
  50מן המניין מספר שלא  פרוטוקול ישיבת מועצה
 בית ראשוניםב, 2017 במרץ 28מיום 

 
 נוכחים חברי מועצה:

 רן קוניק, ראש העירייהמר 
 פרופ' יזהר אופלטקה, סגן ראש העירייה, חבר מועצה

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

  מר נועם גבריאלי, חבר מועצה
 ויוי וולפסון, סגנית ראש העירייה, חברת מועצה הגב'

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

 (4מר ראובן בן שחר, חבר מועצה )נכנס לישיבה בסעיף 
 ברלד, חבר מועצה עמיחי דר'
 עמיר קצנלבוגן, חבר מועצהמר 

 
 נעדרו:

 
 איריס אברהם, חברת מועצה

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

 שמוליק צ'ציק, חבר מועצה
 שרון אורשלימי, חברת מועצה

 
 נוכחים: 

 
 דניאלה גז, יועמ"ש העירייהעו"ד 

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

 
 נעדר: 

 
 יורם כהן, מנכ"ל העירייה

 



 פרוטוקול
 

הצעה לסדר מאת הגב' טלי ארגמן, חברת המועצה, משנה לראש  .1
העירייה בנושא התקנת שירותים ציבורים במתחם כורזין וברחוב 

 ויצמן/כצנלסון.
 

ן ז"ל ברחוב כצנלסון אישור המועצה לרישום דירתה של גיזלה דלפ .2
 ., על שם העירייה127

 
 קצנלבוגן נעדרו מהדיון(. ועמירפה אחד )ראובן בן שחר   :הצבעה

 
 אושר רישום דירתה של גיזלה דלפן ז"ל, ברחוב כצנלסון החלטה:

 .פה אחד – , על שם העירייה127
 

לטובת ₪  1,000,000אישור המועצה למתן ערבות להלוואה בסך  .3
 חזיתות מבנים שיבוצע ע"י חברת יע"ד. פרויקט לשיפוץ

 
 פה אחד )ראובן בן שחר ועמיר קצנלבוגן נעדרו מהדיון(. :הצבעה

 
 לטובת פרויקט₪  1,000,000אושר מתן הלוואה בסך  החלטה:

 פה אחד. –לשיפוץ חזיתות מבנים שיבוצע ע"י חברת יע"ד          
 

ביה"ס אישור המועצה לחתימה אלקטרונית של מורשי החתימה ב .4
 שמעון בן צבי, להעברת מס"ב לכספי קופות הגמל של עובדי ביה"ס.

 
 פה אחד )ראובן בן שחר ועמיר קצנלבוגן נעדרו מהדיון(. :הצבעה

 
אושרה חתימה אלקטרונית של מורשי החתימה בביה"ס  :החלטה

שמעון בן צבי,  להעברת מס"ב לכספי קופות הגמל של 
 פה אחד. –עובדי ביה"ס 

 
און ארז לדירקטוריון יע"ד -המועצה למינוי הגב' רנית בר אישור .5

 .במקום הגב' אלונה שפר
 

 פה אחד )ראובן בן שחר ועמיר קצנלבוגן נעדרו מהדיון( :הצבעה
 

און ארז לדירקטוריון יע"ד במקום -אושר מינוי הגב' רנית בר :החלטה
 פה אחד. –הגב' אלונה שפר 

 
ה שבתאי, מנהלת מועדונית אישור המועצה לעבודה נוספת לגב' ריב .6

 .ביה"ס ברנר
 

 פה אחד )ראובן בן שחר ועמיר קצנלבוגן נעדרו מהדיון(  הצבעה:



 
אושרה עבודה נוספת לגב' ריבה שבתאי בכפוף לבדיקתה  החלטה:

 של היועמ"ש עו"ד דניאלה גז.ואישורה 
 

אישור המועצה למינוי מר ניסן חסון לתפקיד ראש לשכת ראש  .7
 שכר מנכ"ל. %40ון, בשכר של העירייה במשרת אמ

 
 פה אחד )ראובן בן שחר ועמיר קצנלבוגן נעדרו מהדיון(. :הצבעה

 
אושר מינוי מר ניסן חסון לתפקיד ראש לשכת ראש  החלטה:

 פה אחד. –שכר מנכ"ל  40%העירייה  בשכר של 
 

אישור המועצה למתן שם לגינה הציבורית ברחוב השניים/בורוכוב,  .8
 ."גינת המכתש"ות: לאחר אישור ועדת שמ

 
 פה אחד )ראובן בן שחר ועמיר קצנלבוגן נעדרו מהדיון(. :הצבעה

 
אושר מתן שם לגינה הציבורית ברחוב השניים/בורוכוב,  החלטה:

 פה אחד. – "גינת המכתש"לאחר אישור ועדת שמות : 
 

 אישור תב"רים. .9
 

 פה אחד :הצבעה
 

  התב"רים אושרו פה אחד.  :החלטה
 
 
 דוד-שולי ברוך בר       רן קוניק

 רכזת ישיבות המועצה     ראש עיריית גבעתיים 
_______________      _________________ 

 



 

 פרטים
סכום 
 כולל

קרנות 
 הרשות

משרד 
 החינוך

הרשות 
הלאומית 
לבטיחות 
 בדרכים

 תוספת לתב"ר
תאורה  -   5029

     350,000 350,000 ברחובות

הגדלת תב"ר 
ישת רכ-5032

מתקנים לביטחון 
ובטיחות )חלק 
משרד החינוך 

הועבר בישיבת 
מועצה בתאריך 

21.2.2017) 110,000 110,000     

תחזוקת מערכות 
כיבוי וגילוי אש 

     140,000 140,000 במתקני העירייה

     250,000 250,000 סימון כבישים

הגדלת תב"ר 
     100,000 100,000 גן הבנים - 5023

תב"ר הגדלת 
פרוייקט - 5013

   312,000   312,000 תקשוב עירוני

תב"ר הרשות 
הלאומית 

 60,000   40,000 100,000 לבטיחות בדרכים

מתקני בטיחות 
במוסדות 

   500000 500000 עירוניים

הגדלה לתב"ר 
הנגשה  – 5033

פיזית ביה"ס 
   244000 244000 אמונים

 60,000 312,000 1734000 2106000 סה"כ


