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 29.10.15מיום  16פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין מס' 

 

 

 ראש העיר - מר משה אבוטבול  נוכחים:

 סגן ומ"מ ראש העיר - מר מאיר בלעיש   

 סגן ראש העיר - מר שמוליק גרינברג  

 מועצת עירחבר  -  מר יגאל חדד  

  חבר מועצת עיר - מר ישראל סילברסטין  

 חבר מועצת עיר - מר מרדכי דירנפלד  

 חבר מועצת עיר - מר שמעון גולדברג  

 חבר מועצת עיר  - מר פרנקל אברהם  

 חבר מועצת עיר - מר חיים בן מרגי  

 חבר מועצת עיר - מר אליאסף ורמן  

 חבר מועצת עיר -  מר אלי כהן   

 חבר מועצת עיר -  שלום אדרימר   

 חבר מועצת עיר - מר משה שטרית   

 חברת מועצת עיר -  גב' סטלה ולטר  

     

 חבר מועצת עיר - מר משה מונטג   חסרים:

 חבר מועצת עיר - מר ישעיהו ארנרייך 

 חבר מועצת עיר -  מר מוטי כהן

 חבר מועצת עיר - מר מנשה אליאס  

 ועצת עירחבר מ -  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  

 יועצת ראש העיר לקידום מעמד האישה  –גב' יעל היימן   
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 :על סדר היום 

 אישור הענקת תעודת הוקרה לשוטרים שנטרלו את המחבלים ברמב"ש ג'. .1
 אישור תב"רים. .2

 .10.9.15מיום  15פרוטוקול ועדת שילוט שאושר במליאה מס'  –אישור תיקון טעות סופר    .3
 . 34,33,32אישור פרוטוקולים של ועדת כספים מס'   .4
 כמורשת חתימה בבית ספר תפנית. 025450933ת.ז.  אישור גב' בת שבע איפרגן  .5
כנציג עובדי העירייה בועדה לבחירת הגוף הבוחר את הרב    הראשי  מר יעקב דהן אישור מינוי של   .6

 לבית שמש.

מקרנות הרשות במקום מתקציב   ₪ 4,356,408תקצוב עבור שיפוץ מגרש הכדורגל בסכום של  .7
 מפעל הפיס.

 

 16פתוח ישיבת מליאה מן המניין מס' אני מתכבד ל ראש העיר: 

 

  לפני המליאה נערך טקס הענקת תעודות הוקרה לשוטרים שניטרלו , בסיעתא  דשמיא את

שני המחבלים שדקרו ברמב"ש ג' ותעודת הוקרה לתושב שהזעיק את המשטרה ובכך נמנע 

 אסון גדול. נכח בטקס התושב שנדקר.

 

 אישור תב"רים  -  2 סעיף

 

 לתם רשימת תב"רים , אם יש שאלות בבקשה.קיב ראש העיר:

 

 מקרנות הרשות. במה מדובר ? ₪ 900,000יקירי ירושלים ,  סטלה:

 

בבית ספר הזה היו כמה הוצאות נוספות כשהיה צריך לבנות אותו. המגרש לא היה מפונה ,  גזבר:

ועכשיו היינו צריכים לפנות אותו. הביסוס לא היה מתאים. סיימנו את בנית בית הספר 

מים את התב"ר בהתאם לעלויות בפועל שמאושרות ע"י ימסיימם את הפיתוח. אנחנו מתא

 מהנדס העיר והמפקח.

 

 מקרנות הרשות לטובת מקום כזה.  ₪מיליון  7-9מה השיקול דעת להוציא  אלי:

 

 .₪מיליון  7איפה כתוב  גזבר:

 

 לא. –למה כביש כזה כן ואחר לא  –יש כל יום בקשות , תסבירו למה זה כן ובמקום אחר  אלי:

 

למספר דברים. מה שקודם לכל דבר מיועדות המדיניות שלי היא שקרנות הרשות  ראש העיר:

זה כיתות לימוד לילדי ישראל : חרדי , דתי , לאומי וכו'. אם יש חסך בתב"ר מסוים 

 אני מבקש מהגזבר להשלים מקרנות הרשות.

