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 ראש העיר -  ד"ר עליזה בלוך  :  נוכחים
 

 סגן ומ"מ רה"ע -  מר משה שיטרית
 אש העירר ניתסג  -  גב' רינה הולנדר    

 אש העירסגן ר -  מר שמעון גולדברג
 

 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 - מר ישעיהו יצחק ויסמן    
 חבר מועצת עיר - מר ישראל סילברסטין    

 חבר מועצת עיר -  מר ישראל עזרי רמתי
 חבר מועצת עיר -            מר צבי ווליצקי
 חבר מועצת עיר -  נטמר שלמה  בריל
 חבר מועצת עיר -  מר שלום אדרי

 
 

   : חסרים
 חבר מועצת עיר -   מר אלי פרץ

 חבר מועצת עיר -  מר אברהם פרנקל
 חבר מועצת עיר  -  מר אלישיב גוטמן

 חבר מועצת עיר -  ו מולהאמר אסצ'ל    
 חבר מועצת עיר -  מר ישעיהו ארנרייך

 חבר מועצת עיר -   מר ישראל מנדלסון    
 חבר מועצת עיר -  מר מלאכי כי טוב

 
 
 

 :  משתתפים
 מנכ"ל העירייה  -  יוחנן מאלימר    

 ייהגזבר העיר  -  מר אריה ברדוגו
 יועץ משפטי   -  עו"ד מיקי גסטוירט     
 מבקר העירייה   -   מר יעקב דהן   
 רמ"ט ראש העיר   -    מר נתי גבאי   
 רכז ישיבות המועצה  -  מר ניסים כהן    
 עוזר רכז ישיבות המועצה  -    מר דוד וקנין   
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אנחנו מקיימים ישיבה ראשונה אחרי יום השואה, יום הזיכרון ויום העצמאות. זו  –ראש העיר 

הזדמנות להגיד תודה גדולה לצוות שנטל חלק ועשה הכול לעשות ולהפוך את הימים האלו 
למדינת  74 –למשמעותיים. רוצה לאחל לעצמנו להיות ראויים לכבוד לחגוג את עצמאות ה 

ממונה האירועים, לשלומה ברילנט ממונה שפ"ע, אלי פרץ ישראל. תודה גדולה למשה שטרית 
ממונה ביטחון שעבדו ביחד כשי שכול הטכסים יעבדו בצורה מסודרת ומכובדת. אני מאחלת לנו 

 להמשיך בעשייה משוטפת גם בימי זיכרון וגם בימי שמחה. 
 

 
 

 א 6תוספת פרטים לסעיף  – 26/1/22מיום  27פרוטוקול מליאה מן המניין  - 1סעיף 
 
 

לבקשת הבנק ולציין  26.01.22אני מבקשת לעדכן תוספת לפרוטוקול המליאה מיום  – ראש העיר
מורשת החתימה   מנהלנית, נציגת הרשות - 033775917יגלר ת.ז סאת תפקידה של גב' זהבה 

 בחשבון בית ספר בכפר. 
 אני מעלה לאישור את התוספת לפרוטוקול. 

 
 , אין מתנגדים. 12 –: בעד הצבעה

 
 - 033775917יגלר ת.ז ס: מליאת העיר מאשרת לציין את תפקידה של גב' זהבה  החלטה

 בחשבון בית ספר בכפר. , מורשת החתימה  מנהלנית, נציגת הרשות
 

 שמעון גולדברג נכנס לאולם המליאה 
 ישראל סילברסטין נכנס לאולם המליאה 

 



 7תוספת פרטים לסעיף  -30/03/22מיום  29המניין  פרוטוקול מליאה מן - 2סעיף 
 

אני מבקשת לאשר תוספת פרטים לאישור פתיחת חשבון הורים לבית ספר בכפר  – ראש העיר
 :  של מורשה החתימה בחשבון ולציין את הפרטים הבאים  30.03.22בפרוטוקול מליאה מיום 

 
 מנהלת – 036113298נטע יעקב ת.ז 

 מנהלנית, נציגת הרשות – 033775917 יגלרסזהבה 
 נציגת הורים  – 305420531טלי חדד 

 
 אני מעלה לאישור את מורשה החתימה לפי הפרטים הנ"ל 

 , אין מתנגדים 14 –: בעד  הצבעה
 

בחשבון הורים בבית : מועצת העיר מאשרת את תוספת הפרטים של מורשה החתימה החלטה
 ספר בכפר. 

 
 
 

 מורשה חתימה בבית ספר יצחק נבוןשינוי  - 3סעיף 
 

מורשה החתימה בחשבונות הבנק של בית ספר יצחק אני מבקשת לאשר שינוי   -ראש העיר 
 נבון. חשבונות הבנק הם : 

 692בנק הפועלים סניף  670475חשבון הרשות 
  692בנק הפועלים סניף  538647חשבון הורים  

 
 כיום מורשה החתימה בחשבונות אלו : 

 מנהלת בית הספר – 57288334נוגה מור ת.ז 
 מנהלנית, נציגת הרשות – 301448048יעל עמר ת.ז 

 
 מורשה חתימה לאישור : 

 מנהלת בית הספר  – 33836107ענבל מור ת.ז 
 מנהלנית, נציגת הרשות – 301448048יעל עמר ת.ז 

 
 אני מעלה להצבעה את שינוי מורשה החתימה. 

 מתנגדים, אין 14  - הצבעה : בעד
 

 מנהלת בית הספר  – 33836107ענבל מור ת.ז : מועצת העיר מאשרת את  החלטה
מנהלנית, נציגת הרשות כמורשה החתימה בבית הספר יצחק  – 301448048יעל עמר ת.ז ואת 
 נבון  

 
 

  ( 2) נדון למעשה בסעיף  הסעיף ירד מסדר היום  – 4סעיף 
 
 

   פוליסת ביטוח של העירייה - 5סעיף 
 

פוליסת הביטוח של העיריה, אני מבקשת אישור להתקשר בפוליסה עם השתתפות  – ראש העיר
 עצמית מוגדלת . 

בעיקרון, התקשרנו במכרז עם חברת הביטוח איילון. החברה, רשאית בכול סוף  – אריה ברדוגו
שנה לאחר שהיא בודקת את התביעות להחליט אם היא ממשיכה לבטח או לא. בסוף השנה 

ילדים ולכן היא  2האחרונה החברה אמרה שניסיון הטביעות שלנו גבוה וזאת בעקבות מוות של 



בטח אתכם. יחד עם זאת מסרה החברה שהיא תהיה מוכנה החליטה שהיא אינה רוצה להמשיך ול
מיליון. המצב כיום  4 -מיליון ל 2 -לחשוב על ביטוח העירייה אבל בתמורה להכפלת הפרמיה מ

בשוק שאין חברות שרוצות לבטח רשויות מקומיות, יש את חב' איילון וחב' הפניקס בוחרת את 
 מי היא מוכנה לבטח. למעשה זה השוק. 

נו ברירה לומר " אנחנו לא רוצים ביטוח ובע"ה יהיה טוב " או להגיד " שאנחנו נשלם כעת יש ל
והגדילים את ההשתתפות  2.8את הפרמיה הגבוה " או להגיד שאנחנו מעלים את הפרמיה ל 

העצמית ובתקופה הקרובה נבחן עם היועצים שלנו אם איך לפעול, האם לצאת למכרז חדש או 
א עם הגדלת הפרמיה וההשתתפות העצמית. צריך לקחת בחשבון להמשיך את המכרז כמו שהו

לאור העובדה שאין מתחרים בשוק שהחברה תקבל את הפרמיה המוגדלת או לחילופין תחליט 
 מיליון.  6 –להגדיל את הפרמיה ל 

 –מיליון ל  2 -מה שאנחנו מבקשים מהמליאה לאשר את הסכם הביניים שמעלה את הפרמיה מ
 אלף.  350 –מיליון ולהגדיל את ההשתתפות העצמית ל  2.8

