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 פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין מס' 33  מיום 31/08/22

 

 ראש העיר -  ד"ר עליזה בלוך  :  נוכחים
 

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

 אש העירסגן ר -  מר שמעון גולדברג
 

 
 חבר מועצת עיר  -  מר אלישיב גוטמן

 חבר מועצת עיר -  ו מולהאמר אסצ'ל    
 חבר מועצת עיר -   מר אלי פרץ

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

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

 חבר מועצת עיר -  ישעיהו ארנרייךמר 
 חבר מועצת עיר - מר ישעיהו יצחק ויסמן    
 חבר מועצת עיר -   מר ישראל מנדלסון    

 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 -  שלמה ברילנטמר 
 

    
 

 חבר מועצת עיר -  מר אברהם פרנקל  : חסרים
 חבר מועצת עיר - מר ישראל סילברסטין    

 
 

 :  משתתפים
 ייהגזבר העיר  -  מר אריה ברדוגו

 יועץ משפטי   -  עו"ד מיקי גסטוירט     
 רמ"ט ראש העיר   -    מר נתי גבאי   
 דובר העירייה  -  מר רועי לחמנוביץ    
 רכז ישיבות המועצה  -  מר ניסים כהן    
  רכז ישיבות המועצה ע. -   מר דוד וקנין    
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 :על סדר היום
 
 

  אישור תב"רים .1
 אישור שינוי מורשה חתימה בית ספר " נצח בנות "  .2
 אישור לסגירת חשבון בבנק פאג"י ואישור לפתיחה בלאומי -החווה החקלאית  .3
וויזשניץ מאנסי .ג' נרשם : "  5בסעיף  27/07/22מיום  32תיקון טעות סופר במליאה  .4

וויזשניץ מאנסי בית שמש ע"ר  וצ"ל :"    24רבי יהושע  – 580461457בית שמש ע"ר 
 .  1קדושת אהרון  – 580461457

 אישור הסכם הקצאת קרקע :  .5
 ג'  3דובר שלום  – 580655728חשבה לטובה בית שמש ע"ר  .א
  64-66נריה  –)הגדלת הקצאה מאושרת( *  580276806נחלת חיים שלום ע"ר   .ב

 16/08/22מיום  8אישור פרוטוקול וועדת שמות מס  .6
 16אישור פרוטוקול וועדת משנה להקצאות מס  .7
 התחדשות עירונית –מתחם הרצל  .8
 שינוי ביתרות תקציבי פיס לטובת ספורטק עירוני  .9

 
 פרוטוקול הוועדה אושר במליאה מן המניין  25/07/18מיום  147הקצאה שקיבלה אישור בקדנציה הקודמת מוועדת הקצאות   *

 ) בקדנציה הקודמת לא הייתה וועדת משנה להקצאות (  25/07/18מיום  45   

 

 

 

 :בישיבה

 
 

סגן הגזבר החדש שמחליף את מונט שעזבה די מזמן.  נויהיום הצטרף אל –ראש העיר 
 בהצלחה ליניב. 

שנים  15קוראים לי יניב ואני מגיע מרחובות. בהשכלתי אני רואה חשבון. משמש  – יניב חלפון
בתחום הכספים ובתפקיד האחרון הייתי סגן גזבר במועצה האזורית חבל מודיעין כתפקיד 

 . 2רוחב כולל חברות עירוניות. נשוי + 
 

 יניב , בהצלחה.  – ראש העיר
 
 

. מחר אנחנו חוגגים פתיחת שנה וכבר האני שמחה לפתוח את ישיבת המליא – ראש העיר
 א' באלול את המוסדות של המגזר החרדי ומחר תפתח שנת הלימודים בשאר העיר.  –פתחנו ב 

, חינוךהעוסקים במלאכה החל ממינהל אני רוצה לנצל את ההזדמנות הזו להודות לכול 
יחד עם שג הגדול השנה שהוביל מנהל הנדסה ימינהל תפעול, גזברות, לשכה משפטית. הה

