
  39המניין מספר  מן  פרוטוקול ישיבת מועצה
 , בבית ראשונים.2016 ביוני 07מיום 

 
 נוכחים חברי מועצה:

 רן קוניק, ראש העירייה
 לי ניב, חברת מועצה-אור

 נועם גבריאלי, חבר מועצה
  אתי בללי, חברת מועצה

 יזהר אופלטקה, חבר מועצה
 העירייה סגן ראשמ"מ ראש העירייה ובני רייך, חבר מועצה, 

 משנה לראש העירייהחבר מועצה, מושיק גולדשטיין, 
 עו"ד אורנה צדוק, חברת מועצה

 אורי רשטיק, חבר מועצה
 ויוי וולפסון, חברת מועצה, סגנית ראש העירייה

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

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

 
 נעדרו:

 
 איריס אברהם, חברת מועצה, סגנית ראש העירייה

 שמוליק צ'ציק, חבר מועצה
 ראובן בן שחר, חבר מועצה

 
 נוכחים: 

 יורם כהן, מנכ"ל העירייה
 עו"ד דניאלה גז, יועצת משפטית

 שלומי שפירא, גזבר העירייה
 חיים רוזנבאום

 גב' אביבה שבתאי, עוזרת ראש העירייה
 בר דוד, מרכזת ישיבות מועצה-ברוך שולי

 
 נוכחים מנהלי אגפים:

 
 יאיר אונפסונג, מנהל אגף הגבייה

 רונן אלמוג, מנהל אגף חירום ובטחון
 אסף אדרי, סמנכ"ל משאבי אנוש ומנהל כללי

 
 נעדרים מנהלי אגפים:

 אירית אהרונסון, ראש מנהל החינוך
 )חו"ל( פיני אדרי, מנהל אגף שפ"ע

 )אבל( מהנדסת העירייה שרית צולשין,
 אלון בוקסנבאום, מנהל אגף נכסים ומבני ציבור )הולדת בתו(



 פרוטוקול
 

 הצעה לסדר יום מאת דר' עמיחי ברלד .1
 

אישור מועצה לתיקון חוק עזר עירוני לגבעתיים )העמדת רכב  .2
  2016וחנייתו()תיקון(, תשע"ו 

 
 הדיון בנושא נדחה למועד אחר.

 
 שנה. 15 –מש"ח ל  20אישור מועצה  ללקיחת הלוואה בסך של  .3

 
 לי ניב, אתי-:  רן קוניק, פרופסור יזהר אופלטקה, אורבעד 12 הצבעה

 בללי, נועם גבריאלי, ויוי וולפסון, שרון אורשלימי, 
 אורי רשטיק, מושיק גולדשטיין, עו"ד אורנה צדוק, 

 בני רייך, טלי ארגמן.
 ברלד, עמיר קצנלבוגן דר' עמיחי    : נגד 2

 
 מש"ח 20אושרה לקיחת הלוואה לטובת פיתוח בסך של    החלטה:

 שנה ברוב קולות.. 15 –ל   
 

 ה כדלקמן:שור מועצה להעברות מסעיף לסעיף בתקציב העירייאי .4
 

העברה מסעיף תמיכות נוער וקהילה  -₪   27,000תקציב יד לבנים  .א
 לתקציב יד לבנים.

ל"כנפיים של קרמבו" העברה מסעיף הסעות חינוך ₪  45,000תקציב  .ב
 מיוחד לתקציב תמיכות נוער וקהילה.

 
 פה אחד. הצבעה:

 
 ברות מסעיף לסעיף בתקציב העירייה ע"פ הר"מ.אושרו הע החלטה:

 
 :אישור מועצה להחלפת מורשה חתימה ביה"ס קלעי  .5

 
במקום : חשבון הורים – 595229מס' חשבון , 640בבנק הפועלים, סניף  .א

,  מנהלת ביה"ס "קלעי" הפורשת, 51177533הב' גליה שפירא, ת.ז 
, מנהל ביה"ס 54008867מורשה החתימה יהיה מר אבי בנבנישתי, ת.ז 

 הנכנס.
 

במקום הב' גליה שפירא,  : 39693מס' חשבון , 640בבנק הפועלים, סניף  .ב
,  מנהלת ביה"ס "קלעי" הפורשת, מורשה החתימה יהיה 51177533ת.ז 

 , מנהל ביה"ס הנכנס.54008867מר אבי בנבנישתי, ת.ז 

 פה אחד. הצבעה:
 

 אושרה החלפת מורשי חתימה בביה"ס קלעי. החלטה:

 



 
הגב' אמירה  –אישור מועצה למינוי נציגת ציבור בוועדת ערר מחוזית ת"א  .6

 מלאמנט.
 

 פה אחד. הצבעה:
 

 בוועדת ערראושר מינוי הגב' אמירה מלאמנט, כנציגת ציבור  החלטה:
 מחוזית.

 
 אישור מועצה לעבודה נוספת למר משה זיו, מנהל מדור מיחזור, אגף שפ"ע. .7

 
 פה אחד. הצבעה:

 
 אושרה עבודה נוספת למשה זיו, מנהל מדור מיחזור באגף  החלטה:

 שפ"ע, פה אחד.   
 

 . אישור תב"רים .8
 

 פה אחד. הצבעה:
 

 אושרו התב"רים פה אחד. החלטה:
 
 
 
 
 
 

 דוד-שולי ברוך בר       רן קוניק
 רכזת ישיבות המועצה      ראש עיריית גבעתיים 

 
_______________      ________________ 