 אריה, האם אתה יודע כמה עלו התביעות של העירייה לחב' הביטוח.  – תיטרימשה ש
 אין לי את המידע כעת כיוון שתהליך התביעות נפרס לאורך שנים.  – אריה ברדוגו
 מדובר לפי כמות התביעות.  – רינה הולנדר
 אני מבקש לאשר את ההצעה כפי שהעלתי.  – אריה ברדוגו
 האם כול הרשויות מבוטחות באיילון ?  – שלום אדרי

 הפניקס ביטחה אותנו לאורך שנים עד שהפסיקה.  – אריה ברדוגו
 

 אני מעלה להצבעה אישור להגדלת הפרמיה והגדלת ההשתתפות העצמית.  – ראש העיר
 , אין מתנגדים 14: בעד  הצבעה

 
 אני מאחלת לנו כתושבי העיר שרק נשלם את הביטוח ולא נצטרך להשתמש בו.  – ראש העיר

 
₪ מיליון  2.8: מליאת העיר מאשרת תשלום פרמיית ביטוח לחב' איילון בסך  החלטה

 למקרה. ₪ אלף  350והשתתפות עצמית על סך 
 
 
 

 דתיתהמועצה אישור הרכב חברי ה - 6סעיף 
 
 

לפני שאני מעלה את אישור הרכב חברי המועצה הדתית אני רוצה להגיד שהתנהל  – ראש העיר
הרבה שיח בחודשים האחרונים סביב המועצה הדתית וחשוב לי להגיד שני דברים משמעותיים 

שמקיימת הסכמים והשני, בעולם הדת  הוקואליציעירייה בהקשר זה. אחד, אנחנו רוצים להיות 
ר סטטוס קוו לכול הכיוונים ולאפשר לכול אחד לחיות את חיי הדת לי מאוד חשוב שהצלחנו לייצ

שלו איך שהוא בוחר לחיות אותם בלי כפיה ובלי השתלטות. מי שירצה , יתפלל ומי שרוצה שלא 
אני חושבת שזו המשימה שלנו  יתפלל מי שרוצה לנסוע בשבת שיסע ומי שלא רוצה שלא ייסע.

יתה שם פעם ואני חושבת שהצלחנו ביחד להפוך את ולא להפוך את הדת למאבק. בית שמש הי
בית שמש למקום שאפשר לדבר על דברים אזרחיים ולא על קרבות דת. אני חושבת שזה הישג 
שנזקף לכול חברי המועצה והאתגר שלנו להמשיך ולשמור את ההישג הזה ולא לקחת אותו 

 למקומות אחרים. 
סכמים, חבל שאת לא מקיימת את ההסכם כמי שאומרת שחשוב לך לשמור ה  - רינה הולנדר
חודשים שבו כתוב "... סדר היום של המליאות יובא בהסכמה אצל ראשי הסיעות.."   3שחתם לפני 

אף אחד לא דיבר איתי או עם הליכוד על סעיפי המליאה ובטח שלא על המועצה הדתית. לכן 
כול הצדדים  גם לסיעות כשאת מדברת על החשיבות של קיום ההסכמים צריך להיות חשוב לך ל

 הציוניות וגם לחרדיות לתאם את סדר היום. 
דבר שני את מדברת על שירותי הדת, אז מה שקורה בשירותי הדת לאחרונה אינו מכבד את הדת. 

 אנחנו כמובן מתנגדים להעלות את הסעיף לסדר היום וגם יש לנו מה להגיד עליו במהות. 
 האם את רוצה להגיד עוד משהו.  – ראש העיר



כן יש לי עוד הרבה מה להגיד. אבל אני רוצה לקבל התייחסות לגבי סדר היום.  – רינה הולנדר
סדר יום שלא תיאמת איתנו למרות ההסכם. אף אחד לא דיבר איתנו ולכן איך בניגוד להסכם את 

 מעלה את הסעיף לסדר היום. 
 רינה האם יש לך עוד מה להוסיף ?  – ראש העיר

 אנחנו מושכים את השמות של הנציגים שלנו שהגשנו. , – רינה הולנדר
 מי זה " אנחנו " ?  – ראש העיר