מתחמים של בניינים חדשים וחלקם מחליפים מתחמי  12גזבר העירייה הוא פתיחת 
 . זאת בשורה מאוד גדולה לעיר.קרוואנים

חדשים של החינוך תקנים  60במקביל אני רוצה לעדכן שאנחנו השנה בפעם הראשונה פותחים 
המיוחד וזו אמירה שלנו כעיר ועל היחס שלנו לעולם החינוך המיוחד. אנחנו העיר שהביאה 

 הכי הרבה תקנים.
בתי ספר תיכוניים שהם מצטיינים ברמה  ששישהבצד של המצוינות, השבוע קיבלנו בשורה 

ורת חודש בתי ספר המורים יקבלו בונוס למשכ פרנציאלי. בששתיארצית ויקבלו תגמול ד
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יש פה אוגוסט והם : נגה, אהבת ישראל, ניצני עוז, ברנקו ויס, בית יעקב וינגרטן ופנני חן. 
  הצטיינות מכול גווני הקשת וזו בשורה גדולה.

רוצה לברך גם את הסתדרות המורים, משרד האוצר ומשרד החינוך שהוציאו את ההודעה  אני
שמחר בבוקר למרות שאנחנו עדיין עסוקים השביתה כבר היום ולא מחר בבוקר. אני מאחלת 

בשיפוצים אחרונים ושיבוצים אחרונים פתיחות אחרונות והגעה של ציוד ממש בשעות אלו 
ואני מקווה שמחר בבוקר כשישמע הצלצול ישמע, יהיה העיר יום חג שמח ומרגש. אני מאחלת 

 לכולם חגיגה ומזמינה את כולכם להצטרף. 
המורים והמנהלים שעושים עבודה נהדרת. בית שמש פותחת את  אני רוצה להגיד תודה לכול

מוסדות לימוד שכולל גני ילדים, תיכוניים, סמינרים, תלמודי תורה ,  900שנת הלימודים עם 
 בהחלט מספר מוסדות גדול ואני רוצה לאחל בהצלחה לכול הצוותים. 

 
מות אחותך ושלא תדע אני רוצה לנצל את פתיחת הישיבה כדי להשתתף בצערך הרב זמורה ב

 עוד צער אלא רק בשורות טובות. 
אני גם משתתף בצערך הרב זמורה. לגבי פתיחת שנת הלימודים אני רוצה לאחל  – שלום אדרי

שהשנה תיפתח בצורה הטובה ביותר ושכול העוסקים במלאכה יצליחו בעבודתם ושתהייה 
 שנת לימודים פורייה ומוצלחת.

חשוב לי לציין את המורים שעבדו קשה ואת המנהלים ואני רוצה להודות  – ישעיה ויסמן
 לכול מי שהתאמץ הן בהנדסה והן ראש העיר. 

אני רוצה לפתוח ולומר ישר כוח לכול העוסקים במלאכה בהנדסה ובחינוך כול  –יגאל חדד 
די אחד בעבודתו כדי לפתוח את שנת הלימודים. יחד עם זאת אני מצטרף לדבריו של ידי

אחרי  שלמה ברילנט בהנהלה בעניין הצהרונים. אני שמח מאוד שראש העיר תכנס מיד
אני מקווה שלא תצאו מהחדר עד שימצא פתרון לעניין המליאה ישיבה לדון בנושא. 

 נוסף שאני רוצה להעלות הוא ילדי גנים בשכונה ד' שאין להם איפה ללמוד. הצהרונים. נושא 
 הרמקולים אני אסביר לך.  אם יורדו  - ישראל מנדלסון

  
 בין מספר חברי מועצהער מתנהל שיח 

 
אני מדבר על ילדות שצריכות ללמוד מחר וההורים הולכים לעבודה ולהן אין   – יגאל חדד

מקום ללמוד. אני יודע שמחר ילדות של קרובי משפחה יגיעו אליי לבית כיוון שאין להם מקום 
לכן אני מבקש שתתכנסו עוד היום אלו מקום ללמוד.   מבקש למצוא לילדים ללמוד. אני 

 למצוא פתרונות. 
 תודה לכול המברכים ולאלו שהעלו את הדברים הנוספים.  – ראש העיר

גם אני מצטרף לברכות ואני שמח שילדי ישראל בכלל וילדי בית שמש בפרט  – אסצ'לאו מולה
שחוזרים ללימודים אחרי חופש ארוך וגם טוב שאנחנו רואים את פני הילדים ללא מסכות. 

