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 :בישיבה
 

אני רוצה לברך את צבי ווליצקי במזל טוב ואת כולם בבשורות טובות. אני גם   –ראש העיר 
רוצה לברך את מפקד תחנת המשטרה החדש, אנחנו נפרדנו ממפקד התחנה הקודם שעבר 

 לכהן כמפקד תחנת בית שמש.  וינשטייןלתפקיד בירושלים ואינו הגיע מר אלון 
מפקד  כדי להכיר את שניפגש יאה לחברי המלבעקבות שיחות שהתקיימו אצלנו, הבטחתי 

אתה עסוק וגם הזדמנות לשמוע את חברי המועצה התחנה בצורה מסודרת כדי לשמוע במה 
שיעלו שאלות ובעיות. בעצם חברי המועצה מייצגים את כול תושבי בית שמש וכמעט בכול 

 שכונה יש נציג של מועצת העיר. 
תודה רבה על כך שבזמן קצר למדת את  אני רוצה להקדים ולאחל לך הצלחה רבה, גם להגיד

העיר ועל כך שאתה מגויס לכול מטרה ובעיה. תודה על שיתוף הפעולה שלך איתנו כדי לייצר 
 משילות בעיר וגם להגדיל את הביטחון האישי של כול התושבים בעיר. 

אוסיף ואודה לך על השמירה, החשיבה, הנגישות ועל העבודות היזומות כדי הגביר את 
 ת הביטחון. תחוש

 תודה רבה לך, בבקשה אלון . 
לו במחוז ירושלים שנים במשטרת ישראל ובכול השנים הל 23 –אני משרת כ  – יןיאלון וינשט

, תפקידי ליבה. אני מכיר את כלל האוכלוסיות, מכיר את האירועים. אם יש במגוון תפקידים
 סוגיות שאתם רוצים להעלות יהיה עדיף שתעלו ואני אגיב ובסוף נעשה סיכום קצר. 

על החוויה של חברי המועצה הן אני רוצה לשתף אותך שבשיחות בהנהלה  –ראש העיר 
 מול התושבים בעניין הביטחון האישי והתנהלות מול המשטרה. כתושבים והן כנציגי ציבור 

 זו ההזדמנות שלכם חברי המועצה לשאול ולהעלות את הדברים בפני מפקד התחנה. 
 –שנים ומזה כ  14 –אני גר בשכונת רמת בית שמש ב'  אני חבר מועצת העיר כ  – יגאל חדד

בתפקיד. אני ביקשתי מראש העיר  שנים אני תושב שכונה ב'. אתחיל בברכות לך והצלחה 22
 לקרוא לך אלינו להכרות ולשאלות. 

כולנו יודעים על הבעיות ברמה ב' ואני מכיר את המורכבות של האנשים. אני חושב שהעונש 
שהמשטרה מפעילה מול תושבי השכונה הוא עונש קולקטיבי בכול פעם שיש בעיה נסגר 

מת להרבה תושבים לסבל מיותר כי לא הכביש מהקישון ועד נהר הירדן. סגירה זו גור
מתאפשר להגיע לבתים ברכב או בתחבורה וזה גורם לילדה שלי  למשל ללכת ברגל מהקריה 

 !החרדית לרח' ריב"ל ברגל
בתוך השכונה שלהם ואין סיבה לסגור את כול הכביש מבקש שתאכפו את המתפרעים אני 

 מהקישון ועד נהר הירדן. 
 לדעתי יש לתחם אותם בנפרד ולא להעניש את כלל האוכלוסייה בחסימת הכביש. 

 הייתי אצל מפקד התחנה ואיחלנו לו הצלחה ואני מקווה שהוא יצליח.   – שלום אדרי
כמו שאמר יגאל, יש פה קבוצה של קיצוניים חרדים ואני מדגיש לא כולם אלה קבוצה קטנה 

מעלה את בית שמש לכותרות ולא בצד המחמיא. כדי  שעושה טרור, אני מדגיש, טרור ! וזה
לפתור את הבעיה יש להתמודד עם מציאות. הקיצוניים האלה מוציאים שם רע לעיר ויש 
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שהם מתגרים בחיילים שגם מקבלים מכות,  למגר את התופעה הזו. אי אפשר להמשיך כך
ש להתנגד לה נשים שלא מצליחות לעלות לאוטובוסים באזורים מסוימים. זו תופעה שי

 ולהעמיד כוח אדם לתפל בתופעות אלו. 
אין ספק שמדובר בתפקיד מאוד מאתגר. אני מאחל לך הצלחה בתפקיד כי  – משה שטרית

ואני אצמצם למשפט אחד הידיעה שלנו שכול אדם שיצא אני חושב שמה שאמר חברי שלום 
מהבית במטרה לפגע ידע שהוא יחטוף יותר ממה שהוא יחטיף. אנחנו ערים לאמירות, לשינוי 
ולתזוזות ברמה הלאומית ואנחנו לא צרכים חדשות כי אנחנו מכירים את זה. אנו יודעים 

. אנחנו מקווים ובוטחים בך שאנשים בהרבה מובנים אלו מושכים אותם הרחק מהנורמטיבי
 כדי שתצליח באתגר הזה, אתגר המצריך את כול תושבי העיר ללא הבדל. 

למגר את התופעה של אנשים שכול המטרה שלהם היא הפרת השלווה והצלחות היכולת 
 תהיה ברכה לכול הציבור. הציבורית והשתלטות על המרחב הציבורי 

תה נכנס לתפקיד מאתגר. אמרו "שמאל דוחה ברכות ואין ספק שאאתחיל ב – ישראל רמתי
ולכן , כי הימין היא היד היותר חזקה. וימין מקרבת" אבל למה שמאל הדוחה והימין מקרבת 

הקירוב וההידברות צריכות להיות יותר חזקות ועוצמתיות של יד ימין צריכות להיות חזקות 
תמיד יהיה נכון להפגין יותר מהריחוק של השמאל. אני חושב שכשרוצים לפתור בעיות לא 

כוח. הרבה מהפעולות אפשר לחסוך בהדברות. זו הזדמנות שמונחת לפניך כראש הארגון 
בבית שמש להשפיע על שרשרת הפיקוד ולהפעיל את ההדברות שתפתור הרבה בעיות בדרכים 
הרבה יותר פשוטות. אני מקווה שתיקח את הדברים בטור עצה וכול החברים פה יתרמו 

 יע למען הסדר הטוב, למען האווירה הטובה והשקט והשלווה.  מעצמם לסי
אני רוצה לברך אותך להצלחה בתפקיד. אני מתגורר ברמה ד', מדובר  – יצחק אלמליח

בשכונה מאוד מאתגרת מבחינת הביטחון האישי. בדרך כלל רואים נוכחות של כוחות משטרה 
העדר נוכחות גדולה גורמת לנשים  אבל זה עדיין לא מספיק. והפריסה של הכוח לא מספיקה.

 להרגיש פחות בטוחות ובכלל יש תחושה בטחון חסרה. יש לזכור שרמה ד' היא שכונה גדולה
 מאוד שצריכה לקבל יותר תשומת לב.

שנים, מתגורר בגבעת שרת, על התפר בין גבעת  27 –אני גר בבית שמש כבר כ  – צבי ווליצקי
האם הפסקתם את " לארה"ב, בבית של הרב נשאלנו שרת לשכונה ב'. באחת מהנסיעות שלי

לא אני קם כול בוקר לחפש את הילדה  כדי לירוק ואני עניתי לו "-היריקות בבית שמש" 
לכן שברגע שאירועים כאלו יוצאים משליטה אנחנו בבעיה גדולה. לכן ברגע שסוגרים עליה". 

ה " זה מקשה עלינו לשדר עורק תחבורה ראשי כמו נהר הירדן וכול העיר רוחשת " מה קר
שיש פה חיים סדירים כי יש תחושה בקרב הציבור שאין אכיפה מספקת של העברות הקטנות: 
ריסוס סיסמאות, ריסוס דלתות "שיקסה החוצה" או מעין זה גורמים לתחושה בקרב הציבור 

טנות שדברים אלו לא נאכפים מספיק ולא מגיעים לכלל ענישה. מצב זה אינו נכון והעברות הק
 !צאים לפגע ולפגיע בילדה זה פיגועהופכות לגדולות וכמו שמשה אמר האנשים שיו

 הבקשה שלי שבהחלטות לגבי האכיפה יילקחו בחשבון ההשפעות מול גורמי חוץ. 
כבר נפגשנו בעבר בשטח ברמה א' הזמן ההפגנה מול הבית של אחת התושבות.  – רינה הולנדר

אני רוצה להתחבר לדברים של צבי ולהוסיף. כולנו יודעים שיש לטפל בנושא ההפגנות 
ובדברים הקשים שמגיעים לכותרות אבל כמו שעשה ג'וליאני בניו יורק "החלונות המנופצים" 

הדברים הקטנים כמו " ילדה שישבה על ספסל וכמו שצבי אמר שישנה תחושה שדווקא 
ברחוב וצעקו עליה, וילד שעה משהו ואז הורידו לו את הכיפה וצעקו עליו ועוד דברים מהסוג 
הזה. והציבור אומר להם " אני לא אתלונן במשטרה כי אני לא יודע מי עשה ל י את זה  " זה 

" . לכן יש להעלות את המודעות  מצב של הביצה והתרנגולת כי המשטרה אומרת " אין תלונות
בקרב הציבור שיש צורך להתלונן גם במקרים הקטנים האלו כדי שהתופעה תטופל. אני 
חושבת שיש להגביר את הצבת המצלמות , דבר שיכול לעזור לאכיפה. יחד עם זאת יש להקל 

ל על הנגישות של הציבור שיוכל להגיש תלונה. יחד עם זאת יש להגביר את המשילות מו
 תופעות האלו שלצערי התפשטו משכונה ב' גם לשכונה ד וגם לנווה שמיר. 

 ונותר לי רק לאחל לך בהצלחה. 
 

 רינה יצאה מאולם המליאה 
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" .ס למקום שרק פיקח יודע לצאת ממנוחכם לא נכנ: "יש פתגם שאומר – ישראל מנדלסון
שכונה רמה ב' " ולדעתי חלוקת העבודה צריכה להיות פעילות שעושים פה כולם אומרים "

מול שכונה ב' ולהבדיל מהפעילות שעושים בשכונה ג'. בשכונה ב' יש לפעול עד למיצוי הדין. 
אין צל ספק שאדם שהפעילות שלו מצליחה הוא ינסה להשפיע גם על החברים שלו בגלל 

א נגיע להתמודדות כזו באף שכונה. אבל , יש תחושת ההצלחה. אני חושב שהשאיפה שלנו של
מקומות שהתופעה הזו מתנהל כבר כמה שנים ויש מקומות שרק עכשיו התופעה מתחילה ויש 
לעצור זאת מיד. לכן אני מתחבר לרעיון של ישראל רמתי ולהוסיף שיתוף בין הקהילות בכול 

מספיק חכמים כדי שלא השכונות ולמנוע בכול תוקף תופעות כמו שיש בשכונה ב'. אנחנו 
להיכנס למקום שעכשיו כולנו נהיה פקחים איך לצאת ממנו. אני סבר שכול הנציגים שפה 
יעשו כול מאמץ שהשכונות החדשות לא יהיו קיצוניות כמו שכונה ב'. היום צרכים לפעול 
מידית מול כול תופעה ולמגר אותה מיד ועכשיו. צריך שכולם יצאו בקריאה להוקיע את 

ם הקיצוניים. לכן אם מגיעה תלונה למשטרה שתפעל בכול הכוח לטפל ולמגר את המעשי
 הבעיה. 

אני מצטרף לדברי שלום אדרי וחשוב לי להדגיש שמדובר בעיר עם הרמוניה   - חיים זמורה
משותפת של כלל הקהלים, רוב אנשי העיר הם אנשים טובים שאוהבים אחד את השני אבל 

ול חברה שמתנהלים בתחום האפור. לדוגמא, אתמול היה תמיד יש את השוליים כמו בכ
אירוע של פתיחת בית הוראה, אירוע חיובי ביותר, בית הוראה של שני רבנים חשובים של 
הקהילות החשובות שלנו בבית שמש. הם הגיעו לפתוח בית הוראה כדי לענות על שאלות 

עה למקום, שמה שולחן על הלכתיות , מוסד שהתושבים צרכים. ואז הגיעו לשם קבוצה שהגי
הכביש והחליטו לעשות מסיבה עם הגברה. חשוב לציין שמדובר בשוליים, אבל שוליים 
שקיימים כמו בכול חברה. לא יכול להיות שמגיעים רבנים ואז מגיעה בחורה ורוקדת מולו, 
נכון שאין חוק האוסר זאת אבל יש צורך לכבד. יש קיצוניות בשני הצדדים והשימוש בכוח 
הזרוע הוא לא הפתרון ולכן יש צורך לחשוב ולפנות לרבנים וראשי הציבור ולהגיע איתם 
להבנות והסכמות. תליית שלטים שלא על פי החוק משני הצדדים יש להוקיע ולפעול כנגד 

 שניהם במסגרת החוק.
אומנם אני מתגורר בשכונה א' אבל לא פעם אני מתפלל בשכונה ב' במקומות שמוגדרים ע"י 
חלק מהציבור הכללי כקיצוניים אז אני רוצה לומר שגם בשכונה זו ישנה חברה איכותית 

 וישנם אנשים טובים ולכן אסור להכליל. 
להכליל, גם אם  מי שעושה בלאגן יש לטפל בו בכול חומרת הדין , משני הצדדים. אבל לא

רוצים לסגור כבישים כמו שיגאל חדד אמר בשכונה ב' לא להכליל ולא להעניש את כול 
 התושבים כי גם שם יש אנשים רבים טובים שלא רוצים לעשות בעיות ולא שותפים לבעיות.    

לנושא אחר, יש לנו בעיר נוער מתמודד, נוער שפעיל בשעות הלילה בתוך השכונות. נכון הוא 
ש לנו גופים שמתעסקים עם כול הנוער המתמודד וחשוב להיות עם הגופים האלו בקשר שי

 וגם בקשר עם נציגי הציבור שיעזרו לכם ולסייע שהעיר הזו תהיה טובה יותר ופחות אלימה. 
אני מאחל לך הרבה הצלחה. קיבלת המון עצות מכולם ואני רק אומר  – שלמה ברילנט

 בהצלחה. 
ל ואאחל לך בהצלחה מכול הלב. כולם התייחסו לנושא הציבורי שהוא אתחי – אברהם פרנקל

בהחלט נושא שחשוב לנו כנציגי ציבור נושא שעומד לנו מול העיניים בהרבה מאוד מקרים 
 כמו המקרה של שכונה ב' שחזר פה הרבה.

כולם מתלוננים על עניין העונש הקולקטיבי ובהחלט מדובר בעוול להרבה תושבים ויש לעשות 
 כול כדי למנוע זאת. ה

בנימה אישית, אני כתושב רמה ג' נתקלתי בבעיה מול המשטרה והסיפור הוא כזה : לפני 
כשבועיים, בשעות הלילה כשנכנסתי הביתה שמעתי קולות ירי ואני רואה שגם השכנים 
יוצאים החוצה ואז אני מתקשר לתחנת המשטרה ואז מתשאלים אותי אם הני בקשר עין עם 

אני רואה מה קורה ועם מי ואומרים לי להישאר על הקו. לאחר שתים שלוש  המקום ואם
דקות אני רואה שני דמויות שיוצאות מתוך השיחים ומתחילים לרוץ. אני עוקב אחריהם כדי 
לא לאבד קשר עין. כשהגעתי לקצה הרחוב פגשתי רכב ולשאלתי האם ראה מישהו רץ, אמר 

עשרים דקות מתקשרים אלי  –ם. אחרי כרבע שעה לי הבחור שראה שני נערים שרצו מהמקו
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מהתחנה " שלום , לגבי התלונה ... "  עניתי כן אבל המחבלים ברחו, " האם ציפיתם שהמחבל 
 יישאר ? "  

לצערי, תגובה של כעשרים דקות למקרה כזה מעלה בי חשש מה יכול לקרות במקרה שבו 
 הדברים יתפתחו אחרת. 

במקרה אחר, לפני כשלושת רבעי השנה הזמנתי מזגנים. איש המזגנים שעלה הבית וכשחזר 
המזגנים נעלמו מהרכב. התבקשתי להגיש תלונה ואכן ירדתי לתחנה והבאתי להם סרטון 
)אציין שיש לי מצלמות שמצלמות את החנייה(, בסרטון רואים הכול. לאחר שבוע קיבלתי 

 וכחות " אולם יש סרט, יש מספר רכב. הודעה : " התיק נסגר , אין ה
 גם כאן אני חוזר למסקנה שיש בעיה ולתושב אין בדיוק אל מי לפנות. 

אני רוצה לברך אותך על כניסתך לתפקיד ועל מפגש זה. מפגש זה הוא  – ישראל סילברסטין
 חשוב ואנחנו כנציגי ציבור יכולים לעזור והמשטרה יכולה להיעזר בנו. 

הדברים שנאמרו פה ע"י האנשים הם דברים שנאמרו מעומק הלב. אנחנו  – מלאכי כיטוב
חיים בעולם תקשורתי, כול תמונה מיד מפיצים אותה וכול דבר מקבל הרחבות והגזמות. 
חלק מהדברים יכולים לפעמים להפוך לדמוניזציה. אני מבקש ממך, שהמשטרה תעשה ככול 

 יכולתך שהמשטרה תפעל באופן מקצועי. 
בית ספר הרבה שנים ואנחנו רואים שבדרך כלל מורים שמאבדים את העשתונות  אני מנהל

יש אצלם הרבה פחות משמעת. לעומתם, אלה שיודעים להיות עקביים, רגועים ועושים מה 
שצריך ולא פועלים לפי דעת קהל. אנחנו יודעים שהרבה פעמים הדברים מסתבכים בגלל 

 פעילות לא נכונה. 
ין קיצוניות לאלימות. כולם נגד אלימות, יש שקר פסיבי וישן שמי שהוא ברור שיש פה ערבוב ב

אולטרה שמרני בענייני דת אז הוא אלים וברור שזה לא נכון. יכול להיות אדם שמאמין 
בדברים מסוימים בצורה מוחלטת וחשוב לו מאוד והוא לא יהיה אלים ויכול להיות בן אדם 

 שלא מאמין בכלום והוא יהיה אלים. 
ול מקרה, אני חושב שחלק מהבעיה זה שהמשטרה עומדת בעומס לחצים. אני מניח שיש בכ

לכם תוכניות ואתם יודעים איך להתמודד עם כמה ילדים שיורדים לכביש. אבל אני חושב 
שחלק מהטעויות זה בגלל שעובדים לא רק לפי מה שיודעים שצריכים לעבוד אלא עובדים 

 ני התארגנויות של קבוצות שונות. לפי כול מני לחצים ועצות מכול מ
חלק המניע של הדמוניזציה של הקבוצות הקיצוניות, הוא תסכול, אמי לא אומר שאין בעיה 
אבל הבעיה מתודלקת בצורה חסרת פרופורציות שמזיקה לטיפול בעיה. כשאתם פועלים 

 בלחצים נעשות טעויות. 
בדיוק כמו שלא כול שוטר הוא  לא כול מי שעומד ליד הכביש הוא אלים וצריך לקבל מכות

אכזרי. צריך להיזהר מהכללות ומאוד חשוב שלא תצא מכאן שזו ה! בעיה . זו בעיה אבל לא 
 הבעיה הבוערת בעיר. יש לדעתי דרכים יותר טובות לטפל בבעיות. 

אני רוצה לברך אותך. בשכונת הנרקיס מורגשת הנוכחות של המשטרה  –אלישיב גוטמן 
שכונה פחתו. כמו שצבי אמר , יש דברים קטנים שאנחנו כנציגי ציבור ואחוז הפריצות ב

 נתקלים בהם ונדרש טיפול טוב יותר ורציני יותר. 
בנוסף, למרות שאני לא יודע מה ניתן לעשות אבל אני כממונה על תרבות מורשת ישראל , 

ומדובר המון כספים של הציבור הולכים באירועים על קיום דרישות מחמירות של המשטרה 
 על כשליש מהתקציב רק לאבטחה. 

אלון, ראית גם מגוון של תושבי העיר במגוון שכונות עם מגוון של בעיות שהם  – ראש העיר
 נתקלים הן כתושבים והן כנציגי ציבור. 

 
 קודם כול אני שמח להיות פה ותודה לראש העיר שהזמינה אותי לפה.  – יןיאלון וינשט

אני אתחיל מהסוף, אין השפעה מלחצים ! יש עבודה לפי שיקולים מקצועיים בשיקול דעת 
 וניסיון מבצעי. חשוב לי קודם כול לומר את הדברים האלו. 

אירועי רישוי , כשאני יושב ובוחן אירוע תחת כיפת השמים או אירוע המוני, כול מקרה לגופו 
ל שמתקיים בנסיבות אחרות ובתנאים אחרים, כול אירוע לגופו. יכול להיות אותו אירוע אב

התהליך משתנה. בסוף, ההחלטות מתקבלות בלי לחצים ומשיקולים מקצועיים. מי שרוצה 
ואני מברך ואומר שתעשו כמה שיותר אבל יש לכך השלכות. זה  םלעשות אירועים גרנדיוזיי
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ות עשיתי אישור נגזרת טבעית כאשר אנחנו מבינים שהבטיחות לפני הכול. לפני כשלוש שע
ילדים באמפי, והנך מוזמנים  8,000תוכניות לאירוע שמתקיים בחודש הבא של תנועת עזרא כ  

לשאול את מארגן האירוע אם הוא חושב שפעלתי באופן דרמטי או לא מקצועי או מעבר 
 לנדרש. 

אני מכיר את האירוע הזה אני מכיר ולא האשמתי בחוסר מקצועיות אלא  –אלישיב גוטמן 
 לבדוק האם יש דברים שאפשר להקל. 

בשנים האחרונות , עלות האבטחה טפחה בממדים גבוהים מאוד. אם למשל  – משה שטרית
 מדובר בשני רמות אחרות.  2020 –להוצאה ב  2023 -אני משווה את ההוצאה ב 

 יכול להיות, אבל אני לא הייתי פה.  – אלון וינשטיין
ם , יצחק קניזו עשה בדיקה ברשות אחרת הדומה לבית בעבר ראש אגף אירועי –משה שטרית 

שמש ולא בהשוואה לירושלים שהיא עולם אחר בנושאי ביטחון ונמצאו פערים גדולים לרעת 
 בית שמש. 

יש מרמה מגרש כדורגל שהוא מקורה ולמעשה אפשר להתייחס אליו כאל  – חיים זמורה
 אולם שלא מצריך אבטחה כמו מקום פתוח. 

ואם יהיו אירועים ויהיה  2023 –אני לא יודע מה היה בעבר כי נכנסתי רק ב  – ןיאלון וינשטי
 למישהו השגות על ההחלטות שלי מוזמן לפנות אליי. 

 מה הקו המנחה.  – ישראל רמתי
 הקו המנחה הוא שיקול דעת מקצועי והחלטות מקצועיות. זה הקו המנחה.   - ןיאלון וינשטי

ש חברי מועצה יחד איתך ולהביא דוגמאות והשוואות. אני אשמח שניפג – משה שטרית
 בסוף, בסוף העלויות שאנחנו מגיעים אליהם הופכים הרבה האירועים ללא אפשריים. 

אני רוצה לסכם את הסוגיה הספציפית הזו, אומר מפקד התחנה, יש לי עניין  – ראש העיר
ללא סביר מבחינת  שתעשו אירועים מול העובדה שהעליות גבוהות שהופכות את האירוע

היכולת שלנו לבצע אותו כי הוא מאוד מאוד יקר. הציעה סגן ראש העיר  משה שטרית , ננסה 
לעשות שלולן רק לנושא הזה , נאסוף את הסוגיות שרלוונטיות , איך נתפס מגרש, איך נתפס 

 אמפי ומה המשמעיות. 
ש שתתנו לי לענות ברץ העליתם הרבה דברים ועל מנת שאוכל לענות אבק – יןיאלון וינשט

 ולשאול שאלות רק בסוף. 
ראשית ישנה מדיניות והיא ידועה : הכביש זורם. כאשר אנו יודעים  – החסימות בנהר הירדן

על קיום של אירוע , אנחנו יודעים להיערך ויותר קל ויותר מהיר לגרום לכביש להיפתח. כמי 
שעמד בראש הכוח באירועים האחרונים הכביש היה פתוח. גם כאשר אנחנו מופתעים, מה 

הל שנמצא על הכביש מוזז הצידה. לרוב, מה שלרוב לא קורה ואנחנו מגיעים למקום והק
שחוסם את הכביש אלו הפחים. אין כאן שום עונש קולקטיבי והמדיניות היא שהכביש יהיה 
פתוח ואם הוא סגור זה רק על מנת שנוכל לטפל בפחים. אני אומר לכם, יש פה שוטרי גיבורים 

א מחכים לאף אחד כי שלעיתים מגיעים ראשונים לאירוע וגם אם הם זוג הם מטפלים ול
 המדיניות היא שהכביש נשאר פתוח. אם הכביש נסגר זה מסיבות טכניות ו/או טקטיות. 

מדיניות, הבנו שהולכת להיות הפגנה או התנהלות מול ביתה של  – לשאלות של רינה תתשוב
אותה אישה ברמה א' , אני הייתי שם לפני שהם הגיעו וכמו שאתם יודעים לא נתנו אופציה 
מהרגע הראשון. לכן, מדיניות של רמה א' היא כמו של נהר הירדן. האם נהר הירדן יותר 

טים שעושים הדברים יותר מורכבים אבל מורכב, חד משמעית כן !  יש שם כול מני אלמנ
 המדיניות היא ברורה. 

דברות מתקיימת. יש לנו מש"קים מצוינים שמתנהלים מול הקהילות יהה – ההידברות
השונות. יש לי מפגשים עם אנשים משמעותיים ואנחנו כול הזמן בהדברות עם כולם. לצד 

א גם של קהילה וחיבור לקהילה אכיפה ומדיניות של סדר יש מדיניות לא רק של הדברות אל
 מה שהולך בד בבד. 

אני שמח לומר שאנחנו עושים אין ספור פעילויות בנושא שוהים  – לגבי שוהים בלתי חוקיים
בלתי חוקיים. אני שמח לומר שכמעט תמיד , נדיר שאנחנו מוצאים פה שוהים בלתי חוקיים. 

להם עם אישורים וכול הקבלנים עושים את העבודה שלהם כמו שצריך והפועלים ש
הסטנדרטים בנושא שוהים בלתי חוקיים מתקיימים. אנחנו מטפלים בנושא זה כמעט על 
בסיס יומי, לעיתים אנחנו עושים זאת בהפתעה ולעיתים אנחנו עושים זאת בגלוי אבל , אין 
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כאן תופעה של שוהים בלתי חוקיים. יש עשרות אתרי עבודה בעיר בית שמש ובאופן טבעי 
 פועלים אבל תופעת השב"חים לא קיימת בעיר בית שמש.    ישנם

ראשית, שאנשים יגישו תלונות. אנחנו נטפל בהכל. מי שמרגיש  –תאוריית החלונות השבורים 
שיש צורך להגיש תלונה מי שמזהה עבירה פלילית שיגיש תלונה בין אם זה עבירה קטנה ובין 

 כל. אם זה עבירה יותר משמעותית. אנחנו מטפלים בה
 על השולחן שלי יש כעת שני צווי הריסה. דברים אלו הם בשוטף שלנו, הכול מטופל.  – משילות
יש תוכנית שלנו שמתייחסת רק לרמה ד'. רמה ד' מבחינתנו , אנחנו מבינים את  – רמה ד'

האירוע הזה ויש פעילות שהיא גלויה ויש פעילות שאינה גלויה. אבל, רמה ד' הוא אחד 
חנו מתעסקים בו יום יום במסגרת תוכנית העבודה ובכלל בראש סדר העדיפות. הנושאים שאנ

אנחנו מבינים את האירוע הזה ואיך שנכנסתי לתפקיד היו במקום מספר אירועים שהגבנו 
אליהם מיד. אני אומר לכם, קשה למדוד הרתעה, אבל לראייה, מאז שבוצעו שם פעולות, מאז 

 אין אירועים ולמה? נחישות!
נכון שנאמר ודובר פה בעיקר בסוגיות של סדר ציבורי בהיבט  – ת רכוש ועברות אלימותעבירו

של הפגנות. אבל, המשטרה לא עוסקת רק בסדר ציבורי. אני רוצה לומר לכם שהמשטרה 
. מדובר בנתון מדהים בהשוואה  0 –בבית שמש הורידה את כמות עבירות הרכוש לקרוב ל 

וכמה לעיר שמלאה באתרי בנייה. עברות האלימות הם לערים בכול הארץ ועל אחת כמה 
בעניין  2022 –היא איך אני עושה יותר טוב מ  2023מהנמוכות ביותר. הבעיה שלי בתוכניות 

עברות הרכוש. זה דבר שאנחנו עוסקים בו רבות והאנשים שלי נמצאים בחברון בשביל למנוע 
הולך אליהם לשם. אני לא אוהב מגננה  מחוליות יגיעו לפה. אני לא מחכה שהם יגיעו לפה אני

ולתת לה מענה, אני אוהב ליזום. גם בעברות רכוש, גם בהפרות סדר וגם בעברות אלימות. 
לכן, כול אירוע של אלימות יטופל. האירועים ידועים ומוכרים לכולם ואנחנו תמיד עם עצורים 

אותה נשימה, מי שמזה וכתבי אישום בתום הליכים של אירועי האלימות המשמעותיים פה. ב
 אירוע אלימות או איומים וכול אירוע מהסוג הזה , שיגיש תלונה. 

אני רוצה לומר שמטרת ישראל  נכון לרגע זה מחוז ירושלים מבין את האירוע של בית שמש 
ואני משתף אתכם שיש כרגע עבודת מטה מאוד מאוד מתקדמת להרחבת והגדלת תחנת בית 

 איש כולל צוותי יס"מ.  170תקניים קרי  51שמש בעוד 
של הפרות סדר, אבל היס"מ  הוא שובר שוויון בכול מה שקשור  תליס"מ יש קונוטציו

לפשיעה. בסוף לא בונים יחידה ומחכים שיהיו הפגנות. היס"מ הוא שובר שוויון בנושא פשיעה 
, יס"מ זה ממש לא רק ובולטות ולכן חשוב שיהיה יס"מ גם בנושא פשיעה וגם בנוכחות

 הפרות סדר. ב
 מתי מביאים יס"מ לפעילות, מה המדיניות.  – חיים זמורה

יש כרגע תוכנית להגדלה משמעותית ובמשטרה מבינים את האירוע של  – אלון וינשטיין
 .הצמיחה האדירה של העיר הזו והתהליך יצא לדרך

 אני שאלתי מתי אתה משתמש ביס"מ ומתי לא?  – חיים זמורה
היס"מ היא יחידה שיש בה הרבה יתרונות שבאה עם הרבה כוח. היס"מ  – אלון וינשטיין

בשגרה זה לאו דווקא מה שאתם רואים בתקשורת ליס"מ יש הרבה משימות החל מלוחמה 
בפשיעה, נוכחות, טיפול בשוהים בלתי חוקיים והפרות סדר. בסוף יחידות אלו יושבות עד 

 זמן. שיש הפגנות אלא פעילות כול ה
ברמה ג' יושב שוטר קהילתי שעושה עבודה נהדרת. אני חושב שיש להרחיב  – שלמה ברילנט

 את השיטור הקהילתי גם לשכונות האחרות. 
בתוכנית ההרחבה יש כוונה להרחיב את תוכנית המש"קים משמעותית  – אלון וינשטיין

פקחני נוער והיום  0עם  ובסוגיות של נוער, הנוער קרוב לליבי ואני יכול להגיד לכם שהינו
 פקחני נוער.  3אנחנו כבר עם 

, התחברתי לכולם. לגבי האירועים שדובר הדברים שאמרתם שהם דברים חשובים מכול
עליהם, היות שאני לא מכיר אישית את האירועים אני רק יכול לומר לך שאנחנו עושים הכול 

 ם בחיי אדם, נדיר שיש איחורים. על מנת להגיע בזמן. אבל לאירועים שאנחנו מבינים שקשורי
לסיכום, בעצם מחבר את כול מה שאמרתי וחשוב לי לומר זאת פה זה שיתוף פעולה עם 
העירייה, עם ראש העיר ובאמת, אנחנו רואים את הדברים עין בעין וברור לנו מה היעדים 
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ו. ואנחנו נמשיך לפעול ביחד על מנת לממש את האחריות שלנו ולהשיג את היעדים שלנ
 הדברים ברורים לי ונמשיך לעבוד קשה ולהגיע להישגים. 

 לא הספקתי וכאן אני רוצה להצטרף ולאחל הצלחה.  – שמעון גולדברג
אני מאוד מכבד אותך ורוצה לכבד אותך אבל שתי התשובות שענית לי ובהם א.  – יגאל חדד

ובות אלא הכביש פתוח ב. אין עונשים קולקטיביים. אלו הדברים שאמרת הם לא תש
 הכחשות. 

אני חושב שאתה טועה כי אני הייתי באירועים, רוב מי שעומד בנהר הירדן  – אלון וינשטיין
ועכשיו אנחנו צריכים להפעיל שיקול דעת בכמות שימוש הכוח שנעשה  10-11הם ילדים בני 

שם. לכן הכול נעשה באופן מאוזן. הכביש נפתח והאם אחרי זה הכביש תקוע בגלל פח, כן וגם 
 מקווה שלא יהיה ושם תפגוש אותי ותראה אם הכביש תקוע. זה מטופל. אני אומר לך, ואני 

אני נמצא שם ורואה שלא ניתן להיכנס ואם סוגרים אותנו מהקישון כי לא יכולים  – יגאל חדד
 להתמודד איתם, זה עונש קולקטיבי. 

 מתנהל דיון ער בין מספר חברים 

 
ראה שיש אנשים שאכפת זה לא ברור מאליו שמתקיים כאן דיון נרחב. המפקד  – ראש העיר

להם ומדובר בייצוג נרחב של כלל שכונות העיר והאנשים דברו ממקום של אחריות 
ואכפתיות. אני רוצה לסכם בכמה משפטים קצרים.  אני חושבת שבתוך החדר הזה ישנן 
הנחות יסוד שמשותפות לכול היושבים בחדר חברי המועצה ומפקד התחנה.  הנחת העבודה 

חנו רוצים ליצר עיר שכול תושב מרגיש בה בטוח, שיש פה בטחון אישי הראשונה היא שאנ
לכול אחד ולא עושים הכללה על כול התושבים אלא רואים מגוון של תושבים. המוטיבציה 
היא לטפל באופן ממוקד חזק ולא משתמע כלפי קצוות שמיצרים חוסר שקט. הדבר בלט 

האם נכון לסגור מקישון ועד רסידו או  מאוד בדברים שנאמרו כאן. אני חושבת שגם בשאלות
באמצע, המפקד שמע, יראה ויבחן ואם יהיה צורך לעשות סיור לבחון מה נכון ) אני מאחלת 

 שלא נצטרך ( ואם נצטרך אז בחלט יש אוזן קשבת. 
בעניין המצלמות, לפני שלוש שנים התקנו מצלמות בנהר הירדן מה שבאון אמיתי עזר מאוד 

והצלחנו ליצר שקט לתקופה ארוכה שהתעורר בחודשים האחרונים ואני לשקט בנהר הירדן 
מקווה שנצליח להרגיע אותו בחזרה לאור כול הדברים שנאמרו כאן. חשוב להגיד באופן יוצא 
דופן, מליאה זו לקחה מהתקציב השוטף שלנו של פייס לפעילות לטובת המצלמות כדי להגדיל 

של המשרד לביטחון לאומי גם של תקציב של החלטת את הביטחון ואנחנו נעשה עכשיו איגום 
הממשלה וגם מהתקציב של עיריית בית שמש וליצר עוד מצלמות במרחב הציבורי. עבודת 
מטה של המשטרה החלה איפה נכון להציב מצלמות וליצר יותר ביטחון. במקביל, וזו 

ה כדי ליצר עוד הזדמנות לומר שפועלת משטרה עירוני בשיתוף של הפיקוח העירוני והמשטר
חוויה של ביטחון ומשילות. אנחנו מנהלים שיח עם מפקד התחנה שעלה בעקבות מפגש עם 
התושבים לגבי הרחבת הפעילות של המשמר האזרחי ולהרחיב את הפעילות. גם הרחבת 
הפעילות הקהילתית עלתה והרבה מאוד עבודה על דיבור עם הקהילות. אני מסכמת, יש לנו 

חושבת שבית שמש במצב טוב יותר מאיפה שהייתה לפני כמה שנים והיא דרך ארוכה, אני 
פחות טובה מאיפה שתהיה בעוד כמה שנים. אנחנו במסע ארוך בדרך הזו. העלת פה באופן 
מסודר שהאתגר שלנו בשכונות החדשות הוא לייצר גם משילות וגם ביטחון אישי. אני שמחה 

שתדעו שאנחנו עסוקים בהקמת תחנה נוספת של שיש יותר נוכחות. לא עלה פה אבל חשוב לי 
משטרת ישראל בדרום העיר. זה מתכתב עם הדברים של פרנקל לקצר את זמן התגובה. אנחנו 
עסוקים כרגע באיתור מקום, תקצוב וכול מה שקשור בזה. אני בטוחה שזה ישפר את איכות 

 החיים שלנו. 
 ההצלחה שלך היא גם ההצלחה שלנו.  אני רוצה לומר לך תודה ואנחנו מאחלים לך הצלחה כי

אני רוצה להודות על הנגישות וזה לא ברור מאליו שכשיש לנו, למנכ"ל ולי,  בעיה עם חברת 
זאת בלילה ועזר לנו לפתור את הבעיה, אני יודעת להעריך  12 –החשמל המפקד זמין לנו ב 

ולומר תודה רבה. אני מאחלת שנעסיק אותך רק  בעבודות פיתוח בכביש ולא בדברים אחרים. 
 אבל גם על זה תודה רבה. 

לעניין האירועים, אני מציעה שיהיה דיון נפרד. ברור לנו שהמוטיבציה שלך זה ליצר ביטחון 
ואם חס וחלילה יקרה משהו, זו האחריות שלך. יכול להיות שאפשר להגמיש ויכול להיות 
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שאי אפשר ואני אעריך מאוד שיערך דיון לראות את המתחמים בעיר והמשמעויות שלהם. 
יר אז אני מעריכה שאפשר להגיע לפתרונות. יש פה הרבה אנשים כולנו רוצים רק טוב לע

שרוצים את טובת העניין ואני מניחה שנצליח לקצר תהליכים. אז תודה גדולה לך על הזמן 
 והקשב ואני חושבת שכולם שותפים איתי לתודות. 

אני רוצה להוסיף משהו כי אני מתריע כבר חודשיים שלוש על הנושא של  – מלאכי כיטוב
ריב"ל. אני מתפלא שרק עכשיו מתחילים להבין על מה מדובר. אנחנו כותבים לכם ומצפים 

 שתבינו שכאילו שלחנו אתכם אליהם. 
אני אגיד שאני דיברתי עם מפקד התחנה במספר פגישות וסיורים בשטח וזו  – ראש העיר

 הזדמנות ראשונה שכולם ישמעו שהמפקד ישמע מכולם. 
 
 

  םאישור תב"רי – 1סעיף 
 

 , אישור התב"רים. 1אני רוצה להעלות את סעיף  –ראש העיר 
לפני האישור אני רוצה לומר מספר דברים. במליאה הקודמת, סיעת הליכוד  – שלום אדרי

הסבירה למה היא הצביעה נגד תב"רים שהוגשו לדעתה בניגוד לחוק. לצערי הרב, נעשה מזה 
מיקס של חנפנים של ראש העיר ותקפו את סיעת הליכוד כמי שפוגעת בעיר הוותיקה. סיעת 

ה שעשתה ראש העיר לאורך כול השנים. ראש העיר הליכוד , עשתה ועושה לדעתי יותר ממ
לא קיבלה את העמדה של היועץ המשפטי שבהצבעה יש פגם. וראש העיר החליטה שבכול 
 זאת יצבעו. סיעת הליכוד פנתה למשרד הפנים והנה התבר"ים האלו הובאו בחזרה להצבעה. 

ת שנת הבחירות באותו מעמד עלתה הטענה שהתחלתי את שנת הבחירות. אם אני התחלתי א
הרי שראש העיר התחילה הרבה לפני ואני לא עושה זאת על חשבון כספי הציבור. לעומת זאת 
ראש העיר הביאה לחברה הכלכלית עובד שאינו בקי בנושא אזורי תעשייה ובימים האחרונים 
הובא גם יועץ חרדי לראש העיר. ואני שואל, האם יועץ חרדי צריך לייעץ בתחילת הקדנציה 

 בסוף. לכן, מי שהתחיל את שנת הבחירות זה לא אני אלא ראש העיר. או 
נשמע מצחיק שאני תוקף את ראש העיר כול הזמן ולאחר מכן מבקש לקיים הסכמים. יש 
חילוקי דעות ואני לא חייב להסכים ואני גם לא אסכים. יש כאן כספי מפעל הפיס וכספי 

סכם לעיר הוותיקה ואני מדגיש , לעיר משרד הפנים ואני מבקש לקבל את החלק שעל פי הה
 הוותיקה. 

 מאחר והתב"רים כעת הובאו על פי הסדר התקין, אנחנו מצביעים בעד. 
אני שמחה להיות ראש עיר שמביאה הרבה תקציבים לעיר. אני מביאה הרבה  – ראש העיר

כסף שהגיע בהחלטת ממשלה, בתקציבים גדולים, בקולות קוראים. מותר לחגוג את זה, 
מותר גם לשמוח. בחרתם לעכב את האישור בחודש. לא קרה כלום ואנחנו נמשיך לעשות 
למרות שסיעת הליכוד בחרה לעכב בחודש. אנחנו נמשיך לעשות ויש לנו הרבה אינטרסים 
משותפים. יכולנו להתחיל חודש לפני. אנחנו נמשיך לבנות גם מדרשים, גם פארקים וגם 

י שלתושבים יהיה טוב ושנעשה זאת ביחד. אני מציעה שלא בריכות. בסוף, האינטרס שלך ושל
להיכנס לדברים הפוגעים באנשים ובצנעתם. אני מכבדת אותך מאוד אבל אני חושבת שמותר 
לחגוג עשייה בעיר ומותר לפרגן בעיר הזו. בעיר קורים הרבה דברים טובים ויש הרבה חברי 

נו מביאים הרבה כספים שמאפשר מועצה שעושים הרבה דברים מצוינים. אני שמחה שאנח
 להרבה אנשים לעשות דברים טובים. 

החברים החרדים שפה בשולחן קיבלו בשעה האחרונה מתקפת מיילים  – שמעון גולדברג
בנוגע לאישור התב"רים ועל כך שהם מבקשים מאתנו נבחרי הציבור  לעשות אולטימטום כדי 

ה'. אז אני רוצה לומר באופן  –ד' ואם ב  –לקדם את ההקצאות בשכונות מסוימות אם זה ב 
ברור שאנחנו נבחרי הציבור ואף אחד לא מכתיב לנו את איך לנהל את המהלכים הפוליטיים 
שלנו. אני אגיד באופן הכי ברור, אני חושב שאנחנו חברי מועצת העיר יחד עם ראש העיר 

. אני 3ד'  –ואם זה ב  2ד'  –עושים כול דבר כדי לתת פתרונות לכול שכונה ושכונה. אם זה ב 
יכול לומר שגם על עניין נווה שמיר ישבתי כמה וכמה פעמים וחברים נוספים מכירים את 
עמדת ראש העיר. יהיו פתרונות לבתי כנסת למגוון הקהילות שגרות בעיר. כך שאני לא חושב 

לה כזו שאנחנו צריכים להיות במצב הזה. ולפרוטוקול, שאף אחד לא יחשוב שאם נעשה פעו
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או פעולה אחרת זה מה שיביא להישגים. אני אנצל את ההזדמנות הזו לומר שאני עסוק 
 בדברים שלי ובעשייה שלי. 

כנראה אתה עסוק להיות נציג חב"ד, במקום להתעסק איתם. תיפגש איתם  – ישראל מנדלסון
 ותגיד להם איך להתנהג.  

ולעשות טוב ויש אנשים שעסוקים יש אנשים שעסוקים בלעשות ולפעול  – שמעון גולדברג
איך להפריע לאנשים אחרים להתפתח. אני מסוג האנשים שעושה כול מאמץ לעשות הכי טוב 
ובצורה הכי טובה לקהילות שאני מייצג ולכלל תושבי העיר אם זה בתיק שלי ואם במה שאני 

 מייצג. 
רים שעושים כול אני חושב שרוב רובם של החברים פועלים כך אני כן חושב שיש מספר חב

מאמץ כדי לסקל, כדי להפריע לעבודה שלנו ולעשייה. ה' ברוך השם עומד לעזרתנו ואף אחד 
לא יצליח להפריע בעשייה , בפיתוח העיר , בהקצאות, העבודות הפיתוח והתשתיות. ובסיעתה 
דשמיא אנחנו מצליחים לעשות הרבה להתפתחות של העיר הזאת. העבודה שלנו עוד לא 

 ומי שחושב שאנחנו בישורת האחרונה טועה כי אנחנו מסתכלים קדימה.  הסתיימה
אני רוצה להתייחס לדברי שמעון. אני חושב שפוליטיקה זה מקצוע ולדעת  –ישראל רמתי 

לעשות פוליטיקה זה דבר שמצריך ניסיון וידע והכרת המציאות. אני לא חושב שהדרך שלנו 
יחד עם זאת יש ציבור שאין לו איפה להתפלל,  היא של אולטימטומים או דברים כאלה. אבל

ציבור שמחכה להקצאות שמחכה לבתי כנסת, ילדים שמחכים ללמוד במקומות מוסדרים. 
 יש לפתור את הבעיות האלו הכי מהר שניתן.

ראשית, אין מאושר ממני שההצבעות על מתחם הגפן עוברים היום באופן  – משה שטרית
ה יודעים שאני מדבר שנים על מתחם הגפן, על מתחם אמפי חוקי וראוי. אני חושב שרבים פ

פארק משוכלל וראוי לארח אירועי ענק, מגרשי טניס שיכולים לאפשר הקמת מועדון טניס, 
מתחם בייסבול שיכול לאפשר למועדון הבייסבול להתפתח ועוד מגרשים. המחשבה שעוד 

 שם היא מחשבה משמחת. כשנתיים מאות או אלפי אנשים יתאמנו שם ויבלו שם וישחקו 
הנושא השני פחות משמח אותי לדבר עליו ולא רציתי לדבר עליו וחבל לי שחיים זמורה שהוא 
חבר שלי לא פה אבל כיוון שהוא הרים לי להנחת, אז אני חייב להגיב,  כשדברנו עם מפקד 

ליי התחנה והתחלנו לדבר על הקיצוניים, אלו לא האנשים שמצביעים לי למועצה שפונים א
לגבי ההתנהלות שם. אני מתגורר בשכונה שיש לי פחות חיכוך עם החברה האלה ושמעתי 
תגובות שקצת הזכירו לי להבדיל אלפי הבדלות שכשמבקשים מחברי כנסת ערבים לגנות רצח 
של משפחה יהודית אז הוא אומר כן אבל אתמול איזה יהודי זרק אבן ואני מגנה את שני 

ן זה רע אבל אי אפשר להשוות את זה למשהו אחר. לבוא ולדבר על הצדדים. אז גם לזרוק אב
איזה שלט בכיכר שזה אסור כמובן אבל בזמן שאנחנו בקראוונים בגנים זה קצת מביך. לבוא 
לדבר על בחורה שרוקדת דבר שהוא חוקי לעשות בזמן שבשכונה יש יוזמה של עסקנים 

יר לציבור הכללי. יש לנו הקלטות וגם שאומרים לבעלי דירות חרדים ואומרים להם לא להשכ
מפנים דיירים מהציבור הכללי. אני חושב שאם אנחנו רוצים באמת לחיות בשיתוף לא על 
הכול צריך לעשות פוליטיקה. הקריאה נגד הקיצונים היא קריאה שאמורה לאחד את כול 

חד. כי מפלגות הבית  כנגד אלו שבאים ולוקחים את החוק לידיים חרדים ולא חרדים כא
בסוף בסוף זה איכות החיים שלכם ושל הבוחרים שלכם. אם לגנות, ואני לא שש לעשות 
פוליטיקה מכול נושא שעולה כאן למליאה. אז בטח יש לגנות מצב שבשכונה היחידה שבנו ב 

שנים האחרונות גם כשיש ביקוש לציבור שהסבים והסבתות בנו את העיר עדין אתם  25 –
הזה. אני לא מצליח להבין את החוצפה הזו. מדברים על עשרות  מנסים לתקוע את הדבר

משפחות שמנסים לשכור דירות בנווה שמיר ויש דירות ריקות ולא משכירים להם את הדירות 
כי הם לא חרדים. אני לא מצליח להבין את זה וזה משגע אותי. זה לא שלא בונים זה לא 

 ר דירות.  שאומרים בואו נזיז את החברה ששם אלא רק להשכי
בואו נוריד קצת את מינון הצביעות בואו נהיה יותר אמתיים וראליים ונדבר על צדק ואז 

 נזרום אתכם על הרבה דברים. 
מלאכי, אם לשני הצדדים הייתה אותה כמות של דירות הייתי מבין אבל לא  –שלום אדרי 

אתם מתנחלים ואתה יכול להיות ששלושים שנה בונים רק לחרדים ויש בניין עלוב וגם שמה 
מתאר ליד מפקד התחנה שהאנשים צועקים בגלל השינוי הדמוגרפי, בוודאי שנצעק כי את 

 כול ד' בנו לחרדים ובחצי מהדירות יש שלטים להשכיר, בוודאי שנצעק. 
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אני לא השתתפתי בדיון הזה, אני רק אמרתי שזה לא אמור להשפיע על בעיות  –מלאכי כיטוב 
 המשטרה. 

אתה אמרת שבגלל המאזן הדמוגרפי אז זה פוליטיקה. אלף פעם מסבירים  – שלום אדרי
לכם, בנו אלפי יחידות לחרדים , לבריאות! לקחו שכונה אחת לציבור החילוני, גם שם הנחתם 
רגל בכוונה ואתם מיתממים. בא איזה רב שרוצה לפתוח בית כנסת, איפה פתחתם בית כנסת, 

השיכון בנה. לא, בדירת מגורים להפריע לאנשים הרי בהקצאה שהוא קיבל, במבנה שמשרד 
 אתם מפריעים לאנשים. 

 אבל הוא לא רוצה להיות שם.  –ישראל סילברסטין 
 בסדר, אבל לבוא להיתמם.  –שלום אדרי 

למרות שזה חריגה מנושא התב"רים, אני רוצה לסכם את שנאמר כאן. אני  –ראש העיר  
ו עניין לפתור את בעיות הדיור אנחנו כן עסוקים להגיד חושבת שבית שמש בונה ותבנה ויש לנ

שבית שמש ראויה ומתאומה לכולם. הייתה החלטה בקדנציה ואנחנו משמרים אותה 
בקדנציה הנוכחית ונעמוד בזה גם אם זה לא נוח. אנחנו הגדרנו שרמה ד' תהיה שכונה 

. הגדרנו את זה שמותאמת לציבור החרדי ורמה ה' תהיה שכונה שמותאמת לציבור הכללי
ולכן בהתאם למדיניות הזו שהיא ברורה ולכן בשכונה ד' יש אופי מסיום של תלמודי תורה 
ובתי כנסת ובשכונה ה' סגנון מוסדות החינוך והציבור , והציפיה שלי דווקא כשאנחנו בונים 

 לכולם... 
 ? ? מתי בנו דירה לזוגות צעיריםאיזה בונים –שלום אדרי 

יש שיחות מוקלטות, יש צילומים עם מפגשים עם שוכרים, לא רוצים להשכיר  –משה שטרית 
 דירות. 