סיעת הבית היהודי. כמו כן מגיע לנו שני נציגים אז מתוך שלושת הנציגים אני  – רינה הולנדר
ש"ס יקבלו שני מקומות ע"ח הבית היהודי רוצה לשמוע מי בשני המקומות. אנחנו לא מסכימים ש

 כיוון שלבית היהודי יש הסכם שיש לקיים אותו שאומר שמגיע לנו שני נציגים. 
 יש עוד מישהו רוצה להתייחס.  – ראש העיר

אני מנסה להימנע למדבר דברים קשים. היה ביננו סיכום ולא עבר יותר מדי זמן  – שלום אדרי
א מתכוון לריב אבל אחרי שהשר בחר אישה מהמחנה שלך אז גם וכבר את לא עומדת בו. אני ל

את זה את רוצה להעביר למחנה החרדי. למה, את נבחרת על התיקט של המחנה הציוני הדתי 
לאומי והציבור החילוני. ופתאום יש הסכמים? את מדברת על הרמוניה אבל ביום העצמאות אי 

 אפשר להרים דגל !
רציתי להחליף את האנשים שלי. לכן אני אומר שאנחנו כסיעה אני לא קיבלתי סדר יום, אולי 

 נצביע נגד. אני חושב שיש מקום לכבד את ההסכם שחתמת עליו. 
בלי שני נציגים  אני חושבת שהחלוקה של תשעת הנציגים כאשר ש"ס מקבלים  – רינה הולנדר

 חברי מועצה.  3חברי מועצה וגם אנחנו  3פרופורציה להם 
דבר שני, בהמשך לדברים של שלום. הרבה אנשים שואלים למה צרכים מפלגה דתית לאומית. 
והיום הוכחת למה צרכים מפלגה כזו. את כראש העיר לא דואגת לאינטרסים של הציבור הדתי 
לאומי. שנודע שהנושא של המועצה המקומית הולך לעלות לסדר היום, פניתי אליך ואמרתי לך 

וב לשמור על האינטרסים של הציבור הדתי לאומי במועצה. חשוב לראות מה יהיה עם שחש
המקוואות , מה יהיה עם הקבורה. אמרתי בו נשב ונגיע להסכמות עם הרבנים החרדים ואז נוכל 

 להצביע על ההרכב. למרות שפניתי לא קיבלתי תשובה. 
תודה. גם אחרי שדיברנו לא  לכן את הוכחת את החשיבות של מפלגה דתית לאומית ועל זאת

שמעתי ממך מעבר לריצת האמוק לקיים את ההסכם עם ש"ס. החברה עושים תקדים היסטורי 
וממנים אישה למועצה הדתית, את חושבת שזה בחינם, את חושבת שזה מטוב ליבם ? את סבורה 

 שזה מה שיעזור לנו לשמור על הציבור הדתי לאומי.
ביננו הסכם על המועצה הדתית. אם אמרת לי ולאנשים  אומנם יש ביננו מחלוקת אבל יש

ציונית. זה שהיום את מקיימת את ההצבעה היום אחרי שהגיעה הממונה שהמועצה הדתית תהיה 
ואתם עושים הכול למרר לה את החיים. אף אחד לה מנסה לשבת ולדבר איתה. אולי חשוב לה 

מן האחרון אני שומעת מהם שחשוב שיהיה טוב לכול הציבורים. כשאני מדברת עם החרדים בז
להם לשלוט על כול המקוואות ועל בית העלמין. אז איך את כראש העיר שומרת על הזכויות שלי 

 ושל הציבור הציוני דתי. 
נזכיר שהמועצה הדתית הוקמה על ידי הזרם הדתי לאומי ועליו להמשיך ולתת את השירות לכלל 

יתן מענה יהצביע היום ולא לשבת ולהכין תקנון שהאוכלוסיות. אני לא מבינה למה חייבים ל
 לצרכים של שני הציבורים. 

 רינה, למה את מושכת את השמות, את לא רוצה הרכב ?  – יגאל חדד
אתם רוצים לשמוע למה אני רוצים למשוך את השמות ? עליזה בלוך אמרה למתן  – רינה הולנדר

כהנא שאם אנחנו נביא לה שם של אישה מהציונית הדתית לאומית אולי היא תמנה אותה ליו"ר 
 המועצה הדתית. אבל לא היה לי זמן להיערך לכך, היה לי רק יומיים. 

