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 1פרוטוקול מועצה מן המניין מס' 
 ב"בית ראשונים" 22.11.2018מיום 

 
רשימת חברי המועצה החדשה 


 ראשהעירייה-רןקוניק
 פרופ'יזהראופלטקה 
 ליניב-אור 
 אליהולצמן 
 קאריןאינס 
 אביעדמנשהעו"ד 
 טליארגמן 
 גולדשטייןמושיק 
 עו"דיעקבשטרן 
 סיוןגולדברג 
 איתמראביבי 
 בנירייך 
 אלעדרוזגוביץ 
 ויויוולפסון 
 נירקורן 
 גליתלנדסהוטד"ר 
 אוריקרמן 

 


 מחברי המועצה היוצאת נכחו:
 רעמיחיברלד"ד 
 עו"דאורנהצדוק
 אורירשטיק 
 שמוליקצ'צ'יק 
 נועםגבריאלי 

 

 
 :נכחו
 מנכ"להעירייה-יורםכהן
 היועצתהמשפטית-גזהדניאלעו"ד 
 מבקרהעירייה-ןארו"חגביסויד 
 עוזרתאישיתלראשהעירייה-איאביבהשבת 
 רכזתישיבותהמועצה-דדו-שוליברוךבר 


 סדר היום:


דבריפתיחה,מררןקוניק,ראשהעירייה. .1
.איםפרידהמחבריהמועצההיוצ .2
 הנכנסים.הצהרתאמוניםשלחבריהמועצה .3



 .מינויסגניראשהעירייהוהאצלתסמכויות .4

 מינוימשנהלראשהעירייה. .5

אישורבעליזכויותחתימהעלמסמכיהעירייה. .6
 קביעתמועדישיבותהמועצה. .7

 




 פרוטוקול
 

 ראש העירייה –דברי פתיחה 
 

המועצההנכנסים.ראשהעירבירךאתחבריהמועצההיוצאיםוכןאתחברי .1


הוקרה.מגיניפרידהחבריהמועצההיוצאתוחלוקת .2
 

הצהרתאמוניםשלחבריהמועצה. .3
 

הירואמונים,הצ30.10.2018–עצהשנבחרולקדנציהבחבריהמו
-בנוסחקבועבחוק


שליחותי"אנימתחייב/תלשמוראמוניםלמדינתישראלולמלאבאמונהאת

במועצה".


 מינוי סגני ראש העירייה והאצלת סמכויות. .4

 
ליניב,חברתסיעת"גבעתייםשלנו",כסגניתראשהעירייה-בחירתהגב'אור .א

לחוקהרשויותהמקומיות)בחירתראשרשות,סגניו15עפ"יסעיףבשכר,
(,למשךכלכהונתהמועצהוהאצלתסמכויות1975וכהונתם,התשל"ה

 בתחומים:תרבות,פנאיוקהילה,חירוםוביטחון,מועצתנשים,להט"ב.


פהאחד.הצבעה:
ליניב,חברתסיעת"גבעתייםשלנו",-בחירתהגב'אוראושרההחלטה:

לחוקהרשויות15עפ"יסעיףבשכר,כסגניתראשהעירייה
רשות,סגניווכהונתם,התשל"ההמקומיות)בחירתראש

(,למשךכלכהונתהמועצהוהאצלתסמכויותבתחומים:1975
-,להט"בתרבות,פנאיוקהילה,חירוםוביטחון,מועצתנשים

 פהאחד.


בחירתמרמושיקגולדשטיין,ראשסיעת"הביתשלנובגבעתיים"כסגןראש .ב
ות)בחירתראשלחוקהרשויותהמקומי15,עפ"יסעיףבשכרהעירייה

(,במחציתהראשונהלכהונתהמועצה1975רשות,סגניווכהונתם,התשל"ה
 והאצלתסמכויותבתחוםהדתוהמסורת.14.5.2021עדלתאריך


הצבעה:


ליניב,-רןקוניק,יזהראופלטקה,אורבעד:13

קאריןאינס,אביעדמנשה,אליהולצמן,
בנירייך,יעקבשטרן,מושיקגולדשטיין,

טליארגמן,אלעדרוזגוביץ,סיוןגולדברג,
 איתמראביבי.


ויויוולפסון,נירקורן,גליתלנדסהוט,נגד:4

אוריקרמן.


בחירתמרמושיקגולדשטיין,ראשסיעתאושרהברובקולותהחלטה:
,עפ"יסעיףבשכר"הביתשלנובגבעתיים"כסגןראשהעירייה



לחוקהרשויותהמקומיות)בחירתראשרשות,סגניו15
(,במחציתהראשונהלכהונת1975וכהונתם,התשל"ה
והאצלתסמכויותבתחוםהדת14.5.2021המועצהעדלתאריך

 .והמסורת


,בשכרבחירתמרסיוןגולדברג,ראשסיעתהצעיריםכסגןראשהעירייה .ג
המקומיות)בחירתראשרשות,סגניווכהונם,לחוקהרשויות15עפ"יסעיף
15.5.2021(,במחציתהשנייהלכהונתהמועצה,מתאריך1975התשל"ה

 והאצלתסמכויותבתחוםצעירים.


