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 נוכחים חברי מועצה:

 רן קוניק, ראש העירייה
 סגנית ראש העירייהחברת מועצה, לי ניב, -אור

 נועם גבריאלי, חבר מועצה
 (7)הגיעה בסעיך  אתי בללי, חברת מועצה

 יזהר אופלטקה, חבר מועצה
 מועצה, סגן ראש העירייה בני רייך, חבר

 אורי רשטיק, חבר מועצה
 מושיק גולדשטיין, משנה לראש העירייה

 עו"ד אורנה צדוק, חברת מועצה
 ויוי וולפסון, חברת מועצה

 שרון אורשלימי, חברת מועצה
 משנה לראש העירייהחברת מועצה, טלי ארגמן, 

 עמיר קצנלבוגן, חבר מועצה
 ד'ר עמיחי ברלד, חבר מועצה

  (11ן בן שחר, חבר מועצה )הגיע לישיבה בסעיף ראוב
 נעדרו:

 איריס אברהם, חברת מועצה, מ"מ ראש העירייה
 שמוליק צ'ציק, חבר מועצה

 נוכחים: 
 יורם כהן, מנכ"ל העירייה

 עו"ד דניאלה גז, יועצת משפטית
 שלומי שפירא, גזבר העירייה

 גב' אביבה שבתאי, עוזרת ראש העירייה
 אגפים:נוכחים מנהלי 

 אירית אהרונסון, ראש מנהל החינוך
 רונן אלמוג, מנהל אגף חירום ובטחון

 שרית צולשין, מהנדסת העירייה
 אסף אדרי, סמנכ"ל משאבי אנוש ומנהל כללי

 אלון בוקסנבאום, מנהל אגף נכסים
 מירי פרחי, מנהלת אגף רווחה

 (7מנהל אגף שפ"ע )נכנס בסעיף  פיני אדרי
 אגף גבייה יאיר אונפסונג, מנהל

  



 פרוטוקול
 

אסף אדרי לסמנכ"ל משאבי אנוש ומנהל כללי  מר אישור מינוי .1
 שכר מנכ"ל. 80% - 70%בשכר בכירים בשיעור בין 

 פה אחד. הצבעה:
אושר מינוי מר אסף אדרי לסמנכ"ל משאבי אנוש ומנהל  : החלטה

 פה אחד. -שכר מנכ"ל  80% - 70%כללי בשכר בכירים בשיעור בין 
שכר מהנדסת העירייה, גב' שרית צולשין, בשכר אחוזי אישור  .2

 משכר מנכ"ל. 95% - 85%בכירים בשיעור בין 
 : פה אחד.הצבעה

אושרו אחוזי שכר מהנדסת העירייה, גב' שרית צולשין,   החלטה:
 פה אחד. –משכר מנכ"ל  95% - 85%בשכר בכירים בשיעור בין 

ס כללי( בבנק אישור פתיחת חשבון  להקצבות פייס )פיתוח פיי .3
דקסיה. מורשי החתימה בחשבון הם מר יורם כהן, מנכ"ל 

ומר שלומי שפירא, גזבר העירייה,  06734247 –העירייה, ת.ז 
 .022369862 –ת.ז 

 פה אחד.: הצבעה
אושרה פתיחת חשבון להקצבות פייס )פיתוח פייס כללי(  החלטה:

"ל בבנק דקסיה. מורשי החתימה בחשבון הם מר יורם כהן, מנכ
ומר שלומי שפירא, גזבר העירייה, ת.ז  06734247העירייה, ת.ז 
 פה אחד.  – 022369862

, רחוב 28אישור פתיחת חשבון בנק בבנק הבינלאומי, סניף מס'  .4
שינקין, גבעתיים, ל"תפוח פיס עירוני" . מורשי החתימה בחשבון 

, 056573116מלי פרל, מנהלת "תפוח פיס" , ת.זגב' הינם: 
, 319641007, קדימה וגב' שובנוק ילנה, ת.ז 1יטה כתובת: הש

