
  
  
  
  
  
  
 

  ג תשפ" ט' בשבט
  2023ביðואר   31

  7322סימוכין: 
  01/23מס' פרוטוקול ישיבת מועצת העיר 

  2023ביðואר   31ט' בשבט תשפ"ג, שהתקיימה בתאריך: 
 :ðוכחים

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

  סגן ראש העיר –ה"ה דוד זלץ 
  סגן ראש העיר  –בעריש שמעיה ה"ה 

  חבר מועצת העיר –ה"ה אפרים אוחיון 
  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 כהðא 
   חבר מועצת העיר –ה"ה יצחק דויד כהן 

  חבר מועצת עיר   – ישראל פכטרה"ה 
   חבר מועצת העיר  –ה"ה יואל פרויליך 

   חבר מועצת העיר –ה"ה מðחם שייðברגר 
  חבר מועצת העיר  –ה"ה דוד שפיצר 

  : חסרים
   חבר מועצת העיר –ה"ה מðחם זיידה 
   חבר מועצת העיר –ה"ה שלמה כהן  
   משðה לראש העיר –ה"ה מðדי שוורץ 

   העירחבר מועצת  –ה"ה יוסף שטרית 
  :משתתפים

  גזבר העירייה  –ה"ה משה עמדי 
  מðכ"ל העירייה  –ה"ה בðי שוורץ 

  יועמ"ש –עו"ד טוביה פיסיðגר 
  רמ"ט ראש העיר  –ה"ה יהודה דייטש 
  מבקר העירייה  –ה"ה גרשון ויðגורט 
  אגף ðיהול ðכסים  –ה"ה ðפתלי לביðסון 

  דובר העירייה    –ה"ה שלומי גיל 
  

  על סדר היום:
 . 01/2023וועדת כספים   .1
 אישור וועדות משðה להקצאות. .2
 . מהðדס העיר מר אבישי מירון –הארכת שירות  .3
 . 2023מועדי ישיבות  .4
 מיðוי מחזיק תיק רווחה.  .5

 :01/2023אישור וועדת כספים  .1

  . )ובהצבעה על סעיף זה (חבר מועצת העיר ה"ה דוד שפיצר יצא ולא השתתף בדיון

העיר  בפðי  ה"ע:  אר מועצת  החלטת  חברי  כספים  מוðחת  חדשים  ,01/23וועדת  בתב"רים    מדובר 

    .בהתאם לפירוט שðשלח לחברים מבעוד מועד, קיימיםובהגדלת תב"רים  

  .  פה אחדאושר ראה"ע מעלה להצבעה:  
 



  
  
  
  
  
  
 

 :אישור וועדות משðה להקצאות .2

  .)בדיון ובהצבעה על סעיף זה פוולא השתת ויצא וה"ה יצחק מאיר ברים  בעריש שמעיהה"ה (
המלצות של וועדת המשðה להקצאות שאישרה    פרוטוקול עם  לחברי מועצת העיר ðשלח  ה"ע:אר

 שדðה בהקצאות לעמותות.  את המלצות ישיבות הועדה המקצועית להקצאות
ðכסים:   אגף  למוסדות  מðהל  הקצאות  רשימה של  על  מדובר  בפðי החברים.  מוðח  החומר  מכלול 

ðוהל ואושרו בוועדה המקצועית ובוועדת המשðה. ציבור שעברו את כל הליך ההקצאה בהתאם ל 
לאחר דיון בהקצאות שאושרו ופורטו בפרוטוקול הוועדה, רה"ע מעלה לאישור חברי מועצת העיר  

  .29.01.2023,  24.07.2022מתאריכים: ת המשðה להקצאות ואת החלטות וועד 
  אושר ברוב. –ðגד  1בעד,  11  ראה"ע מעלה להצבעה:

  :מהðדס העיר מר אבישי מירון  -הארכת שירות  .3

אðי מעלה לאישור חברי המליאה בקשה לאישור הארכת שירות למהðדס העיר ה"ה אבישי    ראה"ע:
  מירון. 

שðים בתפקיד מהðדס העיר ומðהל ביד רמה את מחלקת מהðדס העיר כולל    מזה אבישי מירון, מכהן  
ריכוז מכלול הפעולות הðוגעות להרחבת  והתפקוד השוטף בוועדה המקומית להוצאת היתרי בðייה  

  העיר. 
  ן במסגרתימים אלו, אðו ðמצאים בעיצומם של תהליכים שוðים הðוגעים להתפתחותה של העיר.  ב

להרחבת העיר    מקודמות  וכן אישור תב"עות חדשות  התוכðיות של אזור התעשייה היער האðגלי 
  הגבעות הוותיקות.   יבשול

העדיפה לטובת העיר  מבחיðה מקצועית אין ספק שהארכת השירות לאבישי מירון היðה האופציה  
  ותושביה. 

  . 2024בהתאם לאמור, ðבקש להאריך את המיðוי של ה"ה אבישי מירון עד פברואר 
  . אושר פה אחד  מעלה להצבעה: ה"ערא

  : 3202מועדי ישיבות עירייה לשðת  .4

, לבקשת  2023בפðי חברי העירייה מוðחת רשימה של מועדי ישיבות מועצת העיר לשðת    ראה"ע:
תתעדכן  ,חלק מהחברים ג'  ,הרשימה  ביום  ולא  ד'  ביום  תתקיימðה  מהישיבות  שחלק  חברי  כך   .

בישיבות   להשתתף  להם  שיתאפשר  באופן  עיסוקיהם  את  להסדיר  להשתדל  מתבקשים  העירייה 
  ðתוðה לשיðויים בהתאם להתפתחויות במהלך השðה. מועצת העיר. כמובן שהרשימה 

  . אושר פה אחד  ע מעלה להצבעה:"ראה

  : מיðוי מחזיק תיק רווחה .5

  בהסכמת החברים אðי מתכבד להעלות ðושא ðוסף לסדר היום.  ראה"ע:
ðי  לאור הודעתו של חבר מועצת העיר הרב אפרים אוחיון על התפטרותו כמחזיק תיק הרווחה, הð

של חבר מועצת העיר ה"ה יצחק דויד כהן למחזיק תיק    ו מיðויאת  חברי מועצת העיר  מעלה לאישור  
  הציבורית למען כלל תושבי העיר. והצלחה רבה ועשייה ברוכה בפעילות  ומאחל ל ו רווחה

  . אושר ברוב - ðגד  1בעד,  13ה"ע מעלה להצבעה:  אר
  

לרגל הולדת הבת    מועצת העיר ה"ה אפרים אוחיון לחבר  מזל טוב    זו ההזדמðות לאחל ברכתלסיום,  
דשמיא וסייעתא  הצלחה  ברכת  כן,  כמו  טובים.  ולמעשים  לחופה  לתורה  לגדלה  מיðוי    שיכה  על 

    לתפקיד יועץ שר הרווחה החדש ויה"ר שיזכה לפעול רבות למען הכלל והפרט בשליחות קודש זו.
  
  

 ______________  
  מאיר רוביðשטיין 

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


