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  51מן המניין מספר שלא  פרוטוקול ישיבת מועצה

 בית ראשוניםב, 2017 במאי 22מיום 
 

 נוכחים חברי מועצה:
 רן קוניק, ראש העירייהמר 

 פרופ' יזהר אופלטקה, סגן ראש העירייה, חבר מועצה
 לי ניב, חברת מועצה-אורהגב' 
 מועצהאתי בללי, חברת הגב' 

  נועם גבריאלי, חבר מועצהרו"ח עו"ד 
הגב' טלי ארגמן, הגב' ויוי וולפסון, סגנית ראש העירייה, חברת מועצה

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

 צדוק, חברת מ ועצהעו"ד אורנה 
 מר אורי רשטיק, חבר מועצה

 הגב' איריס אברהם, חברת מועצה
 עמיחי ברלד, חבר מועצה דר'
 עמיר קצנלבוגן, חבר מועצהמר 

 
 נעדרו:

 
 שמוליק צ'ציק, חבר מועצה

 שרון אורשלימי, חברת מועצה
 ראובן בן שחר, חבר מועצה

 
 נוכחים: 

 
 מר יורם כהן, מנכ"ל העירייה

 נה לוי, סגניתץ היועמ"ששרועו"ד 
 גב' אביבה שבתאי, עוזרת ראש העירייה

 דוד, מרכזת ישיבות מועצה-גב' שולי ברוך בר
  



 פרוטוקול
 

להחלטה בדבר הפחתת חוב ארנונה לכלל הנכסים אישור המועצה  .1
 א' לתקנות ההסדרים במשק.26לתקנה בעיר בהתאם 

 
 (.המשךעסקים יידון במתייחסת רק למגורים. עניין ההצבעה ): הצבעה

 לי ניב, -פרופ' יזהר אופלטקה, אוררן קוניק,   בעד: 13   
 עו"ד נועם גבריאלי, אתי בללי, ויוי וולפסון,            

טלי ארגמן, בני רייך, אורי רשטיק, עו"ד אורנה צדוק, 
 קצנלבוגן. רמושיק גולדשטיין, איריס אברהם, עמי

 
 דר' עמיחי ברלד. נמנע: 1   

 
  למגוריםאושרה ההחלטה בדבר הפחתת חוב ארנונה  לטה:הח

 א' לתקנות ההסדרים  26בעיר, בהתאם לתקנה 
הצבעה לגבי עסקין יידון ) ברוב קולות –במשק 

  .(בהמשך
 

 אישור המועצה למינוי ועדת ביקורת חברת יע"ד: .2
 

 חבר מועצה –עו"ד רו"ח נועם גבריאלי  –יו"ר 
 עובד עירייה –יאיר אונפסונג, מנהל אגף ארנונה  
 נציגת ציבור  -פרלמוטר  קרן שמש 

 
 פה אחד. הצבעה:

 
  פה אחד: –אושר מינוי ועדת ביקורת חברת יע"ד  החלטה:

 
 חבר מועצה –יו"ר עו"ד רו"ח נועם גבריאלי   
 עובד עירייה –יאיר אונפסונג       
 נציגת ציבור –קרן שמש, פרלמוטר       

 
 

אישור המועצה למינוי רו"ח גבי סויאדן, למבקר העירייה בשכר של  .3
 משכר מנכ"ל. %90

 
 פה אחד.  הצבעה:

 
אושר מינוי רו"ח גבי סויאדן למבקר העירייה בשכר של  החלטה:

 פה אחד. –משכר מנכ"ל  90%
 
 

  



 
 אישור המועצה לעבודה נוספת לרו"ח גבי סויאדן. .4

 
 פה אחד. הצבעה:

 
 פה אחד. –אושרה עבודה נוספת לרו"ח גבי סויאדן  החלטה:

 
 

 אישור המועצה: .5
 
דירקטוריון תאגיד מי כחברה בלמינוי רו"ח מירב בן כנען הלר  .א

 גבעתיים במקום הגב' לימור רשף.
 

