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 00-0000999פקס.  00-0000900/9בית שמש טל.  5מרכז מסחרי ת.ד. 

עיריית 
 שמש-בית

  14.11.11מיום  1פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין מס' 

 

 

 

 

 ראש העיר - מר משה אבוטבול   נוכחים:

 חבר מועצת עיר -  מר יגאל חדד  

 חבר מועצת עיר -  מר ירון לוי  

 חבר מועצת עיר - מר שמוליק גרינברג  

 חבר מועצת עיר - מר משה מונטג   

 צת עירחבר מוע - מר ישראל סילברסטין  

 חבר מועצת עיר - מר ישעיהו ארנרייך   

 חבר מועצת עיר - מר מרדכי דירנפלד  

 חבר מועצת עיר - מר שמעון גולדברג  

 חבר מועצת עיר מר מאיר בלעיש   

   

 

 חבר מועצת עיר -  מר אלי כהן   חסרים:

 חבר מועצת עיר - מר חיים בן מרגי  

 חבר מועצת עיר  - מר אליאסף ורמן  

 חבר מועצת עיר -  מר שלום אדרי  

 חבר מועצת עיר - מר משה שטרית   

 חברת מועצת עיר - גב' ילנה קוניאסקי  

 חבר מועצת עיר -  מר מוטי כהן  

 חבר מועצת עיר - מר מנשה אליאס  

 חבר מועצת עיר -  מר ריצ'רד פרס  

 

 מנכ"ל  - עו"ד מתי חותה  משתתפים:

 סמנכ"ל -  מר דוד סיטבון   

 גזבר  - מר אריה ברדוגו  

 יועמ"ש  - עו"ד מיקי גסטוירט   

 מבקר -  מר יעקב דהן  

  דובר - מר מתי רוזנצוויג  

   

 

 

 

 

 

            /...2 

 



 בס"ד
 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________ 
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עיריית 
 שמש-בית

 על סדר היום: 

 

 אישור תב"רים. .1

 

 . 1אני מתכבד לפתוח ישיבת מליאה שלא מן המניין מס'  :ראש העיר

 

 אישור תב"רים 1סעיף 

 

: מועצת העיר מאשרת את התב"רים המפורטים להלן ובפתיחת חשבון צעת החלטהה -ראש העיר 

 בנק לכל תב"ר 

 

 
סכום התבר  מהות הפרויקט מס' תבר

 שאושר בעבר

הגדלה/הקטנה 

 בש"ח

סה"כ סכום 

 חדש בש"ח

 מימון

 

 ממ"י  827,000     תכנון שטח לצורך בניה 649
 

 משרד הפנים 90,000     שיפוץ משא"ז  650
 

            
 

 משרד השיכון 155,000     1קו עירוב שכונה ג  
 

651           
 

הקמת תחנה לבריאות  652

 1המשפחה  ג
    1,400,800 

 מפעל הפיס

 

 2013פיס ירוק  654

    2,725,000 

 מפעל הפיס

 

 שיפוץ מרכז מיסחרי 653
      

  
 

 בית שמש  
    1,000,000 

 קרנות הרשות
 

 ן כבישים והתקניםסימו 655

    135,964 
משרד התחבורה 

90%  

    

      

-קרנות הרשות 

10%  

 פיתוח חניה עירונית 438

300,000 881,089 1,181,089 

מ. השיכון 

  ישן מ.חדש485038

    

      

קרן הרשות 

396051  

 מקווה רמב"ש 251

2,600,876 218,845 2,819,721 

 -קרנות הרשות 

  התוספת 

    
      

  
 

 50מעון יום  339

2,456,356 400,000 2,856,356 

 -קרנות הרשות 

  התוספת 

    
      

  
 

 מועדון ז'בוטינסקי  328

2,323,000 327,000 2,650,000 

-קרנות הרשות 

  התוספת 
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עיריית 
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 אולם ספורט  327
     

 748000פיס 
 

 ברנקו וויס  

5,400,000 600,000 6,000,000 

-ן פיתוחקר

{148000}  

619 

 שיפוץ מתקני ספורט

514,218 60,000 574,218 

קרנות הרשות 

 }התוספת{
 

656 
 2013סימון כבישים 

  משרד הפנים 200,000    

  משרד הפנים 173,000     2013כלי אצירה  657

  משרד הפנים 200,000     2013לדים תאורת חיסכון 658

תבר סכום ה מהות הפרויקט מס' תבר

 שאושר בעבר

הגדלה/הקטנה 

 בש"ח

סה"כ סכום 

 חדש בש"ח

 מימון

 