פהאחד.הצבעה:


בחירתמרסיוןגולדברג,ראשסיעתהצעיריםכסגןאושרההחלטה:
לחוקהרשויותהמקומיות15,עפ"יסעיףבשכרראשהעירייה

(,במחצית1975)בחירתראשרשות,סגניווכהונם,התשל"ה
והאצלת15.5.2021השנייהלכהונתהמועצה,מתאריך

פהאחד.-סמכויותבתחוםצעירים


מ"מראשהעירייה–בחירתהגב'טליארגמן,ראשסיעת"הליכוד"כסגנית .ד
לחוקהרשויותהמקומיות)בחירתראשרשות,14,עפ"יסעיףללא שכר

(,גב'טליארגמןתכהןבכלכהונתהקדנציה1975סגניווכהונם,התשל"ה
 והאצלתסמכויותבתחוםתרבותהדיור.


פהאחד.הצבעה:


בחירתהגב'טליארגמן,ראשסיעת"הליכוד"אושרההחלטה:

לחוק14,עפ"יסעיףשכרללא מ"מראשהעירייה–כסגנית
הרשויותהמקומיות)בחירתראשרשות,סגניווכהונם,

(,גב'טליארגמןתכהןבכלכהונתהקדנציה1975התשל"ה
 פהאחד.-והאצלתסמכויותבתחוםתרבותהדיור


בחירתמרבנירייך,ראשסיעת"הגמלאים"למשנהלראשהעירייהבכלכהונת .5

 המועצה.


אחד.פההצבעה:


בחירתמרבנירייך,ראשסיעת"הגמלאים"למשנהלראשאושרה החלטה:
 .פהאחד-בכלכהונתהמועצההעירייה


אישור בעלי זכויות חתימה על מסמכי העירייה: .6

 
קבוצהא': 

023943681ת.זראשהעירייהמררןקוניק
056734247ת.זמנכ"להעירייהמריורםכהן

קבוצהב':

0022369862ת.זגזברהעירייהמרשלומישפירא



0022453906ת.זמנהלאגףהכנסותמריאיראונפסונג
 0057189789.זתסגןגזברוחשבשפ"ערוזנבאוםחיים
 

חתימהאחתמקבוצהא'וחתימהשניהמקבוצהב'-צירוףשלשתיחתימות
 .תחייבנהאתהעירייה

 
פהאחד.הצבעה:


פהאחד–ב'-:אושרהזכותהחתימהלקבוצהא'והחלטה


 .קביעתמועדישיבותהמועצה .7
 
הראשוןבכלחודש.רביעייוםהצעה: 

יתקיימומןהמנייןישיבותהמועצהאושרפהאחדקיום:החלטה
 .בכלחודש,הראשוןרביעיבכליום


 דוד-שולי ברוך בר      ר ן  ק ו נ י ק
 רכזת ישיבות המועצה    ראש עיריית גבעתיים




	פרוטוקול מועצה מן המניין מס' 1
	רשימת חברי המועצה החדשה
	מחברי המועצה היוצאת נכחו:
	נכחו:
	סדר היום:
	פרוטוקול
	דברי פתיחה ראש העירייה –



Accessibility Report


		Filename: 

		שורה 206 p1.pdf




		Report created by: 

		

		Organization: 

		




[Enter personal and organization information through the Preferences > Identity dialog.]


Summary


The checker found problems which may prevent the document from being fully accessible.


		Needs manual check: 2

		Passed manually: 0

		Failed manually: 0

		Skipped: 0

		Passed: 28

		Failed: 2




Detailed Report


		Document



		Rule Name		Status		Description

		Accessibility permission flag		Passed		Accessibility permission flag must be set

		Image-only PDF		Passed		Document is not image-only PDF

		Tagged PDF		Passed		Document is tagged PDF

		Logical Reading Order		Needs manual check		Document structure provides a logical reading order

		Primary language		Passed		Text language is specified

		Title		Passed		Document title is showing in title bar

		Bookmarks		Passed		Bookmarks are present in large documents

		Color contrast		Needs manual check		Document has appropriate color contrast

		Page Content



		Rule Name		Status		Description

		Tagged content		Failed		All page content is tagged

		Tagged annotations		Passed		All annotations are tagged

		Tab order		Passed		Tab order is consistent with structure order

		Character encoding		Passed		Reliable character encoding is provided

		Tagged multimedia		Passed		All multimedia objects are tagged

		Screen flicker		Passed		Page will not cause screen flicker

		Scripts		Passed		No inaccessible scripts

		Timed responses		Passed		Page does not require timed responses

		Navigation links		Passed		Navigation links are not repetitive

		Forms



		Rule Name		Status		Description

		Tagged form fields		Passed		All form fields are tagged

		Field descriptions		Passed		All form fields have description

		Alternate Text



		Rule Name		Status		Description

		Figures alternate text		Passed		Figures require alternate text

		Nested alternate text		Passed		Alternate text that will never be read

		Associated with content		Failed		Alternate text must be associated with some content

		Hides annotation		Passed		Alternate text should not hide annotation

		Other elements alternate text		Passed		Other elements that require alternate text

		Tables



		Rule Name		Status		Description

		Rows		Passed		TR must be a child of Table, THead, TBody, or TFoot

		TH and TD		Passed		TH and TD must be children of TR

		Headers		Passed		Tables should have headers

		Regularity		Passed		Tables must contain the same number of columns in each row and rows in each column

		Summary		Passed		Tables must have a summary

		Lists



		Rule Name		Status		Description

		List items		Passed		LI must be a child of L

		Lbl and LBody		Passed		Lbl and LBody must be children of LI

		Headings



		Rule Name		Status		Description

		Appropriate nesting		Passed		Appropriate nesting






Back to Top