 ים.-, בת23כתובת: קרן היסוד 
 פה אחד. :הצבעה

 פתיחת חשבון בנק בבנק הבינלאומי, סניף מס' ושרה א החלטה:
, רחוב שינקין, גבעתיים, ל"תפוח פיס עירוני" . מורשי החתימה 28

, 056573116מלי פרל, מנהלת "תפוח פיס" , ת.זגב' בחשבון הינם: 
, 319641007, קדימה וגב' שובנוק ילנה, ת.ז 1כתובת: השיטה 

 פה אחד. -  ים-, בת23כתובת: קרן היסוד 
אישור פתיחת חשבון פיתוח כללי בבנק דקסיה. מורשי החתימה  .5

ומר  06734247 –בחשבון הם מר יורם כהן, מנכ"ל העירייה, ת.ז 
 .022369862 –א, גזבר העירייה, ת.ז שלומי שפיר

 .פה אחד : הצבעה
פתיחת חשבון פיתוח כללי בבנק דקסיה. מורשי  ושרהא :החלטה

 –החתימה בחשבון הם מר יורם כהן, מנכ"ל העירייה, ת.ז 
 022369862 –ומר שלומי שפירא, גזבר העירייה, ת.ז  06734247

 פה אחד. –
דקסיה. מורשי  אישור פתיחת חשבון "כופר חנייה" בבנק .6

החתימה בחשבון הם מר יורם כהן, מנכ"ל העירייה, ת.ז 
 .022369862ומר שלומי שפירא, גזבר העירייה, ת.ז  06734247



 פה אחד. הצבעה:
אישור פתיחת חשבון "כופר חנייה" בבנק דקסיה. מורשי  החלטה:

 06734247החתימה בחשבון הם מר יורם כהן, מנכ"ל העירייה, ת.ז 
 פה אחד – 022369862שפירא, גזבר העירייה, ת.ז  ומר שלומי

 .נוהל הקצאות קרקע .7
 :הצבעה

לי ניב, יזהר אופלטקה, נועם גבריאלי, אתי -רן קוניק, אור :בעד 11
בללי, ויוי וולפסון, שרון אורשלימי, בני רייך, אורי רשטיק, מושיק 

 גולדשטיין, אורנה צדוק.
 עמיר קצנלבוגן, עמיחי ברלד.  נגד: 2

 אושר נוהל הקצאות ברוב קולות. טה:החל
איילת נבו לדירקטוריון תאגיד הגב' אישור מינוי עו"ד טליה חדד,  .8

ארז קוטנר כחבר דירקטוריון מר  מי גבעתיים והארכת כהונת 
מועמדתו של מר חיים ברזל כחבר דירקטוריון מי  התאגיד.

 גבעתיים הוסרה מסדר היום.
 פה אחד. הצבעה:
אושר מינוי עו"ד טליה חדד והגב' איילת נבו לדירקטוריון  :החלטה

תאגיד מי גבעתיים ואושרה הארכת כהונת מר ארז קוטנר כחבר 
 פה אחד. –דירקטוריון התאגיד 

אישור מינוי מר אבירם לוי לדירקטוריון תלמה ילין במקום מר אמי  .9
 רגב.

 פה אחד. הצבעה:
אושר מינוי מר אבירם לוי לדירקטוריון תלמה ילין במקום  החלטה:

 פה אחד. –מר אמי רגב 
 אישור עבודה נוספת לעו"ס קרני רימוני, עובדת אגף הרווחה. .10

 פה אחד. הצבעה:
אושרה עבודה נוספת לעו"ס קרני רימוני, עובדת אגף  החלטה:
 פה אחד. –הרווחה 

 תב"רים. אישור .11
 פה אחד. הצבעה:
 ים אושרו פה אחד.:  התב"רהחלטה

_______________     ________________ 
 

 רן קוניק      דוד-שולי  ברוך בר
 ראש העירייה     מרכזת ישיבות מועצה