 שתהיה להם שנה פורחת וטובה ובעזרת השם נעשה ונצליח. 
י במספר ילדים שלא , בשבועיים האחרונים טיפלתאני מצטרף לברכות. אני  - צבי ווליצקי

החינוך היו מאוד פתוחים במינהל היה להם מקום במוסדות והרפרנטים שדיברתי איתם 
ופתרנו את הבעיות. יחד עם זאת, אני רוצה לציין את נושא הזהירות בדרכים במיוחד 
כשילדים חוזרים לבית הספר. זו בעיה שחוזרת משנה לשנה ואני מדבר בעיקר על הצומת 

אני חושב שבצומת הזו הייתה חייבת כבר  .עוד ילדשם ני מבין ששלשום נדרס אקישון שורק. 
כבר כשנתיים יש תוכנית על הנייר ועדין לא יצאה לפועל ויש להוציא אותה . לעבור שדרוג

 מיד. 
בדיוק בנושא שצבי מעלה יש דיון גדול ברשת החברתית של דוברי אנגלית  – רינה הולנדר

שמעלים את הבעיה ושואלים מה עם פתרונות לבעיה כיוון שיש תוכניות ומתי תהיה תוכנית 
 לביצוע. 

לצערי, התוכניות שהיו לא מתאימות למצב היום כיוון שהתנאים השתנו  – יוסי גולדהירש
 פרקיות. ויש היום צורך לתת מענה למ

 אני מציעה שתעשה בדיקה.  – ראש העיר
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בדיקה כבר נעשתה בישיבה האחרונה ויש תוכנית שאישרנו אותה שהיא  – יוסי גולדהירש
 כוללת רמזור במקום. 

 מתי זה אמור לצאת לדרך.  – צבי ווליצקי
 כבר התחילו ויושבים עם המתכננים בחכ"ל.  – יוסי גולדהירש

 אמור להיות במקום רמזור. יוסי, אז  – רינה הולנדר
 כן.  – יוסי גולדהירש
בכול אופן מליאת  אמר ברמז. שיגאל אני רוצה להגיד לפרוטוקול את מה  – שלמה ברילנט

העיר זה דבר פומבי, אז כן העלנו לידיעת התושבים את נושא הצהרונים, וכמו שראש העיר 
הצדדים כי אנחנו לא יכולים  אמרה שיהיה היום דיון ויגיעו להבנות תוך התגמשות של כול

 להרשות שיהיה מצב אחר. 
אני רוצה לברך את כול מי שטרח ואני מכיר מספר מוסדות שהרבה שנים  – מלאכי כיטוב

זו התקדמות כו לשלם שכירות לפחות על חלק. לא יצטר הםשכירות על כיתות וכעת  מושיל
גם המוסדות כולל  900 המספר  תי רוצה שיבדקו לי אחר כך האםייותר. היבוהצלחה גדולה 

 את המוסדות הפרטיים ואת הישיבות. 
סמלי מוסד. כאן המקום להגיד תודה לצוותים שעובדים חודשים  900מדובר על  – ראש העיר

רבים כדי ששנת הלימודים תיפתח. אני יודעת שיש עוד בעיות ועוד מקומות שחסר מבנה 
ה' כדי שאפשר יהיה לחבר  –ד' וגם ב  –פל גם ב מנכ"ל אינו פה כיוון שהוא מטהובאופן חריג 

עוד דברים אתגרים ויש  את החשמל כדי שנוכל לפתוח את הכול כמו שצריך. ברור שיש עוד
עדיין צריך לומר את האמת, עוד לא הייתה שנה כזו בבית שמש עם כול כך  ,לא סגורים. אבל

הוותיקים וגני הילדים היה  הרבה בניינים חדשים והתחדשות. תקציב השיפוץ של בתי הספר
, עדיין בשעות אלו עובד יחד עם תפעול ם האחרונות בבית שמש. משק חינוכיהגדול שהיה בשני

בבוקר נסיים וזו הזדמנו  8בשיתוף פעולה מרגש של הנדסה ומנהל חינוך ואני מעריכה שעד 
 עובדים שנמצאים בשטח בשעה זו כדי ששנת הלימודים תיפתח.  1000 –לכ תודה לומר 

אני רוצה להגיד תודה ליו"ר מטה בינוי, אריה ברדוגו .... בזכותו כול  – שמעון גולדברג
 בניינים שנבנו.ה

 מתקיים דיון ער בין חלק מחברי המועצה 

 
אני חושב שצריך לבקש סליחה מכול הבנות שלא קיבלו פתרונות כמו  – שמעון גולדברג

 שצריך. 
אני ראית את הילדים שלי מתרגשים, מחזיקים את התיק ומחכים לפגוש את  – משה שטרית

 הורים על חזרת הילדים לברך במיוחד את החוגגים, את ה. אבל אני רוצה החברים והחברות 
 וב לכולם ולכול הבעיות הקיימות. למוסדות. אני מקווה שנמצא פתרון ט

משה, אני רוצה להגיד שהיום הילדים שלך קטנים. אבל אני יכולה להגיד לך  – רינה הולנדר
שהשארתי את התינוק על זה אני בכיתי  , הלא הייתה עליז שאצלי תחילת הלימודים אתמול,

 היה לי מאוד קשה. ושלי בישיבה 
רציתי להתייחס לנושא הצהרונים. כמו שדברו אתמול בוועדת החינוך  – ישראל רמתי

שהצהרונים בימנו הוא דבר בסיסי ולא כמו פעם. אי אפשר היום לצאת לעבוד או לנהל סדר 
יום תקין ללא הצהרונים האלו ויש לפתור את הנושא הזה ועלינו כעירייה לדאוג לאינטרס 

 של התושבים. 
אני רוצה, שוב להגיד תודה לכול העוסקים במלאכה ולכול הטיפול בקיץ  – ראש העיר

באירועי התרבות והספורט ולא היה לנו קיץ כזה שכולם פעלו הן, ממונה התרבות, גם רשת 
המתנ"סים, גם ממונה חן חרדי, גם מורשת ישראל וגם מורשת המזרח גם מנהל חינוך וגם חן 

 חרדי. 
 

 אישור תב"רים  – 1סעיף 
 

 סכמה בדיון בישיבת הנהלת העיר שקדמה לישיבה זו. הסעיף זה הורד ב
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 " שור שינוי מורשה חתימה בית ספר "נצח בנותיא  - 2סעיף 
 

אני מעלה לאישור החלפת מורשה חתימה בחשבון הבנק של בית הספר "נצח  – ראש העיר
  ישראל" 

 80930/30מס' חשבון   916סניף   בנק לאומי:  בחשבון הרשות
  :  מורשים כיום

 מנהלת יוצאת  - 200379980ת.ז.  חנה כהן 
 מזכירה נציגת רשות – 323058651אביגיל לוין ת.ז. 

 
  :  מורשים חדשים

 מנהלת חדשה -  066159526 חנה גרגל ת"ז
 מזכירה נציגת רשות – 323058651אביגיל לוין ת"ז 

 
 80933/24מס' חשבון   916סניף   בנק לאומי: בחשבון הורים

  : מורשים כיום
 מנהלת יוצאת  - 200379980ת.ז.  חנה כהן 

 מזכירה נציגת רשות – 323058651אביגיל לוין ת.ז. 
 נציגת הורים – 341142123ונסה לורן ברודר ת.ז. 

 
 : מורשים חדשים 

 מנהלת חדשה -  066159526 חנה גרגל ת"ז
 מזכירה נציגת רשות – 323058651אביגיל לוין ת"ז 

 נציגת הורים – 341142123ונסה לורן ברודר ת.ז. 
 

 :  הצבעה
 , אין מתנגדים  18בעד 

 
: מועצת העיר מאשרת את החלפת מורשה החתימה בחשבון הרשות ובחשבון  החלטה

 רים עפ"י הפרטים שלעיל. וה
 
 

 אישור לסגירת חשבון בבנק פאג"י ואישור לפתיחה בלאומי -החווה החקלאית  - 3סעיף 
  

החווה החקלאית מבקשת אישור לסגירת חשבון בבנק ואישור לפתיחת חשבון  –ראש העיר 
עקב שינוי מדיניות וביטול שירותי קופה בבנק פאג"י בו מנוהל חשבון הבנק של בבנק לאומי 

 . החווה החקלאית
 

 שבון הבנק שבו מורשי החתימה הם:ירת חשבון בבנק פאג"י סג
 מנהלת - 059242743מירב צדוק מ.ז. 

 מנהלנית, נציגת רשות – 033775917זהבה סיגלר מ.ז. 
 

 ולפתוח חשבון בנק חדש לחווה בבנק לאומי שבו יש שירותי קופה ובו יהיו מורשי החתימה:
 מנהלת - 059242743מירב צדוק מ.ז. 

 מנהלנית, נציגת רשות – 033775917זהבה סיגלר מ.ז. 
  , אין מתנגדים18בעד  – הצבעה

 
 מועצת העיר מאשרת את סגירת החשבון בפאג"י ופתיחת חשבון בבנק לאומי:  החלטה
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 וויזשניץ .ג' נרשם : "  5בסעיף  27/07/22מיום  32תיקון טעות סופר במליאה  - 4סעיף 
    וויזשניץ מאנסי "   וצ"ל :  24רבי יהושע  – 580461457מאנסי בית שמש ע"ר     
 .  1קדושת אהרון  – 580461457בית שמש ע"ר     

 
 : אני מעלה לאישור  – ראש העיר

מאנסי בית שמש  וויזשניץ בסעיף נרשם: "  27/07/22מיום  32במליאה תיקון טעות סופר  .1
 – 580461457מאנסי בית שמש ע"ר  וויזשניץ"   וצ"ל :  24רבי יהושע  – 580461457ע"ר 

  1קדושת אהרון 
 

כפי שקיבלה  580516011סמינר פניני חן סמינר לבנות ע"ר שינוי החלטה על הקצאה של  .2
, פרוטוקול שאושר במליאה 50בסעיף  6/7/22מיום  14ביטוי בפרוטוקול וועדת המשנה 

תקבל זכות שימוש במבנה על יסודי ובהחלטה ירשם : העמותה לא  27/07/22מיום  32
 601ימוש במבנה במגרש הרשאת ש . לחילופין, העמותה תקבל 17)נוגה( ברח' נחל רפאים 

 . 181תב"ע בש/
 

נרשם כחלק מדברי הגב' רינה הולנדר :  1בסעיף  27/07/22מיום  32תיקון לפרוטוקול  .3
ובכלל והייתי מאוד רוצה לעצור ולקיים חשיבה..."  יבילים"...יש לנו מחסור גדול במבנים 

וצה לעצור ולקיים ובכלל והייתי מאוד ר לרווחהוצ"ל : ... יש לנו מחסור גדול במבנים 
 חשיבה... 

