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 2021/26/08מיום   22מן 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 אברהם פרנקל

 חבר מועצת עיר -   מר אלי פרץ
 חבר מועצת עיר -  מר אסצ'לו מולה    

 חבר מועצת עיר -  מר חיים זמורה
 חבר מועצת עיר -   מר יגאל חדד    

 חבר מועצת עיר  -  מר יוסי גולדהירש
 חבר מועצת עיר -  מר יצחק אלמליח    
 חבר מועצת עיר - ק ויסמןמר ישעיהו יצח    
 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

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

 חבר מועצת עיר -  אדרימר שלום 
 

 
 : חסרים

 חבר מועצת עיר  -  מר אלישיב גוטמן
 חבר מועצת עיר                              -  מר ישעיהו ארנרייך

 
 :  משתתפים

 גזבר העיר  -  מר אריה ברדוגו   
 יועץ משפטי   -  עו"ד מיקי גסטוירט     
 מבקר העירייה   -   מר יעקב דהן   
 רמ"ט ראש העיר   -    גבאי מר נתי   
 רכז ישיבות המועצה  -  מר ניסים כהן    
 עוזר רכז ישיבות המועצה  -    מר דוד וקנין   
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 :על סדר היום

 
 הרמת כוסית לכבוד ראש השנה.  .1
 שאילתות של חברי המועצה.  .2
 : שלהלן  שהונחו ע"י חברי המועצה הצעות לסדר היום .3

 עדכון על תמונת תחלואת הקורונה בעיר. –אלמליח יצחק  .א
 הערכות העיר לימים הנוראים בצל הקורונה.  –אלמליח יצחק  .ב
 זכר יהודי אתיופיה. הקמת אנדרטה  –אסצ'לאו מולה  .ג
 . ון תאגיד מי שמש בע"מאישור תיקונים בתקנ –שמעון גולדברג  .ד

 אישור מורשה חתימה בבתי ספר. .4
 דו"ח וועדת ביקורת.  .5
 דיווח על וועדת השקעות.  .6

 הארכת מועד להגשת בקשה להנחה בארנונה –תוספת לסדר היום 
   

 :בישיבה

 
. ישיבת מליאה אחרונה לשנת 22אני מתכבדת לפתוח את המליאה מן המניין מס'  –ראש העיר 

 תשפ"א.  ) ראש העיר מתכוונת להרים כוסית לרגל ראש השנה (. 
 

 הרמת כוסית לכבוד ראש השנה 
 

 אין הסכמה להרמת כוסית עכשיו, השאילתות הם הראשונות.  –שלום אדרי 
אנחנו קבענו בתחילת הקדנציה שהמליאות מתקיימות ביום רביעי האחרון של כל חודש  -רינה הולנדר 

ואנחנו ידענו שהמליאה מתקיימת אתמול. החוק ברור מאוד, אם רוצים לשנות את היום צריך הסכמה 
. נקבע פה ללא התייעצות שהמליאה הזו תתקיים היום ) חמישי (. לאור העובדה של כול חברי המועצה

שהמליאה נקבעה ללא התייעצות, נאלצתי לוותר את סעודת ההודיה ואת יום ההולדת שנקבע להיום. 
המתוכנן. כאן אני רוצה לומר  לוח הזמניםלכן אני רוצה להבין למה בהינף יד הורסים לאנשים את 

במליאה הזו והגעתי למרות הכול ואני לא אכיר במליאה ובכל החלטה שאחשוב שלא שאני לא מכירה 
 הייתה צריכה להתקבל אני אגיש עתירה. 

 תודה על ההערה.  –ראש העיר 
 
 

רציתי לבקש לאחר הרבה פניות שקיבלנו לאחרונה ומכוון שנגיף הקורונה חזר ואנחנו  –יצחק אלמליח 
בות זאת קאנשים שלא הספיקו להגיש את הטפסים להנחות. בע כבר עיר אדומה ואנחנו רואים הרבה

 הרב סילברסטין הגיש הצעה לסדר ואני מבקש את התחשבות ראש העיר ולהעלות את הבקשה לדיון. 
נושא זה לא מופיע בסדר היום. אבל אין לי התנגדות להעלות את הנושא לסדר היום. יחד  –ראש העיר 

 ספה לסדר היום. הול עם זאת רק שלא כל דקה תהיה בקשה
  : מי בעד שנעלה בקשה נוספת ) אחת בלבד ( לסדר היום. הצעה

 בעד  12 :  הצבעה
 

 . ההחלטה להוסיף נושא אחד לסדר היום התקבלההחלטה : 
 

לפני תחילת המליאה , אני רוצה להעלות עוד משהו, אנחנו לא רוצים שחלילה  –ישראל סילברסטין 
מישהו ימצא עצמו מפוטר אוטומטית ממליאת מועצת העיר. בשני המליאות האחרונות היו חסרים 
חברים רבים. על פי החוק, ראש העיר צריכה להוציא מכתב אחרי שני מליאות ולהתריע כדי שלא יהיה 

 . תהיעדרויו 3-למצב שבן אדם יגיע 
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 תודה, ההערה נרשמה.  –ראש העיר 
 

 עדכון על קבלת תרומה 
לפני שאני מעלה את הנושאים לסדר היום אני מבקשת לעדכן : אני רוצה לעדכן על קבלת  –ראש העיר 

תרומה שהתקבלה מעמותת צפון אמריקה למען הפעלת תגבור לימודי ושיעורי העשרה לבני העדה 
 ₪.  96,294האתיופית בסך 
 על בסיס מה מניחים נושא זה בפני המליאה.  –שמעון גולדברג 

 רומות ואני רק מעדכנת. נוהל ת –ראש העיר 
 האם מדובר רק בהודעה של ראש העיר.  –שמעון גולדברג 
 מדובר רק בהודעה של ראש העיר.  –מיקי גסטוירט 
 רק ראש העיר יכול להוציא הדעות כאלו ?  –שמעון גולדברג 
 הסכום הזה שנתרם האם יש כבר תוכניות איך יקבלו הילדים את הפעילות ? ואיך –אסצ'לאו מולה 

 נדע שהכסף ילך באמת הולך לילדים ? 
 אתה מוזמן לבוא ולהיות מעורב.  –ראש העיר 

 ברוב הזמן שהוועדה מתכנסת אני לא יכול להשתתף מאילוצי עבודה.  –אסצ'לאו מולה 
 אפשר גם לשמוח שקיבלנו תרומה למשהו טוב.  –ראש העיר 

 
 

 נתחיל עם הנושאים שעל סדר היום.  –ראש העיר 
 

מיקי, עדיין לא קיבלנו תשובה לגבי קיום הישיבה היום ולא ביום רביעי. מליאת  -שמעון גולדברג  
העיר קבעה ) בתחילת הקדנציה ( שהמליאה תתקיים בימי רביעי. לכן אי אפשר לשנות את המועד ללא 

מליאות  אישור המליאה. כי מליאת העיר היא הסמכות לשנות. בנוסף, עד עכשיו לא התקיימו כבר שתי
 וזה בניגוד לחוק. 

העובדה שיש אירוע שבגללו דוחים את המליאה מיום רביעי ליום חמישי אינו תקין ולא היה מקום 
לשנות את היום. מיקי,  באיזה סמכות הוחלט לשנות את היום אם האירוע היה ידוע מחודש יוני ומה 

 היה השיקול דעת בעניין ? 
לבטל חוקים, לרמוס אנשים ואם אני רוצה להגיש עתירה, מי ממן  מיקי, זה לא הגיוני –רינה הולנדר 

 לי את העתירה ? אני יכולה להגיש בקשה לוועדת מתכננים שיממנו לי יעוץ משפטי לעתירה ? 
 אבל לא יאשרו את יכולה להגיש –מיקי גסטוירט 
 םואנחנו חייבי 24/7אנחנו כחברי מועצת העיר נבחרנו לשרת את הציבור, שירות של  –שמעון גולדברג 

להתאים עצמנו לפעילות הנדרשת עם כול הקשיים שבכך. אני רוצה לשבח למשל את הרב אברהם 
לכן, אני רוצה לדעת  .פרנקל ) חסיד בסלב ( שעשה הכול כולל שינוי כרטיסי הטיסה לנסיעה לאומן

חתה המליאה מיום רביעי ליום חמישי. זה לא העניין דווקא של הדחייה ביום אלא מאיזה סמכות נד
 ההכשרה של הדברים. 

 שמענו את הדברים ואני רוצה להתקדם.  –ראש העיר 
חברים, האם נראה לכם סביר שאנחנו מבקשים התייחסות משפטית ואנחנו לא  –שמעון גולדברג 

 מקבלים. 
 ה ואתה יכול לכעוס עליי. החלטאת אני קיבלתי  –ראש העיר 

כבוד ראש העיר, אני לא כועס עליך, את לא עושה לי שום דבר אישי ואני מקווה שגם  –שמעון גולדברג 
 את לא כועסת עלי. יחד עם זאת אני פה לשרת אלפי אנשים שבחרו בנו לייצג אותם. 

 אני רוצה לעבור הלאה.  –ראש העיר 
 

מיקי, הרב אלמליח הגיש הצעה לסדר. רציתי לשאול, האם ההצעה כפי שנכתבה  –שמעון גולדברג 
 עומדת בהוראות החוק. אני רוצה להבין, האם בקשה לשמוע זו הצעה לסדר ? זה לא שאילתה. 

 הסדר הוא קודם דיון בשאילתות.  –מיקי 
 למה ההצעות שלפנינו הם שנבחרו ולא הצעות אחרות שנשלחו ?  –משה שטרית 

 הבחירה הייתה לפי סדר הגעת הבקשות.  –העיר  ראש
 למרות שביקשתי לא קיבלתי חומרים והיה מצופה שהחומרים יישלחו פי שביקשנו.  –משה שטרית 

אתם נותנים לראש העיר בדיוק מה שהיא רוצה. ראש העיר לא העלתה שום נושא למעט  –שלום אדרי 
יכולה לעשות לבד. בואו נעביר את המליאה הזו.  שינוי מורשה חתימה. לכן, בוא נבדוק מה ראש העיר
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ונראה מה יקרה. הרצון של ראש העיר לראות אותנו מתפרקים לא יקרה. אבל הגוש לא יתפרק. אבל 
יתפרק, אז שיתפרק. לכן חברים, תשאירו את השאילתות פשוט חבל על הזמן כי ראש העיר  אם גם

אחת לעתירות. אנחנו הדירקטוריון ואנחנו נשאר  פועלת עם הכלים שיש לה. אבל , צריכים ללכת פעם
 ביחד ונראה הדרך של מי צודקת. 

 כול מי שמקטין ערך של תרומה, מוזמן גם להשיג תרומה.  –ראש העיר 
 
 

  שאילתות של חברי המועצה – 2סעיף 
 

   ראש העיר מקריאה 
  שאילתה של חבר המועצה אדרי שלום .1

האם קיים מסמך חתום בניך לבין סיעת אגודת ישראל על כך שבפועל את נותנת להם נציג חרדי 
 נוסף בוועדה על חשבון הציבור הכללי או שהסיכום הוא "סיכום שבשתיקה"? 

 
 על הסדר ההקראה והמענה לשאילתות. ( מתנהל דיון ער ) 
 

סדר הדברים הם : " ישיב בכתב לבעל השאילתה ויקרא את התשובה בישיבה.  –מיקי גסטוירט 
 השאילתה והתשובה יחולקו לחברי המועצה " 

 האם לא ביקשת לזמן את כול העובדים למליאה.  –רינה הולנדר 
אנחנו ביקשנו מבכירי העובדים הכפופים לראש העיר ולמנכ"ל העירייה לבוא  –שמעון גולדברג 

מעריך את מי שבא. אבל , עוד פעם אנחנו רואים שאין התייחסות לבקשה. אני רוצה לישיבה. אני 
חברי מועצה מתואמים ועדיין לא עשינו את מה שאנחנו יכולים. אני חושש שלא  12לומר שאנחנו 

מבינים על מה אנחנו מאותתים. לכן אם אנחנו "נשחק דוקים " אז כולם " ישחקו דוקים ". בשלב זה 
ת שנת הלימודים. אבל אם מישהו ינצל את המצב, נעשה את מה שנדרש. יחד עם זאת לא שיבשנו א

 אם לא תהיה ברירה, אנחנו נעצור את הכול. 
אנחנו מכירים בכך כראש העיר אבל אי רוצה שיכירו בנו כחברי מועצת העיר. אנחנו חלק מהנהגת 

 אנחנו מאוחדים נדע איך לפעול.   העיר ואם לא ידאגו לילדים ולמוסדות שלנו ויעשו " הפרד ומשול "
מיקי, אני רוצה להתייחס למה שאמרת, אם אתם לא רוצים שאנחנו נדבר ונקריא  –שלמה ברילנט 

את השאילתה תכבד ראש העיר ותקריא את השאילתה. אי אפשר שנגיע למצב שאתה לא מקריא 
שאתה נותן לנו לשאול  ואתה נותן תשובה , הפרוטוקול עובד גם על שמיעה כי יש הקלטות. אז או

בצורה מתורבתת, או שתיקח לנו גם את הזכות הזו שניתנת בכול מקום. אם אתה רוצה לחסום אותנו, 
 יהיה על ראש העיר להקריא. 

אתה יכול לבקש מה שאתה רוצה , אבל אני מקריא את פקודת העיריות, פקודת  –מיקי גסטוירט 
לחלק את השאילתה. השאילתה היא רק חייבת מהעיריות לא מחייבת להקריא את השאילתה היא 

יתר חברי המועצה  .של חבר מועצה ספציפי וחזקה עליו שהוא יודע את השאילתה והוא מקבל תשובה
 מקבלים את השאילתה לפניהם. אני לא כתבתי את פקודת העריות. זו הפקודה. 

 א את השאילתות. שלמה , אני שמחה שאתה רוצה להקריא ואני ממנה אותך להקרי –ראש העיר 
אני רוצה להוסיף, כיוון שהמליאה פתוחה לציבור, הציבור צריך לשמוע את  –ישראל סילברסטין 

 השאלות שאנחנו שואלים. 
 

 מקריא את השאילתה :  -שלום אדרי  
 לא את ,בפועל .המשנה ועדת ר"יו  .את הוא הנציג ,ובניה תכנון בוועדת נציג יש " מאוחדת עיר"  סיעת לסיעתך

 שלך המקום ממלא . ווליצקי צבי המועצה חבר הוא לישיבות שמגיע היחיד חרדי הלא הנציג . לישיבות מגיעה
 ממלא שכן ונדיר תמוה  ,מוזר צעד  .ארנרייך ישעיהו העיר לראש המשנה ישראל אגודת סיעת ר"יו הוא בוועדה

 ארנרייך והרב . מהשנייה אחת שונה כך כל נדה'אג בעלות מפלגות וחומר קל , הסיעה מאותה כלל בדרך הם מקום
 עיר לסיעת שהצביעו מהאלפים שנבצר מה שלו הציבור קול את ביטוי לידי ומביא פעם מדי לישיבות מגיע אכן

 .מאוחדת
 :השאילתה

 על בוועדה נוסף חרדי נציג להם נותנת את שבפועל כך על ישראל אגודת סיעת לבין בינך חתום מסמך קיים האם
 ?"שבשתיקה סיכום" הוא שהסיכום או הכללי הציבור חשבון

 אין מסמך.  –ראש העיר 
 בל לא ענית לי האם יש סיכום שבשתיקה. ; אאת עונה לי על זה : " אין מסמך " –שלום אדרי 
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כל ההסכמים הקואליציוניים נעשו בכתב ופורסמו כדין. אני רוצה לומר באופן עקרוני  –ראש העיר 
שאלי פרץ היה אמור להיות הממלא מקום שלי אבל לאור העובדה שהיה צריך סגן ראש עיר כממלא 

 כיטוב. מלאכי מקום שלי אז עשינו הצרחה ואלי הוא הממלא מקום של 
עיר כממלא מקום. ואני שואל את היועץ המשפטי איפה זה  איפה כתוב שצריך סגן ראש –שלום אדרי 

 כתוב. 
 על ממלא המקום להיות כשיר כדי להיות מחליף.  –מיקי גסטוירט 

אתה מדבר על כשירות. לא תואר . אזי אני שואל את ראש העיר איך זה שלאחר  –שלום אדרי 
 לנציג חרדי ? שהתחייבת שהוועדה תהיה בידיים ציוניות ואת מוסרת את המקום שלך 

 
 שאילתה של חבר המועצה שלמה ברילנט  .2

 
תקצוב אגף שפ"ע, האם אתה  – לשאילתה של חבר המועצה שלמה ברילנטאני עוברת  –ראש העיר 

 רוצה להקריא את השאילתה ? 
 

 כן! שלמה מקריא את השאילתה:  –שלמה ברילנט 
 אפשרות כל ע"שפ לאגף אושר אשר בתקציב אין ,העיריה תקציב את אישרה אשר המועצה בישיבת שהודעתי כפי

 .תקין באופן לתושב שרות לתת
 צוות עם ביחד מובילים חופי תמיר מר שפע מחלקת ומנהל מו'ג דודו מר התפעול האגף מנהל כי כהיום המצב

 לעמוד מנת על ,שלהם היכולת גבולות מתיחת תחת ולילה יום האגף את העובדים
 .הלב מכל אותם להוקיר יש כך ועל .ביעדים
 תקצוב וכן אדם כוח צוותי לתגבר מנת על השנה עוד ע"שפ לאגף לתוספת התקציבי התכנון מה לדעת אבקש

 .שכזה גודל בהיקף לעיר כראוי קדימה העיר את להצעיד מנת על ורכש לחומרים
 כשאקבל תשובה אשאל את שאלת ההמשך. 

 
לשפ"ע, תקציב שאושר על ידך. הייתי שמחה את התשובה שלי אליך שלחתי , יש תקציב  –ראש העיר 

 לתת יותר אבל זה מה שאנחנו יודעים לייצר בתקציב הזה. האם עניתי על שאלתך ? 
לא קיבלתי את התשובה. הדברים שנכתבו על ידך אינם נכונים. אני עמדתי במליאה  –שלמה ברילנט 

מיליון ולא עמדת בהבטחה זו. אז,  4ואמרתי בברור שאין מספיק התקציב ואת הבטחת תוספת של 
לכתוב עכשיו שזה באישור שלי ? ביקשתי לשנות וביקשתי לתקן וגבר לא קרה. לכן, לא קיבלתי תשובה 

 התקציב לא מספיק וצריך להוסיף עובדים. לשאלה שלי, 
 

 למליאהמלאכי כיטוב נכנס 
 

 אני שמחה שאכפת לך מניקיון העיר.  –ראש העיר 
 

  שמעון גולדברגשל חבר המועצה  1מס' שאילתה  .3
 

 שיבוץ תלמידים.  –ואני עוברת לשאילתה של חבר המועצה שמעון גולדברג  -ראש העיר 
 

 מקריא את השאילתה :  –שמעון גולדברג 
 לי ידועים להיום נכון ,וסמינרים חינוך למוסדות התקבלו שלא לבנות בנוגע פניות מספר לי היו האחרונים בחודשים

 ,לממונה החינוך באגף הרלוונטיים לגורמים פנייתכם למרות וזאת חינוך למוסדות שובצו/התקבלו שטרם בנות מספר
 גם מה ,מסגרת ללא וילדה ילד יהיה שלא דגלך על חרטת כהונתך כל במשך כאשר וזאת ,למפקחים ואף למנהלים

 מדורי שבעה ולעבור ,השנה ללמוד אמורים הם היכן השנה פתיחת לקראת ממש יידעו לא שתלמידים סביר שלא
 .גיהינום

 :השאילתה
 שטרם תלמידות/תלמידים קיימים האם ,לימוד במוסדות משובצות יהיו אכן הבנות שכל דואג מי לדעת אבקש
   ?ב"תשפ ל"לשנה מסודר לימוד מקום להם נמצאה

 
בנות שאינן מרוצות מהשיבוץ והנ"ל  3מינהל החינוך אמון על הנושא. נכון להיום ישנן  –ראש העיר 

נמצא בטיפול מינהל החינוך. אם ידוע לך על בנות שאינן משובצות, אני מבקשת שתעביר למינהל 
 לך שאלת המשך ?  החינוך להמשך טיפול. האם יש
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את מפנה אותי למינהל החינוך, אני הפניתי ילדים למינהל החינוך והם לא שובצו.  –שמעון גולדברג 
לכן , אני נפגשתי עם מנהלי מוסדות ואני שיבצתי באופן אישי מספר בנות שעד שבוע שעבר לא שובצו. 

 השאלה היא , למה את מפנה אותי למינהל החינוך ? 
 אני מזמינה אותך לפנות אליי אם משהו לא טופל במינהל החינוך.  –ראש העיר 

 
  שמעון גולדברגשל חבר המועצה  2מס' שאילתה  .4

 
 נעבור לשאילתה השנייה של חבר המועצה שמעון גולדברג. 

 
 מקריא את השאילתה :  –שמעון גולדברג 

 הילה ד"לעו שמש בית עיריית של בשמה פישר גדעון ממשרד רבי'ג רות ד"עו י"ע מכתב נשלחה 4.8.21 בתאריך
 ניתנה כ"כמו ,ובניה לתכנון בוועדה לסמכויותיי ובקשר העיר ראש להתנהלות בנוגע ,אותי היתר בין שמייצגת רווח

 .ובניה בתכנון לסמכויותיי בנוגע 13.7.21 מיום פישר גדעון ממשרד ד"חוו
 

 :השאילתה
 למרות וזאת ,חיצוני ד"עו שהינו פישר גדעון למשרד זו משפטית עבודה מסירת את ואישר ביקש מי לדעת אבקש

 ?בלבד הרשות של ש"היועמ י"ע להתבצע צריכה טיבה שמעצם במשימה שמדובר
 יש אישור של וועדת מתכננים. הבקשה היא של היועץ המשפטי ובהתאם לצרכיו.  –ראש העיר 

אני רוצה להבין, אני פניתי ליועץ המשפטי ורק לאחר שבוע וחצי לאחר שביקשתי  –שמעון גולדברג 
 את חוות הדעת. רציתי לדעת מה נעשה בימים שבין בקשתי לבין וועדת מתכננים. 

 אני אבדוק עם היועץ המשפטי ואני אחזיר לך תשובה.  –ראש העיר 
 

  רינה הולנדרהמועצה  תשאילתה של חבר .5
 

 אני עוברת לשאילתה של חברת המועצה רינה הולנדר.  -ראש העיר 
 

 מקריאה את השאילתה :  –רינה הולנדר 
 העיר בית שמש הולכת וגדלה וצרכי הציבור מרובים.

בעלי צרכים  בעיר קיימות אוכלוסיות הנזקקות לשירותי רווחה שונים כדוגמת מרכזי טיפול לילדים ומבוגרים
לאנשים עם מגבלה, משרדים  שישים, מרכזי רווחה חוץ ביתיות, מרכזי תעסוקהמיוחדים, מרכזי יום ומועדונים לק

 מוניציפליים לקבלת קהל ולמתן שירותי רווחה ועוד ועוד.
, קבעה הלאוכלוסיי מתוך הכרה בחשיבות השירותים האלה למען תפקודה של חברה תקינה ולצורך מתן שירות

 (שטחים חומים) לצרכי רווחה. הציבוריים בעירהממשלה קריטריונים להקצאת אחוז מסוים מהשטחים 
בטרם תמשיך  העליתי את הנושא של הקצאות רווחה וביקשתי כי יתקיים דיון 2020במליאת מועצת העיר בינואר 

 העיריה להקצות שטחים חומים לצרכים אחרים.
 :שאלה

בנין, )  המבנה הקיים . מהו השטח במ"ר המוקצה בעיר לכל אחד מהתחומים הבאים, מה כתובת השטח ומה1
 :(מנ"ד, קרקע פנויה וכו

 (תשושי גוף/תשושי נפש) . מרכז יום לקשיש1
 (רווחה). אגף לשירותים חברתיים 2
 . מרכז טיפולי למבוגרים ו/או ילדים עם מגבלה שכלית3
 . מועדוניות לתלמידי חינוך מיוחד4
 . מרכז לאנשים עם אוטיזם5
 . מפעל מוגן/מפעל עבודה שיקומי6
 מועדונית רווחה מכל סוג .7
 . מסגרות יום טיפוליות מכל סוג8
 . כל מבנה אחר המיועד לצרכי רווחה9

רינה, כסגניתי וכממונה על הרווחה ביקשתי שאת תשיבי לשאלה. זאת העבודה שלך. אני  –ראש העיר 
 ים לטפל בדברים ובחרת שלא להגיע. מהזמנתי אותך כמה וכמה פע

של ההקצאות ולא קיבלתי תשובות. פונה בעניין הזה  האני מכמעט תחילת הקדנצי –רינה הולנדר 
עליזה, זה לא בתחום טיפולי, אני לא בוועדת הקצאות ולא משתתפת בוועדת משנה להקצאות. אני 
פונה שוב ושוב לקבל תשובות ולא מקבלת אותה. אם לא אני הכנתי תשובה וחילקתי אותה לחברים. 

 דיף שאת תתני תשובה. אבל אני חושבת שע
 אני מצפה ממך לתת את התשובה.  –ראש העיר 



 
 

 בס"ד                  

                                                                       

7 
 

  

 בית שמש    עיריית       

אגף הרווחה אינו מתעסק בהקצאות ולמרות שאני וגילה רונן מבקשים להיות חלק  –רינה הולנדר 
 מהעניין ולכן אין לנו מושג מה יש בעיר ומה אין. 

 רינה, את הוזמנת ולא הגעת.  –ראש העיר 
אף פגישה בנושא ההקצאות. אבל אני עשיתי מחקר והגענו לחוברת של לא הוזמנתי ל –רינה הולנדר 

מינהל התכנון שמסבירה איזה הקצאות וכמה מטרים צריך לנושאי רווחה. בעקבות זאת פנינו לכול 
הגורמים בעירייה וביקשנו לכנס דיון ולא נענינו. כיוון שעליזה ביקשה שאענה על השאילתה. אז עניתי 

בתי בעניין. עם השתלשלות העניינים. בחודשים האחרונים פנו עמותות שיש וצרפתי לכם חומר שכת
להם כסף להקמת ומעוניינים להקים מבנה לטיפול בילדים עם צרכים מיוחדים וכול מה שהם צריכים 
זו הקצאה. אבל למרות הפניות החוזרות הם לא נענים. וכאן אני שואלת למה לא מבוצעות הקצאות 

 לו. כמו שצריך לצרכים הא
 חלק מהעמותות האלו בתהליך מתקדם ואני לא אנקוב בשמם כי הם באמצע תהליך.  –ראש העיר 

 
  צבי וולצקישאילתה של חבר המועצה  .6

 
 אני רוצה לעבור לשאילתה של חבר המועצה צבי ווליצקי.  -ראש העיר 

אולם, כפי שהודיע היועץ המשפטי לא מדובר בשאילתה שנוסחה כדין על כן אין צורך להשיב. יש 
 להכין את השאילתה בצורה מסודרת לפעם הבאה. 

 אני לא מוצא הבדל בין השאילתה של רינה לשאילתה של צבי ולכן אני לא מבין.  –שלמה ברילנט 
 על ספק יחיד ולכן לא מעלים אותה. בשאילתה של צבי מדובר בנושא  חשוב  –שלום אדרי 

התנהל וויכוח ער בעקבות אי העלאת השאילתה של צבי ווליצקי,  על מבנה השאילתות ועל הפרוצדורה הקשורה ) 
 ( להעלאת השאילתות 

 
 ישעיה ויסמןשל חבר המועצה  מס'  שאילתה .7

 
 נעבור לשאילתה של ישעיה ויסמן.  –ראש העיר 

 מקריא את השאילתה :  –ישעיה ויסמן 
שכונת רמת אברהם אוכלסה כמעט לפני שנתיים, התושבים משוועים שם לכיתות לימוד, אין שום כיתה בנויה 

 בשכונה.  400בשכונה, לפי ידיעתי מתוכננות להיבנות כיתות ואף קיים תב"ר לבניית כיתות במגרש 
 השאילתה : 

את בניית הכיתות בתב"ר הקיים, מתחינת תשתיות כינסת הקבלן  מה ראש העיר ועובדי העירייה עושים בשביל לזרז
 מבצע וכל המסתעף. 

לגבי בית הספר אתה יכול לשאול את יו"ר הוועדה הקודם והוא יכול לענות לך על חלק.  –ראש העיר 
אליו התייחסת  400העירייה עושה מאמצים רבים לבניית כיתות בכול שכונות העיר. בנוגע למגרש 

וע עבודות תשתיות מיליוני שקלים. באחד מדיוני וועדת המשנה לתכנון והבניה הודיעו נדרש לביצ
חברי הוועדה על התקדמות מספר פרויקטים של היזם  בהשלמה ובביצוע העבודות הנדרשות על מנת 
לאפשר את בניית מוסדות החינוך, בנתיים לא נעשו הדברים ולכשיעשו אני אביא תב"ר לאישור 

 יבלת את התשובה, האם יש לך שאלת המשך ? המליאה. האם ק
אני שאלתי לגבי תב"ר מסוים שקיים. ורציתי לשאול מה עושים כדי לבנות לפי התב"ר  –ישעיה ויסמן 

 הקיים. 
המגרש לא היה זמין ואתה יכול לשאול את היו"ר הקודם של הוועדה למה הוא לא היה  –ראש העיר 

 שאה. זמין.  כשהוא יהיה זמין אני אדאג להר
 כשאני עובר כול יום ליד המגרש אני רואה שהוא זמין.  –ישעיה ויסמן 

 כשהמגרש יהיה זמין אני אדאג לזה. –ראש העיר 
 

 ישעיה ויסמןשל חבר המועצה  2מס' שאילתה  .8
 

 מר ויסמן, אתה רוצה לקרוא את השאילתה על הקצאות למוסדות חינוך ?   -ראש העיר 
על עמדתם או"ם " או מי לא ו" –מי מה ) התנהל דיון ער בין ישעיה ויסמן לבין ישראל רמתי וחברים נוספים  

 אופוזיציה (  –קואליציה  בקונפליקט 
 

 מקריא את השאילתה :  –ישעיה ויסמן 
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עיר עם אנשי ציבור בבימים האחרונים פורסם כי ראש העיר יחד עם המשנה לראש העיר הרב ארנרייך סיירו יחד 
 : עירשונים ב במוסדות הלימודים מחוץ לעיר בפתיחת שנת 

 611 במגרש במוסדות סיירה העיר שראש פורסם היתר בין
 . 17רח' נחל רפאים  –"דרכי נועם" 

