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 ראש העיר -  ד"ר עליזה בלוך   נוכחים

 חבר מועצת עיר -   מר אלי פרץ    
 חבר מועצת עיר -  מר שלום אדרי    
 חבר מועצת עיר -  מר משה שיטרית    
 עיר חבר מועצת - מר צבי שלמה ווליצקי    
 חבר מועצת עיר -  מר אסצ'לו מולה    
 חבר מועצת עיר  -  מר משה  אבוטבול    
 חבר מועצת עיר -  מר שמואל גרינברג    
 חבר מועצת עיר -  מר ישעיהו ארנרייך    
 חבר מועצת עיר -  מר משה מונטג    
 חבר מועצת עיר -  מר שמעון גולדברג    
 מועצת עיר חבר - מר ישראל סילברסטין    
 חבר מועצת עיר - מר ישעיהו יצחק ויסמן    
 חבר מועצת עיר -  מר שלמה  ברילנט    
 חברת מועצת עיר  -  גב' רינה הולנדר    
 חבר מועצת עיר -  מר ניסים בריח    
 חבר מועצת עיר -  מר ישראל מנדלסון    
 חבר מועצת עיר -  מר מלאכי כי טוב    

 
 
 

 חבר מועצת עיר -  אל עזרי רמתימר ישר  נעדרים:
 חבר מועצת עיר -   מר יגאל חדד    
 חבר מועצת עיר -  מר יצחק אלמליח    

 
 

 מנכ"ל -  עו"ד מתי חותה   :משתתפים
 גזבר -  מר אריה ברדוגו    
 יועמ"ש -  עו"ד מיקי גסטוירט    
 מבקר -   מר יעקב דהן    
 אחראי על ההקלטה -   מר דוד וקנין    

 
 
 

 מוסדות בכירים י:  אישי ציבור מהעבר ומההווה ומנהלכיבדו בנוכחותם
 
 
 
 
 
 

 על סדר היום:
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 הצהרת אמונים של חברי המועצה הנכנסת.. 1
 האצלת סמכויות.. 2

 
 

 .י אלמליחוסהדלקת נרות חנוכה ע"י הפיטן י  - 
 

 .בנים של בי"ס עוזיאלהקטע מוזיקלי של מקהלת  - 
 

 רב שמעון ביטון שליט"א שמברך את חברי מועצת העיר ברכת רב העיר ה - 
 היוצאים ומברך את חברי מועצת העיר הנכנסים.    

 
 .קטע נגינה של חניכי הקונסרבטוריון - 

 
  משה אבוטבול מברך את ד"ר עליזה בלוך   דברי ראש העיר היוצא הרב - 
 ומודה לתושבי בית שמש. אש העיר הנכנסתר    

 
 ר הנכנסת ד"ר עליזה בלוך המברכת את חברי מועצת העיר דברי ראש העי - 
     היוצאים  ומודה למשה אבוטבול על חצי יובל של עשייה ומאחלת לו     
 ה. הצלח    

 
  שכולנו קואליציה ואופוזיציה נעשה הכל  מאחלתלסיכום      
 כבוד ותהא השעה הזו שעת רחמים ועת רצון. מקום של מ        

 
 אני מתכבדת לפתוח בזאת את ישיבת מליאת העיר החגיגית.  ראש העיר:

 
בהתאם לנוסח בפקודת העיריות אמונים חברי מועצת העיר מצהירים  : 1סעיף 

 .וחותמים על ההצהרה
 

לחוק הרשויות המקומית )בחירת ראש עיר  17מכח סמכותי בהתאם לסעיף  :  2סעיף 
  להאציל סמכויות כמפורט להלן: תסגניו וכהונתם( אני מבקש

 
 

 חינוך, כ"א. ,: ממונה על הנדסהד"ר עליזה בלוך ראש העיר
 

 .בועדת הנהלהתיק חירום וביטחון וחבר ממונה    :אלי פרץ
 

 .וחבר בועדת הנהלהעיר ללא אלימות תיק ממונה    :שלום אדרי
 

רישוי  ,נוער, מתנ"סים, אירועים, תרבות, ממונה תיק ספורט   :משה שטרית
סטודנטים, קידום נוער, רשות  ,עסקים, תיק מדע וטכנולוגיה    
       בועדת  וחבר , תנועות נוער, מיתוג העירלמלחמה בסמים    

 .ההנהל
, איכות הסביבה, חבר  תיירות ,וקהילותקשרי חוץ תיק ממונה    : צבי וולציקי

 ועדת הנהלה.    
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בכפוף לוועדה לבחינת ניגוד עניינים   קליטה ועליה תיקממונה              : אסצ'לו מולה

 .ועדת הנהלהבמשרד המשפטים וחבר     
 

 תיק קידום , והשירותים חברתייםרווחה על תיק הממונה    :רינה הולנדר
 .בועדת הנהלהוחברה מעמד האשה     

 
 מוקד העירוני , תרבות תורנית ו  מורשת ישראלתיק ממונה    :נסים בריח

תיק תנועות הנוער הדתיות  ,ספריות עירוניות ,רות לתושבושי    
 .ועדת הנהלהוחבר     

 
 .ועדת הנהלהבר חו נכסים ופעילות קהילתיתתיק  ממונה   :סמןיעיהו ושי
 

 .וחבר ועדת הנהלהך והחינ תיק סגן ממונה על  :ישעיהו ארנרייך
 

 .הוחבר ועדת הנהל ההנדסהתיק סגן ממונה על   מר שמעון גולדברג:
 

 .מביאה לאישור את האצלת הסמכויות   :ראש העיר
 

  11 בעד:   :הצבעה
 ברילנט( שלמה ן, י, סילברסטי ג) גרינברג, מונט  4 נגד:

 (כי טוב מלאכי, )מנדלסון 2 נמנע:      
 

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

ישנה לאקונה וצריך מאחר ובשיחה עם היועמ"ש מתברר ש :נטלשלמה ברינ
  .למנות מרכז לישיבות המועצה

 
 למרכז ישיבות המועצהמונה ימנכ"ל העירייה  מציעה כי   :ראש העיר

 
 לם בעד.וכ    הצבעה:
 ההחלטה של ראש העיר. מועצת העיר מאשרת את הצעת   החלטה:

 
 

 שירת התקוה
 הישיבה נעולה.

 
 לשכת סמנכ"ל –רחל איטח תמללה:

 
 

_____________ 
 חותה יעו"ד מת

 מנכ"ל העירייה 
 

_____________ 
 ד"ר עליזה בלוך

 ראש העיר 
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