 
 27/07/22מיום  32יעשה תיקון לפרוטוקול מליאה מן המניין מס  ,לבקשת סיעת הליכוד .4

 ו המילים: ויצוין שסיעת הליכוד מתנגדת להקצאות ובתוצאות ההצבעה ימחק 2בסעיף 
 .  4 –מתנגדים  : וירשם "אין מתנגדים " 

 
 , אין מתנגדים. 18 –בעד  :  הצבעה

 
 

 27/07/22מיום  32פרוטוקול מליאה מן המניין ני מועצת העיר מאשרת את תיקו :  החלטה
 . לעיל בהתאם למבוקש 6/7/22מיום  14ופרוטוקול וועדת המשנה להקצאות 

 
 
 

  אישור הסכם הקצאת קרקע - 5סעיף 
 ג'  3דובר שלום  – 580655728חשבה לטובה בית שמש ע"ר  .א
  64-66נריה  –)הגדלת הקצאה מאושרת( *  580276806נחלת חיים שלום ע"ר   .ב

 פרוטוקול הוועדה אושר במליאה מן המניין  25/07/18מיום  147הקצאה שקיבלה אישור בקדנציה הקודמת מוועדת הקצאות   *
 ) בקדנציה הקודמת לא הייתה וועדת משנה להקצאות (  25/07/18מיום  45   

 
 אני מעלה לאישור את הסכמי הקצאת הקרקע לעמותות :  – ראש העיר

 ג'  3דובר שלום  – 580655728חשבה לטובה בית שמש ע"ר  -
  64-66נריה  –)הגדלת הקצאה מאושרת( *  580276806חלת חיים שלום ע"ר  נ -

 
 , אין מתנגדים 18 –בעד  :  הצבעה

 
 

 עפ"י הפרטים דלעיל.  הקרקע מועצת העיר מאשרת את הסכמי הקצאת  : החלטה
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 16/08/22מיום  8אישור פרוטוקול וועדת שמות מס  - 6סעיף 

 
. בנוסף 16/08/22מיום  8אני מעלה לאישור את פרוטוקול וועדת השמות מס'  – ראש העיר

 7אני מבקשת לאשר מחוץ לסדר היום שתי החלטות נוספות מפרוטוקול וועדת שמות מס' 
 :  04/04/22מיום 
 מאיר )מישל( משעלי ז"ל  .1

הנורית  79חלקה  5219עד קטן בגינה )שצ"פ( ברח' הנורית גוש -החלטה : הקמת גל
 ומול בית הכנסת "בית אסתר"  39מול 

 מירי מזרחי ז"ל  .2
 החלטה : הנצחה במבנה בו עבדה. 

 
 , אין מתנגדים. 18 –בעד  : הצבעה

  
וכן את  16/08/22מיום  8פרוטוקול וועדת השמות מס מועצת העיר מאשרת את :  החלטה

 . 04/04/22מיום  7שתי ההנצחות הנוספות מפרוטוקול וועדת השמות מס' 
 
 

 16אישור פרוטוקול וועדת משנה להקצאות מס  – 7סעיף 
 

מיום  16אני מעלה לאישור את פרוטוקול וועדת המשנה להקצאות מס'  – ראש העיר
31/08/22 

 
 , אין מתנגדים. 18 –: בעד  הצבעה

 
והדבר שהיה חשוב  2'אני רוצה להעיר משהו, חיכו הרבה זמן להקצאות של ד – מלאכי כיטוב

דברים אחרים שהיו תקועים. , כמו גם התעוררות ציבורית ולכן השכילו לקדם את זהגרם ל
תו באותו כיוון וכול דבר שנתקע ונמשך הרבה זמן אני מבקש לקדם או טלכן אני מציע לנקו

 ולא להשאיר אותו תקוע. 
אני חושב שחתימת הפרוטוקול מהווה בשורה למאות מתפללים מכול גווני  – יצחק אלמליח

אושר אנחנו מבקשים שעכשיו לאחר הפרוטוקול . אנשים שאין להם היכן להתפלל ,הקשת
ה הכול ומהר על מנת שיוכלו בחגים להתפלל שיעוהלשכה המשפטית שמנהל הנדסה 