 את הבאת שני שמות.  – יגאל חדד
 אבל עכשיו הדברים השתנו.  – רינה הולנדר

 למה השתנו ?  – יגאל חדד
 תם בהתחלה הבאתם רק גברים. יגם אתם שינ – רינה הולנדר
את אומרת שהציבור החרדי רוצה להשתלט על המועצה הדתית ובכך להשתלט  – ישראל רמתי

על הצביון הדתי בעיר. את חושבת שהממונה הקיימת שהשר מינה היא משקפת את המכלול 
 ים. שקי

 אני לא הדוברת של הממונה. אבל אני שואלת האם מישהו נתן לה הזדמנות.  – רינה הולנדר



רמתי, האם אתם מכירים במועצה הדתית ? אתם לא מכירים לא בכשרות ולא  – שלום אדרי
 בעירוב לא במועצה. אתם לא מכירם בכלום אפילו במקוואות. 

חשוב לי לשמוע מרינה אם היא חושבת שהממונה הנוכחית היא שאמורה להישאר  –ישראל רמתי 
 כמי שמשקפת את הצביון הרחב של העיר.  

כשאני בא לשאול בענייני חינוך, אומים לי ארנריך דואג לכול הציבור, כשאני  – רינה הולנדר
צה הדתית אתי דואג לכול הציבורים אז למה במועגולדברג שואלת בהנדסה אומרים לי שמעון 

לא יכולה לדאוג לכול הציבורים. מה שאני שמעתי מחלק מהחברים שיושבים פה זה שאין לכם 
כוונה לשרת את כול הציבורים. לכן אם הכוונה שלכם היא לשרת את כול הציבורים, למה יש לכם 

 התנגדות להצעה שלי לשבת להידברות. 
הוא עקר ואין רצון להסכים. היינו בשתי ישיבות מועצה  חשהוויכואני רואה  – שלמה ברילנט

אחד בפני כול בנושא ואפילו הוצאנו את כולם החוצה על מנת שננסה להסתדר. ביקשנו והתחננו 
בבקשה לפתור את הבעיה של מינוי אישה. ראש העיר לא אמרה זאת בפעם הראשונה היום היא 

שדגל רות, אף אחד לא יודע, גם לא ידוע לי ביקשה זאת בעבר כמה וכמה פעמים. מה יהיה בבחי
הרכבים משתנים ולכן לא נוכל להגיד מה יהיה ומי שהתורה הודיעה במי היא תומכת. כבר ראינו 

למשוך את הנציג שלה ומכוון שאנחנו מבינים למה להגיד שהיא רוצה יהיה. נכון שזכותה של רינה 
 יש הרכב. ואנחנו יודעים שהסיבה היא שלא נוכל להודיע לשר ש

 בכול מקרה לא יהיה הרכב.   - רינה הולנדר
 לכן אני מבקש שההצעה תהיה כולל השם ואם היא מושכת.  – שלמה ברילנט

 אתה לא יכול לעשות זאת.  – רינה הולנדר
 אנחנו רוצים להצביע על השמות כמות שהם.  – שלמה ברילנט

 אבל אתה לא יכול .  – רינה הולנדר
אם בית המשפט יחליט שהמהלך הזה לא תקין אז הוא יחליט שזה לא תקין.  – שלמה ברילנט

יחליט שזה תקין ומישהו עושה תרגיל כדי שלא יהיה פה הרכב, אז הוא יחליט. לכן חבל על הדיון 
ואני מבקש מראש העיר בשם רוב החברים כאן להעלות את הרשימה כולל השם שרינה רוצה 

אם זה תקין או לא תקין. אין לנו בעיה להתמודד עם הבעיה למשוך להצבעה ויחליט מי שיחלט 
 אם תהיה. השם הזה נבחר ע"י סניף הבית היהודי וכולם יודעים זאת וזה אף פורסם. 

