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 בית שמש    עיריית                   

 12/08/20 מיום 10 ין מס'ימן המנשלא פרוטוקול ישיבת מליאה 

 

 

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

 חבר מועצת עיר -   מר אלי פרץ
 חבר מועצת עיר -  מר אסצ'לו מולה    
 עירחבר מועצת  -  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                              -  מר שמעון גולדברג

 

 :  חסרים

 סגן רה"ע -  רייךמר ישעיהו ארנ    
 סגן רה"ע  -  גב' רינה הולנדר    
 חבר מועצת עיר -  מר אברהם פרנקל     
 חבר מועצת עיר -  מר חיים זמורה    
 חבר מועצת עיר -   מר יגאל חדד    
 חבר מועצת עיר -  מר ישראל מנדלסון    

 חבר מועצת עיר -  מר מלאכי כי טוב
 רחבר מועצת עי -  מר ניסים בריח
 חבר מועצת עיר -  מר שלום אדרי

 חבר מועצת עיר -  מר שלמה  ברילנט
 

   :  משתתפים

  מנכ"ל העירייה   -  מר איתמר ברטוב 
 גזבר העירייה  -  מר אריה ברדוגו   
 יועץ משפטי  -  עו"ד מיקי גסטוירט   
 עוזרת ראש העיר   -    דגב' סתו סע   
 המליאה מרכז ישיבות   -  מר ניסים כהן    
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 סדר יום 
 

 מפקד תחנת משטרת בית שמש שסיים בימים אלו את תפקידו.  - רונן גורשברכות, איחולים ופרידה מסנ"צ 
 

 :  נושאים על סדר היום
 

 אישור תב"רים  .1
   אישור פקח סביבתי ביחידה לאיכות הסביבה .2
 . אישור למינוי מורשות חתימה בחשבון הבנק של מרכז פסג"ה .3
 חינוך  –אישור הסכמי שימוש   .4
 מינוי וועדות.  .5
 אישור קיום חתונות במרחב הציבורי ללא תשלום.  .6
 מינוי יו"ר וועדת תמרור ויו"ר וועדת תנועה.  .7
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 בית שמש    עיריית                   

  מפקד תחנת משטרת בית שמש רונן גורשברכות, איחולים ופרידה מסנ"צ 

 

כראש העיר נטוע בעובדה שרונן גורש שימש כמפקד תחנת המשטרה  יביטחון שלי בתפקידהכי ין יאני רוצה לצ – ראש העיר

לפעול לאור הצרכים של האוכלוסיות השונות עם הצרכים השונים ולתאם ולהתאים את הנדרש  רונןהיכולת של  בבית שמש.

  . התושבים כולםי והן על , הן עלירונןתוך גילוי רגישות רבה היו חלק מהביטחון שהשרה בהתאם למצבים הנתונים 

 ,בערב ליל הסדר שהיינו כידוע בסגר, רונן הסתובב ברחבי העיר סיפור קצר להדגים את המסירות של רונן לתפקיד. אספר 

 י" בשטח אין מצב שאני אסב לשולחן. אנשים של"השכאשר  מכיון בסירוב  היכנס לרגע להסב לשולחן החג נענלבקשתי כי 

צל בשם כול תושבי העיר על אלה שכעסו עליך, על אלה שצעקו עליך וגם לצערי על אלה שהרחיקו אני מרגיש צורך להתנ

שפרגנה לך ואפשרה לך לתת את כולך לטובת העיר כשהם שומרים איתך על אני מודה לרעייתך ולמשפחה  לכת וקיללו.

 הביחד , על העוטף והמפרגן. 

זיבתך רק לאור העובדה שאתה הולך לעשות טוב למשפחתך אני מאחלת לך הצלחה בדרכך החדשה וסולחת לך על ע

 ולביתך. 

קדים אחרים שהיו בתפקידו של רונן וצלחו את תפקידם בשלום, אולם, רונן ידע לעשות אני מכיר מפ – שמעון גולדברג

ת הבעיה ולא ולמנוע אאחרת , רונן ידע לטפל באירועים בזמן אמת אבל חשוב מכך רונן ידע לעשות את הנדרש מבעוד מועד 

 המתין לטיפול לאחר שהבעיה והאירוע כבר קרה. וזו למעשה גולת הכותרת של תפקידו בבית שמש. 

אני מצטרף לברכות ומצין את העובדה שבקהילות שאני קשור אליהם וביחוד בשכונת שיינפלד, האוכלוסייה  – צבי ווליצקי

ביחוד בתקופת הקורונה ואני, השם תושבים אלו מודה לך על סייע להם רבות בהרגעה והורדת המתח ציינה שרונן המבוגרת 

 תקופת השירות בית שמש. 

את הדרך  ועשהאת העובדה שרונן מתגורר בחדרה לטובה חייב לצין מצטרף לברכות ויחד עם זאת אני  אני –משה שטרית 

   היה זמין בכול עת . ד יתמוהארוכה יום יום לבית שמש, 

ת רונן במסגרת המפגשים עם הקהילה האתיופית. רונן בעיני הוא איש שטח אמתי עם איפוק אני מכיר א – אסצ'לו מולה

שהצליח לעבור את מחאת הקהילה האתיופית בצמתים מלפני כמה חודשים בלי נפגעים תוך פעולה ברגישות מול מרשים 

 מאחל לרונן הצלחה רבה בהמשך.אנשי הקהילה. 

בשוטף וגם בדברים רגישים מאוד ואציין שהרוגע שרונן ידע להשרות , ט יחד רונן ואני עבדנו לא מע – מיקי גסטוירט

, איך מתכתב היום יום לחלק המשפטי הפכו את העבודה מולו לחוויה נעימה הידיעות שלו מה ניתן לעשות ומה לא

  ואפקטיבית. בקיצור, מאוד נהניתי לעבוד יחד. בהצלחה!

של תושבי העיר, רונן הוא האיש שלקח משימה בלתי אפשרית והפך אותה הרחבות  םרונן שימש ככתפיי – איתמר ברטוב

מכך. אני מודה לאפשרית. אלא רק זאת אלא עשה עבודה מדהימה שגם אני בזמן הקצר שעבדנו יחד הצלחתי לזהות וליהנות 

 לך על המורשת שאתה משאיר בבית שמש ואני בטוח שמורשת זו תסייע לנו גם בהמשך. בהצלחה. 

בלנות להכיל את והסעל ושהעלנו מפעם לפעם ענות לבקשות יאני מודה לרונן על הזמינות שלו על הה – לברסטייןישראל ס

 ולסייע ככול שניתן. מאחל הצלחה בהמשך הדרךהפניות השונות 

בהתייחס לדברי משה שטרית אציין שלמעשה התפקיד בבית שמש בהתייחס למרבית התפקידים שעשיתי הוא  – רונן גורש

 היה מרחק רב יותר אל הבית. " קאלב " כיוון שברוב תפקידיי  -התפקיד שניתן להגדיר כזה 

לא רק זאת, במסגרת המחשבות ועריכת התוכניות להמשך הקרירה , הייתי למעשה על סף החלטה לסיים את פרק המשטרה 

 גלל זה הגעתי לשירות בבית שמש. אולם, לחצים ממי שהיה מעין אבא שני שלי השאיר אותי בשירות ורק ב"ולחזור הביתה" 

הייתה החלטה טובה, למרות שאשתי הוחזקה על "הולד" ההחלטה שלי להגיע לבית שמש  בעיניי, ן, שממרחק הזמן יאצי

 וההבטחה שלי לחזור הביתה נדחתה בשנתיים. 

אני שמח שהיתי שותף עיר עם אתגרים רבים ומגוונים ואני יכול רק לומר שאציין שבית שמש בעיניי היא עיר מדהימה 

 לחלק מהאתגרים. 

וסבוכים. במצבים רגישים  קשותאסיים בכך שאומר שמצאתי בבית שמש מנהיגים אמיצים, מנהיגים שידעו לקבל החלטות 

 מנהיגים שקיבלו החלטות אמיצות לאורך הדרך בכלל ובפרט בימי הקורונה. 

  והצלחה בכול. אני מאחל לכולם להצעיד את העיר להישגים טובים ומרשימים 

 

ושמחה לומר שתמיד, אבל תמיד  אני מודה לרונן על הפרק לימוד באנושיות שעטופה בחום ובאהבה – אש העירר

  נקבל אותך בבית שמש בברכה! 
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 . 10אני מתכבדת לפתוח את ישיבת המליאה שלא מן המניין  –ראש העיר 

 

הסברתי נרחב בעיר כדי שנצליח לנצח את המגיפה. נכון להיום אנו  ץאנו מנהלים ישיבה זו בצל הקורונה ואנו עושים מאמ

 ואנו צריכים לעשות כול מאמץ לשינוי על מנת שנוגדר כעיר "ירוקה". מוגדרים כעיר "כתומה" 

שפועלים  אני רוצה לחזור ולהודות לחמ"ל הפינויים שמוביל יצחק קניזו יחד עם עובדים נוספים ויחד עם גורמי פיקוד העורף

א לאות לסייע ולפנות את האנשים ו/או המשפחות שצריך למלוניות הקורונה תוך שהם מגלים רגישות רבה ונחישות לל

 !להצליח במשימה. כאן גם המקום לספר שהפרגונים מגיעים מגורמים נוספים ורבים

 

ה לתת מענה למשפחות ביטחון לרווחה. הפיילוט ב אלפני למעלה משבועיים החל בירושלים פיילוט שנקר –איתמר ברטוב 

 שאינן עונות על הקריטריונים לפינוי אבל עדיין נמצאים בבעיה ביכולת לשמור על הביטחון הבריאותי והתזונתי. 

זרוע אחת היא חמ"ל הפינויים וגם אני מצטרף לפרגון על העבודה הטובה של יצחק קניזו יחד עם פיקוד העורף ושאר גורמי 

 הטיפול בפינויים. 

, תעסוק בגיוס מספר רכזים שיבדקו באוכלוסיות הרלוונטיות מה הצרכים בנושאי רווחה והפעלה חברתית יההזרוע השני

 . ויחברו את הגורמים השונים למתן פתרונות כולל כרטיסי רכישת מוצרים ) בדגש על צריכה דרך ספקים מקומיים (

להסתמך רק על גופי ההתנדבות ) שעושים אגב  אני מקווה שהלקחים שנלמדו בירושלים ייושמו בבית שמש וכך לא נצטרך

 עבודה טובה ( אלא לעבור לטיפול ברמה מערכתית. 

 

הקרובה וברור לכולם הטיפול בקורונה פוגש אותנו בימים אלו עם הצורך להתארגן לפתיחת שנת הלימודים  –ראש העיר 

ווה להפעלת הלימודים ונעשה התאמות להנחיות כך שכמה תשמדובר במשימה קשה ביותר. אנו לומדים וחושבים על המ

 שיותר ילדים יתחילו את שנת הלימודים הקרובה ובכמה שיותר מוסדות. 

 אם ברכישת ציוד ואם בתוכניות. יחד עם זאת העירייה עושה עבודה רצינית לקידום הלמידה מרחוק 

סוף " שרשרת המזון " אני רוצה לפרגן למשה שטרית לעניין עולם התרבות, למרות שלכאורה בימים אלו הנושא נמצאה ב

וספורט על הקמת "הדרייב אין" הראשון בארץ לקיום הופעות והצגות, אין ספק שמדובר בחשיבה אירועים אגף ולצוות 

 מחוץ לקופסא ועל כך מגיע "שאפו" !

כולל מול כול גורמי ראש העיר  עשינו הכול על מנת שהמיזם של הדרייב אין יצא לפועל כולל פעולות עם –משה שטרית 

הרישוי ולבסוף כאמור יצא המיזם לאור ובהצלחה רבה , כולל הצלחה תודעתית בחדשות וברשתות. אציין שתפעול המיזם 

המקום להודות לאגף הביטחון, למינהל תפעול, לאגף אירועים וספורט היה מדהים תוך התגייסות והרתמות של כולם. כאן 

 ודדה. ולראש העיר שתמכה וע

כל הכבוד על המאמצים ועל ההצלחה. יחד עם זאת יש לבחון התאמה לפעולות תרבות במגזר החרדי  –יוסי גולדהירש 

והתאמתם כיוון שהדרייב אין אינו הפתרון האידיאלי ויש למצוא רעיונות להנגשת הפעולות למגזרים השונים על פי התכנים 

  והאמצעים השונים. 
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 ן בסעיפי סדר היום : דיו
 

 
  אישור תב"רים - 1סעיף 

 
 על פי הרשימה שלהלן : ₪  13,082,271אנו מעלים רשימת תב"רים בסך כולל של 

 

 

 לכבוד 
 

 
 

 

 לכבוד
  

      
16/07/2020 

 

 לכבוד 
  

 לכבוד
  

 

 ד"ר עליזה בלוך
  

 הגב' רינה הולנדר
 

 

 ראש העיר 
  

 ס/ רוה"ע יור ועדת כספים 
 

       
 

 ג.נ.,
     

  

 תבר לאישור מליאת מועצת העיר
  

       
מס' 
 מהות  הפרויקט תבר

 סכום התבר

 הגדלה/הקטנה

 סה"כ 

שאושר  הערות מימון
 סכום חדש בעבר

 בש"ח.   בש"ח   בש"ח.  

