
 בס"ד                  

                                                                        

1 

 

  

 בית שמש    עיריית                   

 30/05/2021מיום  6מס'  מיוחדתפרוטוקול ישיבת מליאה 

 

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

 
 חבר מועצת עיר -  מר אברהם פרנקל

 חבר מועצת עיר -   מר אלי פרץ
 חבר מועצת עיר  -  מר אלישיב גוטמן

 חבר מועצת עיר -  מר אסצ'לו מולה    
 חבר מועצת עיר -  מר חיים זמורה

 חבר מועצת עיר  -  מר יוסי גולדהירש    
 חבר מועצת עיר -  מר יצחק אלמליח    
 חבר מועצת עיר - מר ישעיהו יצחק ויסמן    
 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                              -  מר שמעון גולדברג

 
  : חסרים

 סגן רה"ע -  מר ישעיהו ארנרייך
 סגן רה"ע  -  גב' רינה הולנדר    
 חבר מועצת עיר -   מר יגאל חדד    

 חבר מועצת עיר -  מר שלום אדרי
 

 :  משתתפים
 מנכ"ל העירייה  -  מר איתמר ברטוב   
 גזבר העיר  -  מר אריה ברדוגו   
 יועץ משפטי   -  עו"ד מיקי גסטוירט     
 מבקר העירייה   -   דהן מר יעקב   
 רמ"ט ראש העיר   -    מר נתי גבאי   
 דובר העירייה  -  מר רועי לחמנוביץ    
 עוזרת ראש העיר   -   גב' סתיו סעד    
 מ"מ רכז ישיבות המועצה  -   גב' מיכל לוי    
 עוזר רכז ישיבות המועצה  -    מר דוד וקנין   



 בס"ד                  

                                                                        

2 

 

  

 בית שמש    עיריית                   

 :על סדר היום

 

 2021העירייה לשנת אישור תקציב 

 :בישיבה

 מזל טוב לדוד וקנין ליום הולדתו. אקדים ואתחיל באיחולי  ראש העיר:
 . 2021ישיבה מיוחדת לאישור תקציב העירייה את מתרגשת לפתוח אני 

על העתיד של כולנו. כידוע, מדינת ישראל  אחרי שנת קורונה אנחנו מבקשים לקחת אחריות
טרם אישרה תקציב מדינה ולכן אנחנו עובדים בתיאום מלא עם משרד הפנים ומבקשים 
להביא תקציב שישפר את השירות לתושב. אנו מבקשים לייצר תקציב שמתחשב בהתרחבות 

 תחומי העשייה בעיר ובגידול כמות התושבים בעיר. 
תרבות, הקמת מנהלת תעסוקה, הגדלת השיפוץ והטיפוח במרכז התקציב: הקמת היכל 

במרחב הציבורי והגדלת תקציב רשת המתנסים. אנחנו לוקחים אחריות גם  בתקופת של 
שנה ל בהשוואה₪ מיליון  85-גדל ביתקציב ש עמימות פוליטית ומנהלים תקציב אחראי, 

להגדיל את הכנסות האתגר הגדול שלנו הגידול שכולו ביטוי לעשייה עומד לצד שעברה. 
 העירייה בכל דרך אפשרית.

 
: אני רוצה לברך את נתי. בשבוע האחרון ניהלתי הרבה שיחות, זה היה תקציב משה שטרית

 עם הרבה כאב ראש ובלגן. מברך את נתי ומאחל הצלחה, תעשה ותצליח.
 

 מפה נמריא לדרך טובה ומוצלחת.ו: מצטרף לדברי משה. הלוואי שלמה ברילנט
 

: לגבי הכנסות העירייה, אחד הדברים החשובים שהתבשרנו שבית שמש מנדלסוןישראל 
כולם נביא לפה יותר  משותף של במאמץ . אני מקווה ש2023' עד שנת קיבלה אזור פתוח א

 מפעלים ויהיו יותר הכנסות, ולתושבים יהיה יותר טוב.
 

ור הרחב שמשלם : הצבעת התקציב חשובה. תמיד שוכחים לתת קרדיט לציבמלאכי כי טוב
 את כל התשלומים.

 מברך את נתי.גם אני : חיים זמורה
 

: אני רוצה לחדד שהעברת התקציב היא דבר חשוב. נאה דורש נאה מקיים. שמעון גולדברג
בינתיים התקציב על הנייר,  אני מקווה שנמשיך לשתף פעולה כדי לקיים את כל מה שכתוב 

 יים שהיו בהנהלה יבוצעו.בו עוד השנה. אני מבקש לוודא שכל השינו
 

מקבלת את הדיונים  : חשוב לי לומר שיש כאן דירקטוריון שמאד אכפת לו, אניראש העיר
ה מכולם כמו שידענו לדבר כמה פבאהבה ושותפות אמת. מחכה לנו שנה מאתגרת, אני מצ

 חשוב תרבות ושפ"ע וחינוך נדע גם למצות את המשאבים שלנו.
 .2021תקציב עלה להצבעה את אישור מ
 

 בעד )פה אחד(. 17: הצבעה
 

 .₪ 689,864,863.16ע"ס  2021החלטה: מועצת העיר מאשרת את תקציב העירייה לשנת 

 רשמה : מיכל לוי 

 

          _____________________    _________________ 
 ד"ר עליזה בלוך         מיכל לוי                    

 ראש העיר             מ"מ מרכז ישיבות המועצה          