 הסניף לא יכול לתת את השם אלא רק ראש סיעה יכולה לתת את השם.  – רינה הולנדר
 אני לא מתווכח אבל זה מה שאני מבקש.  – שלמה ברילנט

 אתה רוצה שאני אתערב מה קורה במפלגה שלך.  – הולנדר רינה
את פרסמת הודעה שהסניף בחר בנציגים האלה ולא אני. זה הופיע בתקשורת  – שלמה ברילנט

 ולא אני המצאתי את זה. 
 לכם מותר להחליף ?  – רינה הולנדר

אני החלפתי אנשים בהוראת הרבנים. אם את רוצה להחליף את מוזמנת לעשות  – שלמה ברילנט
 זאת אבל אנחנו נבחר בכול זאת ולא נתן לתקוע את זה כול פעם. 

מי שמעלה ומי שאשם זה מי שהחליט להעלות את הנושא ללא תאם. לכן אין לי  – רינה הולנדר
 אתם בסדר הדיון שלי לא איתכם אלא עם ראש העיר. 

 תודה על הדברים אבל בוא לא נתבלבל בדברים.  – העירראש 
אני מקשת לברך על זה שנוצר תקדים בבית שמש שנבחרו נשים חרדיות למועצה  – רינה הולנדר

 הדתית ולכן אני שמחה וכן ירבו בעזרת השם. 
 מתנהל דיון ער בין מספר חברים 

 
 . אני רוצה שירשם בפרוטוקול שאני מתנגד לשני נציגים של ש"ס

הדברים נשמעו. אני רוצה לומר כדי שנצמד לעובדות כי האמת היא גם אופציה  – ראש העיר
לפעמים. המליאה מאפשרת חופש ביטוי ואפשר לבחור את מה שרוצים להגיד. אבל אני שמחה 
ואני אומר בגלוי אני חושבת שהוכחנו שהציבור החרדי מקבל את תנאיו, הציבור החילוני מקבל 

. הציבור הדתי גם בעולם המוסדות וגם בעולם החינוך וגם בעולם בור דתי לאומיאת תנאיו, הצי
 ההקפדה על סטטוס קוו כולל במקוואות ובקבורה. לכן אני רוצה להעלות את ההרכב להצבעה. 

אני בטוח שאני מסכים עם רינה על הצורך במלגת הבית היהודי אבל אני חושב שיש  – צבי ווליצקי
צורך שיהיו אנשים מכול גווני הקשת האמונית. במפלגה דמוקרטית כמו הליכוד שכול אחד יכול 

 להיבחר ולכן יש מגוון רחב של אנשים שמייצגים את כול הקהילות. 



בשיחות שהיו לי בחודשים האחרונים עם הרבנים,  לגבי המועצה הדתית, אני כן מסכים עם רינה.
הם מרגישים שהאוזן יותר קשובה והשירותים שהם מקבלים מהמועצה הדתית יותר נעימים והם 
יותר נגישים לציבור. אני חושב שהמגמה הזו צריכה להימשך. אני לא מבין מדוע הדבר הזה הובא 

א זה טעון. אני באמת מופתע וחושב למליאה בלי תאום עם המפלגות בטח לאור העובדה שנוש
שלא היה זה נבון להביא את הנושא להצבעה בהפתעה ובלי תאום עם ראשי הסיעות. אתם 
מדברים על מועמדים שהוגשו לפני חצי שנה ואני לא בטוח שהם רלוונטיים. אני תוהה מדוע הדבר 

 הובא ללא תאום ואני מצר על כך. 
 ות דעים שיו"ר המועצה הדתית צריך להיות עם כובע.אני סבור שיש תמימ – שמעון גולדברג

אני רוצה לומר שעיר מתוקנת עושה הכול כדי לקחת אחריות לגורלה ולא שימנו  – ראש העיר
 . עליה מישהו אלא שהיא תבחר

 אני מעלה את ההרכב להצבעה . 
  4נגד  10 –: בעד  הצבעה

 
את לא יכולה להעלות להצבעה ללא הקראת השמות למרות שאני משכתי את  – רינה הולנדר

 השם, האם את חושבת שכך אפשר יהיה למנות הרכב. 
 אני מעלה בהתאם למה שאושר בהנהלה.  – ראש העיר