לא צריך  אני מסתובב בעיר הוותיקה ואני רואה אין ספור בתי כנסת, האם –ישראל רמתי 
 ? שיהיה בית כנסת ברמה ה'

נו למען הסר ספק, אני רוצה להגיד דברים מאוד ברורים, אני לא מעמעמת.  אנח –ראש העיר 
הסדרנו אופי של שכונות ואני חושבת שזו מועצת עיר שידעה לאורך כול הקדנציה לתת מענה 
והקצאות שמותאמות לציבור החרדי וידענו לבנות מוסדות ספורט ותרבות שמתאימים 
לציבורים אחרים. עם כול האתגרים שיש כאן אני חושבת שהצלחנו כמליאה לתת מענים 

 רחבים לכולם. 
ה' לשמר אופי ככול האפשר לציבור הכללי כך שכול תושב שחי פה יוכל להגיד ההכוונה ברמה 

 אני יכול לאפשר לילדים שלי להמשיך לחיות בבית שמש. 
כיוון שהשתמשו פה בכול מיני דימוים אז גם אני אשתמש בדימוי: כשמישהו  –מלאכי כיטוב 

 ? ה שתינוק יולד האם הוא הורג אותולא רצ
 לה. חס וחלי –משה שטרית 

 איך הלכת לזה?  –ראש העיר 
 אם רציתם שתהיה שכונה כזו והיא לא כזו היא לא כמו שרציתם.  –מלאכי כיטוב 

 למה אתה לא שואל למה היא לא כזו?  –שלום אדרי 
 זה לא משנה.  –מלאכי כיטוב 

 דירות רק לכם.  100,000מזה לא משנה? האם חסר לכם דירות? בנו לכם  –שלום אדרי 
 זה לא משנה.  –יטוב מלאכי כ

 לך זה לא משנה.   –שלום אדרי 
יש לעשות הבחנה ברורה בין אדם פרטי שקונה בית לבין התארגנות קהילתית  –ראש העיר 

קבוצתית. כן, יש לי צפייה מכולנו כחברי מועצה לקחת אחריות על החלטה שהתקבלה פה 
 במליאה ואני מקדמת החלטה שהתקבלה פה הרבה לפניי. 

מידה, אני כראש עיר קידמתי בניה של כיתות ותלמודי תורה וגני ילדים ברמה ד' באותה 
ובאותה נשימה אני אומר שברמה ה' הצביון החינוך יהיה אחר. מי שבחר לגור שם זו זכותו 
המלאה והתפקיד שלי הוא לתת לו את המקסימום. לעולם בתי הכנסת, ברור לנו שנצטרך 

על הצד הטוב ביותר. אנחנו התחלנו בפגישות עם קהילות  לתת מענה ולראות איך לעשות זאת
ונציגיהם ואני חושבת שהמליאה הזו יודעת להתנהל במורכבות ואנחנו נעשה את זה ונעשה 

 את זה בצורה הטובה ביותר. 
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אני רוצה לחזור ולהעלות לאישור את התב"רים כפי שהצבענו בהנהלת העיר, זו  –ראש העיר 
ת העיר, בשורה גדולה בעולם התחבור בשיפוץ כבישים ובטיחות הזדמנות גדולה לשפץ א

בדרכים. בשורה גדולה בפארק הגפן שיהיה גם טניס, גם בייסבול, גם כדור רגל, גם מסלולי 
הליכה. גם בתי ספר ואני רוצה לפרגן לתהליך שנעשה בגזברות. במליאה הזו אנחנו מצביעים 

 ימה הבאה : גם על החזרת כספים לקרנות הרשות. לפי הרש
  

 תב"רים  לאישור מליאת מועצת העיר
   

מס' 
 ר"תב

ר "סכום התב מהות  הפרויקט
שאושר בעבר  

 בש"ח. 

הגדלה/הקטנה  
 בש"ח 

סה"כ סכום  
 חדש בש"ח. 

 מימון

 משרד החינוך  80,519                 חידוש מבנים מרכז הילה 1231

 משרד הפנים  4,000,000            מוטמנים וכלי אצירה 1232

 מפעל הפיס  800,000               מסלול ביער פארק הגפן 1233

 מפעל הפיס  10,466,100        5,400,000          5,066,100    הקמת מגרש כדורגל סינטטי 1112

 משרד השיכון  4,500,000            מרכז צעירים 1235

 משרד השיכון  4,000,000            בריכה ציבורית 1236

 קרנות רשות  600,000               מבנים תנועות נוער 1238

 קרנות רשות  19,401,443       250,000  19,151,443  202מגרש  526

רמת אברהם  402גני מגרש  1105
5025100 

 משרד החינוך  8,326,018        2,081,181  7,244,837   

 קרנות רשות 1,000,000-

רמת אברהם  402גני מגרש  1104
5025098 

 משרד החינוך  9,429,258        2,081,181  7,848,077   

 קרנות הרשות 500,000-
 משרד החינוך  26,780,904       6,932,385  19,848,519  5024933 2ד' 213ת"ת מגרש  1103

שכונה  218כיתות מגרש  16יסודי  1066
 2ד

 משרד החינוך  19,956,313       5,569,930  16,386,383 

 קרנות הרשות 2,000,000-
 משרד החינוך  7,580,231         1,797,682          5,782,549    5021232 525-526גנ"י מגרש  885

 משרד החינוך  2,100,425         383,982            1,916,443    201901250 3מ 101גני מגרש  887

 קרנות רשות  200,000-         

 משרד החינוך  1,154,951         193,817            961,134       202001010 3מ 101גני מגרש  1042

 משרד החינוך  6,746,635         2,169,805          6,178,721    ד 218שש כיתות גני מגרש  1064

 קרנות רשות  1,601,891-      

 משרד החינוך  25,934,103        5,650,648          21,283,455  5025032ת"ת  2ד 212מגרש  1102

 קרנות רשות  1,000,000-      
 משרד החינוך  4,909,002         763,099            4,645,903    5024937 1ה 103גני מגרש  1098

 קרנות הרשות  500,000-         

 משרד החינוך  22,903,110        4,737,444          19,665,666  5024940 1יסודי ה 103מגרש  1097

 קרנות רשות  1,500,000-      

 604מגרש  5024420כיתות  33תת  1196
 5024391וגני 

 משרד החינוך  28,638,715        4,479,397          24,159,318 

 משרד החינוך  7,619,306         1,898,268          5,721,038    527-528גנ"י מגרש  894

 מפעל הפיס  2,500,000            מרכז מורשת לעולים 1239

 קרנות רשות  390,000              

 משרד התחבורה  1,129,500            תכנון וביצוע תחנות חדשות  1240
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 קרנות הרשות  125,500              

הסדרת גאומטריה לתחנות ברחוב  1241
 הארזים

 משרד התחבורה  450,000              

 קרנות הרשות  50,000                

תכנון וביצוע הסדרת גאומטריה  1242
 נחל ערוגות

 משרד התחבורה  450,000              

 קרנות הרשות  50,000                

 משרד התחבורה  598,500               תכנון וביצוע מעברי תח"צ 1243

 קרנות הרשות  66,500                

תכנון וביצוע פסי האטה  1244
 מותאמים לתח"צ

 משרד התחבורה  1,809,000           

 קרנות הרשות  201,000              

 משרד התחבורה  100,000               תכנון הרחבת מסוף ביג 1245

 משרד החינוך  1,319,449         10,078              1,309,371    2020נגישות אקוסטית  1043

 קרנות רשות  25,000,000           מתחם ספורט  1246

 משרד השיכון  11,718,347           בשכונה גמגרשים חומים  1247

 משרד החינוך  13,194,599        2,274,003          10,920,596  517-519מ 5021272עיס בנות  817

 משרד החינוך  13,250,941        637,080            12,613,861  5022340ביס חנמ תקשורת  838

 תיכון בנות סא 37Aמגרש  1115
5025015 

 משרד החינוך  35,991,765        6,545,878          34,445,887 

 קרנות רשות  5,000,000-      
 משרד הפנים  5,000,000            פיתוח ושדרוג תשתיות 1251

 קרנות רשות  33,393                

 משרד הפנים  5,000,000            פיתוח ארגוני 1248

חיזוק קירות תומכים וחידוש  1249
 דרכי

 משרד הפנים  3,675,000           

 משרד הפנים  100,000               2022רכש ציוד וחילוץ   1250

 משרד החינוך  900,000               2023נגישות  1252

 קרנות רשות  450,000              
   

  114,331,226  סה"כ  
 

 

 רים שהסתיימו בגרעון/עודף"תבסגירת 

 עודף גרעון מהות הפרויקט ר"מס' תב

  795,078         601יסודי גני  565

    272,958       ציוד וריהוט לגני 747

    421,073       עבודות קבלניות 424

    490,506       23בצ  583

    229,757       510מגרש  349

 
 , אין מתנגדים.  13: בעד  הצבעה

 
וכן מאשרת את  ₪ 114,331,226: מליאת העיר מאשרת את רשימת התב"רים ע"ס  החלטה
 התב"רים על פי הרשימה שלעיל. חמשת סגירת 

 
      

כול התושבים שגרים היכן שהם גרים כולם אנשים פרטיים שקנו בין אם  –מלאכי כיטוב 
מישהו ניסה לארגן ובין קבוצה עסקית ניסתה לארגן ובין קבוצה אחרת שניסתה לארגן מגיע 
לו את מירב זכויותיו ואת ההקצאות לחינוך, לבתי כנסת לא רק לו גם לאחרים , לכול הסוגים 
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להשפיע בלי לגרוע משום זכות וצורך ויש לספק את  לפי המציאות.  יש לי ראיה ויכולת
הצרכים ולא יכול להיות אחרת גם אם יש אכזבה או תסכול וגם אם מישהו חושב שהדברים 

 לא היו בסדר. 
 לא הצבעת בעד ואמרת להם ללכת למקום אחר.  1מעניין שחב"ד בג'  –ישראל מנדלסון 

 
  חלק מחברי המועצהמתנהל דיון ער בין 

 
אתה אומר את מה שכול שכולם חושבים בקול, אבל זה לא אומר שאתה צודק.  –שלום אדרי 

החברה החילוניים שזכו בד' ויש כמה עשרות כאלו אמרו זה לא מתאים לנו, נתנו את 
המפתחות. מדובר בהסכם שהיה לפני שהייתה בפוליטיקה. בונים אלפי יחידות ועיננו לא 

סר לכם דירות לא הייתי מדבר. ו שכונה קטנה. אם היה חצרה, תבנו עוד.  מצד שני ביקש
, כשאני מסתובב בד' ואני רואה כמעט על כול בית שלט להשכרה אני אומר , ריבונו של אבל

עולם איך הם זוכים ומוכרים. אני לא מבין במשך שני עשורים וחצי בונים רק לחרדים ועיננו 
 לא צרה. 

 מה פה בעיר?  –מלאכי כיטוב 
מגדלים בלבד שכניסה לעיר שנבנו ע"י יזם פרטי ולא  4 –בבית שמש מדובר ב  –רי שלום אד

 המדינה. אתה אומר שתמשיכו להיכנס לנווה שמיר וזה אומר שאתה לא רוצה לחיות איתי. 
 ? אנשים קונים דירות, מה אתה רוצה אבל –מלאכי כיטוב 

ילך לאשקלון, אני רוצה שהבת ? אני רוצה שהבן שלי לא מה זה מה אתה רוצה –שלום אדרי 
 שלי לא תלך למודיעין, אני רוצה שהבן השני שלי לא יגור בתל אביב.

 אנחנו אכלו ... פה במעברה לפני שנולדת. 
 ? אז מה אתה מציע –מלאכי כיטוב 

כיוון שלא חסר לכם דירות והאמת שיש לכם יותר מדי שכול המנהיגים שלכם  –שלום אדרי 
ר שלכם, עד כאן, תנו לאנשים האלה לחיות. מה קרה, אנחנו כולם והרבנים יגידו לציבו

יהודים, אנחנו אחים, מה אתם רוצים אתם יושבים פה ומיתממים. יש שכונה אחת עלובה 
 לציבור החילוני ששישים שנה נמצאים פה, נולדו פה, מתו פה, גדלו פה. 

שאומר לנו אני ארגנתי  אתה או משקר או שאתה מיתמם. יושב אתנו בן אדם –צבי ווליצקי 
קבוצה גדולה מאוד כדי לקנות בשכונה ה' כדי להפוך אותה לחרדית ואתה מדבר על כוחות 

 שוק. 
 מתקיים  דיון ער בין מספר חברים 

 
אני רוצה לסכם את הדיון הזה למרות שהוא לא בסדר היום אבל הוא יושב על  –ראש העיר 

כולנו. מלאכי, אני שומעת את מה שאתה אומר, אני באופן חריג חולקת עליך. אני חושבת שזו 
אחריות של כולנו לוודא שלכול אחד מהילדים שלנו יש מקום בעיר הזו. זו האחריות שלנו 

כדי ליצר שכונה שמצליחה  בתחילת הדרך הרבה עבודה  לייצר את זה. אני מודה שעשינו
לשמור על האופי שלה וניסינו לעשות הצרחה והבאנו שכונה של אנשי קבע כדי ליצר אופי של 
שכונה. אני חושבת שבית שמש יכולה להיות דוגמא לעיר שבונה המון לחרדים והמון לציבור 

וגם. זו אחריות של כולנו. אף אחד לא הכללי ואנחנו יכולים להוביל עיר שיכולה לעשות גם 
 יכול לשבת ולומר אני מטפל רק במישהו אחד. 

 
 

  2021דו"ח כספי מבוקר לשנת  – 3סעיף 
 

 –, גזבר העירייה נתן סקירה ו 17:00הנושא עלה בישיבת ההנהלה שהתקיימה היום בשעה 
 . חברי מועצה הצביעו בעד אישור הדו"ח 14

מפקד  עםיחד עם זאת, במהלך ישיבת המליאה עצמה הנושא נשמט בשגגה לאור שיח ארוך 
  תחנת המשטרה החדש והמשכו של דיון לאחר ההחלטה על התב"רים.  
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 החלפת מורשה חתימה בית ספר גשר  - 4סעיף 
 החלפת מורשה חתימה בית ספר שירו למלך ) אשירה בנים (  - 5סעיף 
 916בבנק לאומי סניף  -מורשה חתימה בית ספר אשירה  החלפת  - 6סעיף 

 
 : אני מבקשת לאשר שינוי מורשה חתימה  –ראש העיר 

 
 וחשבון 084713 –הורים  חשבון,  692בבנק פועלים סניף  בית הספר גשרהבנק של  בחשבון

 :  084594 –רשות 
 

  :  )בשני החשבונות( נוכחיים םמורשי
 מנהלת בית הספר  - 303658520 ת.ז  תניא וקנין

  מזכירה שעזבה - 201569092ת.ז     דליה כהן
 

  :  )בשני החשבונות( חדשים םמורשי
 מנהלת בית הספר  - 303658520 ת.ז             תניא וקנין

  מזכירת חדשה  -   66514662ת.ז    עדינה נסקי כהן
 
 

חשבון מס'  916לאומי סניף בנק ב )אשירה בנים( שירו למלךבית הספר של בחשבון הבנק 
99309/94 

 
 :נוכחיים םמורשי

 מנהל ביה"ס – 037543857ת.ז.         שי אבואב
 נציגת רשות – 301083119ת.ז.      צביה פינקל

 
 : דשיםחם מורשי

 מנהל ביה"ס – 037543857ת.ז.           שי אבואב
 נציגת רשות ,מזכירת ביה"ס – 32511602ת.ז.    מאיר בת שבע

 
  בבנק לאומי הוריםחשבון פתיחת בנוסף 
 :חתימה םמורשי

 מנהל ביה"ס – 037543857ת.ז.           שי אבואב
 נציגת רשות ,מזכירת ביה"ס –  32511602ת.ז.    מאיר בת שבע

 נציגת הורים – 031500150 .ת.ז          דליה חיון
  99829/68 רשותחשבון  916בבנק לאומי סניף   בית הספר אשירה בנותבחשבון הבנק של 

 
 :נוכחייםמורשים 

 מנהלת ביה"ס – 29007721ת.ז.  - ביטחה אורן
 נציגת רשות – 301083119ת.ז.  – צביה פינקל

 
 : חדשיםמורשים 

 מנהלת ביה"ס – 29007721  ת.ז. -   ביטחה אורן
 נציגת רשות ,מזכירת ביה"ס – 32511602ת.ז.  -  מאיר בת שבע

 
 99832/79 - הוריםחשבון  916בבנק לאומי סניף 
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 : נוכחייםם מורשי
 מנהלת ביה"ס –  29007721  ת.ז. -   ביטחה אורן
 נציגת רשות – 301083119ת.ז.  -  צביה פינקל

 נציגת הורים – 031500150 .ת.ז -        דליה חיון
 

 : חדשיםמורשים 
 מנהלת ביה"ס –  29007721  ת.ז. -    ביטחה אורן

 נציגת רשות ,מזכירת ביה"ס –   32511602ת.ז.  -  מאיר בת שבע
 נציגת הורים – 031500150 .ת.ז -         דליה חיון

 
 נמנע אין מתנגדים 1בעד,  10:  הצבעה

 
: מועצת העיר מאשרת את פתיחת החשבון ואת החלפת מורשה החתימה בחשבונות  החלטה

 שבסדר היום (  4,5,6השונים עפ"י הפרוט שלעיל ) סעיפים 
 
 

 אישור לביצוע פעולות אינטרנטיות לכול בתי הספר בעיר – 7סעיף 
 

אני מבקשת לאשר ביצוע פעולות בנקאיות באמצעות האינטרנט באופן גורף  –ראש העיר 
 לכלל בתי הספר בעיר. 

,  הרשאה לבית הספר 36יחד עם זאת, אני מבקשת לאשרר החלטה מהמליאה מן המניין 
  179בבנק פאג"י סניף  571792לבצע פעולות אינטרנטיות בחשבון  אהבת ישראל

 
 ם, אין מתנגדי11 –בעד הצבעה : 

 
אהבת ומאפשרת לבית הספר  36: מועצת העיר מאשררת את ההחלטה ממליאה  החלטה
בעיר  מאשרת באופן גורף לכלל בתי הספרלבצע פעולות בנקאיות אינטרנטיות וכן  ישראל

 לבצע פעולות בנקאיות באמצעות האינטרנט. 
 
 
 

  הישיבה ננעלה ! 
 
 
 

 רשם : ניסים כהן 
 
 
 
 
 
 
 

          _____________________    _________________ 
 ד"ר עליזה בלוך           ניסים כהן                  
 ראש העיר              מרכז ישיבות המועצה     