 .15רח' ירמיהו הנביא  –"נתיב התורה" 
 .  15רח' ירמיהו הנביא  –"קהילת יעקב" 

 
 :השאילתה

 למוסדות הקצאה  תהליך או שימוש זכות או הקצאה הסכם יש האם ,אלו למוסדות יםנהמב של ההקצאה מצב מה
 מחוץ אישים עם יחד בהם הצטלמהר העי שראש שפורסםנים למוסדות הנ"ל המב הוקצו תאריכים ובאיזהנ"ל , ה

 .לעיר
 

 ) התנהל דיון ער בין ישראל מנדלסון לשמעון גולדברג וחברים נוספים על ההקצאות שניתנו לקהלים השונים ( 
 

אני שמחה שאתה מודע שאני מבקרת במוסדות אני מידי יום נמצאת במוסדות שונים  –ראש העיר 
הקצאת מבני חינוך היא מלאכת  ,בעיר לראות מה קורה , אני משתדלת לפחות. בואו נגיד את האמת

מחשבת הדורשת חשיבה וכוללת מעבר בין מבנים. ההקצאות המדוברות נמצאות בתהליך וכמובן 
טובת ילדי העיר עמדה לנגד עינינו בקבלת ההחלטה. נעשית מלאכה מאוד מאוד גדולה לאיתור 

 הצרכים. מדובר בקפיצת מדרגה בטיפול. 
שאלתי באיזה תאריכים הוקצו המבנים ולא . אני היות ולא הבנתיאני רוצה להוסיף,  –ישעיה ויסמן 

קיבלתי תשובה. את כתבת בתשובה שטובת תלמידי העיר עמדה לנגד עינינו , אני רוצה לדעת מי זה 
 "עינינו " ?  ובאיזה סמכות. 

עניתי ואני אענה שוב. זו פעם ראשונה מזה שנים שמנהלי  מוסדות הגיעו אליי עם רשימת  –ראש העיר 
 תלמידים עם מספרי תעודת זהות כדי לוודא שבאמת מקבל מי שצריך ולא סתם מחלקים.  

חיים זמורה, כפי שהודיע לך היועץ המשפטי, לא מדובר בשאילתה שנוסחה כדין, אני  –ראש העיר 
 ה כהצעה לסדר ונביא אותה בפעם הבאה. מציעה שתכין אות

אני לא חושב שראש העיר אשמה בשתי השאילתות ששאלתי. כי ראש עיר לא יכולה  –חיים זמורה 
לנהל הכול. אבל אנחנו כחברי מועצה מבקשים דבר פשוט תקציב צעירים שיהיה לכול המגזרים , 

עצת העיר בשלום ובאחווה ואנחנו . אנחנו מקווים שבזמן הקרוב שכולם למוןאנחנו מבקשים שוויו
נקבל סמכויות אמתיות. כלומר, כול האחראים לתרבות ישבו יחד. לכן בקיצור, אני מבקש שהיכל 

 התרבות יישרת את כול המגזרים ושתקציב הצעירים יחולק בשווה.  
 

 אסצ'לאו מולהשל חבר המועצה  1מס' שאילתה  .9
 

 מקריא את השאילתה : מולה לאו אסצ'
 "משה מבצע" למועדון נוספת קומה הקמת על הוחלט הנוכחית הקדנציה של לדרך ביציאה
 שמש בבית אתיופיה יוצאי קהילת של והחי התוסס המרכז את מהווה המועדון .הנרקיס שברחוב

 פעמיים ולא פעם לא .העדה על הנמנים העיר תושבי לאלפי במעלה ראשונה חשיבות ובעל
 נוספת קומה להקמת תפעלי שאת כך על סגורים בחדרים וגם רשמיים אירועים במהלך התחייבת

 .תקועה עדיין התוכנית .וכלום הקדנציה בתוך שנים 3 כמעט אנחנו .הנרקיס ברחוב למועדון
 :השאילתה

 נוספת קומה ולהקים בהתחייבויותייך לעמוד מנת על הנוכחית בקדנציה לעשות מתכוונת את מה
 ?למועדון

 
אתה צודק, יש תקציב לעניין ואני לוקחת את זה על אחריותי ונוציא את זה לפועל בזמן  –ראש העיר 

 הקרוב. 
 

אני רוצה שכולם ידעו ולמעשה כולם יודעים שאני הממונה הרלוונטי. ההבטחה שזה  –שלום אדרי 
יקרה השנה, לא קרה. אזכיר שמדובר בתוכנית מימי משה אבוטבול. מדובר בכספי פיס שעל פי 

ישבתי עם הקהילה עשרות ₪. מיליון  3כם מחצית הכסף נמצא בטיפולי ואני הקצאתי למועדון ההס
פעמים עד שהכסף הגיע. וכמו שהודית לארנריך על עניין המוסדות לכן אני אודה למשה אבוטבול על 

 האישור להכין את התוכניות למועדון של העדה ושל הקונסרבטוריון. 
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 אסצ'לאו מולהשל חבר המועצה  2מס' שאילתה  .10
 

 נעבור לשאילתה השנייה של חבר המועצה אסצ'לאו מולה.  –ראש העיר 
 

 הקמתי .ארצה בדרכם שנספו אתיופיה יהודי לזכר אנדרטה הקמת על עקרונית החלטה התקבלה בערך כשנה לפני
 ההנצחה אופן על דיונים התחלנו .ראוי מקום לאתר מנת על בעיר לסיורים ויצאנו העדה מנכבדי המורכבת ועדה

 התגלה שבועות מספר לפני .שנתי טקס בו לקיים יהיה שניתן מקום להקמת להוביל רצון מתוך האנדרטה וצורת
 התברר שנחשף שאחרי מסמך .שטרית משה העיר ראש סגן עמיתי עם יחד השתתפתי בו דיון על שמספר מסמך

 קורים שלא דברים ועוד זייף כלשהו עירייה עובד שטרית משה עמיתי של חתימתו את ,מחתימתי בו שהתעלמו
 את להוציא שרוצה ,בעיר אתיופיה יוצאי של הגדול הרוב את שמייצגת ,הועדה עם נותרנו עכשיו .מסודרות בעיריות
 .בעיר ומרכזי פומבי במקום הציבור כלל ואל אתיופיה יוצאי למועדון מחוץ אתיופיה יהדות מורשת

 :השאילתה
  ?לציבור וראויה רחבה שתהיה אתיופיה יהודי לזכר אנדרטה להקים מנת על העיר ראש לעשות מתכוונת את מה

 
כבר הודעתי לך קודם ויותר מפעם שאני רוצה להקים את האנדרטה. הקמנו צוות עם  –ראש העיר 

 נציגי הקהילה שבאה לדבר גם על הנספים מסודן. האם קיבלת את התשובה. 
 

של הציבור כן. רק רציתי לדעת על איזה נציגים את מדברת. למעשה אני הוא הנציג  –אסצ'לאו מולה 
 האתיופי ולכן אני שואל עם איזה נציגים נפגשת. מי היה בוועדה שאת מדברת עליה. 

 אתה מוזמן.  –ראש העיר 
 האם כול אחד יכול להיות " נציג הקהילה ". מה זה מוזמן ?  –אסצ'לאו מולה 

 פעמים הוזמנתם להשתתף בישיבות גדולות ולא הגעתם ?  כמה –ראש העיר 
 מי הזמין אותי ?  –אסצ'לאו מולה 

 
 ישראל סילברסטיןשל חבר המועצה  1מס' שאילתה  .11

 
 נעבור לשאילתה של חבר המועצה ישראל סילברסטין.  –ראש העיר 

 
אני עובר למשהו אחר ואני מקווה שראש העיר תקבל זאת בהבנה. אני רוצה  –ישראל סילברסטין 

ח ) שאגב, דעתי לא השתנתה ( אבל הצורה שדיברתי לידידי ישראל ויכווהולבקש סליחה. מתוך הלהט 
רמתי. לא הייתה מתאימה וגם כלפי ראש העיר הייתה לי התפרצות וגם על זה אני מבקש סליחה. 

 אך הדרך בה זה נעשה לא הייתה ראויה. כולם נה לעצם הטענות זה לא מש
 נעבור לשאילתה של חבר המועצה ישראל  סילברסטין :  –ראש העיר 

 
 מקריא את השאילתה :  –ישראל סילברסטין 

 סמינר לשימוש גנים אשכול הקצאת
  :השאילתה

 עבור קבע או זמנית בהקצאה המשקפיים בשכונת ילדים גני עבור שנבנה מבנה להקצות כוונה יש האם לדעת ברצוני
 ? לבנות סמינר

 
הטענה שגוייה. אין החלטה כזו. ללא שום קשר, החלטות וועדת ההקצאות יובאו  –ראש העיר 

 למליאה.
 שאלתי אם יש כוונה.  –ישראל סילברסטין 

 אין כוונה.  –נתי גבאי ) בשם ראש העיר( 
 

 ישראל סילברסטיןשל חבר המועצה  2מס' שאילתה  .12
 

 נעבור לשאילתה נוספת של חבר המועצה ישראל סילברסטין :  –ראש העיר 
 

 מקריא את השאילתה :  –ישראל סילברסטין 
 חינוך למוסדות מבנים בחלוקת קריטריונים

  :השאילתה

 . חינוך למוסדות זמניים ומבנים קבע מבני מחלקים כאשר הקריטריונים הם מה לדעת אבקש
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וועדת הקצאות בלבד. מינהל חינוך החלטות לגבי חלוקת מבנים הינה של מינהל חינוך  –ראש העיר 

הרלוונטיים ומגבש רשימה בהתאם לצרכים ולמצאי. רשימה זו נדונה בודק את כול הפרמטרים 
 כהמלצה למליאה. בוועדת הקצאות ולבסוף מוגשת 

 
 החינוך מנמק בפני הוועדה את החלטתם.  אני רוצה להוסיף שאלה, האם מינהל –ישראל סילברסטין 

 כן ! –ראש העיר 
 

בעניין תוכניות הטיפול בנוער חרדי נושר. כפי שאילתה של חבר המועצה אברהם  פרנקל  -ראש העיר 
 על כן אי אפשר להשאיר אותה. שהודיע לך היועץ המשפטי , לא מדובר בשאילתה זה נושא גדול 

 המהות של המושג " שאילתה "  האם אפשר להבין מה –אברהם פרנקל 
 מדובר בשאלה קצרה ומענה קצר.  –מיקי גסטוירט 
היא מאוד קונקרטית ומאוד מצומצמת. אם תסתכל על השאלות הקודמות השאלה  –אברהם פרנקל 

 הן היו רחבות יותר. 
 יסביר לכולם איך צריכה להראות שאילתה. הינו רוצים שמיקי  –שלמה ברילנט 

 מיקי יעשה סדנה איך מנסחים שאילתות.  –ראש העיר 
 

 נעבור לשאילתה של חבר המועצה אברהם פרנקל  –ראש העיר 
 מקריא את השאילתה :  –אברהם פרנקל 

 
 עם ןיהמני מן שלא מועצה מליאת קיום העיר מועצת מליאת חברי רוב דרשו האחרונים בחודשיים

 .היום לסדר נושאים שלל
 תוך יום אחד  לקיימם נדרשת בחוק לקבוע ובהתאם העיר ראש אלייך בקשתם את הפנו המועצה חברי

 קיום על שיורה המחוז לממונה לפנות הפעמים בשני ונדרשנו בוצעה לא הבקשה אך ,הבקשה ממועד
 .החוק
 ראש מצד שלילית דוגמא למעשה הלכה והיווה רב באיחור אך תהליך של בסופו נעשה שהדבר כמובן
 .ולשונו ככתבו החוק לשון קיום בדבר העיר לתושבי העיר

 :השאילתה
 ?כמתבקש ןיהמני מן שלא מליאה לקיום ככתבו החוק את לקיים שלא העילה תהיהי ומה האם

 היה ספק אם הוגשה בקשה כדין ולכן הזימון יצא לאחר בירור הנושא.  –ראש העיר 
בשונה מתכתובות המיילים שהיו לנו מולך ומול משרד לא קיבלתי תשובה לשאלה כי  –אברהם פרנקל 

ומדובר בנושא אקוטי של קיום הוראות החוק וזה משליך על כול ההתנהלות. הפנים והיועץ המשפטי 
מביע את דעתו תוך שהוא נסחף עם החוק. השאלה חברי המועצה כבר התייחסו לכך שהיועץ המשפטי 

 היא האם יש בעיה או סיבה לאי כינוס . 
 עומסים והתארגנות. , רק סיבהלא הייתה  –ראש העיר 

 
 משה שטריתשל חבר המועצה  1מס' שאילתה  .13

 
 נעבור לשאילתה של חבר המועצה משה שטרית.  –ראש העיר 

 מקריא את השאילתה :  –משה שטרית 
 "סדר לעשות" היא הנוכחית לקדנציה שלך המטרות שאחת בפניי הצגת אנשייך ועם איתך פגישות מספר במהלך
 ורק אך האירועים כלל את לרכז הוא לעשות שביקשת הדברים אחד .שמש בית בעיריית האירועים ניהול בעולם

 בבית המרכיבים השונים והגוונים זרמים לפי בחלוקה וכמובן כך על האמון העירוני הגורם ,האירועים אגף תחת
 בינו בפועל הפרדה וביצוע לאומי הדתי לציבור האירועים נושא הוא לשנות שברצונך לי שאמרת הדברים אחד .שמש
 . קניין היה דאז שבתפקידו וקנין דוד העובד לבין

 אירועים לערוך מפסיק שהוא מתחייב הוא שבו מסמך על אותו שהחתמתם לי נאמר הרכש למנהל להפיכתו כתנאי
 מי גם הוא ובחוקים בתנאים העמידה את ובחן הרכש את שניהל מי שבמרכזו הברור העניינים ניגוד יתבטל ובכך

 של בסוג שעמדו אחרות אירועים מחלקות של בבקשות דן הרכש את שניהל מי ,מכך וגרוע ,הבקשה את שהגיש
 .איתו תחרות

 :השאילתה
 קיבל"   ואפילו בעירייה לאומי הדתי לציבור אירועים כאחראי בתפקידו ממשיך וקנין דוד מר שבבירור העובדה לאור

 ?אותו החתמת עליו המסמך את לבטל החלטת האם ,החרדי ולציבור הכללי לציבור אירועים לקדם והחל  "קידום
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אני לא יודעת על איזה מכתב אתה מדבר. דוד וקנין הוא עובד עירייה המבצע את הנחיות  –ראש העיר 
 אנשי המקצוע ועושה זאת לשביעות הממונים עליו. 

זאת לא הייתה השאלה שלי. האם בענייך מדובר בניהול תקין שמנהל הרכש הוא גם  –משה שטרית 
 מנהל אירועים. 

 זו החלטה של ניהול העירייה.  –ראש העיר 
 אז למעשה אין לך תשובה בעניין. אני עובר לשאילתה נוספת :  –משה שטרית 

 
 משה שטריתשל חבר המועצה  2מס' שאילתה  .14

 
 אני עובר לשאילתה נוספת :   –משה שטרית 

 
 ביגון מעוז מר נבחר הראשון במכרז .החינוך מנהל ראש לתפקיד מכרזים שני התקיימו הנוכחית הקדנציה במהלך
 ובמקום הראשון במקום עמר קובי מר נבחר השני ובמכרז ,דרור שרי 'הגב נבחרה השני ובמקום הראשון במקום

 בחינוך ניסיון ושום האחרים למתמודדים ביחס חינוך במערכות דל ניסיון למרות .דרור שרי 'הגב נבחרה ,שוב ,השני
 "ופדגוגית חינוכית הבנה" כמו הסברים לאור השני במקום להיבחר דרור 'הגב פעמיים הצליחה ,פורמלי בלתי

 לאחר ,כזכור ,דבר של בסופו .)הקבלה בוועדת המיעוט מדעת שנלקחו ציטוטים( "כולם לפני דוהרת" והיותה
 ולא הוזכר לא ,בוועדה הדיונים כל לאור .המנהל את לנהל דרור 'לגב לאפשר הוחלט ,עמר קובי מר של התפטרותו

 התפוצצה  2017 -ב   :ים בבת רמות ספר בית את דרור 'הגב ניהלה בה בתקופה שהתרחש מאוד חמור בנושא דובר
 ואמצעי 12 בחדשות תחקיר בכתבת פורסם הנושא .תלמידים של מגן ציוני לתקן התבקשו כי מורים טענו בה פרשה

 .בתיכון דרור 'הגב של העסקתה הסתיימה מכן לאחר ספורים חודשים .נוספים ארציים תקשורת
 :השאילתה

 קבלת לקראת עודכנו גם הוועדה חברי והאם ים בבת דרור 'הגב של העסקתה סיום ועל הפרשה על ידעת האם
  ?ההחלטה

 
 .טענתך שגוייה עובדתית. שרי נבחרה במכרז כדין –ראש העיר 

שאלתי שאלה, האם ידעת על הפרשה של סיום העסקתה והאם חברי הוועדה עודכנו  -משה שטרית 
 לפני קבלת ההחלטה. האם חברי הוועדה ידעו. 

 אני לא מכירה מידע כזה.  –ראש העיר 
 כעת שאת יודעת את המידע הזה, האם זה אומר משהו לגבי ההחלטה שקיבלתם? האם  –משה שטרית 

 אני לא מכירה מידע כזה.  –ראש העיר 
 האם את חושבת שלאור המידע הזה שרי יכולה להמשיך ולנהל את מינהל החינוך ?  –שלום אדרי 

 ת העסקתה ? בהנחה שהמידע נכון חגבי זיוף הציונים, האם זה נכון להמשיך א –רינה הולנדר 
 של האנשים. אני מבקשת שתשמרו על הכבוד  –ראש העיר 

 אני שאלתי שתי שאילתות ולמעשה לא קיבלתי אף תשובה.  –משה שטרית 
 האם קשה לענות לחברי מועצת העיר ?  –שלמה ברילנט 

 
 יגאל חדד יצא מהמליאה 

  שהונחו ע"י חברי המועצה הצעות לסדר היום - 3סעיף 
 

 אני עוברת  לנושאים שהונחו בסדר היום על ידי חברי המועצה, יצחק אלמליח, בבקשה.  –ראש העיר 
 

 עדכון על תמונת תחלואת הקורונה בעיר. –אלמליח יצחק  .א
 

אני מבקש שכול מה שקשור לענייני הקורונה שנצביע להעביר את זה לדיון  –ישראל סילברסטין 
 לדון בזה. בוועדת הבריאות כי זה המקום 

 . בעניין הקודם אני מבקש לומר משהוא –יוסי גולדהירש 
  בבקשה.  –ראש העיר 

מצד אחד יש עניין אני רוצה לדבר על שני שדברים. האחד הוא בנושא של שרי דרור.  –יוסי גולדהירש 
אז השולחן הזה הוא לא המקום להעלות את כבעייתי של צנעת הפרט וחיסיון ואם יש משהוא שחשוד 

אנחנו היינו חלק מוועדת הבחינה וועדת הבחינה ד שני, כן , כן צריך לבדוק דברים כאלה. הדברים. מצ
שקיבלה את שרי הייתה צריכה לקבל את מלוא המידע. לעניין שתי השאילתות שנדחו למליאה הבאה, 
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אחת מהן היא שלי. אז אין בעיה אבל אני רק אומר שהשאלה הזו הופנתה לא בכדי ולא רק לראש 
 א גם לסיעת ש"ס. העיר אל

 
 להצעה לסדר היום, יצחק אלמליח בבקשה : נחזור  –ראש העיר 

  הצעה : יצחק אלמליח מקריא את ה
לאחרונה צוינה המעורבות העירונית במגוון דרכים הנוגעים במלחמה בנגיף הקורונה ולקבוצות השונות. דובר על 

 ברחבי העיר, דובר על חיסונים במוסדות חינוך, עידוד חיסונים למבוגרים ועוד.  בדיקות סורולוגיות
 

אבקש לשמוע עדכון על תמונת התחלואה בעיר, על מגוון דרכי ההתמודדות לבלימת התפשטות הנגיף בגל הנוכחי 
 בציבור החרדי והערכות לקראת חגי תשרי הבאים עלינו לטובה.