 שיהיה לכם בהצלחה.  – רינה הולנדר
 

 החלטה : מליאת העיר מאשרת את הרכב 
 

 אישור חברי תאגיד מי שמש - 7סעיף 

אישור חברי תאגיד מי שמש, בישיבת ההנהלה הוסכם כיוון שתוקף המינוי של כמה  – ראש העיר
 שנים.  3 -ולא ל 12/2023דירקטורים במי שמש פג התבקשנו לאשר את הארכת המינוי עד 

 
 אני חושב שכדאי שנקריא את השמות ונפרט מי נציג עירייה ומי נציג סיעה.  – ישראל רמתי

 רשימה העלנו בהנהלה ואין צורך לחזור על כך. את ה – ראש העיר
 

אם מדברים על התאגיד ומכוון שמגיע לליכוד שני נציגים ) ואותי פסלו בגלל  – שלום אדרי
רוצה להעלות את שמו של צבי ווליצקי כנציג בתאגיד לכן אני האחיינית שלי שכבר בדירקטוריון ( 

 במקומי. 
אני מקבלת את בקשתו של שלום אדרי ומעלה לאישור את צבי ווליצקי כמו כן מעלה  -  ראש העיר

 לאישור את מינויו של יוחנן מאלי מנכ"ל העירייה.  
 אני מעלה לאישור את חברי תאגיד מי שמש :

 ישעיהו ארנריך -
  םשוקי לנגס -
 יונה צישינסקי  -
 מאיר הלר  -
 ציונית פלדמן  -
 צבי ווליצקי  -
 יוחנן מאלי  -

 
 , אין מתנגדים  14 –ה : בעד הצבע

 
החלטה : מועצת העיר מאשרת מינוי חברי דירקטוריון תאגיד מי שמש עד על פי הרשימה עד 

  31/12/2023ליום 
 
 

אני רוצה להקריא את הרשימות ולהצביע על נציגי העירייה ברשימה למועצה  – ישראל רמתי
ממולצת,  – ברכה גלזרנציג עירייה,  – איציק ברייטפיסנציג עירייה,  – רפאל אלטמןהדתית :  



 - שרית פדידהממומלץ,  – חיים בן מרגינציג עירייה ,  – סימון אדרימומלץ,  – שמעון אזולאי
 ממולצת.  – דיק-יעל ואןנציג עירייה,  – אשר אביטןממולצת, 

 
 מתנהל שיח ער בין מספר חברים 

 
 

 אני מעלה את הרשימה כפי שהוקראה להצבעה.  –ראש העיר 
 הנציג שלי הוא נציג עירייה.  –רינה הולנדר 

 אני מעלה להצבעה את הסעיף כפי שהוקרא.  –ראש העיר 
 את לא יכולה כוון שכבר הצבענו.  –רינה הולנדר 

 רינה אם את רוצה להוציא את הנציג שלך, תוציאי.  –ראש העיר 
 
 

 אישור המועצה לנסיעת ראש העיר וחבר המועצה צבי וולצקי לארה"ב - 8סעיף 

, אישור המועצה לנסיעת ראש העיר וחבר 8אני מעלה להצבעה את סעיף מס'  -  ראש העיר
המועצה צבי ווליצקי לארה"ב. אנחנו הולכים לכנס "ירושלים" וניפגש עם נציגי קרנות ונציגי 

 מש. קהילות ומפגש עם עולים עתידיים לבית ש
 אני מעלה לאישור את הנסיעה 

 , אין מתנגדים 14 –: בעד  הצבעה
 

מאשרת את נסיעת ראש העיר וחבר המועצה צבי ווליצקי לכנס ירושלים העיר : מועצת  החלטה
 בארה"ב 

 
 

   הישיבה ננעלה !
 
 
 
 

 רשם : ניסים כהן 

 
 
 
 
 
 

                 _________________    ________________ 
 ד"ר עליזה בלוך         ניסים כהן                    

 ראש העיר             מרכז ישיבות המועצה                 
 


