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  ג תשפ" ג' בטבת 
  2022 בדצמבר 27

  7284סימוכין: 
  

  שלא מן המðין 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  –שמעיה  בערישה"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 
   עצת העירחבר מו –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:
  

 . 2023אישור תקציב העירייה לשðת  .1
  . 2023אישור תקðי כח אדם לשðת  .2
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 : 3202אישור תקציב העירייה לשðת  .1
בסכום    2023ראש העיר: פותח את ישיבת העירייה שלא מן המðיין כשעל סדר היום אישור תקציב  

בפðי החברים  . התקציב החדש המובא  09/22כפי שאושר בוועדת כספים  ₪    345,469,275כולל של  
  כולל שיפורים רבים תוך שמירה על המגמה המבורכת של איזון כלכלי. 

  אðי רוצה לברך את גזבר העירייה על העבודה הרבה בגיבוש התקציב. 
בין חברי המועצה, ובסעיפים השוðים שðערך  דיון מקיף בתקציב  הועלה התקציב לאישור    לאחר 

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

  
  

  : 2023אישור תקðים כח אדם לשðת  .2
  229.87שיעמוד על    2023את מצבת כח האדם לשðת  מעלה לאישור חברי מועצת העיר  רה"ע: אðי  

  ₪.  47,442,043בסכום כולל של   תקðים, על פי הטבלה שðשלחה לחברים
 אושר ברוב.  לא השתתף בהצבעה.  ð1גד,   1בעד,  12ראה"ע מעלה להצבעה:  

  
  
  

  הישיבה ððעלה.  
  

  

  

 ______________  

  מאיר רוביðשטיין 

  ראש העיר 

  
  
  

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


