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 בית שמש    עיריית       

 2021/10/27מיום   24מן המניין מס' פרוטוקול ישיבת מליאה 

 

   :  נוכחים
 ראש העיר -  ד"ר עליזה בלוך

 
 ומ"מ סגן רה"ע -  מר משה שיטרית

 סגן רה"ע  -  גב' רינה הולנדר    
 רה"עסגן  -  מר שמעון גולדברג 

 
 חבר מועצת עיר -   מר אלי פרץ

 חבר מועצת עיר -  ו מולהאמר אסצ'ל    
 חבר מועצת עיר -   מר יגאל חדד    

 חבר מועצת עיר  -  מר יוסי גולדהירש
 חבר מועצת עיר -  מר יצחק אלמליח    
 חבר מועצת עיר - מר ישראל סילברסטין    

 חבר מועצת עיר -  מר ישראל עזרי רמתי
 חבר מועצת עיר -  מלאכי כי טובמר 

 חבר מועצת עיר -            מר צבי ווליצקי
 חבר מועצת עיר -  מר שלמה  ברילנט

 

 
 : חסרים

 חבר מועצת עיר -  ר אברהם פרנקלמ
 חבר מועצת עיר  -  מר אלישיב גוטמן

 חבר מועצת עיר -  מר חיים זמורה
 חבר מועצת עיר   -  מר ישעיהו ארנרייך

 חבר מועצת עיר - ישעיהו יצחק ויסמןמר     
 חבר מועצת עיר -  מר ישראל מנדלסון    

 חבר מועצת עיר -  מר שלום אדרי
 

 
 :  משתתפים

 ייהגזבר העיר  -  מר אריה ברדוגו   
 יועץ משפטי   -  עו"ד מיקי גסטוירט     
 מבקר העירייה   -   מר יעקב דהן   
 העירעוזרת ראש   -   גב' סתיו סעד   
 רמ"ט ראש העיר   -    מר נתי גבאי   
 רכז ישיבות המועצה  -  מר ניסים כהן    
 עוזר רכז ישיבות המועצה  -    מר דוד וקנין   
 דוברות  -  מר עקיבא שפיגלמן    
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 בית שמש    עיריית       

 :על סדר היום

 

 ציון חודש המודעות לבדיקה מוקדמת למחלת הסרטן.  .1

 אישור פרוטוקולים וועדת הנחות :  .2

 338הנחות עפ"י סעיף  .א

 339הנחות עפ"י סעיף  .ב

 הנחות וועדת חריגים .ג

 אישור מורשה חתימה במוסדות חינוך.  .3

  
 :בישיבה

 
  הורדו מסדר היום בהסכמה 3 – 2סעיפים 

 
 ציון חודש המודעות לבדיקה מוקדמת למחלת הסרטן – 1סעיף 

 
רוצה בהזדמנות זו לשלוח ואני  24ישיבת המליאה מן המניין מס' אני פותחת את  –ראש העיר 

מאחלת לשלום ולכול . תנחומים ליו"ר סיעת הליכוד מר שלום אדרי על מות האם גב' אסתר אדרי
המשפחה שידעו רק בשורות טובות ושמחות טובות. גם מי שלא הכיר אותה ראה שהקימה שבט 

אנחנו  .נושכבר אינלתפארת וזה בהחלטת מחמם את הלב. ברמה האישית אומר שזה דור המשפחות 
כבר לא ממצליחים לגדל כול כך הרבה ילדים חזקים ובריאים. זה בהחלט כמו שמורת טבע מרגשת 

 וגם שיהיו בשורות טובות. סבתא שלי ומפה שולחת חיבוק ותנחומים את ברמה האישית  שמזכירה לי
תודה למי  מנו אתמול בפעם השביעית יום ניקיון ואני רוצה להגידישלושה משפטי עדכון, אנחנו קי

