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  תשפ"ב  ג' בטבת
  2021בדצמבר  7

  6827 סימוכין:
  11/21 ס'מועצת העיר מ ישיבת פרוטוקול

  2021 בדצמבר 7 ,תשפ"ב ג' בטבת בתאריך: שהתקיימה
  

  משתתפים:
  ראש העיר   –ה"ה מאיר רובינשטיין 

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

  חבר מועצת העיר –ה"ה אפרים אוחיון 
  חבר מועצת העיר   –ה"ה יצחק מאיר ברים 
  חבר מועצת העיר    –ה"ה אברהם יודייקין 

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

  ר מועצת העיר  חב  –ה"ה יואל פרויליך 
  חבר מועצת העיר   –ה"ה מנחם שיינברגר 

  חבר מועצת העיר  –ה"ה דוד שפיצר 
  

   חסרים:
  סגן ראש העיר  –ה"ה דב שמעיה 

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

  חבר מועצת העיר   –ה"ה מנחם זיידה 
  חבר מועצת העיר   –ה"ה ישראל פכטר 
  חבר מועצת העיר   –ה"ה יוסף שטרית 

  
  משתתפים:

  העירייה  מנכ"ל – שוורץ בני ה"ה
  העירייה  גזבר – עמדי משה ה"ה
  העיר  ראש  רמ"ט – דייטש יהודה ה"ה
  לעירייה  המשפטי היועץ – פיסינגר טוביה עו"ד
    העירייה דובר  – גיל שלומי ה"ה
  נכסים  ניהול אגף – לבינסון נפתלי ה"ה

  
  היום: סדר על

  .10/21אישור וועדת כספים   .1
  .דיון בדו"ח מבקר העירייה בנושא ארנונה - 02/20ועדת ביקורת  .2
  .אישור חוזים עם עמותות .3

 
 : 20/10 כספים וועדת אישור .1
  תב"רים  של  והגדלה  חדשים  בתב"רים  מדובר  .10/21  כספים  ועדת  החלטת  מונחת  החברים  בפני  ה"ע:ר

  . קיימים
  . ברובאושר   נגד. 1בעד,  11 רה"ע מעלה להצבעה:
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 :דיון בדו"ח מבקר העירייה בנושא ארנונה - 02/20ועדת ביקורת  .2

שקיימה דיון בדו"ח הביקורת התקופתי של  נשלח פרוטוקול ועדת ביקורת  מועצת העיר    לחברי  רה"ע:
  מבקר העירייה. 

  . 02/20רה"ע מעלה לאישור את המלצות וועדת הביקורת לאחר דיון בין החברים 
  .  פה אחדאושר  בעד 12 רה"ע מעלה להצבעה:

  
  חוזים עם עמותות: אישור .3

  בדיון ובהצבעה על סעיף זה). ףמהאולם ולא השתת איצה"ה דוד שפיצר (חבר מועצת העיר  
: לחברי העירייה נשלחה חוות דעת יועמ"ש לגבי תקינות הקצאות ואישור חוזים עם עמותות  ה"ער

 עפ"י הרשימה דלהלן: 
  ייעוד   מגרש   מס' עמותה  עמותה  

  ישיבה   3כ"ע  580454874  אוזר ישראל  
  ישיבה וכולל  747 580152585  אהבת משה  

  גנ"י ות"ת   1צ' 580500130  מוסדות ישיבת נתיבות שלום סלונים  
  ת"ת   745 580121952  מעיין החינוך התורני (אהלי תפארת משה) 

  בי"ס  174 580121952  מעיין החינוך התורני (בית ברכה)
  ת"ת  183 580121952  מעיין החינוך התורני (דרכי איש)
  בי"ס  6צ' 580121952  מעיין החינוך התורני (חפץ חיים)

  בי"ס  196 580121952  מעיין החינוך התורני (ערלוי) 
  ת"ת  7301 580121952  מעיין החינוך התורני (ת"ת צאנז) 

  גנ"י 402 580018489  מרכז איגוד התת"ים (אהלי מנחם)
  בי"ס עי"ס  (106) 751 580185239  משמרת מאיר 
  גנ"י 732 580185239  משמרת מאיר 
  גנ"י 749 580185239  משמרת מאיר 
  גנ"י ובי"ס  724 580185239  משמרת מאיר 

  בי"ס  432 580121952  מעיין החינוך התורני (נתיבות שלום) 
  מעון יום  403 580510568  רבקה פדות 

  בית כנסת   420/3 580552545  שערי ביתר  
  בית כנסת   427 580239895  מוסדת צאנז ביתר  

  בית כנסת   713 580636611  אורחות אביר יעקב  
  בית כנסת   736 580632008  ופרצת מוסדות ליאובאוויטש
  בית כנסת ומקווה   א'  456 580654432  קהילת חסידים ביתר עילית  

  בית כנסת ומעון    6/צ'2 580664951  קהל פרושים גבעה ב' ביתר עילית  
  בית כנסת   171/5 580142768  נחלת גדעון קרית צאנז  

  פה אחד אושר  .שפיצר יצא מהאולם)(ה"ה בעד,  11 רה"ע מעלה להצבעה:
  

    ננעלה. הישיבה
 ______________  

  רובינשטיין  מאיר

  העיר  ראש

 הממונה על הישובים ביו"ש   –רו"ח תמי נאסה  העתק:


