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 31.11.12מיום  1ה חגיגית מן המניין מס' אפרוטוקול ישיבה מלי 
 

 

 

 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   

 מועצת עירחבר  - מר ישעיהו ארנרייך   

 חבר מועצת עיר - מר מרדכי דירנפלד  

 חבר מועצת עיר - מר ישראל סילברסטין  

 חבר מועצת עיר - מר שמעון גולדברג  

     

 

 חבר מועצת עיר –)בבית חולים עם אשתו(  - מר מאיר בלעיש   חסרים:

 חבר מועצת עיר -  מר אלי כהן   

 חבר מועצת עיר - מר חיים בן מרגי  

 חבר מועצת עיר )מילואים( - ליאסף ורמןמר א  

 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  - ה עו"ד מתי חות משתתפים:

 סמנכ"ל -  מר דוד סיטבון   

 גזבר  - מר אריה ברדוגו  

 יועמ"ש  - עו"ד מיקי גסטוירט   

 מבקר -  מר יעקב דהן  

  דובר - מר מתי רוזנצוויג  
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 על סדר היום:

 

 אולם המליאה.ב  1ברוכים הבאים , אנו מתכבדים לפתוח ישיבה חגיגית מן המניין מס'  ראש העיר:

כבד לשמוע דבר תורה מפי רב העיר הרב הגאון הרב שמעון ביטון ויברך תלפני שנפתח נ  

 את כל הנוכחים.  

 

 .רב העיר מברך 

 

 ראש העיר מודה לרב העיר ומזמין את יו"ר המועצה הדתית לברך.

 

 .יו"ר המועצה הדתית מברך 

 

 ת דברי את כל חברי המועצה הפורשים שלא חזק וברוך, תודה רבה, אני מציין בראשי ראש העיר:

התמודדו במהלך הבחירות האלה , ואנחנו חייבים להם מילות תודה וברכה על תרומתם   

וזה המקום לומר להם יישר כוח לכל אחד מהחברים : למר שלום לרנר שהיה חבר מועצה   

הטובה שעשה על המהפכה  , שנים רבות. לרב ראובן כהן שהיה ממונה על תיק הבריאות  

כשהשיא היה בהקמת טיפת חלב ברחוב מעפילי אגוז וכן במתן עזרה גדולה לכל ארגוני   

 הבריאות ולכל ארגוני ההצלה ועל כך מודים לך בשם כל חברי ההנהלה.לרב דוד וינר   

שנמצא בחו"ל ורוצים להודות לו על כל תרומתו בתיק הכספים, ארנונה, ההקצאות יבורך   

לגב' אילנה ירחי שהיתה כאן ומהרה לצאת לאירוע מודים לה על חלקה בתיק  מפי עליון.  

 בצורה נאותה. לחבר  ק הקליטה שטיפלהבתי ה העצמת נשים, ילנה פרוקולוב על חלק  

המועצה אלכס על העזרה שלו ועל העצות הטובות כמהנדס בנושא היכל התרבות כיצד   

 רת המוסיקה אבל זוכרים כיצד טיפל ירי. למר אלי פרידמן שחזר לק"לצאת "מפלונטר  

העצמת נוער באהבה  וכן בתיק קשרי חוץ.  לגבי אירית מרציאנו שטיפלה בעבר  בתיק  

כ"א וכמובן למר ג'קי אדרי שהתנצל שלא יכול היה להגיע כי הוא נמצא באירוע  בתיק   

רית שהיה יו"ר עם בנו. הוא טיפל מאוד יפה במורשת ישראל ובחינוך הדתי. לחבר נתן שט  

כך תודתנו  עלהאופוזיציה. פעל בתחומים רבים כמו אמנת נחם שטיפל בה באופן אישי .   

 תן שלא נמצא כאן.ננתונה ל  

נשארים איתנו כאן: מר יגאל חדד ואנחנו רוצים להודות לכל חברי המועצה שממשיכים   

גודת ישראל. גרינברג, מטעם אוירון לוי חבר מועצה חדש מטעם ש"ס, ארנרייך ודירנפלד   

מונטג, סילברסטין מטעם דגל התורה. שמעון גולדברג מטעם שלום אמונים. מאיר בלעיש   

אחל לה רפואה שלמה. נמדור אחר שלא נמצא כאן כי הוא נמצא בבית חולים עם אשתו   

נברך גם את אלה שלא נמצאים כאן: אלי כהן, חיים בן מרגי, אליאסף ורמן,שלום אדרי,   

שה שטרית, ילנה קוניאנסקי, מוטי כהן, מנשה אליאס,וריצ'רד פרס. מברכים את כולם מ  

שהם חברי מועצה חדשים אבל כדי להיות חבר מועצה עלינו לחתום על טופס הצטרפות   

 להיות חבר מועצה  ואת זה נעשה בהמשך.  
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ם של התבוננות וראיה מחשבתית לאן דרכנו. חדשים. בית שמש עוברת ימיהאני רוצה להגיד לחברים 

היתה מערכת בחירות סוערת ביותר. אנחנו מבינים שהעיר נלחמת על דמותה וצורתה. כפי שאמר הרב 

 דות ישראל.אחלדבוק ולחבק אחד  את השני למען  עלנוהגאון הרב שמעון ביטון שליט"א. 

 

זו מטרתנו וזה כוחנו. במהלך הבחירות היו כאלה שלא נהגו כשורה. ננצל את הבמה הזו לגרום לכך שאלה 

ה שלא נמצאים בדרכנו. אנו כאן לשצריכים להתחיל את הדרך החדשה , לכבד אותם , ונאמר גם לא

ק בעבודת , לעבודה הברוכה. כי רציהיקוראים לכל חברי האופוזיציה למצא דרך להצטרף לעבודת הקואל

קואליציה ניתן לגדול , לצמוח ולהביא הישגים לציבור. בהזדמנות הזו אני רוצה לבקש משאר החברים 

שנמצאים כאן להקדיש מזמנם לצרף עוד ועוד חברים לארגון שנקרא עיריית בית שמש ולהביא את כולם 

 כתף אל כתף לעבודה משותפת.

 

למצב של  הלצפייה. אנחנו מבינים שהעיר מגיע המראות שאנו רואים כאן , הם מראות שמאוד קשים

לוסיות רבות מהמגזר החרדי. אנחנו מקבלים את  כרתיחה בגלל הדמוגרפיה שקימת בעיר. מגיעים לכאן או

ן חרדים, הן דתיים , הן חילוניים. כולם מוזמנים לגור בעיר שלנו בית שמש. ומבקשים ה כולם בברכה

לעבודה משותפת ולאחדות. מחכות לנו חמש שנים מעניינות מכולם בעזרת השם לנצל את ההזדמנות 

של כינונה וטובות. אני מאמין שבעזרת השם נתחיל בעבודה משותפת, מיד בימים הקרובים, עם 

מאמין שמעבר לתשעת החברים הקואליציה הבאה, שכבר  כיום ישנן שיחות סביב הקמת הקואליציה. אני 

רכזי מהקואליציה ויקבלו תפקידים בעלי ערך ועשיה, יצטרפו שרצו איתי בבחירות שכמובן יהיו נתח מ

אלינו משתתפים נוספים שגם נמצאים איתנו במשא ומתן. זכותם להכחיש את זה וזכותנו להמשיך במשא 

ומתן, אנחנו יודעים שיצטרפו אלינו אחרים למשא ומתן. מעל הבמה אנחנו קוראים לתושבי בית שמש 

את זה , פרט לקומץ של אנשים משולהבים, העיר בית שמש תצעד קדימה  שאוהבים זה את זה ומכבדים זה

שיוצא בימים  33, נמשיך את מהפכת הקניונים שבנינו בבית שמש. נמשיך לפתח את הכבישים כביש 

האלה למכרז, נמשיך הלאה את הפיתוח של העיר עוד ועוד. נמשיך לפתח את העיר בית שמש כי לא 

 הסיסמה שלנו שאמצנו אותה מהיום שהגענו לגור בבית שמש. מוותרים על בית שמש. זו גם

 

אני רוצה להודות לכם חברים היקרים , לצוות המקצועי ולעוזרי. כולנו מאוחדים סביב הרצון הגדול למען 

בית שמש.המראות האלה יפסקו. ככל שנהייה עסוקים בעשייה הקולות האלה יפסקו. כי בסופם של 

להפסק . הקולות הרבים של העשייה שנעשתה בשנים האחרונות  –עשיה  הקולות האלה שאין מאחוריהם

, רווחה , בריאות, חן חרדי, מועצה תאגיד המים והן התעשייה נוספת והן בחינוך , הנדסה, איכ"ס  הן

 הדתית, בכל התיקים שהחברים נשאו כל כתפיהם, אותה עשייה תמשך.

ת הצורמים שמנסים בחוץ להשתיק אותה. אני שוב אנחנו את השירה לא מתכוונים להפסיק למרות הקולו

 מודה לכל החברים. 

 

 

 .1את ישיבת המליאה החגיגית מן המניין מס' אני פותח לאחר הדברים  ראש העיר:

אנחנו נחתום על הצהרת אמונים. מי שלא בא לחתום הוא עדיין לא נחשב מבחינה חוקית   

לחתום והשאר יצטרכו לחתום במליאה כחבר מועצה. יש כאן תשעה חברים ומאיר יגיע   

 הבאה.  
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מתחייב לשמור   059695213מקריא את הנוסח ומצהיר אמונים אני משה אבוטבול ת.ז.  ראש העיר:

 נה את שליחותי במועצה.ואמבאמונים למדינת ישראל ולמלא   

 מבקש מהחברים לחתום על הצהרת אמונים.  

 

ונים: משה אבוטבול , יגאל חדד, ירון לוי, שמוליק גרינברג, משה חתמו על הצהרת אמ  

 מונטג, ישראל סילברסטין , שמעון גודלברג, ישעיהו ארנרייך, מרדכי דירנפלד.  

 

 הישיבה נעולה.

 

 סמנכ"ל  –רשם : דוד סיטבון 

 

 

 

   ______________        ______________ 

 ולמשה אבוטב           דוד   סיטבון     

 ראש  העיר            מרכז הישיבות     

 

 

 


