
  
  
  
  
  
  
 

  ג תשפ" ג' בטבת 
  2022 בדצמבר 27

  7282סימוכין: 
  22/10מס' פרוטוקול ישיבת מועצת העיר 

  2022 בדצמבר 27, גתשפ" ג' בטבתשהתקיימה 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 מðחם זיידה 

   חבר מועצת העיר  –ה"ה אברהם יודייקין 
   חבר מועצת העיר – ה"ה משה כהðא 
   העירחבר מועצת  –ה"ה שלמה כהן  

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

  חבר מועצת העיר  –ה"ה דוד שפיצר 
  : חסרים

   משðה לראש העיר –ה"ה מðדי שוורץ 
   חבר מועצת העיר –ה"ה יצחק דויד כהן 

   חבר מועצת העיר –ה"ה יוסף שטרית 
   חבר מועצת העיר –ה"ה מðחם שייðברגר 

  :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 
  מהðדס העיר –ה"ה אבישי מירון 

  דובר העירייה    –ה"ה שלומי גיל 
  

  על סדר היום:
 . 09/2022וועדת כספים   .1
 . 03/2022דו"ח רבעוðי  הðחת  .2
 שומרון.  יהודהאישור התקשרות אשכול  .3
 אישור התקשרות ורכישת מðיות חכ"ל קרית ארבע.  .4
 אישור עבודה ðוספת לעובד.  .5

  

 : 22/90אישור וועדת כספים  .1

העיר  בפðי  ה"ע:  אר מועצת  החלטת  חברי  כספים  מוðחת  חדשים   ,09/22וועדת  בתב"רים    מדובר 

כמו כן, אושר בוועדה עדכון    .בהתאם לפירוט שðשלח לחברים מבעוד מועד,  קיימיםובהגדלת תב"רים  

  2023ותקðי כוח אדם לשðת    2023ואישור תקציב   2022תקציב 

 אושר ברוב.  לא השתתף בהצבעה.  ð1גד,   1בעד,  12ראה"ע מעלה להצבעה:  



  
  
  
  
  
  
 

  

  :2022-30הðחת דו"ח רבעוðי  .2

העירייה     ראה"ע: של  הרבעוðי  הדוח  בפðי החברים  הדו"ח מראה את המשך  03-2022מוðח  . ב"ה, 

  ההשקעה בכל התחומים.

 : שומרון יהודהאישור התקשרות אשכול  .3

רשויות  לאישור התקשרות עם אשכול  ת החלטה  הצעראש העיר מעלה לאישור חברי מועצת העיר  

מתוך ההכרה ביתרוðות הכלכליים והחברתיים לשיתופי פעולה בין  ההתקשרות היðה   .יהודה ושומרון

אזורית   ראיה  וקידום  משאבים  איגום  כלכלית,  התייעלות  היתר,  בין  ואזוריות,  מקומיות  רשויות 

,  1, (פרק א 1955  -ט"ואשכול רשויות מקומיות בהתאם לחוק איגודי ערים, התשל  הצטרפותכוללת,  

  . אשכול רשויות מקומיות)

אלפי  ,  אורðית  באשכול היðה יחד עם הרשויות המקומיות והאזוריות השותפות לבקשה:  ההתקשרות 

א,  אלקðה,  מðשה המלח,  ל-בית  ים  ע ,  מגילות  בðימין,  ליתימודיעין  אדומים,  מטה  ,  עמðואל,  מעלה 

  שער השומרון. , קרðי שומרון, קרית ארבע, קדומים

  אושר ברוב.  ה. לא השתתף בהצבע ð1גד,   1בעד,  12ראה"ע מעלה להצבעה:  
 

 : אישור התקשרות ורכישת מðיות חכ"ל קרית ארבע .4

כן,    קרית  חכ"לברכישת מðיות  ו לחברי מועצת העיר ðשלחה טיוטת הסכם להתקשרות   ארבע. כמו 

  מוðחים בפðי החברים תקðון החברה המאושר והערכת שווי מקצועית של החברה. 

  העלויות.  ות תאפשר לעירייה לבצע פרוייקטים באמצעות חכ"ל קרית ארבע בהוזלה שלרשקההת

  ה"ה זיידה: חסרים ðספחים של ההסכם שלא ðשלחו לחברים.

ðשלח מבעוד מועד והðספחים הרלווðטיים מוðחים בפðי    שהוא הליבה של הדיון  היועמ"ש: ההסכם

  חברי המועצה. אין מðיעה לדון בðושא ולאשר את ההתקשרות.

  אושר ברוב. ðגד.   2בעד,  12ראה"ע מעלה להצבעה:  
 

 :אישור עבודה ðוספת לעובד .5

. בהתאם לחוו"ד  מר מוטי פרץישור עבודה ðוספת לעובד  ראש העיר מעלה לאישור חברי המועצה א 

יחד עם הבקשה    בדבר תקיðות האישור והיעדר חשש לðיגוד עðייðים היועמ"ש שמוðחות בפðי החברים 

  .לעבודה ðוספת והצהרת העובד

 אושר ברוב. לא השתתף בהצבעה.   1בעד,  13ראה"ע מעלה להצבעה:  
  
  

  .הישיבה ððעלה
  

 ______________  
  מאיר רוביðשטיין 

  ראש העיר 
  

  

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


