
  46מן המניין מספר שלא פרוטוקול ישיבת מועצה 
 בית ראשונים, 2016 בדצמבר 13מיום 

 
 נוכחים חברי מועצה:

 רן קוניק, ראש העירייהמר 
 לי ניב, חברת מועצה-אורהגב' 

 פרופ' יזהר אופלטקה, חבר מועצה
 אתי בללי, חברת מועצההגב' 

  מר נועם גבריאלי, חבר מועצה
 גנית ראש העירייה, חברת מועצהויוי וולפסון, סהגב' 

 הגב' שרון אורשלימי, חברת מועצה
 הגב' טלי ארגמן, משנה לראש העירייה, חברת מועצה 

 הגב' איריס אברהם, חברת מועצה
 בני רייך, חבר מועצה, מ"מ ראש העירייה וסגן ראש העירייהמר 
 מושיק גולדשטיין, חבר מועצה, משנה לראש העירייהמר 

 ק, חברת מועצהעו"ד אורנה צדו
 עמיר קצנלבוגן, חבר מועצהמר 

 
 נעדרו:

 
 מר שמוליק צ'צ'יק, חבר מועצה

 מר אורי רשטיק, חבר מועצה
 מר ראובן בן שחר, חבר מועצה

 דר' עמיחי ברלד, חבר מועצה
 

 נוכחים: 
 יורם כהן, מנכ"ל העירייהמר 

 עו"ד דניאלה גז, יועצת משפטית
 בות מועצהדוד, מרכזת ישי-גב' שולי ברוך בר



 פרוטוקול
 

 

ציה בגבעתיים בכלל זה יהצעה לסדר בנושא מתן כלים לחברי האופוז .1
 שירותי מזכירה ומשרד

   אש העיר לא מצא חדר מתאים לנציגיכשלוש שנים מאז הבחירות, ר
ה, וכן אינו מעניק להם שירותי משרד כמקובל בערים יהאופוזיציה בעירי

 ר"ג ואחרות. אחרות, דוגמת ת"א,

בדומה לחידלון של ראש העיר במינוי מבקר לעירייה, גם בנושא 
טרי של מתן אפשרויות בסיסיות לעבודה, ראש העיר אינו מוצא נהאלמ

לנכון להעמיד חדר ושרותי משרד ומזכירה לטובת עבודת חברי מועצת 
 העיר.

 מאחר ולאורך שלוש שנים ניתן התשובה שהדבר יוסדר כבר בחודש הבא

נו מבקשים לקיים בנושא דיון פתוח במועצת העיר ולהחליט על הסדרת א
  התנאים.

 : הצעה לסדר יום מאת איריס חברת המועצה איריס אברהם .2

אני מבקש לעלות הצעה לסדר יום שיוחלט בה שקהילתיים תפסיק 

השכירות, החשמל, המים ותיקונים בעלות  לאלתר לגבות כסף עבור

במידה ולא ניתן להוריד את דמי  בשנה מיליון ש"ח 1.9מוערכת של 

לצהרונים לכיסוי  השכירות מבחנה חוקית יש לדאוג שסכום זה יחזור

 עלויות אחרות כגון אבטחה, סדנאות, חומרי יצירה וכו

 100הורדת סכום זה תוריד מידית את עלות הצהרונים להורים באזור 

כיום  טרם הסתיימה הבדיקה של רו"ח החיצוני ש"ח לחודש וזה עוד

עמותת קהילתיים גובה כסף מהמפעילים עבור השכרת המבנים לצורך 

בפועל סכום כסף זה מגולגל על ההורים בעיר מה שיוצר סוג  הצהרונים

 . המשלים בגבעתיים של מס עקיף על החינוך

מגרש  7105בגוש  135חלק מחלקה  –אישור המועצה להסכם חכירה  .3
 .494בהתאם לתכנית גב/מק/ 101

 
 פה אחד. : הצבעה

 
 101, מגרש 7105בגוש  135חלק מחלקה  –אושר הסכם חכירה  :החלטה

 .פה אחד – 494בהתאם לתכנית גב/מק/



 
 .2017אישור המועצה לתבחינים למתן תמיכות לשנת  .4

 
 פה אחד. :הצבעה

 
 פה אחד. – 2017אושרו התבחינים למתן תמיכות לשנת  :החלטה

 
 

בנובמבר  27מיום  4/2016מס'  אישור המועצה לפרוטוקול ועדת תמיכות .5
2016. 

 
 פה אחד. :הצבעה

 
, 2016בנובמבר  27מיום  4/2016פרוטוקול ועדת תמיכות מס'  :החלטה

 .פה אחדאושרו 
 

 
 בחירת סגני ראש העירייה והאצלת סמכויות: .6
 

בחירת פרופ' יזהר אופלטקה מסיעת "גבעתיים שלנו", כסגן ראש 
לחוק רשויות מקומיות )בחירת  15העירייה )ללא שכר(, עפ"י סעיף 

 (.1975ראש הרשות, סגניו וכהונותיהם התשל"ה 
 

 פה אחד.  -הצבעה 
 

אושר מינוי פרופ' יזהר אופלטקה מסיעת "גבעתיים שלנו" ,   החלטה:
לחוק הרשויות  15כסגן ראש העירייה )ללא שכר(, עפ"י סעיף 

)בחירת ראש הרשות, סגניו וכהונותיהם התשל"ה  מקומיות
 .פה אחד – (1975

 
 

לי ניב כמחזיקת תיק מועצת נשים,  -אישור המועצה למינוי הגב' אור  .7
 במקומה של הגב' איריס אברהם.  