 במקומות ראויים ולנסות ולהוריד חסמים בירוקרטיים כמה שאפשר. 
גם בשכונת המשקפיים. אני מבקש  כזהאני שואל למה לא לאפשר אישור  – שלום אדרי

שגם הם יתפללו   קרוואניםם יבמליאה הזו לש שתאשרו גם לקהילה בשכונת המשקפיים
אני מבקש שיתנו במקום זה להביא טרקטורים לפני החגים. מכובדת במקום בצורה  בחגים

  אישור. לתושבי שכונת המשקפיים גם 
א' -אנחנו נעשה להם פרסום קצר. ובתי הספר יארחו אותם כמו שעשינו בג' ו ב – ראש העיר

 ונעשה כול מה שאפשר. 
 
 31/08/22מיום  16את פרוטוקול וועדת המשנה מס'  מועצת העיר מאשרת:  חלטהה
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 התחדשות עירונית –מתחם הרצל  - 8סעיף 

 
מבקשת את אישור המליאה להגשת בקשה למימון תכנון מתחם הרצל במסלול  – ראש העיר

ללא אישור ₪. מיליון  5-8רשויות. עלות התכנון שתמומן על ידי המדינה הנאמדת בין 
המליאה לא יאושר מימון זה. יודגש כי אישור המליאה הנו למתן הרשאה תכנונית בלבד 

ירונית. במסגרת התכנון יישקלו וישוקללו לצוות התכנון המוקצה ע"י הרשות להתחדשות ע
 צרכים שונים כגון : תכנוניים, פרוגרמתיים, שמאיים ועוד. 

א' ( ולפיכך הדיירים /38בגבולות תוכנית זו כבר אושרו בעבר תכניות לחיזוק ועיבוי ) תמ"א 
 מעורבים ומחכים להמשך. במתחם פועלים מספר יזמים שהצלחנו לרתום גם אותם. 

 התוכנית לעיבוי לא אושרה.  – קיצבי ווליצ
 

 חיים זמורה יצא מאולם המליאה

 
קודם כול האישור הרלוונטי למנהלת להתחדשות העירונית נדרש רק בינואר  – שלום אדרי

אני מבקש לקיים את החלטת המליאה הזאת וולכן יש לנו זמן. אנחנו רק בספטמבר  23
 2תמ"א/ –ו  38/1שהחליטה לקיים דיון רציני ומעמיק על תוכנית הפינוי בינוי ועל תמ"א 

ואותה מליאה במחי יד עושה אחרת. יש לנו זמן וצריך לחשוב מה יהיה ברמת לחי וגם כאן. 
. 23קף עד ינואר עיר !  האישור שאת ממהרת לתת תלהריצה המהירה תהיה אסון ! אסון 

ואני שואל, התושבים פנו אליי ואמרו שלא יכול להיות מה שעושים, אין חניות אין תשתיות. 
אנשים אחרים. צריך לעשות חושבים ולהביא בעלי  גם לשמוע במקוםלמה אנחנו ממהרים 

 . 23מקצוע כדי לשמוע דעות אחרות. יש לנו זמן לחשוב עד ינואר 
קודם כול אני מכבדת את מה שאתה אומר. הקול קורא הספציפי הזה מסתיים  – ראש העיר

אנחנו רוצים שיהיה שם שבסוף החודש הזה אבל קיבלנו אורכה ואנחנו נוכל להחליט מה 
 ואנחנו לא נעשה משהו נגד התושבים שלנו. 

 
 , אין נמנעים. 5 –, מתנגדים 12 –בעד   :  הצבעה

 
ן תכנון מתחם הרצל במסלול את הגשת הבקשה למימו : מועצת העיר מאשרת החלטה
 רשויות.

 
 שינוי ביתרות תקציבי פיס לטובת ספורטק עירוני  - 9סעיף 

 
שינוי ביתרות תקציבי פיס לטובת ספורטק עירוני בעקבות הדיון בהנהלה אני  – ראש העיר

 לטובת ספורטק בעיר. ₪ מיליון  6רוצה להעלות לאישור את סעיף עם  
 

לצערי הרב, יש פה יתרות של הפיס ואם כן אז סיעת הליכוד בהתאם להסכם  – אדרישלום 
שיש לנו מגיע לנו חמישים אחוז. כולם יודעים הספורטק לא יבנה השנה וגם לא בשנה הבאה. 

 4 –ואת  ה ₪ מיליון  4לכן, אפשר להחליט אחרת. אפשר לאשר דמי רצינות למינהל בסך 
ולנו סיעת  לחלק לפי ההסכמים שיש לך איתם,ברי המועצה ולשבת עם חהנותרים ₪ ון ימיל

 . שניםהליכוד נדרש עוד סוכם כסף לסיום הטיילת היפה בשיינפלד שממתינה לסיום הרבה 
יש לך מרחב תמרון, תאשרי  ₪  מיליון 6או  ₪ מיליון  4המינהל לא ידחה אותך אם תאשרי 

פה ותשבי עם הצוותים וכול אחד עם מה שהוא  ₪  מילון 4לספורטק, תשאירי ₪ מיליון  4
 עכשיו.  יבנהמלא הספורטק לא מצריך ואנחנו נגמור. אני לא רוצה להצביע נגד. 
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לספרייה ולמועדון ₪ מיליון  2.5אנחנו הגשנו בקשה לפיס ממש לא מזמן לקבל  – רינה הולנדר
שאני רוצה להבין  שנים לאישור. כשאמרו לי שהדבר הזה עולה אמרתי 4נוער שמחכה כבר 

אין לנו מושג מאיפה היתרות כמה היתרות וזה לא תקין שלא מראים מאיפה היתרות האלו. 
 לנו את החומרים. ועניינית הגשנו למעשה בקשה סותרת. 

אני שמעתי את מה שאמר שלום וגם את הדברים של רינה והמוטיבציה היא  – ראש העיר
לנסות ולבנות משהו גדול. מכיוון שאנחנו  צריכים להביא משהו להסכמים מול רמ"י . שלום, 
אני מתחייבת לעשות בדיקה בהתאם להסכם הפיתוח שיוביל גזבר העירייה אם יהיה אפשר 

 נביא זאת לכאן עוד פעם. 
 

 .  9אני מעלה לאישור את סעיף  – ראש העיר
 אני מבקש להעלות את ההצעה שלי מול ההצעה שלך. , – שלום אדרי
 אבל אישרנו בהנהלה .  – ראש העיר

 מותר לי , הצעה שלך מול הצעה שלי. אם מגיע לנו כסף שיצביעו נגד הכסף.  – שלום אדרי
 כפי שהעלנו בהנהלה.  9אני מעלה את סעיף  – ראש העיר

שישבו פה כול החברים ונחלק ₪ מיליון  4 –למינהל ו ₪ מיליון  4ההצעה שלי  – אדרישלום 
 מיליון.  2מיליון מול  6לפי ההסכמים. וההצעה שלך היא 

₪ מיליון  8 אני עוד לא קיבלתי תשובה על השאלה כמה יתרות נשארו. האם  – רינה הולנדר
 זה כול היתרות  או שיש עוד כסף. 

 ₪מיליון  6אני מעלה להצבעה את ההצעה שלי על  – ראש העיר
 

 . 9 –: בעד  הצבעה
 

 ₪ ?מיליון  4מי בעד להעלות את ההצעה של שלום על  -ראש העיר
 

 .5 –: בעד  הצבעה
 
 
 
 

מיתרות תקציב הפיס לטובת ספורטק ₪  מיליון 6: מועצת העיר מאשרת העברת  החלטה
 עירוני. 

 
 
   

  הישיבה ננעלה ! 
 

 

 רשם : ניסים כהן 

 
 
 
 
 

          _____________________    _________________ 
 ד"ר עליזה בלוך           ניסים כהן                  
      ראש העיר              מרכז ישיבות המועצה     