     תכנון הסדרת בטיחות רחוב רמב"ם 1039
        
   משרד תחבורה  450,000

              
   קרנות רשות  50,000

-תכנון הסדרה בטיחותית בן קיסמא בן עזאי 1040
   עקביא

            
   משרד תחבורה  450,000

  
            
   קרנות רשות  50,000

נחל -ביצוע הסדרה בטיחותית ככר נחל שורק 1041
   קישון

            
   משרד תחבורה  810,000

  
            
   קרנות רשות  90,000

 הקמת חלל משותף במבנה הנדסה 1027

    

          
850,000  

משרד הפריפריה הנגב 
 והגליל

  
          

 קרנות הרשות  150,000

     מרכז הוליסטי בנרקיס 1048
       

   מפעל הפיס   3,000,000

   2020נגישות אקוסטית  1043
  

          
 משרד החינוך  60,000

ברנקו וייס, 
תלמוד ת"ת 

 מוריה

               2020מבנים יבילים  1044
רמת אברהם  משרד החינוך  960,000

 404מגרש 

            3מ 103 101קירות תמך במגרש  1045
1,067,171  

משרד השיכון 
)באמצעות יהל 

   מהנדסים(

            מבנים יבילים ד 1046
   רד השיכוןמש  5,000,000

  224,900       עמדות טעינה לרכבים חשמליים   1030
        56,225            

320,000  
   משרד האנרגיה

   קרנות הרשות  38,875        

   
 סה"כ

     
13,082,271  

  
       
     

 בכבוד רב,
 

     

 רו"ח -ברדוגו אריה 
 

     

 גזבר העירייה
  

אשר אושרו  כול סעיפי התב"ריםהועלו לצערי, בוועדת הכספים בהתנהלות בלתי תקינה לא  – ראש העיר
עושה שימוש בסמכותי וזאת למרות הצורך בדיון בהם ולמרות הצורך של העירייה באישורם ולכן אני  בהנהלה 

  שאושרה בהנהלת העיר. כפי המלאה מעלה להצבעה הרשימה על פי חוות דעתו של היועמ"ש ו
 

 בעד הצעת ראש העיר  ) פה אחד (   11 – הצבעה
 

 על פי הרשימה שהובאת בפני מועצת העיר. ₪  13,082,271מליאת העיר מאשרת את התב"רים על סך  – החלטה
 

כבן ערובה הקישון  –שהו לקח את התב"ר לתיקון הבטיחות בכרר נחל שורק מילצערי,  – ישראל סילברסטיין
ובא לדיון כאשר להבנתנו , נעשה ניסיון לשימוש פוליטי בתב"ר זה. אני שמח ורק בימים אלו, לשמחתנו, ה

 שראש העיר השכילה להביא לאישור תב"ר זה.  
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אני רוצה לברך את ראש העיר על ההתחשבות בקהילה האתיופית ובשם הקהילה אני מודה גם  – ו מולהלצ'אס
 תיופית בבית שמש. לשלום אדרי ומשה שטרית על קידום הנושאים לטובת הקהילה הא

נפש , קהילה זו לצערי קופחה לאורך השנים על ידי העירייה  2,000 -כהקהילה האתיופית מונה  – משה שטרית
 ואני שמח שאנחנו עושים תיקון היום לטובת הקהילה ובתקווה שהקהילה תראה סוף סוף נחת. 

שלטובת העלאתם לקידום העיר "רים התב ) בפה אחד ( של  תודה לחברי מועצת העיר על אישור – ראש העיר
 במתכונת זו התקבלה חוות הדעת של היועץ המשפטי. 

 
 
 

  אישור פקח סביבתי ביחידה לאיכות הסביבה -  2סעיף 
 
 

. לצורך עבודתה יש להסמיך את  תמר קוזרחדשה בשם  תביחידה לאיכות הסביבה התקבלה עובד - ראש העיר
 להסמיך את תמר קוזר כפקחית סביבה. סביבה. אני מבקשת גב' קוזר כפקחית ה
 

 בעד הצעת ראש העיר  ) פה אחד (   11 – הצבעה
 

 הצעת ראש העיר למינוי הגב תמר קוזר לפקחית סביבה , התקבלה  – החלטה
 
 
 
 

  אישור למינוי מורשות חתימה בחשבון הבנק של מרכז פסג"ה. - 3סעיף 
 

 י גרינוולד ושל הגב' דליה כהן כמורשות חתימה בחשבון מבקשת לאשר את מינוין של הגב' אורל – ראש העיר
 הבנק של מרכז פסג"ה. 

 
 בעד הצעת ראש העיר  ) פה אחד (   11 – הצבעה

 
 הצעת ראש העיר למינוין של הגב' אורלי גרינוולד והגב' דליה כהן כמורשות חתימה התקבלה.  – החלטה

 
 
 
 

  חינוך –אישור הסכמי שימוש  – 4סעיף 
 

 מדובר באישור הסכמי שימוש שעברו תהליך הקצאה והגיעו היום לשלב אישורי החוזים. אני  –ר ראש העי
 מבקשת לאשר את ההסכמים הבאים : 

 
  56גני ילדים בנחל עין גדי  – 580250215דרכי רחל ע"ר  –בית יעקב  .א
 א' 7-ו 7 רגני ילדים בנחל משמ – 580522779מוסדות בית אליהו רמת בית שמש ע"ר  .ב
 בית ספר בהאדמו"ר מבעלזא מבנה  – 513104463נר בית יעקב בית שמש חל"צ סמי .ג
 .13-15הסכם זמני מתחם קריית חינוך המשלט  – 580010270משכנותיך ישראל ע"ר  .ד

 
 בעד הצעת ראש העיר  ) פה אחד (   11 – הצבעה

 
 הצעת ראש העיר לאשר את ארבעת ההסכמים דלעיל , התקבלה.  – החלטה

 
 
 

 ירד מסדר היום.  – 5סעיף 
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  אישור קיום חתונות במרחב הציבורי ללא תשלום – 6סעיף 
 

הצעה לאפשר קיום חתונות במרחב הציבורי בתקופת הקורונה בלבד )ו/או עד  לאשר את מבקשת  –ראש העיר 
 : באתרים הבאים לקיים פתיחת הפעילות באולמות האירועים ( . את האירועים ניתן יהיה ל
 
 . גן המייסדים3   פארק איילון. 2    ירמותבפארק  .1
 

 כמו כן מליאת העיר מסמיכה את מנכ"ל העירייה לקבוע מיקומים נוספים / אחרים לקיום האירועים. 
 העירייה תסייע בחיבורי חשמל ומים לטובת קיום האירוע וזאת ללא תשלום אולם בכפוף לחתימה על הסכם. 

 
 פה אחד (  בעד הצעת ראש העיר  )  11 – הצבעה

 
 על פי ההצעה דלעיל התקבלה . הצעת ראש העיר לאישור קיום חתונות במרחב הציבורי  – החלטה

 
 
 
 

  מינוי יו"ר ועדת תמרור ויו"ר ועדת תנועה – 7סעיף 
 

למשרד התחבורה על מינויו של מר יוסי גולדהירש ליו"ר רשות תמרור. מבקשת לאשר המלצה  –ראש העיר 
את מינויו של מר גולדהירש ליו"ר וועדת התנועה. עם אישור המינויים אני מאצילה את  כמו כן מבקשת לאשר

 סמכותי בנושאים אלו למר יוסי גולדהירש. 
 

 בעד הצעת ראש העיר  ) פה אחד (   11 – הצבעה
 

כיו"ר רשות לשמש יוסי גולדהירש מר  הצעת ראש העיר על ההמלצה למשרד התחבורה למינוי – החלטה
 כולל האצלת סמכויות התקבלה. ן הצעתה למינויו של מר גולדהירש כיו"ר וועדת התנועה תמרור וכ

 
  

 
 

 הישיבה ננעלה . 
 
 
 
 
 

 רשם : ניסים כהן 
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 ד"ר עליזה בלוך          כהן ניסים     

 העיר ראש              מרכז ישיבות המועצה        
 

 


