         2,874,587

משרד החינוך         1,671,100

קרנות הרשות            751,995

 משקפייםמשרד השיכון         4,587,385        382,187    4,205,198מקווה 501 שכונת המשקפיים704

משרד החינוך     6,931,950

קרנות רשות    2,900,000-

1184
יסודי בנות 16 כ' מגרש 517 סא 

משרד החינוך       502125731,088,596
 שמואל הנביא ג'2

משרד החינוך     4,851,085

קרנות רשות    2,000,000-

משרד החינוך     3,494,777

קרנוות רשות    1,000,000-

    121,198,513סה"כ

825

יסודי מגרש 411 סא 5021406

ת"ת מגרש 401 סא 5021165

מגרש 522 ח"מ 5021503       15,562,497  12,711,412

זוג גנ"י מגרש 401 רמת אברהם1183

1181

1182

853  20,663,040יסודי מגרש 531

נחל רפאים רמה א'

 רמת אברהם הרב ישראל גרוסמן

 משקפיים

24,694,990       

תיכון בנות 601 סא 5865021621

9,265,345    10,921,345       

הערות מהות  הפרויקטמס' תבר
סכום התבר 

שאושר בעבר  

בש"ח.

הגדלה/הקטנה 

בש"ח

 סה"כ סכום חדש 

בש"ח.
מימון

שש גני מגרש 421 576

9,326,183    11,820,960       

רמה ב'
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  12/05/22אישור פרוטוקולים וועדת הנחות/מחיקה מיום  - 3סעיף 

 לפי הפרוט הבא :  12/05/22אני מעלה להצבעה את הפרוטוקולים מיום  – ראש העיר

  ₪ 233,925בסך  338הנחות לפי סעיף  .א

  ₪ 176,985בסך  339הנחות לפי סעיף  .ב

  ₪ 1,027,520בסך  339הסכמי פשרה לפי סעיף  .ג

 פטור מוסד מתנדב  .ד

 דו"ח לידיעה.  –וועדת חריגים  .ה

 

 

 , אין מתנגדים   18 –: בעד הצבעה

 
 החלטה : מועצת העיר מאשרת את פרוטוקולי וועדת ההנחות / מחיקה על פי הפרוט שלעיל

 
 

 

אנחנו נותנים שלא נצטרך להעניק הנחות. יחד עם זאת  על תפילתנו אני חוזרת - ראש העיר
הנחות לכול מי שצריך ומתפללים שכולם יוכלו להחזיק את עצמם באופן אישי ושתהיה להם 

 פרנסה ויהיו פחות תלותיים. 

 
 
 

   ! הישיבה ננעלה - ראש העיר

 

 
 רשם : ניסים כהן 

 
 
 
 
 
 

                 _________________    ________________ 
 ד"ר עליזה בלוך           ניסים כהן                  

 ראש העיר             מרכז ישיבות המועצה                 


