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 בית שמש    עיריית                   

 24/06/20 מיום 5 מס' מיוחדתפרוטוקול ישיבת מליאה 

 

 

 

 ראש העיר -  ד"ר עליזה בלוך  :  נוכחים
 סגן ומ"מ רה"ע -  מר משה שיטרית    
 סגן רה"ע  -  גב' רינה הולנדר    

 חבר מועצת עיר -   מר אלי פרץ
 חבר מועצת עיר -  מר אסצ'לו מולה    
 חבר מועצת עיר -   מר יגאל חדד    
 חבר מועצת עיר -  מר יצחק אלמליח    
 חבר מועצת עיר - מר ישעיהו יצחק ויסמן    
 חבר מועצת עיר -  מר ישראל מנדלסון    
 חבר מועצת עיר - מר ישראל סילברסטין    
 חבר מועצת עיר -  מר ישראל עזרי רמתי    

 חבר מועצת עיר -  מר מלאכי כי טוב
 סגן ומ"מ רה"ע -  מר משה שיטרית

 חבר מועצת עיר -  מר ניסים בריח
 חבר מועצת עיר -            מר צבי ווליצקי

 חבר מועצת עיר -  מר שלמה  ברילנט
 חבר מועצת עיר                              -  מר שמעון גולדברג

 

 

 :  חסרים

 
 סגן רה"ע -  מר ישעיהו ארנרייך    
 ר מועצת עירחב -  מר אברהם פרנקל     
 חבר מועצת עיר -  מר חיים זמורה    

 חבר מועצת עיר -  מר שלום אדרי
 
 
 

 משתתפים : 
 
 מנכ"ל העירייה  -  מר איתמר ברטוב     
 גזבר העירייה  -  מר אריה ברדוגו     
 יועמ"ש  -  עו"ד מיקי גסטוירט    
 מבקר העירייה   -   מר יעקב דהן     
 רמ"ט ראש העיר  -  מר יוחנן מאלי     
 דובר העירייה   -  מר רועי לחמנוביץ     
 עוזרת ראש העיר  -   גב' סתיו סעד    
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 בית שמש    עיריית                   

 על סדר היום :  
 
 2021אישור צו הארנונה לשנת  .1
 
 
 

 שולחת תנחומים לניסים כהן על מות אחותו. ראש העיר:
 

נו במשהו טוב של תושב העיר. אני שמחה כפי שאנו עושים בכל מליאה, אנו פותחים את ישיבת המליאה של
זוכת פרס ישראל. אביבה תושבת העיר, מנהלת את מרכז גישור ודיאלוג קהילתי  אביבה חלבילהזמין את 

עירוני בעיר רחובות. אביבה, באמצעות המרכז, מקדמת הידברות ומטמיעה את שפת הדיאלוג בחינוך 
לחילונים, עולים חדשים ואוכלוסייה ותיקה ועוד,  ובקרב אוכלוסיות מגוונות, יוצרת שיח בין דתיים

 ומהווה מודל ללמידה של רשויות אחרות ברחבי הארץ. 
 

אביבה משמשת כיועצת לענייני האישה בעיריית רחובות. היא בהחלט ראויה לפרס ולהוקרה  רינה הולנדר:
 זו.

רחובות שאפשרו את החיבור בהזמנות זו רוצה להודות לכם על כך שאתם מוקירים תודה לעיריית  אביבה:
 הזה. 

שנים להסתלקותו של האדמו"ר מילובביץ'.  26במסגרת האחדות אני רוצה לציין את ג' בתמוז ראש העיר: 
 יש משהו מרגש בחסידות חב"ד שעוזרת לחבר בין חלקים שונים בחברה.

 אמר דברי תורה על הרבי מילובביץ'.  ישראל:
דמות חסרה לעם היהודי. כשאני מסתכל על ההיסטוריה שלנו אנחנו  הרבי מילובביץ היא של ודמות משה:

 כ"כ מעט שחלקו של העם היהודי מתבולל.
 
 

מנהל התפעול  – דודו ג'מומנהלים שהצטרפו לעיריית בית שמש. האחד זה  2אני רוצה להציג  ראש העיר:
 , ראש מינהל חינוך. וקובי עמרהחדש שלנו 

 
 מציג את עצמו דודו:

דו, קיבלת לידיים אתגר גדול וחשוב אני מאחלת לנו המון בהצלחה. המנהל הנוסף שאני רוצה דו עליזה:
 להציג הוא: קובי עמר מנהל אגף החינוך.

 
 מציג את עצמו. קובי:

 קובי תודה רבה. שיהיה בהצלחה גדולה לשניכם. עליזה:
 

 דודו ג'מו וקובי עמר עוזבים את המליאה.
 

 . 5המליאה המיוחדת מס'  אני מעוניינת לפתוח את ישיבת
 

לקדם את מצבה של הכנסנו שינויים בצו הארנונה על מנת  2021אישור צו הארנונה לשנת  על סדר היום
העיר בית שמש, הבאת תעשיינים לעיר והשינוי שביקשנו לעשות בצו הארנונה לשטחי תעשייה גדולים 

 אלף מטר הקצאת שימושים אחרת. 15מאוד מעבר ל 
 בישעי, א.ת. לביא.  זורי תעשייהלעודד תעשייה ותרבות בעיר בונים כרגע אאנחנו רוצים 

יש את מרכיב הטייס האוטומטי ויש עוד מספר מרכיבים. היום הכנסנו  2021בצו הארנונה לשנת  אריה:
 אלף מטר.  50מעל ושטחו יהיה מפעל שיגיע אלינו הוא למספר תעריפים. תעריף נוסף ששינינו 

אלף מטר. מדרגה נוספת תעשיית עתירת  15אלף מטר. מדרגה שנייה מעל  15אחת עד  מדרגה מאיר נעמת:
 אלף מטר. המטרה לגרום ליזמים להגיע לעיר ולהשקיע. 50שטח מעל 

 
 2021אני רוצה להעלות לאישור את צו הארנונה לשנת :  ראש העיר

 טוב מתנגד( כימלאכי ) 1 - נגד    14- בעד    :הצבעה 
 

 הישיבה.אני נועלת את 
 
 

        _______________     ______________ 

 ד"ר עליזה בלוך          כהן ניסים     

 ראש העיר              מרכז ישיבות המועצה        


