בס"ד

עיריית
בית-שמש
פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין מס'  72מיום 72.6.77

נוכחים:

מר משה אבוטבול
מר שמואל גרינברג
מר יגאל חדד
מר ראובן כהן
מר משה מונטג
מר מרדכי דירנפלד
מר ריצ'רד פרס
מר ג'קי אדרי
גב' אילנה ירחי
גב' ילנה פרוקולוב
מר אלכס שלפצ'נקו

חסרים:

 סגן ומ"מ ראש העירמר מאיר בלעיש
 חבר מועצת עירמר ישעיהו ארנייך
 חבר מועצת עירמר דוד ויינר
 חבר מועצת עירמר אלי פרידמן
עו"ד אירית מרציאנו  -חברת מועצת עיר
 חבר מועצת עירמר שלום לרנר
 חבר מועצת עירמר נתן שטרית
 חבר מועצת עירמר מוטי כהן

משתתפים :מר דוד סיטבון
מר אריה ברדוגו
עו"ד מוטי ברקוביץ
עו"ד מיקי גסטוירט
מר יעקב דהן

 ראש העיר סגן ראש העיר חבר מועצת עיר חבר מועצת עיר חבר מועצת עיר חבר מועצת עיר חבר מועצת עיר חבר מועצת עיר חברת מועצת עיר חברת מועצת עיר -חבר מועצת עיר

 סמנכ"ל גזבר יועמ"ש יועמ"ש -מבקר
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בס"ד

עיריית
בית-שמש

על סדר היום:
 .1דבר תורה.
 .2אישור תב"רים.
ראש העיר:

אני מתכבד לפתוח ישיבת מליאה שלא מן המניין מס 22

ראש העיר:

לפני שנתחיל בדברים לריצ'רד שחייב לצאת יש הודעה.

ריצ'רד:

משרד החינוך ביצע מכרז לניהול החווה החקלאית .במכרז ישבו מנהל המחוז מאיר
שמעוני ,המפקחת שרון שני,אני ,רונית רענן ,מנהלת כ"א והחופפת שלה כולל הסתדרות
המורים .המועמדת נפסלה לנהל את בית הספר ע"י הועדה .עפ"י משרד החינוך צריך
אישור וחתימה של מנכ"לית משרד החינוך .העניין עלה למנכ"לית .יש ועדה טכנית
שבודקת .מסתבר שהיתה משקיפה יותר מידי בועדה ,החופפת של מנהלת כ"א כתוצאה
מכך נפסלה ועדת המכרזים והחליטה הועדה הטכנית לקבל את המועמדת .המנכ"לית
חתמה שהיא מקבלת את המועמדת כמנהלת  .דוד אלקסלסי הוא המנהל שמכהן
היום .חסרה לו שנה אחת כדי להיות מנהל קבוע .מאחר ומשרד החינוך החליט שהמינוי
נכנס לתוקף ,התיישבנו בינינו .דיברתי עם ראש העיר ,דיברתי עם ג'קי ,דיברתי עם כל
הגורמים הנוגעים בדבר והודענו למשרד החינוך שאנחנו כעיר לא רוצים את הגברת ולא
תכנס למקום .לא יעלה על הדעת שמשהי שמשרד החינוך מצא כלא מתאימה להיות
מנהלת ,בגלל פגם טכני של משרד החינוך היא תאושר .דיברתי עם הגברת ואמרתי לה את
עמדת העיר.אני לא מתואם פורמאלית עם המנכ"לית ומנהל המחוז אבל אני מתואם
איתם.
אני נפגש איתם מחר או מחרתיים .אם היא תחליט להגיע אני מודיע כאן אני אמנע ממנה
באפן פיזי.
אני מבקש להעלות את הנושא לסדר היום.

עו"ד ברקוביץ :לא ניתן  ,כי לא כל חברי המועצה פה.
ראש העיר:

אלי פרידמן שנעדר מהישיבה ביקש להודיע שהוא תומך בכל הסעיפים כדעת
הקואליציה.

 ריצ'רד עוזב את הישיבה.
סעיף  – 7דבר תורה
דבר תורה – נאמרו ע"י ראש העיר
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בס"ד

עיריית
בית-שמש

סעיף  7אישור תב"רים
 ראש העיר:

מועצת העיר מאשרת את התב"רים המפורטים להלן ופתיחת חשבון לכל תב"ר.

תב"ר

שם הפרויקט

323
333

מבנים יבילים
עי"ס 3331
מ513 .
ישיבה תיכונית מ
3425
(511הקדמת
תיכנון)
שש גנ"י מ' 491
חיי שרה בנות

335
348

אמי"ת דביר לבנים
עי"ס מגרש 313
שלב ב'
הקמת מקווה נשים
ברמה א
כבישים +שצפים
353+353
מעגל תנועה
קרית בעלזא

434

ישן מול חדש

2,394,338 15,221,534

133

בית התרבות
סה"כ

232,333 28,532,333

332

334
333

512
525
522

הגדלה

מימון

סכום התב"ר
שאושר
1,333,333
233,524

411,333
12,899

סכום החדש
בש"ח
1,211,333
231,512

3

3

244,599

קרנות הרשות
משרד החינוך

3
3

3
3

4,344,943
3,223,892

משרד החינוך
מפעל הפיס

3
13,231,542

251,418
9,383,438

קרנות הרשות

 251,418משרד החינוך
מפעל הפיס
23,283,395

3

3

244,831

משרד הדתות

3

3

5,858,595

משרד השיכון

3

3

833,333

משרד התחבורה 83%
קרנות 13%

 19,335,313משרד השיכון 33%
קרנות הרשות
 33,394,333קרנות הרשות
27,882,237
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בס"ד

מי בעד?
הצבעה:
החלטה:

עיריית
בית-שמש

בעד  -מאשרים פה אחד.
מועצת העיר מאשרת את הצעת ההחלטה של ראש העיר.

הישיבה נעולה.

רשם :דוד סיטבון  -סמנכ"ל
_____________
דוד סיטבון
מרכז הישיבות

_____________
משה אבוטבול
ראש העיר
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