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 99.90.0299מיום   9 פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין מס'
 

 ראש העיר -  ד"ר עליזה בלוך  : נוכחים
 סגן רה"ע -  מר ישעיהו ארנרייך                                  

 חבר מועצת עיר                              -  מר שמעון גולדברג    
 חבר מועצת עיר -   מר אלי פרץ    
 רחבר מועצת עי - מר ישעיהו יצחק ויסמן    
 חבר מועצת עיר -  מר מלאכי כי טוב    
 חבר מועצת עיר -   מר יגאל חדד    
 חבר מועצת עיר -  מר אברהם פרנקל     
 חבר מועצת עיר -  מר ישראל עזרי רמתי    
 חבר מועצת עיר -  מר יצחק אלמליח    
     

 
 :חסרים

 סגן רה"ע -  מר משה שיטרית    
 חבר מועצת עיר -  מר שלום אדרי    
 חבר מועצת עיר -            מר צבי ווליצקי    
 חבר מועצת עיר -  מר שמואל גרינברג    
 חבר מועצת עיר -  מר חיים זמורה    
 חבר מועצת עיר - מר ישראל סילברסטין    
 חבר מועצת עיר -  מר שלמה  ברילנט    
 סגן רה"ע  -  לנדרגב' רינה הו    
 חבר מועצת עיר -  מר ישראל מנדלסון    
 חבר מועצת עיר -  מר ניסים בריח    
 חבר מועצת עיר -  מר אסצ'לו מולה    

 
 
   

 מנכ"לית -  גב' מירה מינס  :משתתפים
 רגזב -  מר אריה ברדוגו    
 יועמ"ש          -                 מר מיקי גסטוירט     
 מבקר העירייה          - יעקב דהן                         מר     
 רמ"ט רה"ע  -  מר יוחנן מאלי     
 עוזרת רה"ע -   גב' סתיו סעד    
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 על סדר היום:

 דנציגר וביצעו בה פעולות  חןשהצילו את המורה  -הוקרה לתלמידי ברנקו וויס
 :החייאה לאחר שהתמוטטה בכניסה לבית הספר

 
של הטוב שקורה בעיר ש ופיחהמנהג שלנו בעירייה הוא לפתוח כל מליאה ב ראש העיר:

עם מליאה הישיבת את מתכבדת לפתוח והפעם זה טוב מיוחד. וב"ה יש המון ממנו. 
את הפעולות הנכונות והביאו ועשו  במצוקהתלמידים מברנקו וויס שראו את המורה 

ה יותר מכל דבר אחר ואני רוצה לומר תודה אמיתית מתוך מסירות ובשבילי זחיים  תהצלל
 . ולהורים היקריםלתלמידים למורים גדולה 

 
 :המורה

 שרון חיים 
 התלמידים: 
 אביעד איטח

 כהן אליה  
  ניר בוזגלו.

 
 מברך את התלמידים על פועלם החשוב. ארנרייך:ישעיהו 

 
 
 הודעה על הסכם קואליציוני עם סייעת ש"ס.. 9
 

שמחה להיות היום במעמד של הכנסת סייעת ש"ס לקואליציה,  אני מאוד :ראש העיר
בבית שמש אנחנו מראים כי אפשר , בהנהלת העירכל תושב מרגיש שיש לו נציגות עכשיו מ

ואנחנו שבים יש בה סוגים שונים של תושכ מגוונת "כ הלחיות ביחד בעיר עם אוכלוסיי
ל לחיות ע"פ וכשכל אחד יטוב ו הםל יהיהמסוגלים עם כל המורכבות לאפשר לכולם ש

 דרכו.
שותפות ועין טובה בין כלל  טוב משותף מתוךה עלאני קוראת פה לכולם לקחת אחריות 

 השותפים. 
 

 .חדד ויגאלאלמליח איציק רמתי, ישראל  לשותפים החדשים:בהצלחה רוצה לאחל אני 
 

שנה להיות חיכינו מעל  ,אני שמח מאוד שהגענו לערב הזה ערב טוב לכולם :רמתיישראל 
שותפים בעיר בית שמש, צר לי לא לראות את כלל החברים מי שמייצר אידיאולוגיה של טוב 

  .לאחר ואידשקייט זה כולל גם בן אדם לחברו
נמדדים אנחנו ס היא תנועה שמאחדת בין כולם וכולם היו צריכים לשמוח בזה, "תנועת ש

 התושבים. באנו לקדם את העיר ולדאוג לכללובתוצאות 
 

ם יעובד 3נציה ארוכה לפנינו העיר קיבלה ד: חיכינו שנה שלמה יש לנו קאלמליחאיציק 
 לחבר בין התושבים ולעשות שיתוף פעולה עם הכלל ושיהיה לנו בהצלחה םיכולי ואנ חדשים

 ותודה לחברים שבאו ותמכו בנו.
 

יודעים עד  לא תמיד לנו עבודה רבהמברך על ההסכם אנחנו כתנועת ש"ס, יש : חדדיגאל 
ומאחל הצלחה רבה לנו ולכלל אני מבקש מהעובדים יותר רגישות ולתת יותר כתף  ,כמה

 החברים.
 



 בס"ד                  

                                                                        
 

 , בית שמש  5עיריית בית שמש, ת.ד. 
 20-9929000, פקס:  20-9929999, 20-9929029טלפונים 

 .rachelt@bshemesh.co.il  :co.ilyardena@bshemeshדוא"ל: 

 

  

 בית שמש    עיריית                   

משוכנע שיחד ערב טוב, אנחנו מאוד שמחים בהצטרפות סייעת ש"ס אני  ארנרייך:ישעיהו 
 נוכל להוביל את העיר להצלחה. 

ה מה שאתם מייצגים אידשקייט זה קשור לכולם וז ,אני מאחל שנעבוד בשיתוף פעולה
 .ושיהיה בהצלחה

 
 ,הם אנשי עשייה ראשונים הכנסצה לברך, הנציגים של ש"ס היו צריכים לו: רכי טובמלאכי 

 שימשיכו לעשות ולהצליח.עניינים ואני רוצה לשבח אותם ו
 

 .נצליח לקדם את העירשרוצה לאחל בהצלחה שיהיה עשייה משותפת ו: גולדברגשמעון 
 

זמן של סיום הש"ס זה בדיוק הזמן שנותן לנו לחגוג את הכניסה של ש"ס ה :ישעיהו ויסמן
יש פה התחלה חדשה, זה הזמן לברך את ראש העיר שיש קואליציה מקיר לקיר אז שאפו 

  .גדול
 

ושיהיה במזל  שתצליחונו בסייעת ש"ס מצטיינים בעבודתם, מאחל יחבר פרנקל:אברהם 
 .טוב

 
נמשיך אכן אתגר משמעותי ואני מאמינה שאנחנו  זה ברכותמצטרפת לכל ה :ראש העיר

 ברגישות ובנחישות.להוביל זאת 
 

במסגרת ההסכם, נציג מטעם הסיעה ימונה ליו"ר המועצה הדתית בתיאום עם ראש העיר, 
בנוסף, נציג ימונה לממונה על מנהלת מבני דת, ממונה על תיק מורשת המזרח ויו"ר ועדת 

היו חברים בוועדות הבאות: ועדת משנה לתכנון ובנייה, המכרזים העירונית. נציגי ש"ס י
ועדת כספים, ועדת כ"א, ועדת משנה להקצאות, ועדת איכות הסביבה, ועדה למחיקת 
חובות והנחות. נציג מהסיעה ימונה כחבר דירקטוריון בחכ"ל, חבר דירקטוריון בהנהלת 

 המתנ"סים וחבר במטה בינוי.
 רי הנהלת העיר ימונו חברי סיעת ש"ס כחב -כמו כן

 
 

 מצביעים  01מי בעד להצבעה:  אני מעלה את המינויים כחברי הנהלת העיר
 ההצבעה עברה פה אחד. 

 
 ר ועדת ביקורת."ה נסדיר את יוא: עד למועד המליאה הביוחנן מאלי 

 
משרד הפנים לציין ש בולמרות זאת חשוס היתה עד עכשיו באופוזיציה ": שברדוגו אריה

 מלאה, תודה לשר אריה דרעי. פעולהבשיתוף על איתנו וופהתעלה על עצמו 
 

זו הזדמנות טובה להודות לשר ולצוות המשרד על ליווי העירייה בתנאים הלא : ראש העיר
 פשוטים בהם אנחנו נמצאים. אנו רואים במשרד הפנים שותף מלא. 

 
 טקס יםביום א' מתקילחנוכה ממקום יותר מאיר.  אנחנו נכנסים ,שיהיה לנו בהצלחה

 הדלקת נרות לעובדי העירייה עם תושבי העיר ואני מזמינה אתכם לקחת חלק באירוע.
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 -הישיבה נעולה  -
 
 

  
 

   _________________       _______________ 
 ד"ר עליזה בלוך            ערן בן דב          

 ראש העיר                 מנהל ומשאבי אנושסמנכ"ל  
 
 


