
  
 

  ב תשפ"כ"ב באייר 
  2022מאי  ב 23

  7026סימוכין: 
  03/22מס' פרוטוקול ישיבת מועצת העיר 

  2202 במאי 23, בתשפ"כ"ב באייר שהתקיימה בתאריך: 
  נוכחים:

  ראש העיר  –ה"ה מאיר רובינשטיין 
  מ"מ ראש העיר   –ה"ה יהודה עוביידי 

  סגן ראש העיר  –ה"ה דב שמעיה 
  משנה לראש העיר   –ה"ה מנדי שוורץ 

  חבר מועצת העיר –ה"ה אפרים אוחיון 
  חבר מועצת העיר   –יצחק מאיר בריםה"ה 

  חבר מועצת העיר    –ה"ה אברהם יודייקין 
  חבר מועצת העיר   – ה"ה משה כהנא 

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

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

  חבר מועצת העיר   –ה"ה דוד שפיצר 
  חסרים:

  סגן ראש העיר  –ה"ה דוד זלץ 
  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:
  גזבר העירייה  –ה"ה משה עמדי 

  רמ"ט ראש העיר  –ה"ה יהודה דייטש 
  אגף ניהול נכסים  –ה"ה נפתלי לבינסון 

  לשכת היועץ המשפטי לעירייה   –ה"ה משה בלק 
  

  על סדר היום:
 . 03/22וועדת כספים   .1
 . 2020דיון בדוחו"ת הביקורת לשנת התקציב  – 01/22וועדת ביקורת  .2
 אישור חוזים עם עמותות להקצאות מקרקעין.  .3

 

 : 32/30אישור וועדת כספים  .1
העיר  בפני    ה"ע:אר מועצת  החלטת  חברי  כספים  מונחת  חדשים    ,03/22וועדת  בתב"רים  מדובר 
בהתאם לפירוט שנשלח לחברים מבעוד  אחד,    וסגירה של תב"ר  מים קיי  יםתב"רבנוסף הגדלה של  ו

  . מועד
  אושר ברוב.  –נגד  1בעד,   12 ראה"ע מעלה להצבעה:

  
  :2020דיון בדוחו"ת הביקורת לשנת התקציב  – 01/22וועדת ביקורת  .2

לשנת    ות דו"חראה"ע:   ביקורת  2020הביקורת  וועדת  פרוטוקול  בדו"ח    01/22  וכן  דיון  שקיימה 
  .מבעוד מועד ומונחים בפני החברים לחברים והביקורת נשלח 

  בהתאם להמלצות וועדת ביקורת הליקויים בדו"ח הביקורת מועברים לטיפולו של גזבר העירייה. 
  . אושר פה אחדראה"ע מעלה להצבעה: 

  
  
  
  



  
 

  
  
  

 : לבניה ורשות שימוש במבני העירייה אישור חוזים עם עמותות להקצאות מקרקעין .3
בדיון    פוולא השתת  וה"ה דוד שפיצר יצאו  , ה"ה בעריש שמעיהוורץשה"ה מנדי  מועצת העיר  י  (חבר

 ). ובהצבעה
יועמ"ש  ראה"ע: דעת  חוות  נשלחה  העירייה  היום,  לחברי  הדיון  הקצאות    לקראת  תקינות  לגבי 

  ואישור חוזים עם עמותות עפ"י הרשימה דלהלן:
  ייעוד   מגרש   מס' עמותה  עמותה  

 ישיבה   172  580457042  תפארת מרדכי שלמה  

 ישיבה  186/1  580649226  מוסדות כנסת ישורון  

  גנ"י   196  580247625  מוסדות ערלוי ביתר עילית  

  בי"ס   407  580121952  מעין החינוך התורני (נחלת יעקב)  

  בי"ס עי"ס  408  580524718  קול החינוך  

 בי"ס עי"ס  409  580286870  בנות ובית יעקב  

  בית כנסת  421  580396190  פינסק קארלין 

 בי"ס   432/1  580121952  מעיין החינוך התורני (עטרת חיה מושקא) 

  גנ"י   432/1  580656379  אור ואמונה  

  גנ"י   432/3  580018489  מרכז איגוד התתים (עטרת חיה מושקא)

  בית כנסת ומקווה   433/2 580510758     מרכז הצדקה 

  גנ"י    433/2 580286870  בנות ובית יעקב  

  בית כנסת ומקווה   434 580655033  מרכז קהילתי חב"ד ליאובאוויטש  –אוהב ישראל  

  בי"ס    443/1 580513919  אדרת אליהו  

  בי"ס עי"ס   727 580298222  נווה רוז  

  גנ"י    7301 580239895  מוסדות צאנז ביתר  

  בית כנסת ומקווה    733 580563831  מוסדות זרע לוי רופא בוסטון 

  גנ"י    745 580261881    משה בביתר אהלי תפארת 

  בית כנסת    1צ' 580500130  מוסדות ישיבת נתיבות שלום סלונים  

  ישיבה   4צ' 580261881  שה בביתר אהלי תפארת מ
  

  .אושר פה אחדראה"ע מעלה להצבעה:  לאחר דיון בין החברים על ההסכמים השונים.
  

  . םנו היקרים שהשמחה במעונדי לידירה"ע: בשם כל חברי מועצת העיר נשלח ברכת מזל טוב 
  לידידנו היקר חבר מועצת העיר ה"ה דוד שפיצר לרגל שמחת אירוסי הבן. 

  לידידנו היקר חבר מועצת העיר ה"ה ישראל פכטר לרגל אירוסי הבת. 
נישואי הבן. החתונה ביום חמישי הקרוב  לידידנו היקר חבר מועצת העיר ה"ה יצחק דויד כהן לרגל  

  אי"ה. 
על פטירת אחיו היקר,    שיחי'  זאת ההזדמנות לשלוח את תנחומינו למנכ"ל העירייה ה"ה בני שוורץ

    הר"ר אריאל עמרם ז"ל. המקום ינחם את כל בני המשפחה ולא ידעו עוד צער.
  

בהילולת רשב"י  להתרחשויות  גינוי חריףאבקש להביע בשמי ובשם חברי מועצת העיר  ,לקראת סיום
, השפיל ופגע בציבור החרדי כולו, ועל  תגלה כבדיחהבמירון. הזלזול בציבור החרדי, בדמות מתווה שה

וחלקם אף הוחזרו הביתה  כך אנו מוחים.   ובחניונים  אלפים מתושבי העיר עברו התעללות בדרכם 
מהחניונים לאחר המתנה של שעות בבושת פנים ובמפח נפש. הגיע הזמן שהרשויות יקחו את הנושא  

   ברצינות ויפה שעה אחת קודם.
  

  .הישיבה ננעלה
 ______________  
  מאיר רובינשטיין 

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


