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  ג תשפ" חשווןמר כ"ב
  ð 2022ובמברב 16

  7243סימוכין: 
  22/80מס' פרוטוקול ישיבת מועצת העיר 

  ð 2022ובמברב 15, גתשפ" חשווןבמר כ"אשהתקיימה בתאריך: 
  

  
  :ðוכחים

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

  העירסגן ראש  –ה"ה דוד זלץ 
  סגן ראש העיר  –שמעיה  בערישה"ה 

   משðה לראש העיר –ה"ה מðדי שוורץ 
  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 מðחם זיידה 
   חבר מועצת העיר  –ה"ה אברהם יודייקין 

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

   :חסרים
   חבר מועצת העיר –ה"ה מðחם זיידה 
  חבר מועצת עיר  -  ה"ה ישראל פכטר
   חבר מועצת העיר –ה"ה יוסף שטרית 

  :משתתפים
  גזבר העירייה  –ה"ה משה עמדי 

  יועמ"ש –עו"ד טוביה פיסיðגר 
  רמ"ט ראש העיר  –ה"ה יהודה דייטש 
  מבקר העירייה  –ה"ה גרשון ויðגורט 

  דובר העירייה    –שלומי גיל ה"ה 
  

  על סדר היום:

  08/2022ועדת כספים   א.
  2022  -סלילת רחובות, ה'תשפ"ג  – עזר חוק   ב.
  2022 -שטחים ציבוריים, ה'תשפ"ג   – חוק עזר   ג.
    2022 - תיעול, ה'תשפ"ג   – חוק עזר   ד.
  אישורי עבודה ðוספת לעובדים.  ה.
  . 2022ביðואר   24מיום  אישור וועדת משðה להקצאות  ו.
  . 02/22הðחת דוח רבעוðי   ז.

  

 : 22/80אישור וועדת כספים   .א

בðוסף  מדובר בתב"רים חדשים ו  ,08/22וועדת כספים  מוðחת החלטת  חברי מועצת העיר  בפðי  ה"ע:  אר

  . בהתאם לפירוט שðשלח לחברים מבעוד מועד,  מיםקיי   יםתב"רהגדלה של 

  . ברובאושר  - ðגד  1בעד,   14: ראה"ע מעלה להצבעה
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 : 2022-סלילת רחובות, התשפ"ג  –אישור חוק עזר   .ב

שðשלח לחברים מבעוד מועד, אðי מעלה לאישור חברי מועצת  והחומר  בהתאם לדברי ההסבר    ראה"ע:

  . 2022-סלילת רחובות, התשפ"ג  –אישור חוק עזר  העיר

  . ברוב אושר -  ðגד 1בעד,   14: להצבעה הראה"ע מעללאחר דיון בין החברים 

 : 2022 -ציבוריים, ה'תשפ"ג  שטחים   –חוק עזר  אישור  .ג

שðשלח לחברים מבעוד מועד, אðי מעלה לאישור חברי מועצת  והחומר  בהתאם לדברי ההסבר    ראה"ע:

  .2022 -שטחים ציבוריים, ה'תשפ"ג    –אישור חוק עזר  העיר

  . ברובאושר  -  ðגד 1בעד,   14 :ראה"ע מעלה להצבעהלאחר דיון בין החברים 

 : 2022-, התשפ"ג תיעול –אישור חוק עזר   .ד

שðשלח לחברים מבעוד מועד, אðי מעלה לאישור חברי מועצת  והחומר  בהתאם לדברי ההסבר    ראה"ע:

  . 2022-, התשפ"ג תיעול –אישור חוק עזר  העיר

  . ברובאושר  -  ðגד 1בעד,   14 :ראה"ע מעלה להצבעהלאחר דיון בין החברים 

 לעובדים:אישור עבודה ðוספת   .ה

לעובדים:   ðוספת  עבודה  צירהאישור  מלכה,  ברוכשטט  דורית,  קðיגסופר  מיכל ,  אליטוב    רביðוביץ 

היועמ"ש שמוðחות בפðי החברים בדבר תקיðות האישור והיעדר חשש    בהתאם לחוו"ד  .פורוש שריתו

 לðיגוד עðייðים. 

  . פה אחדאושר  :ראה"ע מעלה להצבעה

  : 2022ביðואר  24אישור החלטות וועדת משðה להקצאות מתאריך   . ו

להקצאות  ראה"ע: המשðה  וועדת  של  המלצות  עם  פרוטוקול  ðשלח  העיר  מועצת    24מיום    לחברי 

  שאישרה את המלצות ישיבות הועדה המקצועית להקצאות שדðה בהקצאות לעמותות. 2022ביðואר 

מכלול החומר מוðח בפðי החברים. מדובר על רשימה של הקצאות למוסדות ציבור  מðהל אגף ðכסים: 

 ההקצאה בהתאם לðוהל ואושרו בוועדה המקצועית ובוועדת המשðה. שעברו את כל הליך 

רה"ע מעלה לאישור חברי מועצת העיר לאחר דיון בהקצאות שאושרו ופורטו בפרוטוקול הוועדה,  

  . ברובאושר   - ðגד  1בעד,  14 :2022 ביðואר 24את החלטות וועדת המשðה להקצאות מיום 

  :2022-20הðחת דו"ח רבעוðי   .ז

העירייה     ראה"ע: של  הרבעוðי  הדוח  בפðי החברים  הדו"ח מראה את המשך  02-2022מוðח  . ב"ה, 

  השמירה על האיזון הכלכלי המבורך תוך הגברת ההשקעה בכל התחומים.

  

  .הישיבה ððעלה

 ______________  

  מאיר רוביðשטיין 

  ראש העיר 

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


