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 נוכחים חברי מועצה:
 רן קוניק, ראש העירייהמר 

 לי ניב, חברת מועצה-אורהגב' 
 אתי בללי, חברת מועצההגב' 

  מר נועם גבריאלי, חבר מועצה
 הגב' טלי ארגמן, משנה לראש העירייה, חברת מועצה 

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

 עו"ד אורנה צדוק, חברת מועצה
 מר אורי רשטיק, חבר מועצה

 (4מר ראובן בן שחר, חבר מועצה )נכנס לישיבה בסעיף 
 יחי ברלד, חבר מועצהמר עמ

 עמיר קצנלבוגן, חבר מועצהמר 
 
 
 

 נעדרו:
 
 ויוי וולפסון, סגנית ראש העירייה, חברת מועצה 

 יזהר אופלטקה, סגן ראש העירייה, חבר מועצהפרופ' 
 שמוליק צ'ציק, חבר מועצה

 שרון אורשלימי, חברת מועצה
 
 

 נוכחים: 
 יורם כהן, מנכ"ל העירייהמר 

 סגנית יועמ"ש העירייהשרונה לוי, עו"ד 
 גב' אביבה שבתאי, עוזרת ראש העירייה

 דוד, מרכזת ישיבות מועצה-גב' שולי ברוך בר
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 פרוטוקול
 

 
שאילתה מאת הגב' איריס אברהם, חברת המועצה, בנושא שירותי  .1

 :משרד מלאים לנציגי האופוזיציה
 

בשלטו  15 –"ברוב הערים הגדולות ובטח באלו החברות בפורום ה 
המקומי כגון רמת גן, תל אביב, ראשל"צ ואחרות, מתאפשרת לנציגי 

האופוזיציה כלים לביצוע עבודתם הציבורית. שירותי משרד מלאים. האם 
הסיבה לכך שכבר שלוש שנים אין חדר ואמצעים, נ ובע מכך שראש 

העיר, קוניק, חושש שחדר ומזכירה יחשפו את השקר אותו הוא מציג 
 לציבור".

 
 תשובה לשאילתה של הגב' איריס אברהם, חברת מועצה:

 
 לא. ראש העיר אינו חושש.

 
 

שאילתה מאת הגב' איריס אברהם, חברת המועצה, בנושא אירוע  .2
 ":"התחדשות עירונית

 
"האם עיתון גבעתיים )פלוס( שמומן ברובו באמצעות תקציב מודעות של 

עיריית גבעתיים, שילם עבור האירוע המתוקשר שקידם בתאטרון 
גבעתיים בנושא תכנון ובנייה. מי שילם עבור הארוחה בנוסף לעלות אום 

איש, הפוייה בכניסה ועלות ההגברה שרק אלו לבד  400 -אירועים ל
 לאירוע".₪  10,000 –עולים כ 

 
תשובה לשאילתה של גב' איריס אברהם, חברת המועצה, בנושא 

 .אירוע התחדשות עירונית
 

המגזין הינו מגזין פרטי ששכר את השימוש בתאטרון  לצורך קיום כנס 
 מקצועי והוא זה שמימן את כל העלויות )ארוחה, אולם וכדומה(.

 
 

כב וחנייתו העמדת ר –אישור המועצה לתיקון לחוק עזר עירוני  .3
 .2016)תיקון(, תשע"ז 

 
 פה אחד. הצבעה:

 
העמדת רכב וחנייתו )תיקון(,  –אושר תיקון לחוק עזר עירוי  :החלטה

 פה אחד. - 2016תשע"ז 



הפעלת קפיטריה בתיכון  –אישור המועצה להתקשרות ללא מכרז  .4
 "שמעון בן צבי".

 
 .פה אחד הצבעה :

 
קפיטריה בתיכון  אושרה התקשרות ללא מכרז להפעלת החלטה:

 פה אחד – שמעון בן צבי
 
 

רואי חשבון"  –אישור המועצה להסכם עם חברת "יעקב זיצר ושות'  .5
למתן שירותי ראיית חשבון וביקורת בחברת יעד, החברה הכלכלית 

 .גבעתיים
 

 .פה אחד :הצבעה
 

רואי חשבון"  –אושר הסכם עם חברת "יעקב זיצר ושות'  החלטה:
למתן שירותי ראיית חשבון וביקורת בחברת יעד, החברה 

 .פה אחד – הכלכלית גבעתיים
 
 

אישור המועצה לחנייה מוסדרת ברחוב עמישב לכל אורכו בחניות  .6
 .המותרות )בקטעים השייכים סטטוטורית לעיר גבעתיים(

 
 .פה אחד הצבעה:

 
לכל אורכו בחניות  ברחוב עמישב אושרה חנייה מוסדרת :החלטה

 –המותרות )בקטעים השייכים סטטוטורית לעיר גבעתיים( 
 .פה אחד

 
 

אישור המועצה לעבודה נוספת של הגב' שרית צולשיין, מהנדסת  .7
 העיר, לשמש  כדירקטורית ברכבת ישראל.

 

 לי ניב, אתי בללי, -רן קוניק, אור  : בעד :הצבעה

בריאלי, אורי   רשטיק, עו"ד אורנה גנועם 
צדוק, מושיק גולדשטיין, בני רייך, טלי 

 ארגמן.
 

ראובן בן שחר, איריס אברהם, ד''ר עמיחי  נמנעים:
 ברלד, עמיר קצנלבוגן.

 
אושרה עבודתה הנוספת של הגב' שרית צולשיין, מהנדסת  החלטה:

  .ברוב קולותהעיר, לשמש כדירקטורית ברכבת ישראל 



 
 

 אישור המועצה לעדכון שכרה של עו"ד דניאלה גז, יועמ"ש העירייה  .8
 שכר מנכ"ל. %95 –ל  %90-מ 

 
 )ראובן בן שחר ועמיר קצנלבוגן יצאו לפני  פה אחד הצבעה:

 .לפרוטוקול( 8ההצבעה בסעיף   
 

אושר עדכון שכרה של עו"ד דניאלה גז, יועמ"ש העירייה  החלטה:
 .פה אחד – שכר מנכ"ל 95% –ל  90% -מ

 
 

אישור המועצה להנצחת שייקה הלרשטיין ז"ל בכיכר שינקין/הכנסת  .9
 .ומשה בן שחר ז"ל בכיכר בראשית/גולומב

 
 .פה אחד :הצבעה

 
אושרה הנצחת שייקה הלרשטיין ז"ל בכיכר שינקין/הכנסת  :החלטה

 פה אחד. –ומשה בן שחר בכיכר בראשית/גולומב 

 
 

 
 אישור תב"רים. .10

 
 פה אחד. :הצבעה

 
 .פה אחדהתב"רים אושרו  :החלטה

 
 
 
 
 
 
 

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

 
_______________      ____________ 

 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 קרנות הרשות סכום כולל פרטים

 350,000- 350,000- תכנון בית ראשונים -4083הקטנת תב"ר 

 250,000 250,000 גן הבנים  -5023 הגדלת תב"ר

 200,000 200,000 רמזור בן גוריון כנפי נשרים -פתיחת תב"ר

   
 
 
 
 