ויחד עם צוותים  תלמידים השתתפו יחד עם עובדי עירייה 4,500 -ששיתף פעולה וחשוב לי לציין שכ
נוספים. אי לא חושבת ששינוי תודעה עושים ביום אחד ולגרום לאנשים לקחת אחריות ושיהיה אכפת 

לאנשים שאכפת להם. אבל בעניי לעשות את זה עוד פעם ועוד פעם זה חלק מהיכולת שלנו ליצר עיר 
פעמים ולתפיסתי, ילד שעושה זאת כחלק מתוכנית הלימודים כמה ממנה. נצטרך לעשות זאת הרבה 

לבנות עיר עם תשתיות עם בניה וכבישים אני וזה חלק מזה שאנחנו צריכים פעמים בסוף זה מחלחל . 
גם אלפי גם חושבת שיש לבנות גם תשתיות אנושיות. אתמול זו הפעם הכי משמעותית שראינו 

 תלמידים וגם אוירה טובה של תלמידים ששמחו להיות חלק מהעניין.
הייתה אמירה מאוד חשובה בנושא המודעות לבדיקות ולגילוי מוקדם. אני  חודש אוקטובר במהלך 

חושבת שאחרי שאנחנו למעלה משנה וחצי באופן קיצוני מאוד מאז שקמה מדינת ישראל כנציגי ציבור 
באופן חד וברור ותלכו לעשות חיסונים עצמכם הבריאות ועל אנחנו אומרים לציבור תשמרו על 

אין פה עובד  .ת הפרט אם נבדקתי או לא נבדקתי הפך להיות הבעיה שלנוובדיקות מה שפעם היה נחל
ידענו  נועירייה אחד או חבר מועצה אחד שבצורה זו או אחרת לא טיפל בקורונה בשלבים השונים. כול

 שמדובר באחריות ציבורית.
נושא  החודש הזה הוא חודש המודעות לגילוי סרטן וגם כאן הדבר יצא ממסגרת הפרטי ועבר להיות

לכן אני רוצה לשים זאת על סדר היום ולדבר על כך וביקשתי מרינה, סגנית ראש העיר הממונה  ציבורי.
     על מעמד האישה להתייחס לנושא. 

בחודש האחרון המחלקה לקידום מעמד האישה יחד עם מחלקת הבריאות  שישראל  –רינה הולנדר 
נשים ". תו הירוק"על תקן ה "דהוורותו " נקרא השסילברסטין הממונה עליה הכינו קמפיין בפייסבוק 

. הסיבה שאנחנו "גם אני נבדקתי חודש המודעות לסרטן השד"שנבדקו העלו את המודעה וציינו 
יה הישראלית יכי זה הסרטן הכי נפוץ באוכלוסמדגישים דווקא את הסרטן הזה ודווקא אצל נשים 

הסרטן יש פער גדול בין סיכוי ההחלמה בגילוי מוקדם לבין הסיכוי  בסוג זה של ובעיקר בקרב נשים. 
. מחקרים מצאו שככול שהמודעות גדלה אחוז הבדיקות עולה ומכך גם אחוז בגילוי מאוחרלתמותה 

 הצלת הנשים עולה.
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בשבוע הבא נערוך אירוע במתנ"ס גוונים בשיתוף בית חולים הדסה וארגונים מקומיים שמוכוון יותר 
שמירה על הבריאות וחשיבות הבדיקות. מה שנשאר לי  ,ים החרדיות והדתיות. הדגש יהיהאל הנש

זה סרטן להיבדק זה חשוב ביותר. ללכת ותגידו לנשים שלכם  ,ו גבריםבאולם הזה שמרבית, להגיד
הגיל הולך ויורד. אנחנו מכירים הרבה מקרים בעיר שניצלו הודות כאשר מופיע בכול הגילאים 

 קדמות. לבדיקות המו
תודה רינה. מדובר בקמפיין חשוב ומציל חיים. אני מעודדת באופן כללי גם להיבדק וגם  –ראש העיר 

ני  יגם האירועים שנעשו הם בעוכי אני רואה בזה ערך מאוד גדול. גם הקמפיין הציבורי לשמור 
רוצה לאחל שתהיה בריאות שלמה ושלא נצטרך לעשות תפילות . אני ביותרמשמעותיים וחשובים 

  שעשינו הקדמה וטיפלנו בזה בזמן הנכון. לדעת שנמצאות בשלב מאוחר אלא להצלת נשים 
זה באמת נושא חשוב המודעות לגילוי מוקדם כך אפשר למנוע דברים. לצערי, אני  –ישראל רמתי 

ן שחמותי נפטרה מהמחלה הזאת. ברור מכיר את הסיפור הזה מהמשפחה הקרובה שלי כיוו
 ויש להם מודעות אבל יש גם לדאוג שאחרים ילכו להיבדק. שהמשפחה הקרובה הלכה להיבדק 

ן הזה יש חשיבות לגילוי מוקדם יבעני לנושא מצד וועדת הבריאות. אני אתייחס –ישראל סילברסטין 
יש לקדם את מודעות של הציבור לגילוי מוקדם דבר שלרוב מבטיח  ,גם בדברים נוספים. בכללכמו 

 לשרוד. כול פעילות שנעשה בתחום המודעות הוא דבר מבורך. סיכוי גדול 
למשתפים וגם תודה לרינה על הובלת הנושא. זו תודה לומר רוצה לאחל בריאות לכולם ו –ראש העיר 

נו הפכנו לאטרקציה של תחרות בין אנח ת בעירעל פריחת מוקדי הבריאוטובה ההזדמנות להגיד מילה 
 מי פותח פה יותר קופות לתת יותר שירות. החולים  קופות

האתיופית  חברי הקהילהלהעביר את המידע להנושא חשוב מאוד ויש לדאוג  –אסצ'לאו מולה 
 שמתקשים בשפה העברית על מנת שגם הם יבינו וישמרו על עצמם וילכו להיבדק. 

 :ני נועלת את הישיבה, שני עדכוניםלפני שא –ראש העיר 
נציגי ונהלת תעסוקה וישבו פה נציגי ביטוח לאומי, משרד הפנים יהיום קיימנו שולחן עגול של מ

שבי העיר מתוך ויתן גם קורסים וגם הכוון לתייצר שירות תעסוקה שימעסיקים מתוך רצון שלנו ל
 והזדמנות גדולה. בשורה ש וזו לא מועסקים תושבי בית שמהכמות כוונה לצמצם את 

שנה למותם של קיס הקיסים הרב הדנה ורעייתו שהיו תושבי העיר. אני הדבר השני, השבוע מלאה 
שעות  24נתקלתי במקרה בו הבעל והאישה נפטרו במרווח של אני שזו הפעם הראשונה שלומר רוצה 

והעובדה שהם גרו בני הזוג הדנה אנחנו השתתפנו באזכרות של זה מזו ולא בתאונה אלא ממחלה. 
 בעיר זו אמירה גדולה מבחינתנו ונצטרך לבחון איך זוכרים אותם ואיך פועלים בהמשך. 

אני מציע בפורומים הבאים תזמינו נציג של מח' הקליטה או של משרד הקליטה היות  –צבי וולצקי 
בשוק העבודה. כנ"ל בנושאי הכשרה מקצועית ואנו עיר קולטת קליטה ועוסקים הרבה בשילוב עולים 

 ויישום במגזר החרדי. 
 הערה חשובה, ונציגים היו.  –ראש העיר 

 
 אני רוצה להגיד תודה רבה לכולם

 
 
 

   הישיבה ננעלה.  –ראש העיר 
 
 
 

 רשם : ניסים כהן 

 

 

          _____________________    _________________ 
 ד"ר עליזה בלוך         ניסים כהן                    

 ראש העיר             מרכז ישיבות המועצה                 

 


