
  40המניין מספר  מן  פרוטוקול ישיבת מועצה
 , בבית ראשונים.2016 ביולי 05מיום 

 
 נוכחים חברי מועצה:

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

 נועם גבריאלי, חבר מועצה
  אתי בללי, חברת מועצה

 סגן ראש העירייהמ"מ ראש העירייה ובני רייך, חבר מועצה, 
 משנה לראש העירייהחבר מועצה, מושיק גולדשטיין, 

 עו"ד אורנה צדוק, חברת מועצה
 איריס אברהם, סגנית ראש העירייה, חברת מועצה

 ויוי וולפסון, חברת מועצה, סגנית ראש העירייה
 שרון אורשלימי, חברת מועצה

 משנה לראש העירייהחברת מועצה, טלי ארגמן, 
 ראובן בן שחר, חבר מועצה

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

 
 נעדרו:

 
 )בחו"ל( פרופ' יזהר אופלטקה, חבר מועצה

 אורי רשטיק, חבר מועצה
 שמוליק צ'ציק, חבר מועצה

 
 נוכחים: 

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

 שלומי שפירא, גזבר העירייה
 ראש העירייהגב' אביבה שבתאי, עוזרת 

 בר דוד, מרכזת ישיבות מועצה-שולי ברוך
 

 נוכחים מנהלי אגפים:
 

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

 שרית צולשיין, מהנדסת העירייה
 אלון בוקסנאום, מנהל אגף נכסים

 מירי פרחי, מנהלת אגף רווחה
 פיני אדרי, מנהל אגף שפ"ע

 
 נעדרים מנהלי אגפים:

 
 יאיר אונפסונג, מנהל אגף הארנונה

 אירית אהרונסון, ראש מנהל החינוך )נעדרה עקב השתלמות מנהלי בתי הספר(



 פרוטוקול
 

 :שאילתה מאת חבר המועצה, דר' עמיחי ברלד .1
 

מזה שנתיים ושלושה חודשים אין מבקר בעיריית גבעתיים. כוונתה של העירייה למנות 

הגזבר למבקר נתקלה בהתנגדותנו עקב ניגוד עניינים והעניין הועבר לעיונה של את סגן 

 המחלקה המשפטית במשרד הפנים.

ידוע לי כי חוות הדעת של המח' המשפטית הועברה לעירייה לאחרונה,   אשר על כן 

אבקש לדעת מה תוכנה של חוות הדעת הזו וכן מתי סוף סוף ימונה מבקר פנים בעיריית 

 ?גבעתיים

 תשובה לשאילתה של חבר המועצה, דר' עמיחי ברלד:

 כידוע לך, לעירייה מונה מבקר ושמו אבי לוי.

 הוועדה, בה ישבת אתה עצמך, בחרה במר אבי לוי לתפקיד.

מאחר ואתה פנית למשרד הפנים, מתעכב אישור תפקידו ויש כרגע דיונים משפטיים 

 הפנים.בין עורך דינה של העירייה לבין היועמ"ש של משרד 

אישור מועצה לשינוי מורשי חתימה בביה"ס "דוד קלעי", בנוסף לשינוי  .2
 ;7.6.2016, מיום 39שאושר ע"י מועצת העיר בישיבתה מן המניין, מס' 

 54008867אבי בנבנישתי, ת.ז  .א
 17611773נטלי סומך, ת.ז  .ב
 055020234לבנה סבח, ת.ז  .ג
 

 פה אחד. :הצבעה
 

החתימה בביה"ס דוד קלעי", בנוסף לשינוי  שינוי מורשי  החלטה:
, מיום 39שאושר ע"י מועצת העיר, בישיבתה מן המניין, מס' 

  –)אבי בנבנישתי, נטלי סומך, לבנה סבח(  7.6.2016
 אושר פה אחד.

אישור המועצה לעבודה נוספת לעו"ד יעל וינטר, התובעת העירונית,  .3
 .כחברת איגוד השחייה בישראל

 
 לי ניב, נועם גבריאלי,-חברי מועצה )רן קוניק, אור 11 :בעד הצבעה:

אתי בללי, ויוי וולפסון, איריס אברהם, מושיק 
 גולדשטיין, עו"ד אורנה צדוק, טלי ארגמן, בני רייך(.

 
 חברי מועצה )ראובן בן שחר, דר' עמיחי ברלד,  3 נגד:

 עמיר קצנלבוגן(
 

ת העירונית, אושרה עבודה נוספת לעו"ד יעל וינטר, התובע החלטה:
 ., ברוב קולותכחברת איגוד השחייה בישראל

 ."אישור המועצה למינוי חברים נוספים  בדירקטוריון "יעד .4
 

 .41הדיון נדחה לישיבת מועצה, שאינה מן המניין, מס' 



אישור המועצה על שינוי והחלפה בין חברי סיעת העבודה בוועדת המשנה  .5
 עיריית גבעתיים: –לתכנון ובנייה 

 
  'איריס אברהם, תתחיל לכהן כחברת וועדת המשנה לתכנון הגב

 ובנייה.
 .מר אורי רשטיק, יהיה מ"מ בוועדת המשנה לתכנון ובנייה  

 
 פה אחד. הצבעה:

 
 אושר שינוי והחלפה בין חברי סיעת העבודה בוועדת המשנה החלטה:

 פה אחד. -  עיריית גבעתיים –לתכנון ובנייה  

  לכהן כחברת וועדת הגב' איריס אברהם, תתחיל
 המשנה לתכנון ובנייה.

  מר אורי רשטיק, יהיה מ"מ בוועדת המשנה לתכנון
 ובנייה.

 אישור תב"רים: .6
 

 פה אחד.  הצבעה:
 

התב"רים אושרו פה אחד )חבר המועצה ראובן בן שחר נעדר  החלטה:
 מההצבעה(.

 
 דוד-שולי ברוך בר       רן קוניק

 בות המועצהרכזת ישי      ראש עיריית גבעתיים 
 

_______________      ________________ 
 

 פרטים
סכום 
 כולל

מכירת 
 מגרש

קרנות 
 הרשות

משרד 
התחבור

 ה
משרד 
 החינוך

בניית בניין העירייה החדש )מההכנסות 
 ממכירת המגרש ברחוב המרי(

20,30
0,000 

20,30
0,000       

 2016פעולות לבטיחות בדרכים 
118,3

4   47,334 71,000   

 שיפוצים ובטיחות במוסדות עירייה
600,0

00   
600,00

0     

 מעלית בבי"ס כצנלסון
236,0

00       
236,0

00 

 סה"כ
21,13
6,000 

20,30
0,000 

647,33
4 71,000 

236,0
00 

 


