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  36מן המניין מספר  שלא  ישיבת מועצה פרוטוקול
 , בבית ראשונים.2016 באפריל 17מיום 

 נוכחים חברי מועצה:
 רן קוניק, ראש העירייה

 נועם גבריאלי, חבר מועצה
  אתי בללי, חברת מועצה

 יזהר אופלטקה, חבר מועצה
 העירייהבני רייך, חבר מועצה, סגן ראש 

 משנה לראש העירייהחבר מועצה, מושיק גולדשטיין, 
 איריס אברהם, חברת מועצה, מ"מ ראש העירייה

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

 ד'ר עמיחי ברלד, חבר מועצה
 ראובן בן שחר, חבר מועצה 

 
 נעדרו:

 מועצה לי ניב, סגנית ראש העירייה, חברת-אור
 ויוי וולפסון, חברת מועצה
 אורי רשטיק, חבר מועצה

 אורנה צדוק, חברת מועצה
 עמיר קצנלבוגן, חבר מועצה
 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

 
 נוכחים מנהלי אגפים:

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

 אסף אדרי, סמנכ"ל משאבי אנוש ומנהל כללי
 אלון בוקסנבאום, מנהל אגף נכסים

 מירי פרחי, מנהלת אגף רווחה
 

 נעדרים מנהלי אגפים:
 יאיר אונפסונג, מנהל אגף גבייה

 "עפיני אדרי, מנהל אגף שפ
 שרית צולשין, מהנדסת העירייה



 פרוטוקול
 

 שאילתות מאת דר' עמיחי ברלד: .1

התקציבהאחרונההצבעתיעלכמהסוגיותבעיתיותאךלאזכיתילמענהת"בישיב
אוהתייחסותכלשהי,אילכךאשאלזאתכשאילתה:

מדועמופיעהבתקציבהקצבהנפרדתלקונסרבטוריוןולתיאטרוןגבעתייםשהרי.א
שניגופיםאלההםמרכיביעמותתקהילתיים,מדועאםכךלאלצייןזאת

במפורש?
300,000בפגישהעםתושביםאמרראשהעירכיהעירייהמשלמתמידישנה.ב

לעירייתר"געבורהשכרתאולםספורט.היכןמופיעסעיףזהבתקציבהאחרון₪
 שהוגש?"


 תשובות: 



ו אוחדו תחומי הפעילות שעוסקת בהן הינו התקציב הראשון ב 2016תקציב .א
עמותת קהילתיים, מתאמי שקיפות פעילויות מרכזיות כגון הפעלת התאטרון 

העירוני תוקצבו בנפרד. בשנת הפעילות הבאה כותרת  והקונסרבטוריון
תאטרון, קהילתיים קונסרבטוריון או  -הסעיפים תשונה ל קהילתיים

יאוחדו בתקציב פעילות אחוד  לחילופין תבוצע בחינה מחדש של הנושא והם
 של העמותה.

ישירות לעיריית ר"ג עבור  9/2015עד ₪  220,000 -עיריית גבעתיים שילמה כ.ב
חוגי ונבחרות הגלגליות עבור השכרת אולמות וינטר, המנחיל 

ולכן אינה מופיעה  כיום פעילות זו מבוצעת ע"י עמותת הספורט   וערמונים.
תפעול עמותת   - 1829000815לה בסעיף בתקציב העירוני בנפרד היא כלו

 הספורט.
כמו כן מנהל החינוך משכיר את אולם וינטר עבור תחרויות קט רגל של 

 בשנה .₪  6,000כיתות ט', י' ו יב', בהיקף של כ
 אירועי ספורט. 1829000751ההוצאה הזו מתוקצבת בסעיף

 
 הצעה לסדר יום מאת דר' עמיחי ברלד: .2

היום בישיבה הקרובה נושא הקצאת חדר לחברי ברצוני להעלות לסדר "
 המועצה...

חובה על העירייה להעמיד לרשות סיעות המועצה חדר עם  -על פי החוק 
אמצעים משרדיים... ראש העיר הקודם ראובן בן שחר, הקפיד למלא חובה 

 זו והעמיד משרד לטובת אנשי האופוזיציה. 
רייה מר יורם כהן, טרם לצערי למרות פניות חוזרות ונשנות למנכ"ל העי

 נמצא סידור שכזה. ) פנייתי הראשונה הייתה לפני כשנתיים(.
 -אני פונה בזאת למועצת העיר לחייב את הנהלת העירייה להעמיד חדר 

 ."מחוץ לבניין המועצה, לאלתר -משרד לחברי המועצה 
 
 :תשובה להצעה לסדר היום 

 
חבריהמועצה.לאחרהחזרהמחופשתפסח,יוקצהחדרלשימוש 

 
  2016של ועדת תמיכות לשנת  2ומספר  1אישור פרוטוקול מספר  .3

 בהצבעהעל"דורהעתיד"()בנירייךלאמשתתףפהאחד –הצבעה 



 
 .2016שלועדתהתמיכותלשנת2ומס'1אושרפרוטוקולמס'- החלטה

 
 אישור תיקון תקנון יע"ד. .4

2016נדחהלישיבתהמועצהבחודשיוניאישורתיקוןתקנוןיע"ד
 

אישור לחנייה מוסדרת ומועדפת ברחובות המעורר, פיינברג, המפנה, סמטת  .5
 אליהו.

פהאחד. –הצבעה 
 

אושרהחנייהמוסדרתומועדפתברחובותהמעורר,פיינברג,המפנה, –החלטה 
 פהאחד.–סמטתאליהו

 
 .מי גבעתיים תאגידבאישור מינוי מר חיים ברזל,  כחבר דירקטוריון  .6

 .פה אחד –הצבעה 
 

-אושרמינוימרחייםברזלכחברדירקטוריוןבתאגידמיגבעתיים  -החלטה 
 פהאחד.

 
 דוד-שולי ברוך בר       רן קוניק

 רכזת ישיבות המועצה      ראש עיריית גבעתיים 
 

_______________      ________________ 