בר ראשון צריך לבנות את בית הספר חלק מזה מקבלים בחזרה ממשרד החינוך . ד

גם אדוני אומר את זה. עדיפות ראשונה שלי  כדי שהילדים לא ישבו בקרוואנים.
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לאחר מכן ישנם עוד דברים כמו מגרש הכדורגל שביקש ממלא  היא כיתות לימוד.

בלעיש וגם שלום אדרי. המטרה שלי קודם כל להוציא את ילדי ישראל  מקומי , 

 מקווה שעד חנוכה נוכל לחנוך את הבניין.מהקרוואנים. אני 

 

 פניתם למשרד החינוך לבקש את ההגדלה.  סטלה:

 

אנחנו פונים באופן קבוע למשרד החינוך. כמובן נבקש  עבור תשתיות היקפיות. כרגע  גזבר:

 אנחנו חייבים לסיים את בית הספר ואנחנו מבקשים את אישור המליאה.

 

ינוכיים עומדים בפני הקרן ומה הקריטריונים לחלוקת כמה בקשות לשימוש נושאים ח אלי:

את הקרוואנים , אבל אני רוצה שקיפות בסיסית ושהכל יוצג  איהכספים , אני בעד להוצ

 כאן.

 

וזה מובא לאישור המליאה. כשיש פער בין הביצוע להרשאה ואנחנו מנסים  אתם קובעים גזבר:

משלימים את זה מהקרן. אתם  אפשר אז –למקסם את ההכנסות ממקורות אחרים ואי 

 תחליטו אם לאשר או לא.

 

אתה לא עונה לי על השאלה. האם אנחנו נקבל בעוד שבוע או עשרה ימים ...... הייתי  אלי:

וטינסקי ראיתי שם רטיבות. מה הדרישות שלכם ומה ההמלצות. יש בקשות של בבז'

 שיפוצים בבתי ספר ? 

 

את הציבור החרדי. הגיע הזמן שתבינו שהעיר  90% –קרנות הרשות משרתות ב  שלום: 

הזו מעורבת . עכשיו העברתם מקרנות הרשות סכום כסף למגרש הכדורגל מה 

עובדים היו  שדרשנו לפני שלושה חודשים . אם הייתם עושים את זה אז אולי היום 

 במגרש.

 

למשימה  טרלחרדים פ כה שלום , האם אתה מכיר הוצאה מקרנות הרשות  שהל ראש העיר:

ציבור הכללי אין בעיה לכי , הלאומית שנקראת בנית בתי ספר והוצאה מקרוואנים 

 תגיד. –של קרוואנים, אם יש לך מידע 

 

 שצ"פים סביב הקריה מקרנות הרשות שלושה מיליון. 720יש לך תב"ר   שלום:

 

 מה זה שצ"פים ? מה קשור לחרדים ולא חרדים ? ראש העיר:

 

 והה ביותר מהקרן זה ישן מול חדש.ההוצאה הגב  גזבר:

 

להעברת מנ"דים .  568אתם מבקשים מאיתנו להתייחס לתב"רים , יש פה תב"ר  שלום:

ואנחנו דורשים לדעת לאן  ₪ 600,000סה"כ  ₪ 300,000אתם מבקשים עוד 

 אנחנו מבקשים לדעת.ש. זאת המליאה העשירית  והמנ"דים  האלה עבר
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מנכ"ל , אני מבקש . לאן עברו המנ"דים  תך לסיור לראות אני מוכן לקחת או ראש העיר:

 שתשב איתי ונעביר את  הרשימה. אתה תקבל את זה.

 

 –ממשרד התרבות והספורט  ₪ 438,000  -"קול קורא"   - יש תב"ר ללא מספר שלום:

 סיוע לעמותות ספורט.

 

 ...חילקנו את זה , לפרחי ספורט. ראש העיר:

 

רד התרבות והספורט , מאפשר לעמותות העיר להכשיר ילדים זה פרוייקט של מש מאיר:

בכדורסל , כדורגל, וכו' הם מגישים את הבקשות ואנחנו עושים את  בטניס 

 הפיקוח. הפרויקט שלנו העיקרי הוא השחייה. כולם קיבלו.

 

 .543אני מבקש להוסיף את התב"ר  ראש העיר:

 

 .אין התנגדות 

 

מועצת העיר מאשרת את רשימת התב"רים המפורטת להלן : הצעת החלטה –ראש העיר 

 ופתיחת חשבון בנק לכל תב"ר:
 

מס' 
 תבר

סכום התבר  מהות הפרויקט שם הפרויקט
 שאושר בעבר

הגדלה/הקטנה 
 בש"ח

סה"כ סכום 
 חדש בש"ח

 מימון

568 
העברת מבנים 

 יבילים

העברת מנדים 
משטחים ששוחררו 

לבניה, למוס"ח 
 שחסר להם כיתות

 קרנות רשות  600,000     ₪   300,000   ₪   300,000      ₪ 

 חידוש מבנים 569
עדיהו, אליקים, 

  1,355,000      ₪  )אפיקים'

 ₪  260,000  
 ₪      

1,856,000  

 מ. החינוך

 קרנות רשות  241,000  ₪ 

 2/05מנדים  573
רכישת מנדים 

לפתיחת שנה"ל 
2/05 

 ₪      1,240,000  

 ₪  140,000  
 ₪      

1,590,000  

 משרד החינוך

 משרד החינוך  210,000  ₪ 

 גנ"י 541
גן ילדים בודד 

  300,000 ₪   671,077         ₪  /62מגרש 
 ₪          

971,077  
 קרנות רשות

  900,000  ₪   6,985,941      ₪    יקירי ירושלים 566
 ₪      

7,885,941  
 קרנות רשות

  
תוכנית פרחי 

 ספורט
קול קורא לסיוע  

 לעמותות ספורט
 ₪         438,000      

משרד התרבות 
 והספורט

701 
מערכות תקשורת 

ובטיחות למתנסים 
 בבית שמש

 משרד הפנים      658,025         ₪   

 משרד השיכון      2,182,991      ₪    2מקוה ג' 704

705 
שכ' אזור  מקוה

תעסוקה / 
 משקפיים

 משרד השיכון      2,182,991      ₪   

706 
מ"ר  /25בית כנסת 

 משרד השיכון      2,278,815      ₪    2שכ' מ'
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מס' 
 תבר

 שם הפרויקט
סכום התבר 
 שאושר בעבר

הגדלה/הקטנה 
 בש"ח

סה"כ סכום חדש 
 בש"ח

 מימון

 משרד החינוך 10,719,308    ₪ 2,348,374      ₪ 8,370,934      ₪ 2427ס.מ.  /42עי"ס מגרש  543

 

 מי בעד ? 

 

 4 - נגד  8 -בעד הצבעה:

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

מיום  15פרוטוקול ועדת שילוט שאושר במליאה מס'  –אישור תיקון טעות סופר    - 3סעיף 

10.9.15. 

 

 בטעות השם אלירן חזן במקום אלירן כהן.נרשם   מאיר:

 

: מועצת העיר מאשרת את התיקון בפרוטוקול כמפורט להלן: כהן הצעת החלטה –ראש העיר 

 במקום חזן

 

 מי בעד ?

 

 מאשרים פה אחד  –בעד  הצבעה:

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

 

 .מאיר עזב את הישיבה 

 

 34,33,32אישור פרוטוקולים של ועדת כספים מס'   – 4סעיף 

 

 אני הייתי בישיבה ואני התנגדתי לתב"רים וכתוב פה שאושר פה אחד. שיטרית:

 

 זאת ההזדמנות שלך לתקן. ראש העיר:

 

יום , יתנו תשובות  14אני מבקש שתנחה בפרק זמן הגיוני , למרות שהחוק אומר תוך  אלי:

 לאופוזיציה.

 

י מבקש שאת כל השאלות תפנה אלי ולמנכ"ל בלבד ואני מתחייב להעביר לך את אנ ראש העיר:

 יום. 28התשובות תוך 

 

בעוזיאל ולוין, אני מבקש להשאיר את  מגרשים יישר כוח על ציפוי וסימון ה שטרית:

 השערים של המגרשים פתוחים כדי שילדים לא יטפסו על הגדרות כדי לשחק.
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ה עם בלעיש ודאגנו שהמגרשים בעוזיאל לוין ואורות יהיו אני טיפלתי בנושא הז אליסף:

 מוארים ופתוחים.

 

 : מועצת העיר מאשרת את הפרוטוקולים של ועדת כספים  הצעת החלטה –ראש העיר 

 כולל העברות תקציביות . 34,33,32מס'     

 

 מי בעד ?

 מאשרים פה אחד. –בעד  הצבעה:

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

 תכמורשת חתימה בבית ספר תפני 025450933אישור גב' בת שבע איפרגן ת.ז. - 5סעיף 

 

 025450933: מועצת העיר מאשרת את גב' בת שבע איפרגן ת.ז. הצעת החלטה –ראש העיר  

 כמורשת חתימה בבית ספר תפנית.

 

 מי בעד ?

 

 מאשרים פה אחד. –בעד   :הצבעה 

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

 

 דירנפלד עזב את הישיבה. 

  

אישור מינוי של מר יעקב דהן  כנציג עובדי העירייה בועדה לבחירת הגוף הבוחר את  6סעיף 

 הרב    הראשי לבית שמש.

 

הגאון הרב שמעון ביטון  הרבכאן המקום להודות למורנו ורבנו עטרת ראשנו ראש העיר:

שהשם ייתן לו אריכות ימים בריאות ונחת בכל מעשה ידיו. כידוע אני מאוד דגלתי 

שנה. כתבתי מכתבים ליועמ"ש  120שכבוד הרב ימשיך איתנו כמורה צדק ורב עד 

כי החוק  אשרלממשלה ושר הדתות ולרבנים הראשיים אבל אמרו לי שאי אפשר ל

כאן  . ו מ"מ לחתום על כל התעודות את הרב בן עזראקובע עד איזה גיל. הם מינ

 המקום להודות לרב ביטון לרגל פרישתו.

עיר בית שמש. העברתי לכם את פנייתו של שר האנחנו נערכים לבחירתו של רב  

ף וות דוד אזולאי הפונה להרכיב ועדה שתפקידה להקים את הגוף הבוחר. הגתדה

לאשכנזים  םרז. ויבחר רב אחד לספרדיהבוחר יבחר את כל המועמדים שנגשו במכ

חברים חצי מתוכם יהיו חברי מועצה ויובא  32 –הגוף הבוחר יהיה מורכב מ 

 יהיו נציגים של בתי הכנסת , אנשי רוח ונשים. 32 -למליאה לאישור. מתוך ה

 החמישה שמרכיבים את הועדה הם : 

 

 נציג של שר הדתות. .1

 נציג של הרבנות הראשית. .2
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 דיין או שופט בדימוס. –מי יהיה  רייעץ עם ראש העיהשר מת –יו"ר  .3

השר העביר לי שם של אב בית דין זבידא כהן מתל אביב אני עוד צריך 

 לשקול.

 מטעמו. נציג ראש העיר חבר או .4

 נציג מעובדי עיריית בית שמש. .5

אם ראש העיר מכהן כחבר הוא צריך לתת ייצוג לאופוזיציה ואם לא אז אין ייצוג 

 לאופוזיציה. 

לאור זאת שאני עמוס בהרבה דברים ביקשתי מעו"ד מתי חותה מנכ"ל העירייה את רשותו 

שישמש במקומי כחבר הועדה וכן ביקשתי כעובד הרשות להמליץ על מבקר העירייה , מר 

 יעקב דהן. הנהלת העיר אישרה ועכשיו את אישורכם .

 

שנה.  40- 30 –. בוחרים רב לעיר פעם ב חבל שראש העיר לא מצא זמן לשבת בועדה הזו שלום:

הוא דבר כל כך חשוב לעיר שאני סבור שראש העיר היה צריך לשבת בועדה הזו אלא אם 

אני לא סבור שמבקר העירייה צריך להכנס  אופוזיציה ישב בועדה הזו .מהלא רוצה שאיש 

זה יושב ר הדב לתככים הפוליטים האלה של בחירת רב. מבקר העירייה שצריך לבדוק את 

 בועדה.  אני לא מבין איך הוא הסכים.

 

מכיוון שיש תככים אני לא רוצה להיות שם. אני בדקתי עם היועמ"ש למשרד  ראש העיר:

 לענייני דתות ואמר לי שאין בעיה וקורה בערים אחרות. 

 אין פה תככים הועדה צריכה לעבוד לפי החוק.  

 

 הזאת? זו עיר מעורבת . למה חבר אופוזיציה לא יהיה בועדה  שלום:

 

אני בועדה יבואו יהדות התורה שיש להם יותר מנדטים אז למה אני ולא הם. יש אם  ראש העיר:

ני צריך להיות שקול לכל הדברים. אם אני נותן לכם אז אז אני א גם כל הסיעות.

ללא תככים. שניה אחרי שמרכיבים  המקצוע צריך לתת להם. הכי טוב תן לאנשי 

זאת  לעשות הבוחר היצוג של האופוזיציה מגיע בצורה מיטבית. למה לא את הגוף 

 כך ללא תככים.

 

מסכים למינוי.   לא הייתי במקום המבקר  אני  עין  זו פוליטיקה נטו לפחות למראית שלום:

 שכנזי.לא יהיה א .אנחנו יודעים מי יהיה הרב

 

עדיין. יש מתחים לא קטנים.  האני מציע שתהליך בחירה הרב יעשה בהסכמה. העיר חלוק אלי:

יש פה שתי תפישות עולם שהתברר שהולך ומתגבר הרוב החרדי ואני מכבד את זה. נוכל 

לכבות את הזרמים התת קרקעיים רק אם תהיה הסכמה. במאי החלטנו על הרכב המועצה 

הדתית. כבוד השר המכובד לא מצא זמן לאשר את הרכב המועצה הדתית , יכול להיות 

הדתית יש השפעה על בחירת הרב. יש פה מחלוקת רצינית שהיא על אופייה  שלמועצה

ודמותה של העיר בית שמש. בא נפנה לשר שיאשר את הרכב המועצה הדתית. אני מכבד 

את יעקב דהן באופן אישי ומקצועי . אינני חושב שזו טעות איומה שיעקב שמבקר היום את 

להיות מישהו שמכתיב את מהלכיה של  המועצה הדתית על פי בקשה שלנו איננו יכול
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המועצה הדתית. אין בזה היגיון. אני מכבד את השיקולים שלך שלא להיות שם אבל אין 

ספק כי מי שקורא את הפסק כאן ,  יש פה את רוח הדברים , ולא שיהיו שני עובדי עירייה 

, מקרב  יג כתוב בפרוש : " החליט ראש הרשות המקומית לכהן כחבר בוועדה או שמינה נצ

נבחרי הציבור מסיעות הקואליציה העירונית , נציג המועצה יהיה מקרב האופוזיציה אלא 

אם כן החליטה המועצה למנות עובד הרשות המקומית" כלומר שברירת המחדל הראשונה 

 . שלך היא למנות קודם כל מקרב הקואליציה 

פים שלך וזה יעובדי עירייה שהם כפתה בחרת שלא.לכן רוח הדברים זה לא למנות שני א          

 דבר שיש בו פגם ואנחנו נשתדל להתמודד בזה.

ועוד גן , אם התהליך הזה לא יהיה שקוף  יאני מציע לך ולמועצה , זה לא עוד סעיף תקציב 

מהאוכלוסייה של בית שמש , באופן אישי יש לי אחריות  49%ולי יהיה בו חלק אני מייצג 

תך ומעמדך. אני מציע שהתהליך הזה יהיה בהסכמה אחרת רומכמו שלך.  אני מכבד את 

א לפיצוץ חברתי. אני קורא לחברי מהבית היהודי , אל תשלו את עצמיכם ואל תטעו, זה ביי

לא עוד הסכם קואליציוני ולא הסכם פוליטי. מי ינהל ואיך את המקוואות , ואיזה כשרות 

החרדיים הם אינם מקבלים את רבנו. יש בעוד שאנחנו מכבדים את הרבנים  .תהייה כאן וכו'

הרוב החליט ועומד לצידך אבל שהתהליך  הזה יהיה . לך שותף אמיתי , להגיע להסכמה 

 ברור לחלוטין .

 

העיכוב לאישור המועצה הדתית הוא כי רצו לכבד אותך. גב' רינה הולנדר הייתה  ראש העיר:

ו את זה לאחר כניסתם לקואליציה. היועמ"ש צר. ענציגה שלך ושל הבית היהודי

של משרד הדתות ביקש מכתב מחיים ואליסף שמייצגת גם אותם והיו גם חגים 

של מוטי כהן שלוש פעמים. אני המתנתי הגברי באמצע וגם מזכיר לך את חילופי 

לו בסבלנות. יכולתי להגיד לשר תמנה במקומם אבל לא עשיתי זאת כי אני שותף 

בהרמוניה. מי שכך דיברתי עם כולם שהאיש תחייה העיר הזו לעמדה שלך ש

שצריך להיבחר לרב צריך להיות איש אשכולות שצריך לנהל עיר שנמצאת במצב 

 מיוחד.

 

בעיר לא פשוט ואני באופן אישי ההילכתי מאז לכתו של הרב ספקטור ז"ל המצב  אליסף:

גורם ההלכתי שיש לה הרבנות הראשית והרבנות בעיר היא ה שבעיניוכנציג ציבור 

וממנה מצופה לבדוק ולשמור על חיים הלכתיים בעיר , אני  אכוףאת הסמכות ל

אומר בצורה מפורשת , אף אחד לא יקבל את התמיכה שלי לרב שיהיה "בובה" 

שכל תפקידו זה ליצור פשרה. אני אתמוך רק ברב שיבוא לעבוד ויבין שלפסקה 

תי עם ראש העיר כמהלכתית מחייבת. סיולמקומה של הרבנות יש משמעות ו של

טריונים שבהם איתו רב יוהקר ו יהיו העקרונות בשרבני הקהילות יכינו מסמך ש

 ידרש לעמוד.

 

 זה היה הדגש. –אם הוא ירצה את התמיכה  ראש העיר:

 

אם הרב שיבחר לא ילך בקו הזה ולא מתוך המניעים אני לא אתמוך בזה גם  .נכון אליסף:

 ני לא אשאר בקואליציה.אם המשמעות שא
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: מועצת העיר מאשרת את מינוי של מר יעקב דהן לנציג עובדי הצעת החלטה –ראש העיר 

 העירייה בוועדה לבחירת הגוף הבוחר את הרב הראשי לבית שמש.

 

 מי בעד ?

 

 0  -נמנע   4 –נגד   8 - בעד הצבעה:

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

 

מקרנות הרשות   ₪ 4,356,408תקצוב עבור שיפוץ מגרש הכדורגל בסכום של  - 7יף סע

 במקום מתקציב מפעל הפיס.

 

 הזאת וגם שלום הוביל את זה .גם למאיר מגיע ברכות.הצענו את ההצעה  אלי:

 

 

! את הדבר הזה לידיים שלך. אני מוכן לתת כל עזרה. תתחילו קח ברכות , משה  שלום:

 שנים.  3 –ב  ר סיימו את סמי עופ שש שנים עברו.

 

לסגור את הפעילות שלה וכך  תברך כשיהיה מגרש . קבוצת הכדורגל עומדאאני  משה:

גם קבוצת הכדורסל. האם יש רצון וניסיון כדי לקדם את הנושא מול קבוצת 

 הכדורגל.

 

רת יש רצון , ישבנו כמה אנשי מפתח לפני המליאה יכול להיות שנערב את ש ראש העיר:

ן פוש לעניין הזה. יכול להיות שתשאלו תיתהתרבות והספורט גב' מירי רגב כדי ש

 במשאל טלפוני על שאלה מסוימת, מקווה שאף אחד לא יתרפד.

 

: מועצת העיר מאשרת תקציב עבור שיפוץ מגרש הכדורגל בסכום הצעת החלטה –ראש העיר 

 ס.ש"ח מקרנות הרשות במקום מתקציב מפעל הפי 4,356,408של 

 

 מי בעד ? 

 מאשרים פה אחד. –בעד  הצבעה:

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

 

 הישיבה נעולה.

 

 סמנכ"ל ומרכז הישיבות –רשם: דוד סיטבון 

 

  _______________       _____________ 

 משה   אבוטבול          דוד    סיטבון       

 ראש    העיר          סמנכ"ל ומרכז הישיבות 

     