  משרד הפנים 150,000     תחנות אוטובוס 659

  משרד הפנים 100,000     ספסלים ואשפתונים 660

  משרד הפנים 1,521,000     2013כבישים ומדרכות  661

  משרד הפנים 1,000,000     2013קירות תמך  662

  משרד הפנים 500,000     שטיפת מע' ניקוזתיקון ו 663

  משרד הפנים 700,000     משאית מנוף 664

  משרד הפנים 2,000,000     משאיות אשפה דחס 2 665

  90%מ. תחבורה  60,000     תכנון ש. אופניים בן זאב 666

  10%קרן פיתוח           

  90%מ. תחבורה        מעגל תנועה בן זאב  667

  10%קרן פיתוח  900,000     כ. לשוק  

  90%מ. תחבורה        תכנון מפרדה וככר רח' 668

  10%קרן פיתוח  90,000     מורדי הגטאות /הגליל  

  90%מ. תחבורה        הסדרת ככר בצומת  669

  10%קרן פיתוח  600,000     השבעה /הנשיא / ביאליק  

  קרנות הרשות  5,461,716 139,269- 5,461,716 430ישיבה עי"ס  503

  מ. הפיס   139,269      

  קרנות הרשות 19,547,489 1,660,382 17,194,109 אודטוריום ברנקו וייס 308

  מ. הפיס   692,998      

509 
מגרש   745בה"ס ס.מ. 

  קרנות הרשות 4,437,303 400,000 4,037,303 403

             

  מ. הפיס 400,000     גנ"ישיפוצים ב 547

             

  מ. הפיס 400,000     מתקני משחק  גנ"י 551

             

  מ. החינוך 424,200 158,200 266,000 אופק +עוז לתמורה 549

             

  מ. החינוך 270,000 30,000- 90,000 הנגשות 548
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      210,000      

293 
מגרש בנית מוסד חינוכי 

  מ. החינוך 15,217,054 428,753 14,338,954 531

  קרנות הרשות   449,347      

  מ. החינוך 9,792,403 307,220- 9,267,775 בה"ס לחינוך מיוחד 268

  קרנות הרשות   831,848      

  מ. החינוך 10,909,541 300,000 13,244,159 531 529בה"ס מגרש 310

  ק. הרשות   2,634,618-      

  מ. החינוך 1,386,444     זוג גנ"י 552

             

  קרנות הרשות 2,563,154 656,000 1,907,154 50כיתת גן מגרש  505

           

  משרד החינוך 25,149,348 1,749,862 23,295,086 510מגרש  349

  ק. הרשות   104,400      

  קרנות הרשות 5,048,931 750,000 4,298,931 403מגרש  745בה"ס  509

           

  עמותה 9,986,423 4,200,000 4,586,423 יקירי ירושלים 506

  קרנות הרשות   1,200,000      

סכום התבר  מהות הפרויקט מס' תבר

 שאושר בעבר

הגדלה/הקטנה 

 בש"ח

סה"כ סכום 

 חדש בש"ח

 מימון

 

  קרנות הרשות 9,347,378 800,000 8,547,378 403מגרש  1016יסודי  306

             

  קרנות הרשות 6,190,650 610,000 5,580,650 430מגרש  2154ס.מ.  501

             

  קרנות הרשות 9,148,269 700,000 8,448,269 430מגרש  1982ס.מ.  500

             

  
סיכום 
    15,416,886 הגדלות

  
תברים 
    15,714,208 חדשים

 

 

 מי בעד ?

 

 מאשרים פה אחד. –בעד  הצבעה:

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

 

שני הסעיפים הבאים, אני לא יכול להיות  כי אני דירקטור בבנק דקסיה. מאיר תעלה את  ראש העיר: 

 שני הסעיפים ותהיה הצבעה. אני יוצא.  

 

  ר יעודי בבנק דקסיה ישראל למענק פיס ירוק: אישור פתיחת חשבון בנק עז 1סעיף 

 

  מועצת העיר מאשרת פתיחת חשבון בנק עזר יעודי בבנק דקסיה ישראל בע"מ הצעת החלטה: –מאיר 

 למענקי פיס ירוק.       
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 מי בעד ?

 

       מאשרים פה אחד. –בעד  הצבעה:

 מועצת העיר מאשרת את הצעת ההחלטה. החלטה:

 

לכל פרוייקט  1113-1112: אישור פתיחת חשבון בבנק בבנק דקסיה ישראל בע"מ לשנים  1יף  סע

 ימומן ע"י מפעל הפיסש

 

מועצת העיר מאשרת פתיחת חשבון בנק בבנק דקסיה ישראל בע"מ לשנים הצעת החלטה:  –מאיר 

 לכל פרויקט שימומן ע"י מפעל הפיס. 2014-2015

 

 מי בעד ?

 

 ם פה אחד.מאשרי –בעד  הצבעה: 

 מועצת העיר מאשרת את הצעת ההחלטה. החלטה:

 

 ראש העיר חוזר לישיבה.

 

 

 הישיבה נעולה.

 

 סמנכ"ל  –רשם : דוד סיטבון 

 

 

 

   ______________        ____________ 

 משה אבוטבול           דוד    סיטבון  

 ראש   העיר              מרכז הישיבות 