 
הצעה זו. אני מבקש להעביר את הדיון בנושא של הקורונה לוועדת אני מתנגד ל –ישראל סילברסטין 

 הבריאות העירונית. 
 אני חושב שיצחק אלמליח לא סיים את דבריו.  –ישעיה ויסמן 

אי אפשר לקיים דיון. צריך לקיים הצבעה על ההצעה הנגדית. לפי פקודת העירייה,  –שמעון גולדברג 
 חמש דקות. למציע ולמתנגד. לאחר מכן מעלים להצבעה. ד מהם יש לכול אח

אני רוצה להרחיב על מה שביקשתי. עד שראש העיר נתנה רשות לכינוס וועדת  –ישראל סילברסטין 
הבריאות לקח הרבה זמן. אני לא חושב שיו"ר וועדה צריך לקבל אישור לכינוס הוועדה. דבר שני, 
חשוב לי מאוד לקיים את הדיון בוועדת הבריאות, זה המקום הנכון לדיון כי אנחנו נמצאים ברשת 

הרב, יש בעיה בנושא העזרה לחולים שנמצאים בבית ובעניין ערים בריאות ואנחנו גאים על כך. לצערי 
וגיות הבדיקות הסרולוגיות. אני קיבלתי מידע ממשרד הבריאות שדיבר על כך שמצב הבדיקות הסרול

בריאות התושבים זה לא משחק. יש פערים בין המצב האמיתי לבין התמונה בבית שמש לא טוב. 
שמצטיירת מהודעת הדוברות. לכן, אני מבקש לכנס בקרוב את וועדת הבריאות ולדון בנושא הקורונה, 

 בוועדה ולא פה במליאה. 
 על מה אנחנו מצביעים ?  –רינה הולנדר 

 , האם להעביר את הדיון לוועדת הבריאות ? הצבעה אני מעלה ל –ראש העיר 
 

 בעד.  11:  הצבעה
  

לפני שאני מעבירה את הדיון לוועדה, אני רוצה להגיד משפט אחד בתוך הדיון על ההצעות  –ראש העיר 
ו הזדמנות לנצל את הבמה הזו לסדר היום. היום קמנו לבוקר עם הכי הרבה מאומתים לקורונה! ז

את כול האנשים שבסביבתכם, את כול הנוער, שיצאו להתחסן. כמו כן אני מבקשת ולבקש מכם לעודד 
 גרום לאנשים להתחסן. שתפעלו בתוך הקהילות שלכם ומול מנהלי המוסדות שיעשו הכול כדי ל

 
     : להעביר את הדיון על תחלואת הקורונה בעיר לוועדת הבריאות העירונית.  החלטה

 
 

 הערכות לימים הנוראים לנוכח הקורונה בעיר. –אלמליח יצחק  .ב
 

 הצעה שניה לסדר היום של מר יצחק אלמליח, בבקשה.  –ראש העיר 
 : מקריא את ההצעה לסדר היום  –יצחק אלמליח 

אנחנו נמצאים שבועות לפני חגי תשרי הבאים עלינו לטובה. ההערכות בעזרת ה' רבה ומרובה: אירועי סליחות, 
ארבעת המינים, שמחת בית השואבה. השליחות שלנו, ב"ה, לעשות הכול שחגי תשרי יעברו  הסדרי תפילה, שוק

 בבטחה ובבריאות איתנה לכלל תושבינו. 
 אבקש לשמוע את הערכות העיר לימים הנוראים תחת התפרצות נגיף הקורונה. 

 
אני מתנגד להצעה. אני חושב שהמקום המתאים לדיון הוא בוועדת שפ"ע וגם בוועדת  –שלמה ברילנט 

הבריאות. לכן, אני מבקש לקיים דיון משותף של וועדת שפ"ע וועדת הבריאות יחד ונדון בדברים ונזמן 
להגדיר מבחינה חוקית מי אמור לזמן וועדות לאור את כול הנוגעים בדבר. בסוף דברי אבקש ממיקי 

דה שבנוסח פקודת העיריות מי שאמור לזמן את ישיבת הוועדה הוא יו"ר הוועדה ולא מזכיר. העוב
 יחד עם זאת אני שמח שהשארתי בשפ"ע משנה סדורה איך אפשר לעשות את שוק ארבעת המינים

ושמחתי לתרום את הידע שלי בעניין ואני עושה זאת בשמחה. אני חושב שיש להשתמש בניסיון הרב 
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ולהשתמש גם בניסיון  להיעזר בהערכות  בכול הנושאים הקשורים להערכות בחגי תשרי שצברתי  כדי
של ישראל בהתייחס לקורונה. לכן אנחנו מבקשים להעביר את הנושא לוועדה משותפת של שפ"ע 

 ובריאות. 
בעקבות הנחיתך שעיקר פעילות חבר המועצה הוא בתוך המליאה ובתוך ההחלטה  – מלאכי כי טוב

עכשיו שנושאים כבדי משקל לא נידונים במליאה. אז , אני יכול להוריד נושאים אלו שהתקבלה 
 במליאה אני לא יכול לדון על זה. מראשי ולא לחשוב עליהם כי בוועדה אני לא חבר ו

אני רוצה להצטרף לדבריו של שלמה בעניין שוק ארבעת המינים. אני רוצה להעלות  –משה שטרית 
 עבודתם הקשה של מח' רישוי עסקים.  את

 לא דיברתי על קרדיטים ואני מתנצל.  –שלמה ברילנט 
לפני יום כיפור מדובר בעבודה ותכנון נהדר, מה שאני לא יכול להגיד על חלוקת הציוד  –משה שטרית 

שנעשה בצורה גרועה. אני מקווה שהנושא הזה יקבל טיפול נכון וראוי ושלא נחזור על המראות 
 מבישים שהיו. ה
 

 חיים זמורה יצא מאולם המליאה

 
 אני רוצה לקבל ממיקי תשובה בעניין מי מזמן את הוועדה.  –שלמה ברילנט 
 את התשובה לא אתן כעת, אלא אעביר אותה בצורה מסודרת.  –מיקי גסטוירט 

 
 מי בעד להעלות את ההצעה לסדר היום ?  –ראש העיר 

 בעד  5 – הצבעה
 

 ?מי בעד להעלות את הנושא לדיון בוועדת בריאות ושפ"ע  –ראש העיר 
  בעד  11 – הצבעה

 
 וועדת שפ"ע. וועדת הבריאות  משותף של ההצעה תועבר לדיון  – החלטה

 
 

 הקמת אנדרטה לזכר עולי אתיופיה. –אסצ'לאו מולה  .ג
 

 לאו מולה, בבקשה : 'הצעה לסדר היום של מר אסצ –ראש העיר 
 בראשות ציבורית ועדה הקמתי חודשים מספר לפני .ארצה בדרכם נספו אתיופיה יהדות קהילת מבני אלפים ארבעת

 טקס לקיים נוכל בו במקום לבחור היה הרצון .להנצחתם ביותר הנכון לפתרון להגיע נוכל שיחד מנת על העדה נכבדי
 להצבת ביותר והראוי הנכון כמקום גוריון בן בשדרות בחרנו .בעיר מרכזי במקום רבים לתושבים חשוף ושיהיה שנתי

 .מכובדת אנדרטה
 

 המוקדש התקציב היקף .אתיופיה יהודי של לזכרם אנדרטה גוריון בן בשדרות להקים מחליטה העיר מועצת מליאת
 .הרשות מקרנות יילקח התקציב .שקלים 250,000 עד הוא האנדרטה הקמת לטובת

 
 קיבלתי את חוות הדעת, אבל אני מזכירה שדברנו על כך בשאילתה ואני כבר אמרתי כן! –ראש העיר 

 ואלי לא יודעת על מה לדון עכשיו. 
 לדון על המקום.  –לאו מולה 'אסצ

, אין זה העלותהמלצתי היא בעד האנדרטה. דיברנו על כך ולא נחזור על הדברים. לגבי  –ראש העיר 
  את הסכום. אנחנו נעשה על כך דיון ונביא להחלטה. בסמכותך להעלות  

 אני לא מעורב במה שנעשה ואני לא מכיר את הוועדה.  –לאו מולה 'אסצ
 היום. צעה לסדר להצבעה האם להכניס את ההאנחנו נדבר על זה. אני מעלה  –ראש העיר 

 
 בעד  12 – הצבעה

 
 במליאה התקבלה. ההצעה להכניס את הנושא לדיון  – החלטה

 
 :  דיון בהצעה
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אני מקווה שנלמד להיפתר מהבעיה שאנחנו לא משמרים מורשת של כול הקבוצות  –משה שטרית 
מבני הקהילה האתיופית שנספו בדרכם  4,000 –בעניין האתיופים, מדובר ב והעדות השונות במדינה. 

לישראל. מדובר באסון הומניטרי של יהודים שחלמו ורצו להגיע לישראל. מדובר באסון וחלק מהערים 
לעומת זאת בבית שמש בשנת והחליטו על הנצחה מתאימה. החשיבות של העניין בארץ כבר הבינו את 

 . אתיופיתלקהילה ההמיועד בית כנסת אחד ראוי  כשיש קהילה גדולה של העדה האתיופית ואין 2021
 

 יצחק אלמליח יצא מהמליאה. 

 
 יש להם את המבנה בנרקיס.  –יוסי גולדהירש 

שמחות ולא למגוון שימושים שחלקם הגדול סביב  כמועדון המבנה משמש את העדה –משה שטרית 
ראוי, מכובד בית כנסת מבנה של בני העדה והטקסים הקשורים בכך ואין מדובר ב תההלוויועלינו 

לא נשכח שמדובר במבנה אחד לשימוש לקהילה ולא לכלל פעילות הקהילה.  המשמש כבית כנסת 
 גדולה מאוד. 

