
  
 

  תשפ"ב ג' באלול 
  2022  באוגוסט 30

  7175סימוכין: 
  

  22/06מס' פרוטוקול ישיבת מועצת העיר 
  2022באוגוסט  30ג' אלול תשפ"ב, שהתקיימה בתאריך: 

  
  :ðוכחים

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

   סגן ראש העיר –ה"ה דוד זלץ 
  חבר מועצת העיר –אפרים אוחיון ה"ה 

   חבר מועצת העיר –ה"ה יצחק מאיר ברים 
   חבר מועצת העיר  –ה"ה אברהם יודייקין 

   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 יואל פרויליך 
   חבר מועצת העיר –שייðברגר ה"ה מðחם 

  חבר מועצת העיר  –ה"ה דוד שפיצר 
  

   :חסרים
   משðה לראש העיר –ה"ה מðדי שוורץ 
 סגן ראש העיר –ה"ה דב שמעיה 

   חבר מועצת העיר  –ה"ה חיים ברגר  
   חבר מועצת העיר –ה"ה מðחם זיידה 
  חבר מועצת עיר  -  ה"ה ישראל פכטר
   העירחבר מועצת  –ה"ה יוסף שטרית 

  
  :משתתפים

  מðכ"ל העירייה  –ה"ה בðי שוורץ 
  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 
  
  

  על סדר היום:
 . 06/22אישור וועדת כספים   .1
 אישור חוזים עם עמותות  .2
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העיר  בפðי    ה"ע:אר מועצת  החלטת  חברי  כספים  מוðחת  חדשים    ,06/22וועדת  בתב"רים  מדובר 
של  ו הגדלה  כפול  מים קיי  ים תב"רבðוסף  מבעוד  ,  וסגירת תב"ר  לחברים  שðשלח  לפירוט  בהתאם 

  . מועד

  אושר ברוב.  – ðגד 1 בעד,  11 ראה"ע מעלה להצבעה:



  
 

  

  
  

 אישור חוזים עם עמותות  .2
  בדיון ובהצבעה).  ףולא השתת איצ "ה יצחק מאיר ברים מועצת העיר ה חבר(

הדיון    ראה"ע: לקראת  יועמ"ש  דעת  חוות  ðשלחה  העירייה  הקצאות  לחברי  תקיðות  לגבי  היום, 
 ואישור חוזים עם עמותות עפ"י הרשימה דלהלן:

  ייעוד   מגרש   מס' עמותה  עמותה  

 בית כðסת  16צ'  580387736  זכרון ישעיה 

 בית כðסת ומקווה  739  580207884  איגוד חסידי בוסטון בארצðו הקדושה

  כðסת בית   905/1  580643500  ברכת כהðים כðסת מרדכי ביתר עילית 

  בית כðסת ומקווה  183/3  580659308  קהלא קדישא ðדבורðה 

  קהילת אברכים וכולל להוראה ומפעל החסד  
  חיים לרא"ש ביתר עילית 

  בית כðסת  451  580628097

 ישיבה  171  580305548  אמור אל הכהðים

  בית כðסת ומקווה  24צ'  580584159  מפעל תורה וחסד שע"י חסידי באיאן 

  בית כðסת  17צ' 580584159  וחסד שע"י חסידי באיאן מפעל תורה 

 בית כðסת  443/2  580584159  מפעל תורה וחסד שע"י חסידי באיאן 

  גð"י 439  580344414  פרח לצמוח במקום טוב 

  בי"ס עי"ס  6צ'  580152098  קרן חיðוך ופיתוח  -עמותת תðועת בית יעקב 

  ת"ת   183 580121952  מעיין החיðוך התורðי 

  בי"ס    730/4 580121952  מעיין החיðוך התורðי 

  גð"י  183 580343606  מוסדות פאר הריב"ש 

  אושר ברוב.  –  ðגד   1  בעד,  10  ראה"ע מעלה להצבעה:  ים.ð לאחר דיון בין החברים על ההסכמים השו

מכאן ðשגר ðטפי תðחומים, לכלל ישראל, על פטירתו של מרן ðשיא מועצת חכמי התורה חכם שלום  
כהן זצוק"ל, שהסתלק לפðי כשבוע. מרן זצ"ל היה מסור כולו למען התורה ולומדיה, ובמשך שðים  
רבות עודד וחיזק את עירðו. זכיתי להיכðס למעוðו פעמים רבות, ולשמוע את עצותיו הטובות ואת  

  אגתו הבלתי מתפשרת להמשך חיזוק עולם התורה.  ד

האדמו"ר הðהיג את    ל זצ"ל, שהסתלק במפתיע.הי אמש התבשרðו על פטירתו של כ"ק אדמו"ר מזווע
  הקהילות המפוארות בעירðו והיה לðו בהזדמðויות רבות לעצה ולתושייה בסיוע לכלל ולפרט. מאחת  

  המעטירה.  ברחבי הארץ ובעירðול יזוועהחסידי ואוהדי בית תðחומים ðשגר לכלל 

ðו   מורגש לי התורה והחסידות  ום של גד חסרוðו תפילה שיעתיר  בעירðי כיסא הכבוד להחיש    ו ואðלפ
  את הגאולה במהרה בימיðו. ויה"ר שלא ðשמע עוד שוד ודבר בגבולðו. 

ע"ה, ולמðהל  ביע תðחומים בשם חברי המועצה למשðה לרה"ע, ה"ה מðדי שוורץ, על פטירת אמו  ð  גם
האגף לשירות פסיכולוגי ד"ר ליאור סומך על פטירת אביו ע"ה. המקום יðחם אתכם בתוך שאר אבלי  

  ציון וירושלים. 

  ברכת מזל טוב שלוחה למðהל אגף החיðוך ה"ה יהודה קורðבליט לרגל אירוסי בðו בשעטו"מ. 

  
  .הישיבה ððעלה

 ______________  
  מאיר רוביðשטיין 

  ראש העיר 
  

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