 
 פה אחד.  - הצבעה

 
לי ניב כמחזיקת תיק מועצת נשים -אושר מינוי הגב' אור החלטה:

 .פה אחד –במקומה של הגב' איריס אברהם 
 

 
אישור המועצה להעלאת אחוזי שכר מנכ"ל לגב' רוית רפפורט, עוזרת  .8

 .%40 –ל  %30 –סגן ראש העירייה ומ"מ ראש העירייה, מ 
 

 פה אחד. :הצבעה
 

אושרה העלאת אחוזי שכר מנכ"ל לגב' רוית רפפורט, עוזרת  :החלטה
  - 40% –ל  30% –סגן ראש העירייה ומ"מ ראש העירייה מ 

 ד.פה אח



אישור המועצה למינוי הגב' טליה ארגמן, משנה לראש העירייה  .9
וכנציגת הרשות באגודת מי אזור דן, כנציגת הרשות במועצת איגודן 

 .במקום הגב' איריס אברהם
 

 פה אחד.  - הצבעה
 

 אושר מינוי הגב' טליה ארגמן, משנה לראש העירייה,  – החלטה
ת באגודת מי וכנציגת הרשו כנציגת הרשות במועצת איגודן

 .פה אחד – במקום הגב' איריס אברהם אזור דן, 
 

אישור המועצה למינוי מר עמוס פרישמן למנכ"ל עמותת הספורט  .10
 "העמותה לקידום הספורט בגבעתיים". –העירונית 

 
 פה אחד. :הצבעה

 
אושר מינוי מר עמוס פרישמן למנכ"ל עמותת הספורט  :החלטה

 .פה אחד –בגבעתיים העירונית "העמותה לקידום הספורט 
 

אישור המועצה לעבודה נוספת לגב' נטע בן סימון, מנהלת מדור צעירים  .11
 .וצעירות במנהל החינוך, הנוער והצעירים

 
 פה אחד. :הצבעה

 
אושרה עבודה נוספת לגב' נטע בן סימון, מנהלת מדור צעירים  :החלטה

 פה אחד. –וצעירות במנהל החינוך, הנוער והצעירים 
 
 
 

המועצה למינוי הגב' ויוי וולפסון כחברה בוועדת הכספים אישור  .12
 במקום הגב' איריס אברהם.

 
לי ניב, אתי בללי, נועם -: רן קוניק, יזהר אופלטקה, אורבעד :הצבעה

גבריאלי, ויוי וולפסון, שרון אורשלימי, מושיק גולדשטיין, 
 אורנה צדוק, בני רייך, טלי ארגמן.

 
 עמיר קצנלבוגן. :נגד  

 
 אושר מינוי הגב' ויוי וולפסון כחברה בוועדת הכספים במקום :ההחלט

 ברוב קולות. –הגב' איריס אברהם 
 

אישור המועצה למינוי הגב' טליה ארגמן, משנה לראש העירייה, ליו"ר  .13
 הוועדה המקצועית של תאטרון גבעתיים, במקום הגב' איריס אברהם.

 
 פה אחד. :הצבעה

 
ארגמן, משנה לראש העירייה, ל יו"ר אושר מינוי הגב' טליה  :החלטה

הוועדה המקצועית של תאטרון גבעתיים, במקום הגב' איריס 
 .פה אחד –אברהם 



 
 

 
 .אישור המועצה לחנייה מוסדרת ברחובות רקפת, רותם, נרקיס, כלנית .14

 
 פה אחד. :הצבעה

 
אושרה חנייה מוסדרת ברחובות רקפת, רותם, נרקיס, כלנית  :החלטה

 .פה אחד –
 
 

 
  שור המועצה להנצחת שמות לאחר אישור ועדת שמותאי .15

 
שלמה כהן ז"ל )קארין עמיאל ז"ל, שון מונדשיין ז"ל, מורן קאופמן ז"ל, 

)סולימן הגדול(, יצחק ירון ז"ל, יוסף מלצמן ז"ל, רן אלדמע ז"ל, צבי בן 
ל, יואל יונה גייזלר ז"ל, משה שכטר ז"ל, אורי גרשון ז"ל, יצחק נשר ז"

 (.188, מיכל מידן אברהמי ז"ל, חטיבה גורדון ז"ל
 

 פה אחד. :הצבעה .16
 

 .פה אחד – אושרה הנצחת שמות לאחר אישור ועדת שמות :החלטה
 
 
 

 אישור תב"רים. .17
 

 פה אחד. :הצבעה
 

 פה אחד.תב"ר אושר  :החלטה
 
 
 
 
 
  

 

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

 
_______________      ____________ 



 :טבלת תב"רים
 

 סכום כולל פרטים
קרנות 
 הרשות

משרד 
 משרד החינוך התחבורה

 5021תוספת לתב"ר 
 50.000 שיפוצי קיץ

  
 50.000 


