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 בית שמש    עיריית        

 02/22/13 מיום  16 ין מס'ימן המנשלא פרוטוקול ישיבת מליאה 

 

 

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

 סגן רה"ע -  מר שמעון גולדברג
 

 חבר מועצת עיר -  *מר אברהם פרנקל 
 ר מועצת עירחב  -  מר אלישיב גוטמן

 חבר מועצת עיר -  * מר חיים זמורה    
 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 עזרי רמתי

 סגן ומ"מ רה"ע -  מר משה שיטרית
 חבר מועצת עיר -            ווליצקי מר צבי

  חבר מועצת עיר -  מר שלום אדרי
 חבר מועצת עיר -  מר שלמה  ברילנט  

                               
 
 

 :  חסרים

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

 חבר מועצת עיר  -  מר יוסי גולדהירש
 חבר מועצת עיר -  נרייךמר ישעיהו אר

 חבר מועצת עיר -  מר מלאכי כי טוב
 

    :  משתתפים
 יועץ משפטי  -  עו"ד מיקי גסטוירט   
 רמ"ט ראש העיר  -   מר נתי גבאי    
 העירייה דוברות   -   עקיבא שפיגלמןמר    
 מרכז ישיבות המליאה   -  מר ניסים כהן    
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  סדר היום
 

 

 

 

 . ישיבת המשך – אישור מועמדים מומלצים להרכב המועצה הדתית .1
 

 

 

 

 

 :  בישיבה

 
 
 

אני מעלה את  09/02/22בהמשך לישיבת מועצת העיר מיום רביעי האחרון   - ראש העיר
 לאישור המליאה את הנציגים הבאים כחברי המועצה הדתית. 

 ליכוד אבקש את השמות שלכם. 
, הסיעה הוציאה מכתב לשר. וכאן אני חוזר ומבקש, אני חושב שאמרתי כמו – שלום אדרי

. מצדי שכולם שעל פי חוק, סיעה של אדם אחד במועצה לא יכולה ולא רשאית לקבל נציג
יצביעו כנגד כול השמות. אבל קודם כול אני רוצה לקבל את חוות הדעת של היועץ המשפטי, 

אני חברים לא תקבל דבר.  4וסיעה בת  איך ייתכן שסיעה של איש אחד תקבל נציג של הרשות
 אם נצטרך לעתור אנחנו נעתור. אבל לא רוצה לקלקל את החגיגה, 

נציג אחד  ,כמו שאמרתיהנציגים  4אני סברתי שאכן שצריך לחלק את  – מיקי גסטוירט
 , נציג  לש"ס, נציג לליכוד ונציג לבית היהודי. ליהדות התורה
  2ו למה לא מגיע לנ – שמעון גולדברג
, אז אתם קרון אומר שיש לחלק לכמה שיותר סיעותינציגים והע 4ברגע שיש  – מיקי גסטוירט

נציגים וסיעות אחרות לא יקבלו בכלל  2יכולים לקבל נציג אחד. לא הגיוני בעיני שתקבלו 
ולדעתי זו  הנציגים 9תאזן במסגרת הבא הוא יהנציג כאשר הנציגות כול כך מצומצמת. 

, אין לזה שום משמעות כי בסופו של דבר ואומר לפי העקרונות. אני חוזר החלוקה הנכונה
 תהיה לפי החלוקה היחסית במועצה. הנציגים  9החלוקה של 

 ישראל רמתי נכנס לאולם המליאה. 
 

נציגים אז זה בסדר אבל השאלה  9אני מאמין שאם נגיע להסכמה על כול  – שמעון גולדברג
 אם נגיע להסכמה. 

ייתכן ואני מי מבטיח לי שהשר יאשר את שתי הנציגים שלי. מאיפה אני יודע.  – שלום אדרי
 אשאר ללא נציג. 

 לכן אני אמרתי שאם זה יקרה אנחנו נתערב.  – ראש העיר
את ההרכב המלא ואז ייצאו הסיעות להתייעצות. אני לא  שנראהאני מציע  – שמעון גולדברג

להתמודד מולה משפטית.  יהיה צורךויתכן ש חושב שהעמדה של היועץ המשפטי היא הסופית
ע שנראה את ההרכב לכן אני מציאי אפשר ללכת עם ראש בקיר . ממנה אבל אי אפשר להתעלם

 כול צד יעשה את החושבים שלו בהתאם. ונצא להתייעצות ו
גם אם יש חברים שחושבים שהיועץ המשפטי טועה אני חושב שצריך לתת הזדמנות להביא 

 ת. חוות דעת נגדי
בין סיעות. האם יש ... עקרוני  אני מעלה סוגיה ללמידה ולא בדרך של ויכוח. – שלמה ברילנט

למשוך לכאן או לכאן גם אגודת ישראל,  וכולם חתמו על הסכם קואליציוני. כול אחד יכל
לו הינו עכשיו סיעות נפרדות הייתי לצורך הדוגמא, לא חתמה בהסכם שלה שמגיע לה נציג. 

ואומר, יש פה סיעות  אני באת ישראל ומבלי לפגוע, שכחתם לכתוב משהו. לכן אומר לאגוד
שחתמו על הסכם. מטבע הדברים סיעות שחתמו על הסכם דורשים מראש העיר לקיים את 
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ברמת הסיעות, אנחנו רוצים שיכבדו ההסכם. לכן אנחנו במקביל צריכים להתנהל אותו דבר. 
נכון  ,יש הסכם כפולאם בין הבית היהודי לש"ס, גם היא את ההסכמים. סוגיית יו"ר המועצה 

מגיע נציג לרגע זה אין משמעות כיוון שלא בוחרים את היו"ר. כרגע לבית היהודי מגיע בהסכם 
 אחד במומלצי העירייה ולש"ס מגיע נציג אחד, על זה אין ויכוח. 