דירקטוריון תאגיד מי ב רכחבלמינוי מר חיים רוזנבאום  .ב
 גבעתיים במקום הגב' חלי שינקמן.

 
 :מי גבעתייםדירקטוריון תאגיד 

 
 מר אורי רשטיק  יו"ר

 מר ארז קוטנר     
 גב' איילת נבו     
 רו"ח מירב בן כנען הלר      

 מר חיים רוזנבאום             
 מר דרור תגר     

 גב' ענבל מרל                    
 

 הצבעה:
 פה אחד. .א
 פה אחד. .ב

 
 אושר מינוי רו"ח מירב בן כנען כחברת א. החלטה:

 תאגיד מי גבעתיים, במקום דירקטוריון
 פה אחד. –הגב' לימור רשף 

 
 אושר מינוי מר חיים רוזנבאום כחבר    ב   

דירקטוריון תאגיד מי גבעתיים, במקום 
 פה אחד. –הגב' חלי שינקמן 

 
 
 
 
 

 



אישור המועצה למינוי מר ניר קורן, כחבר במועצה הדתית במקום  .6
 .הגב' טניה קוסקין

 
 אחד.פה   הצבעה:

 
אושר מינוי מר ניר קורן כחבר במועצה הדתית במקום  החלטה:

 פה אחד. –הגב' טניה קוסקין 
 

 הרכב המועצה הדתית
 

 הבית שלנו בגבעתיים –יעקב כרמי  -יו"ר    
 גבעתיים שלנו –אריק שוורץ               
 עבודה –משה גולני               
 מרץ -ניר קורן               
 כן לגבעתיים –יוסף חסידים               
 ליכוד/זך –יואל פרידמן              
 גבעתיים שלנו –איתן ראובני               
 גבעתיים שלנו –אתי קורן               
 נציג הרב הראשי –הרב שאול פרבר               
 
 

אישור המועצה לתיקון טעות סופר להסכם שאושר בישיבת מועצה  .7
, בנושא "אישור המועצה להסכם 2016בדצמבר  13, מתאריך 46מס'

, בהתאם לתכנית 101, מגרש 7105בגוש  135חלק מחלקה  –חכירה 
, בגוש 136". התיקון הוא: "החכירה היא חלק מחלקה 494גב/מק/

7105 . 
 

 פה אחד. הצבעה:
 

אושר תיקון טעות סופר להסכם שאוש בישיבת מועצה  החלטה:
, בנושא "אישור 2016בדצמבר  13, מתאריך 46מס'

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

, בגוש 136התיקון הוא: "החכירה היא חלק מחלקה 
  פה אחד – 7105

 
 
 
 
 
 
 



מסעיף תקציבי של ₪   320,000אישור המועצה להעברה בסך  .8
( לסעיף תקציבי של 1.829.0000.815עמותת הספורט )מס סעיף 

 (.1.829.0000.814תמיכות )מס סעיף 
 

 פה אחד. הצבעה:
 

 מסעיף תקציבי של₪   320,000אושרה העברה בסך  החלטה: .9
( לסעיף 1.829.0000.815עמותת הספורט )מס סעיף 

פה  –( 1.829.0000.814תקציבי של תמיכות )מס סעיף 
 אחד.

 
 

 לנה קיכלר זילברמן ז"ל במבנהאישור המועצה להנצחת הגב'  .10
של השירות הפסיכולוגי. ההנצחה תעשה באמצעות הצבת 

 בחדר הסדנאות המצוי בכניסה לשירות.  לטש
 

 פה אחד. הצבעה:  
 

 אושרה הנצחת הגב' לנה קיכלר זילברמן ז"ל,  החלטה:
במבנה של השירות הפסיכולוגי. ההנצחה תעשה 

באמצעות הצבת שלט בחדר הסדנאות המצוי 
 פה אחד. –בכניסה לשירות 

 
 אישור מועצת העיר להקמת וועדה לבחינת הפלורליזם הדתי .11

 .בעיר גבעתיים, שתורכב מראשי סיעות הקואליציה         
 

  הצבעה: 
  

 לי ניב, אתי בללי, -וררן קוניק, פרופ' יזהר אופלטקה, א בעד: 11
 טלי ארגמן, אורי רשטיק, בני רייך, מושיק גולדשטיין,             
 .צדוק, ויוי וולפסוןעו"ד אורנה              

 
 : נועם גבריאלי.נעדר מההצבעה 1                 

 
 איריס אברהם, דר' עמיחי ברלד. נגד: 2         
  

 קצנלבוגן.עמיר  :נמנע 1                 
 

   
 הפלורוליזם הדתי אושרה הקמת וועדה לבחינת  החלטה:               

 ברוב קולות. –בעיר גבעתיים שתורכב מראשי הסיעות 
 

  



 
 
 
 

 אישור תב"רים. .12
 

 פה אחד.  הצבעה:
 

 פה אחד.התב"רים אושרו   החלטה:
 
 
 

 ,נוי מר יורם כהן, מנכ"ל העירייהמועמדות מיאישור המועצה ל .13
, כנציג עיריית בדירקטוריון פארק ע"ש אריאל שרון כחבר

 .גבעתיים
 
 

 פה אחד. הצבעה: 
 

 אושרה מועמדות מר יורם כהן, מנכ"ל העירייה,  החלטה: 
 , כנציג לכהן כחבר בדירקטוריון פארק "אריאל שרון"   
 פה אחד. –עיריית גבעתיים    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 דוד-שולי ברוך בר       רן קוניק

 רכזת ישיבות המועצה     ראש עיריית גבעתיים 
_______________      _________________ 

 
 

 
 



 
 אישור תברים:

 
 
 
 

 סכום כולל פרטים
קרנות 
 טוטו הרשות

   2,500,000 2,500,000 תב"ר שיפוץ וחידוש רחבת הקניון 

   2,000,000 2,000,000 תב"ר שיפוץ גינת ויקטור 

   1,500,000 1,500,000 תב"ר שיפוץ גינת שולמית 

   400,000 400,000 תב"ר כניסות לעיר

   400,000 400,000 תב"ר שילוט חדש לכל רחובות העיר

   200,000 200,000 תב"ר חידוש כיכר רחוב בן צבי

תב"ר החלפת שביל הליכה ברחוב רבין) מהקאנטרי עד 
   250,000 250,000 הרצוג(

החלפת ריצוף ברחוב שינקין מאבן משולבת  תב"ר
   400,000 400,000 לאספלט

   400,000 400,000 תוספת קיים-תב"ר החלפת מתקני המיזוג בתאטרון

   700,000 700,000 שיפוץ כיסאות התאטרון

   350,000 350,000 תב"ר תאורה בגן חיל האוויר 

   1,200,000 1,200,000 תב"ר גינה ציבורית ברחוב פועלי הרכבת

   1,000,000 1,000,000 תב"ר בתי כנסת 

   4,000,000 4,000,000 תב"ר שיפוץ גן הזיכרון

   3,500,000 3,500,000 תב"ר אולם ספורט בי"ס שמעוני

   200,000 200,000 שינקין-ז'בוטינסקי-תב"ר מתחם ויצמן

   650,000 650,000 תב"ר עין גדי ריצוף ותאורה

   1,500,000 1,500,000 תב"ר מתחם אפק תאורה

   425,000 425,000 עבודות ותיקונים בתיאטרון -4076תוספת לתב"ר 

   5,000,000 5,000,000 2029תוספת לתב"ר סיטי מספר 

 300,000 360,000 660,000 שיפוצי קיץ במוסדות חינוך -5021הגדלת תב"ר 

   500,000 500,000 בבי"ס בן גוריון -קיר תומך

  120,000  שדרוג גן ילדי הגנים

 300,000 27,555,000 27,855,000 סה"כ

    