אני שמח שיש בקשה שלדעתי היא היסטורית לכן אני חושב שחשוב שניתן את דעתנו על הבקשה הזו. 
כי יש בקשה לוועדת השמות ) שתתכנס בהקדם ( לקרוא את שם השכונה החדשה הנבנית ליד שערי 

 יהדות אתיופיה שיה התושב בית שמש. העיר תישא את שמו של הרב רפאל הדנה ז"ל שהיה מגדולי 
 הוא ואשתו.  –ראש העיר 

שלמה על שם. אני חושב שאנדרטה שתהווה מוקד להסברה על אנחנו ננציח שכונה  –משה שטרית 
 חשובה זו הוא חשוב ונחוץ. הקהילה 

 
 יגאל חדד נכנס למליאה
 אלי פרץ יצא מהמליאה 

 
יש לי פינה חמה מאוד לעדה האתיופית. קיבלתי אותם כשכנים במבצע שלמה  -  ישראל סלברסטין

שחלקם הגיעו אומנם בטיסה אבל חלק ולמדתי מהם כמה מילים באמהרית. מדובר באנשים מיוחדים 
עשה את הדרך ברגל ושמעתי הרבה סיפורים מבני משפחה על המסעות הללו ועל הנספים בדרך. לכן 

 נדרטה לזכרם של הנופלים בדרך בצורה מכובדת ומהר. אני חושב שיש להקים א
לאו הגיש בקשה להנציח את הנספים מקרב עולי אתיופיה ואני רוצה לדבר על 'אסצ –רינה הולנדר 

מה קורה עם החיים מקרב עולי אתיופיה. יש אדם אבי סלומון שהוא עיוור בן העדה האתיופית. אבי 
ברמה ג. הם במשך שנה רץ מרטון שגר בשכונה א' וכעת עבר לשכונה ג'. אבי ואחותו הקימו בית כנסת 

העירייה הקצאה לקהילה שלהם ולא מצליחים תוך שהם מרגישים דחייה ולהרגשתם וחצי מבקשים מ
על בסיס גזעני. הבקשה שלהם להקצאה לא נדונה ולכן אני חושבת שכשם שאתה מבקש להנציח את 

אני חושבת שחשוב וראוי שיהיה לעדה האתיופית ברמה ג'  הנספים אנחנו צריכים לכבד את החיים.
 בית כנסת לקהילה. 

 
 יים זמורה נכנס למליאה ח
 

 עוד מישהו רוצה להתייחס?  –ראש העיר 
שמבחינתי, אני רוצה להתייחס. קודם כול אני מברך על ההצעה הזו. אני רוצה לומר לך  –ישראל רמתי 

אנשים שעלו לארץ מתוך תשוקה ורצון עז להגיע לארץ ומתו בדרך הם אנשים שמתו על קידוש השם. 
 טפל בהם. אשמח ליצרו קשר עמי ואני שלגבי הקהילה ברמה ג' אני אשמח 

אני רואה שיש קונצנזוס בעניין זה. עדה זו משולבת בכול הקהילות. לכן אני חושב  -שמעון גולדברג 
אני מציע שנקיים הצבעה להקמת הזה מאוד חשוב וטוב שסוף סוף הוא מתקיים במליאה. שהדיון 

ולראש  כמה תקציב יידרשבדיוק היות ואנחנו לא יודעים כולל מסגרת תקציב מקסימאלית האנדרטה 
 היות שכולנו בעדהעיר תמיד תהיה בשליטה על התקציב כיוון שהיא חותמת על התשלומים. לכן, 

 וצה שתתקיים הצבעה מי בעד הקמת האנדרטה. אני רהעניין, 
אני סבור  משה אמר שהוא הולך לדאוג להנצחת הקיס הדנה בשכונה שבכניסה לעיר וועדת שמות,לגבי 

שמאוד חשוב להראות את החשיבות של ההנצחה ולהציג אותה בחלון הראווה של העיר. אני מבקש 
 לתמוך בהצעה זו וגם לקבוע מסגרת הוצאה. 

 
 יצא מהמליאה מנדלסון

 
 אני לא מעלה כאן להצבעה עלות לפרויקט זה.  –ראש העיר 
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לגבי העלות, אני אביא תב"ר ולכן כרגע אין דיון על  אני רוצה להעלות את הקמת האנדרטה להצבעה.
 הסכום ואנחנו נצביע רק על ההחלטה. 

 אנחנו מצביעים על הכל. –שמעון גולדברג 
 אני לא אעלה סכום.  יות סכום זה לא לגיטימכיוון שבשלב זה להעל –ראש העיר 
 מי בעד להקים את האנדרטה ?  –ראש העיר 

 
  בעד  17 – הצבעה

 
 

 הוחלט להקים אנדרטה לזכר עולי אתיופיה שנספו בדרכם לארץ ישראל.  – החלטה
 
 
 

 .שינוי בתקנון תאגיד המים העירוני " מי שמש " – שמעון גולדברג  .ד
 

 הבאים השינויים מבוקשים החברה של התקין ניהולה ולצורך החברה בתקנון בהירות אי לנוכח
  .ט"תשנ החברות חוק לפי הנתונה לסמכות ובהתאם ,החברה בתקנון

 
 :מ"בע שמש מי חברת שמש לבית והביוב המים תאגיד בתקנון כדלהלן התיקונים מוצעים

 
 :יתווסף 1 בסעיף התקנון בפרשנות

מפורשת  להחלטה בכפוף החברה דירקטוריון ואו שמש בית העיר מועצת מליאת "כללית אסיפה"
 .שמש בית העיר מועצת של

 
 : 32 בסעיף ויתוקן יתווסף

 :להלן כקבוע ימונו הדירקטורים.  32
 

 כל המניות כמחזיקת , שמש בית עיריית מועצת י"ע יתמנו הדירקטורים  :כדלהלן יתוקן א' ק"בס
 ראש או/ו מועצת העיר חברי רוב י"ע לה שתוגש מועמדים רשימת לפי וזאת החברה של המוצאות
  .העירייה

 
 

 : כדלהלן יתווסף 'ד ק"בס
 
 הצעת פי על למנות (4אחר במקומו ) ולמנות דירקטור כל העיר מועצת חברי רוב פי על לפטר ( 3) 

  .שהיא סיבה מאיזה נתפנה הדירקטור שמשרתו במקום אחר דירקטור העיר מועצת חברי רוב
 
 

  :כדלהלן יתוקן 'ה ק"בס
 

 או/ו העירייה ראש הצעת לפי בית שמש עיריית מועצת החלטת פ"ע יעשו דירקטורים ופיטורי מינוי
 י(שינו ללא הפסקה המשך ... ) ובלבד שניתנה ,שמש בית העיר מועצת חברי רוב הצעת

 
 :החלטה הצעת

 
 מ"שמש בע מי חברת שמש לבית והביוב המים תאגיד תקנון תיקון את לאשר מחליטה העיר מועצת

 לממונה על ,ימים עשר ארבעה בתוך זו החלטה נוסח את למסור העירייה ל"מנכ על , המוצע כפי
החברות  ולרשם ) 2001 -א"תשס ,וביוב מים תאגידי חוק לפי( וביוב מים לשירותי החברות עניני

לעדכן  ,לטפל כ"כמו ,ט"תשנ החברות לחוק )ב( 21 לסעיף בהתאם המשפטים במשרד והתאגידים
  .זו החלטה ליישום דין לכל בהתאם הרלוונטיים הגורמים את
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 יש בידכם את חוות הדעת של היועץ המשפטי. האם אתם עדיין רוצים לקיים דיון ?  –ראש העיר 
אני אסביר . היועץ המשפטי, לשאלתי ולמרות שעדיין לא ענה במפורט, כן, בוודאי ! –שמעון גולדברג 

השנתית היא אסיפה מיוחדת  הוא בעצם מתייחס לחות דעת של עו"ד אביב ברנט שאומר שהאסיפה 
 . אני רוצה לשאול את מיקי,בחברה זו העירייה כיוון שבעל המניות היחידמ והיו"ר שלה זו ראש העיר

) ולא של עו"ד  ממשלתית  חוות דעת מוסמכת ומחייבת,דרה או האם יש הג ישהאם בתקנון החברה 
 .היא האסיפה הכללית בחברת מי שמש או בחברה הכלכלית בית שמשי מהמגדירה חיצוני ( 

אתחיל ואדגיש שתאגיד המים כך נוהג מהיום שהוקם. כך מתקיימות האספות בפועל  –מיקי גסטוירט 
. אני לא במחלוקת, הנושא כפי שאמרתי לךיחד עם זאת ו כשראש העיר משמשת כיו"ר האסיפה.

השתתפתי העמדה הזו הייתה מקובלת ) וגם עמדות מצאתי פסק דין בעניין אבל במסגרת ימי עיון ש
 אחרות ( אבל העמדה הזו מקובלת ואני גם חושב שהיא נכונה משפטית. 

המים כיום יש בעל מניות  אסיפה כללית מוגדרת בחוק החברות כאסיפה של בעלי המניות. בתאגיד
ואז יהיה תאגיד יות נוספות ורשעוד עיריות ורפו טאחד. באופן עקרוני יכול להיות שכשבעתיד יצ

 ולכן התקנון כולל התייחסות גם למצב זה.משותף ואז יהיו עוד כמה בעלי מניות. 
מועצת חייבים גם את אישור מליאת שברה הכלכלית יש חוק מיוחד המדבר על דברים מסוימים בח

 דירקטורים יבוא למליאה אבל לא כאסיפה כללית. , זה משהו מיוחד. לכן, יש הוראה שמינוי  העיר
ליד מועצת יש אבחנה בעניין הוועדה המקומית ביושבה כוועדה מקומית ויש כיושבה  –שמעון גולדברג 

         . זמן הזימוןההבדל בניהם הוא העיר. 
 תקנון נשאר קיים בהרבה מאוד סיטואציות.  –מיקי גסטוירט 

להסביר זאת כאילו זה מייצג מספר סיטואציות כשמנגד יש פרשנות בחרת למה  –שמעון גולדברג 
 . שהיו"ר היא ראש העיר את הפרשנות  מאוד מאוד ברורה אז למה בחרת

 בפועל אנו נוהגים כך. הבחירה הזו היא כי  –מיקי גסטוירט 
אם היא ה , אני רוצה לדעת אם התקיימו ישיבות אסיפה כללית עם ראש העיר לבד –שמעון גולדברג 

 האם דווח לרשם החברות. על פרוטוקולים,  חתמה
 כן . –מיקי גסטוירט 
 אני רוצה שירשם לפרוטוקול.  –שמעון גולדברג 
מהיועץ המשפטי של תאגיד המים, אני בכוונה רציתי לקבל חוות דעת משפטית  –מיקי גסטוירט 

 חשבתי שנכון יהיה מבחינה מקצועית לא רק לתת את חוות דעתי. 
לעניין אישור ממונה מראש, ברור שצריך אישור שצריך. לכן מליאת העיר כמהלך  –שמעון גולדברג 

 מאשרים את התיקון שאנחנו רוצים ומעבירים לאישור. מקדמי 
.  האם אתם אסיפה 1ל פגם. בשורה התחתונה יש שלוש נושאים :בהצעת ההחלטה נפ –מיקי גסטוירט 

 עצם התיקונים המבוקשים .... . 2  כללית , כן או לא 
להחליט כי אנחנו ייסדנו העיר ולכן זכותנו כמועצת גם אתה טוען שאפשר גם וגם  –שמעון גולדברג 

 את החברה. 
 אני לא חושב שבסמכותכם.  –מיקי גסטוירט 
 מותר לנו לטעות. אתה לא יכול לקבוע איזה גישה לקבל.  –שמעון גולדברג 
 הנכונה. המשפטית אני יכול, אני חושב שזו הגישה  –מיקי גסטוירט 
 אבל גם אתה אומר שיש שתי גישות. ואתה לא אומר חוקי או לא חוקי.  –שמעון גולדברג 
 .די המיםהתיקונים המוצעים נוגדים את חוק תאגי –מיקי גסטוירט 
לעצם התיקונים שאנו מבקשים, לגבי אישור הממונה, מדובר על החלטה מקדמית  –שמעון גולדברג 

 כדי להעביר לממונה על תאגידי המים. 
 אתה למעשה מתקן את ההצעה שלך.  –מיקי גסטוירט 
אנחנו רק מבקשים להוסיף דבר אחד והתוספת שאנו לגבי הסמכות לפטר דירקטור  –שמעון גולדברג 

שהסמכות תהיה גם לרוב חברי מועצת העיר תהיה הסמכות. דבר שני שתהיה גם לרוב חברי מבקשים 
 מועצת העיר תהיה האפשרות למנות דירקטור. 

