
  
 

  תשפ"ב  בתמוז  חכ"
  2022  ביולי 27

  7140סימוכין: 
  

  22/50מס' פרוטוקול ישיבת מועצת העיר 
  2022  ביולי 26תשפ"ב, בתמוז  כ"זשהתקיימה בתאריך: 

  
  :ðוכחים

  ראש העיר   –ה"ה מאיר רוביðשטיין 
   מ"מ ראש העיר –ה"ה יהודה עוביידי 
  העירחבר מועצת  –ה"ה אפרים אוחיון 

   חבר מועצת העיר –ה"ה יצחק מאיר ברים 
   חבר מועצת העיר –ה"ה מðחם זיידה 

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

  חבר מועצת העיר   –ה"ה ישראל פכטר 
   חבר מועצת העיר  –ה"ה יואל פרויליך 

   סגן ראש העיר –שמעיה ה"ה דב 
  חבר מועצת העיר  –ה"ה דוד שפיצר 

  :חסרים
   סגן ראש העיר –ה"ה דוד זלץ 

   משðה לראש העיר –ה"ה מðדי שוורץ 
   חבר מועצת העיר  –ה"ה חיים ברגר 

   חבר מועצת העיר  –ה"ה אברהם יודייקין 
   חבר מועצת העיר –ה"ה יוסף שטרית 

   מועצת העירחבר  –ה"ה מðחם שייðברגר 
  :משתתפים

  גזבר העירייה  –ה"ה משה עמדי 
  יועמ"ש –עו"ד טוביה פיסיðגר 

   מהðדס העיר –ה"ה אבישי מירון 
  רמ"ט ראש העיר  –ה"ה יהודה דייטש 
  מבקר העירייה  –ה"ה גרשון ויðגורט 
  אגף ðיהול ðכסים  –ה"ה ðפתלי לביðסון 

  דובר העירייה    –שלומי גיל ה"ה 
  
  

  היום:על סדר 
  . 05/22אישור וועדת כספים   .1
  פירוט העברת עודפי תקציב לקרðות הרשות.  .2
  מיðוי חבר דירקטוריון לחברה לפיתוח.  .3
  אישור עבודה ðוספת לעובדים. .4

  
  
 

 : 22/50אישור וועדת כספים  .1
העיר  בפðי    ה"ע:אר מועצת  החלטת  חברי  כספים  מוðחת  חדשים    ,05/22וועדת  בתב"רים  מדובר 
  . בהתאם לפירוט שðשלח לחברים מבעוד מועד, מיםקיי יםתב"רשל והקטðה בðוסף הגדלה ו

  אושר ברוב.  –  ðמðע ð ,1גד 1 בעד,  10 ראה"ע מעלה להצבעה:
  
  
 



  
 

  
  
  
  

 :פירוט העברת עודפי תקציב לקרðות הרשות .2
לקרðות  בה אושרה העברת עודפי תקציב    12/21בהמשך לאישור ישיבת מועצת העיר  גזבר העירייה:  

 הרשות, אðי מבקש לאשר במליאת העירייה את פירוט ההעברות. 
  אושר ברוב.  –  ðמðע ð ,1גד 1 בעד,  10 ראה"ע מעלה להצבעה:

  
  

 :מיðוי חבר דירקטוריון לחברה לפיתוח .3
אðי מתכבד להעלות לאישור חברי מועצת העיר את מיðויה של רו"ח אסתר אייזðטל כðציגת    ראה"ע:

בפðי  שסיימה שðים של כהוðה בדירקטוריון החל"פ.  במקום עו"ד שוורץ    ,ציבור בדירקטוריון החל"פ
ייצוג ההולם לבðי שðי המיðים בקרב   החברים מוðחת חוו"ד היועץ המשפטי לעירייה בדבר קיום 

  עירייה שאיðם חברי המועצה. ðציגי ה

  . למיðוי  מתðגד ה"ה מðחם זיידה:

מיðוי  הוא לא  שעולה היום לאישור  המיðוי  כאמור,  הרכב הדירקטוריון הוא בהתאם לחוק.    ראה"ע:
  מקרב חברי מועצת העיר אלא מיðוי של ðציג ציבור. 

  אושר ברוב.  –  ðמðע ð ,1גד 1 בעד,  10 ראה"ע מעלה להצבעה:
  

 :עבודה ðוספת לעובדיםאישור  .4
היועמ"ש    "דבהתאם לחוו  אבי שלם, שירה אלחיאðי ורותי מðדלסון,  ים:אישור עבודה ðוספת לעובד 

  ת בפðי החברים בדבר תקיðות האישור והיעדר חשש לðיגוד עðייðים. ושמוðח 
  אושר ברוב.  – ðמðע 1 בעד,  11 ראה"ע מעלה להצבעה:

  
  

  
אðי מבקש לשלוח ברכת החלמה מהירה ורפואה שלמה לאמו של ידידיðו המשðה לראש העיר    ראה"ע:

  ה"ה מðדי שוורץ. 
בתוך שאר   שרה העðאבת    מאטיל רחלðאמר כולðו יחד פרק תהילים וðתפלל לרפואה שלמה עבור מרת  

 . חולי עמו ישראל
  
  

  .הישיבה ððעלה
  
  
  

 ______________  
  מאיר רוביðשטיין 

  ראש העיר 
  
  
  

 הממוðה על הישובים ביו"ש   –תמי ðאסה  רו"ח העתק:


