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  06/19פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מס' 

  2019באוגוסט  7ו' באב תשע"ט, שהתקיימה בתאריך: 
  

  נוכחים: 
  ראש העיר –ה"ה מאיר רובינשטיין 

  מ"מ ראש העיר  –ה"ה יהודה עוביידי 
  סגן ראש העיר  –ה"ה דוד זלץ 

  סגן ראש העיר  –ה"ה דב שמעיה 
  חבר מועצת העיר –ה"ה אפרים אוחיון 

  חבר מועצת העיר  –ה"ה בנימין הרשלר 
  חבר מועצת העיר –ה"ה יעקב הרשקופ 

  חבר מועצת העיר  –ה"ה מנחם זיידה 
  חבר מועצת העיר  –ה"ה אברהם יודייקין 

  צת העיר חבר מוע –ה"ה יצחק דויד כהן 
  חבר מועצת העיר  –ה"ה שלמה כהן  
  חבר מועצת העיר  –ה"ה משה כהנא 

  חבר מועצת העיר  –ה"ה יואל פרויליך 
  חבר מועצת העיר  –ה"ה יוסף שטרית 

  חבר מועצת העיר  –ה"ה דוד שפיצר 
  

  חסרים: 
  משנה לראש העיר  –ה"ה מנדי שוורץ 
  חבר מועצת העיר  –ה"ה חיים ברגר 

  חבר מועצת העיר  –ה"ה מנחם שיינברגר 
  

  משתתפים: 
  גזבר העירייה  –ה"ה משה עמדי 

  רמ"ט ראש העיר –ה"ה יהודה דייטש 
  יועמ"ש – עדי הדרעו"ד 

  מבקר העירייה –ה"ה גרשון וינגורט 
 מנהל אגף נכסים –ה"ה נפתלי לבינסון 

  
 על סדר היום:

 
 
 
 
 
 

ראש העיר: 
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 :05/19אישור וועדת כספים  .1

   אושר ברוב.. (זיידה) נמנע 1, (שפיצר) נגד 1בעד,  13

 :05/19אישור וועדת מכרזים  .2

 

 

  אושר ברוב. נמנע (זיידה).  1(שפיצר),  נגד 1בעד,  13

 :האצלת סמכויות ואישור שכר –מינוי מנכ"ל העירייה  .3

 נמנע (זיידה). אושר ברוב.  1נגד (שפיצר),  1בעד,  13

 : 4.8.19אישור החלטות וועדת משנה להקצאות מתאריך:  .4

.פה אחדאושר . בעד 10
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 :אישור חוזים עם עמותות .5

 ייעוד   מגרש מס' עמותה   עמותה 

מעין החינוך התורני בא"י (בית יעקב  
  בית ספר 730 580121952 החסידי)

מעין החינוך התורני בא"י (בית יעקב  
  ספרבית  404 580121952 החסידי)

מעין החינוך התורני בא"י (ראשית 
  ספרבית  408 580121952 חכמה)   

  מעון יום 171/5 580588895  אמונת התורה

  בית כנסת 709 580448835  בית יעקב מאיר עיני ישראל

  בית כנסת ב 456 580502540 קהילת חניכי הישיבות אשכנז

 בית כנסת  735/3 580407476  שמחת מאיר

 בית כנסת  436/4  580531762 בעלזא מכנובקא ביתר עילית

 ובית כנסתישיבה  B171/3 580503563 מוסדות נזר התלמוד

 ובית כנסתישיבה  A171/3 580305548 אמור אל הכהנים

 בית כנסת  גג 440 580148047 נר לרחל ובניה

 בית כנסת ומקווה 449 580327351 תפארת בית דוד

  .פה אחדאושר . בעד 10

 :אישור עבודה נוספת לעובד .6

.פה אחדאושר . בעד 15

______________  
  רובינשטייןמאיר 

  ראש העיר
  
  

העתק:


