
  
 
 
 
 
 
  
 

  תשפ"ב  בטבת כ"ג
  2021בדצמבר  27

  6860 סימוכין:
  

  12/21 ס'מועצת העיר מ ישיבת פרוטוקול
  2021 בדצמבר 27 ,תשפ"ב בטבתכ"ג  בתאריך: שהתקיימה

  
  משתתפים:

  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 

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

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

  חבר מועצת העיר   – ה"ה משה כהנא 
  יר חבר מועצת הע  –ה"ה ישראל פכטר 
  חבר מועצת העיר    –ה"ה יואל פרויליך 
  חבר מועצת העיר   –ה"ה יוסף שטרית 

  חבר מועצת העיר   –ה"ה מנחם שיינברגר 
  חבר מועצת העיר  –ה"ה דוד שפיצר 

  
   חסרים:

  חבר מועצת העיר –ה"ה אפרים אוחיון 
  חבר מועצת העיר   –ה"ה מנחם זיידה 

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

  
  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
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 : 20/11 כספים וועדת אישור .1
  תב"רים  של  והגדלה  חדשים  בתב"רים  מדובר  .11/21  כספים  ועדת  החלטת  מונחת  החברים  בפני  ה"ע:ר

  . קיימים
   אושר ברוב. נגד, 1בעד,  13 רה"ע מעלה להצבעה:

  
 : 03/21הנחת דו"ח רבעוני  .2

  . 03/21מניח בפני החברים את הדו"ח הרבעוני  רה"ע
  

 : מינוי חבר הנהלה במרכז הקהילתי ביתר עילית .3
,  043439157הגב' ברכה כהן ת.ז.  של    ה אני מתכבד להעלות לאישור חברי מועצת העיר את מינוי  :ה"ער

בעירייההנהלת המרכז הקהילתי, במקום    תלחבר עבודתה  שסיימה את  רייכמן  המינוי    .הגב' לאה 
החדש יכנס לתוקף עם אישור הוועדה למינוי חברי הנהלה בתאגידים עירוניים ועד אז תמשיך לכהן  

  בתפקיד הגב' רייכמן. 
   אושר ברוב. ,נגד 1בעד,  13 רה"ע מעלה להצבעה:

  
  אישור העברת עודפי תקציב לקרנות הרשות:   .4

  לקרנות הרשות.   2020גזבר העירייה: מבקש לאשר העברת עודפי תקציב 
 אושר ברוב. נגד,    1בעד,  13 רה"ע מעלה להצבעה:

  
  חוזים עם עמותות: אישור .5

בדיון ובהצבעה  פו  מהאולם ולא השתתוה"ה ישראל פכטר יצאו  יואל פרויליך  ה"ה  מועצת העיר    י(חבר
  על סעיף זה). 

לחברי העירייה נשלחה חוות דעת יועמ"ש לגבי תקינות הקצאות ואישור חוזים עם עמותות    :ה"ער
 עפ"י הרשימה דלהלן: 

  ייעוד   כתובת    תב"ע   מגרש   מס' עמותה עמותה 
  בית כנסת   קדושת לוי   426/8 440 580020899  מוסדות יד עזרה 

  בית כנסת ומקווה  איש דרכי   426/8 436 580107969  קהלת יעקב-ישיבה וכולל סוליצא 
  בית כנסת ומקווה  הרב שך  426/8 476 580107969  קהלת יעקב-ישיבה וכולל סוליצא 
  בית כנסת ומקווה  אמרי סופר   426/3 905 580107969  קהלת יעקב-ישיבה וכולל סוליצא 

  גנ"י 9אוהב ישראל  426/8 431 580476208  אורחות אבותינו
  בי"ס עי"ס  24אוהב ישראל  426/8 432/1 580476208  אורחות אבותינו  

  בי"ס עי"ס   6-8ברסלב  426/1/3 730/5 580478394  בנות מלכים סמינר כלל חסידי  
  בי"ס עי"ס    18אוהל שרה  ב/426/7 7צ' 580715258  בני מלך  

  וגנ"יבי"ס   אדמורי ויז'ניץ  426/8 433/1 580528719  דמשק אליעזר ביתר 
  ישיבה  כף החיים  426/1/3 743 513718346  מוסדות חב"ד בהרי יהודה  

  גנ"י   אוהב ישראל  426/8 434 580039543  קרית הילד    -מעונות ילדים בישראל 
  ת"ת וגנ"י   99קדושת לוי  426/8 440 580380004  מרכז נר ישראל  
  ת"ת וגנ"י   13-15כף החיים  426/8 720 580380004  מרכז נר ישראל  

  ישיבה   כף החיים   426/1/3 720 580641876  משנתו שלמה 
  ישיבה  15כף החיים  426/1/3 720 580287555  נועם מנחם  

  גנ"י   57המגיד ממזריטש  426/8 402 580172674  עץ הדעת  
  בי"ס ח"מ   18אוהל שרה  ב/426/7 7צ' 580107787  צוהר לטוהר  

  גנ"י בעל התניא  426/1/1/3 181 580070092  ישראל רשת גני ילדים של אגודת 
  גנ"י 2אש קודש  426/1/3 701 580070092  רשת גני ילדים של אגודת ישראל 
  גנ"י הרב צדקה   426/1/3 738 580070092  רשת גני ילדים של אגודת ישראל 
  גנ"י מפעל הש"ס  426/1/3 750 580070092  רשת גני ילדים של אגודת ישראל 

  גנ"י הרב אבא שאול  426/8 433/1 580452423  ביתר עילית   -שערי אורות 
  גנ"י 2נדבורנא  426/1/3 723 580452423  ביתר עילית   -שערי אורות 

  בי"ס עי"ס  34אוירבך  426/1/3 723 580394062  תכנית חינוכית לנוער  -תימורה 
  גנ"י    3בנדר  ב/426/7 3צ' 580561793  תלמוד תורה יחי ראובן

  
   אושר ברוב. מהאולם) ו יצאוה"ה פכטר (ה"ה פרויליך   נגד, 1בעד,  11 רה"ע מעלה להצבעה:



  
 
 
 
 
 
  
 
  

  פתיחת חשבונות בנק ואישור מורשי חתימה למוסדות בניהול עצמי.  .6
  היום.  רבהסכמת שני שליש מחברי המועצה אני מעלה נושא נוסף לסד רה"ע:

בניהול    חינוך  למוסדות  עירוניים,  פתיחת חשבונות בנקהחברים    אני מעלה לאישוראגף החינוך  לבקשת  
  חשבונות הללו.  אישור מורשי חתימה לו עצמי

בהתאם להצעה, מועצת העיר מחליטה למנות למורשי חתימה בחשבונות הניהול העצמי במוסדות,  
  את מנהל המוסד ואת מזכירת המוסד על פי הרשימה הבאה:

 (תפארת מנחם) 112102סמל מוסד:  בי"ס חב"ד לבנים 
  302090329 ת.ז. סירוצקי יוסף הנריקה :מורשה חתימה א
  040182362 ת.ז.  דויטש הלשטוק רחל :מורשה חתימה ב

  :114132בי"ס בית חיה לבנות סמל מוסד  
  025297961  ת.ז. האגר שרה ריבה  :מורשה חתימה א
  035763473  ת.ז. ויזל רבקה לאה  :מורשה חתימה ב

  
 אושר ברוב. נגד,  1בעד,  13 להצבעה:רה"ע מעלה 

  
נכדתו בפטירת  בנימין  אוריאל  והוותיק  המסור  העובד  של  הכבד  באבלו  משתתפת  העיר  ,  מועצת 

נכדו,   להולדת  מז"ט  לו  אותה  ומאחלת  כל  נתרפאת  המשפחה  באותה  זכר  בן  נולד  חז"ל  כדברי 
 המשפחה. 

  
    ננעלה. הישיבה

  
 
  

 ______________  

  רובינשטיין  מאיר

  העיר  ראש

  
  
  

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