 
 
 
 

 2018דווח וועדת ביקורת  – 5סעיף 
 דיווח על וועדת השקעות – 6סעיף 
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יש פה עובדי עירייה שאינם אשמים שהדיון מתמשך : ולבקשאני רוצה לעצור לרגע  –שלמה ברילנט 
של מבקר העירייה עם ראשי הסיעות ( ששתי הנושאים האחרונים  ודברתי לאורך זמן רב ואני מציע )

 ידחו למליאה הבאה. ושל וועדת ההשקעות 
י בעד מ .להעביר את ההחלטהת העיר כדי מועצמחברי   75%צריכה הסכמה של אני  –ראש העיר 

 דחיית שני הסעיפים למליאה הבאה ? 
 

  בעד  17 – הצבעה
  

 
  נדחים לדיון במליאה הבאה.  בסדר היום   6 –ו   5סעיפים  – החלטה

 
 
 

 המשך דיון בהצעה לסדר של שמעון גולדברג 
 

 אני רוצה לקיים הצבעה על ההצעה שלי  –שמעון גולדברג 
 שמעתם את חוות הדעת של היועץ המשפטי שההצעה לא תקנית.  –ראש העיר 

 אני חושב שהיועץ המשפטי לאחר ששמע את הדברים שינה את דעתו.  –שמעון גולדברג 
 לא! לא שיניתי את דעתי ואני עומד מאחורי חוות הדעת שלי.  –מיקי גסטוירט 

 
 ההצעה של שמעון גולדברג לדיון ? האם אתם רוצים להעלות לדיון את  –ראש העיר 

 
 בעד , אין מתנגדים.  12 – הצבעה

 
 הנושא מועלה לדיון.  – החלטה

 
 

 :  דיון
 

לל התיקון האם אתם ממקבלים את מה שהצעתי כואני רוצה לחדד לפרוטוקול  -שמעון גולדברג  
 שהנושא יועבר מקדמית לממונה על התאגידים. 

 שהאסיפה הכללית היא מועצת העיר.  1בסעיף  הפרשנות בתקנוןאנחנו בעצם מבקשים לתקן את 
רקטורים יתמנו ע"י מועצת עיריית בית ישהדכך  1אנחנו מבקשים לתקן בסעיף קטן  32לגבי סעיף 

להבהרה, הבקשה שמינוי דירקטורים מלכתחילה גם פיטורים וגם כמחזיקת כול המניות. שמש 
 . מועצת העיררוב חברי הצעת ראש העיר או עפ"י  הצעתמינויים שאחר כך שיהיו או עפ"י 

ואנו מבקשים לחדד, כיוון שגם היועץ המשפטי אומר שיש שתי גישות לכן מועצת העיר רוצה להבהיר 
 לתקנון שהאסיפה הכללית היא מליאת העיר בלבד. 

ה הכללית. בנוסף , אנו מועצת העיר היא האסיפהצעת ההחלטה היא : להבהיר בתקנון שלסיכום , 
מאפשרים שמינוי הדירקטורים יהיו עפ"י המלצת ראש העיר ו/או רוב חברי מועצת העיר ואין סמכות 

זו סמכות מקבילה ומי שקובע זה כמובן מועצת העי. זו ההחלטה שאותה נעביר לממונה על עדיפה 
 התאגידים ואם הוא יאשר נעביר לאישור רשם החברות. 

 המליאה היום ברגע זה מתכנסת כאסיפה כללית של מה ?  –יוסי גולדהירש 
 של תאגיד " מי שמש " –שמעון גולדברג 
לא היה זימון לאסיפה הכללית הזימון היה למליאת  לא התכנסתם כאסיפה הכללית. –מיקי גסטוירט 
 מועצת העיר. 

 אתה לא יכול להחזיק את המקל משני הקצוות.  –שמעון גולדברג 
 האם עיריית בית שמש היא בעלת המניות ? –ן יטסילברסישראל 

 כן ! –מיקי גסטוירט 
צריך מלפי מה שהבהרתה , זו לא ההצעה המקורית, אנחנו לא משנים את התקנון ש –שמעון גולדברג 

 אישור הממונה מראש. 
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. 2. החלטה של האסיפה הכללית 1צריך שני דברים  כדי לשנות תקנון של החברה –מיקי גסטוירט 
 של הממונה.  אישור

  לאסיפה הכללית או מראש להעביר לרשם החברות.האישור מראש הוא להעביר  –שמעון גולדברג 
 להעביר מראש לרשם החברות.  –מיקי גסטוירט 
 אנחנו ביקשנו לזמן את האסיפה הכללית. וזה כלול בהצעה.  –שמעון גולדברג 
 ... אתם תוכלו לזמן לפעם הבאה. אתם לא יכולים ליישם החלטה  –מיקי גסטוירט 
 אבל אנחנו למעשה אותו הרכב.  –שמעון גולדברג 
 לכן בואו נצביע. אני הבהרתי אתם דיברתם, זה לא חשוב.  –מיקי גסטוירט 

  
 אני מעלה להצבעה, מי בעד ההצעה של שמעון גולדברג ? –ראש העיר 

 
 נמנע.  1נגד,  3בעד,   11 – הצבעה

 
שמועצת העיר היא האסיפה  כך שבתקנון יובהר : ההצעה לתיקון תקנון תאגיד מי שמש  – החלטה

דירקטורים יהיו עפ"י המלצת ראש העיר ו/או רוב חברי מועצת העיר ו/או פיטורי הכללית. שמינוי 
לממונה זו תועבר . החלטה רהעיואין סמכות עדיפה זו סמכות מקבילה ומי שקובע זה כמובן מועצת 

 לאישור רשם החברות. ולאחר אישורו התיקון יועבר 
 
 
   אישור מורשה חתימה בבתי ספר – 4סעיף  
 
 

בו זמני של מספר דיון ער ויש לנו מספר בתי ספר שיש צורך למנות מורשה חתימה ...   -ראש העיר 
 . חברי מועצה

יש לנו ארבע מנהלים חדשים שנכנסים לבתי הספר וללא זכות חתימה יקשה עליהם לתפקד. אפשר 
 אבל אפשר לא לתקוע כול דבר. להחליט שמצביעם נגד כי אנחנו אופוזיציה 

 כול דבר ייתקע.  –שלום אדרי 
חנו א נקדם אנחנו נתנגד לכול דבר שיעלה. לא משנה מה, גם דברים שפוגעים בנו. אנ –שמעון גולדברג 

 ולהסתדר , בשמחה רבה אבל על הכול. או הכול או שום דבר. שום דבר. רוצים לבוא 
 

 מנדלסון חזר למליאה 

 
 מי בעד שינוי מורשה חתימה בבתי הספר ?  –ראש העיר 

 
  11בעד , נגד  6 – הצבעה

 
 מליאת העיר לא מאשרת את החלפת מורשה החתימה בבתי הספר.  – החלטה

 
 
 

 . הארכת המועד להגשת בקשה להנחה בארנונה –תוספת לסדר היום 
 

אני מבקש באופן חריג , אבל אני מבקש להעלות את ההצעה הזו. אני חושב שיש  –מלאכי כיטוב 
 אנשים שזקוקים לארכה זו. 

 
 אני מקבלת.  –העיר ראש 

 
 : אני רוצה להקריא את ההצעה  –ישראל סילברסטין 
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 בית שמש    עיריית       

 המחלקה את לסגור החודש להם גרם שאף ,הגביה מחלקת על גדולים עומסים וכן הקורונה משבר המשך בעקבות
 רטרואקטיבית הנחה ולקבל( בארנונה הנחות להגשת התקופה את להאריך מבקשת העיר מועצת , ימים למספר

 . 31.12.2021 עד ) השנה מתחילת
 :החלטה הצעת

 מתחילת הנחה וקבלת בארנונה להנחה בקשה להגשת האחרון המועד את להאריך מחליטה העיר מועצת מליאת
 31.12.2021   ליום עד השנה

  
 אני מעלה את ההצעה להצבעה.  –ראש העיר 

 
 בעד , אין מתנגדים 18 – הצבעה

 
 31/12/21מועצת העיר מאשרת את הארכת המועד להגשת בקשות לארנונה עד ליום  – החלטה

 מתחילת השנה . וההנחה תינתן 
 

זו הפגישה האחרונה בשנה זו אני חושבת שמתור להגיד שנה אני רוצה להרים כוסית  –ראש העיר 
טובה ולאחל בשורות טובות לכולם. לכם ולכול בני המשפחות שלכם. אני רוצה לאחל שהשנה שנפתחת 

לכולם ושנדע לעשות טוב. אני מהמקום שלי סולחת בלב אוהב על כול תהיה שנה של בשורות טובות 
 פגעתי מבקשת סליחה אם מישהו נפגע ממשהו.  האמירות ואם

 
 תודה גדולה לכולם ו... לחיים !

 
   הישיבה ננעלה.  –ראש העיר 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 רשם : ניסים כהן 

 

          _____________________    _________________ 
 ד"ר עליזה בלוך         ניסים כהן                    

 ראש העיר             מרכז ישיבות המועצה                 

 