 לא, לא ! – ישראל מנדלסון
 יש ויכוח.  – רינה הולנדר

 בין חברי המועצה מתנהל שיח ער
 

במידה והחוק סותר  : האומריש בלא מעט הסכמים בסוף ההסכם משפט  – ישראל רמתי
בהרכב  2ההסכם, החוק גובר. אם החוק לא נותן לך כחלקיך היחסי שהוא לא תנאי מתנאי 

 המועצה אז החוק גובר. 
 החוק נותן.  – רינה הולנדר

 מתנהל שיח ער בין חברי המועצה. 
 

, פרוטוקוללעצור את הראש העיר, אני מציע לעצור את הישיבה הפורמלית  – נטשלמה בריל
 ם מהחדר ולנסות ולהסתדר רק אנחנו חברי מועצת העיר. להוציא את כול

שלמה אני רוצה לענות לך בקצרה, לסיעת הליכוד אין הסכם עם ראש העיר, זה  – שלום אדרי
מכוון נציגים.  2ום הסכם אז למה אני מקבל נציגים. אין לי ש 2ברור. אז למה אנחנו מקבלים 

שהרכב של המועצה הדתית צריך לשקף את הרכב מועצת העיר. אין פה הסכם מי יהיה 
אבל חברי המועצה המועמד. אפשר לעשות הסכם מי יהיה המועמד לראשות המועצה הדתית. 

עצה, אתה הם מכוח ההרכב. אם יש לך הסכם שאתה יכול להכניס את כול הנציגים שלך למו
 חושב שאתה יכול ? לא, ההרכב צריך לשקף ! 

 אני רוצה לקבל את ההצעה ולהכריז על הפסקה.  – ראש העיר
 כבר הינו בהפסקה של שבוע.  – שמעון גולדברג
נותנת הגנה והיא באמת הצעה שאפשר לאמץ אני חושב שהצעת ראש העיר  – מיקי גסטוירט

, אז כול ההצעות שקיבלנו ילה השר יגרום לבעיהאותה. כלומר הליכוד מקבל הבטחה שאם חל
 כאן הן על תנאי. 

יש ראש עיר  ,תי הולך על ההצעה הזו אם לא המקרה בירושלים. בירושליםיהי – שלום אדרי
שלא מי ערב לי . שהוא לא יעשה את זה פה. נקודה. מי ערב לי וקבע מי יהיהחזק ובא השר 

 קח את הנציגים שלי.יי
 בל אז המליאה תבוא ותגיד לשר שהוא פעל בניגוד לכול עמדת המליאה. א – מיקי גסטוירט

 למה אני צריך את זה.  – שלום אדרי
 לא יהיה הסכם.  ,לא יבחרו הנציגים שהבאתאם  – יצחק אלמליח

אני מכריזה על הפסקה בישיבה וכול מי שאינו חבר הנהלה מתבקש לעזוב את  – ראש העיר
 אולם המליאה. 

 
 
 

 הפסקה !!!
  

 . וחיים זמורה אברהם פרנקלחברי המועצה  נכנסו לאולם המליאה במהלך ההפסקה 
 
 

מליאת מועצת העיר בית שמש רוצה להגיע להסכמות ולפחות לעשות מאמץ  – ראש העיר
אנשים דיברו, התנצלו, להגיע להסכמות. התקיים פה דיון שאני גאה בו כחברת מועצת העיר. 

 70ים לחשוב, מוכנים לנהל תהליכים ולכן אנחנו נותנים עוד הם מוכנים לשקול, מוכנופתחו 
כול אחד מאנשים יעשה מאמץ להגיע . 17:00שעות ואני אכנס ישיבה ביום רביעי בשעה 

למסקנות ולהבנות. מה שנאמר פה בשקט ובקול, שירותי הדת בבית שמש הם עניין שנמצא 
כפי שהוא מבין מבלי יקבל שירות  ,ו, הוא חשוב לנו מאוד שכול אדם הצורך שירותי דתנבדמ

אלא יקבל את מה שנדרש בצורה מסבירת פנים  ,לקיים דברים בצורה שלא מתאימה לו
ואוהדת. אני שמחה שזה נושא שחשוב לכולם. בתפקיד שלנו זה לעשות את הכול כדי שנוכל 

להגיע  ושנצליח להגיע להסכמה והבנה ולרוח טובה. אם בסופו של יום נוכל לעשות קידוש השם
 ,למשהו שמכבד את האנשים שלנו, אני חושבת שתהיה לזה ברכה לעיר. לא משנה מי יבחר
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שלו ייבחן בזה שהתושבים יהיו מרוצים ושאפשר יהיה לתת שירות מצוין, נעים התפקוד 
 ומסביר פנים. 

 17:00 –שעות וניפגש פה ביום רביעי ב  70טובת הדיון עוד אנחנו נותנים ללכן 
 אני רוצה לשאול. האם יש את הסכמת כולם לישיבה ביום רביעי ישיבת מליאה.   - יגאל חדד

 . 17:00מיקי, האם אפשר לעשות את המליאה בשעה 
 כשיש הסכמת המליאה אז אין בעיה.  – מיקי גסטוירט

 
 
 
 
 

 הישיבה ננעלה !

 

 

 

 

 

   _____________    ___________ 
 ד"ר עליזה בלוך      כהן ניסים        
 ראש העיר       מזכיר מליאת העיר   


