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  25פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 
 , בבית ראשונים2017 יוניב 13מיום 

 
 נוכחים חברי מועצה:

 מר רן קוניק, ראש העירייה
 הגב' אתי בללי, חברת מועצה

 רו"ח עו"ד נועם גבריאלי, חבר מועצה 
 העירייה, חברת מועצההגב' ויוי וולפסון, סגנית ראש 

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

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

 עו"ד אורנה צדוק, חברת מועצה
 מועצהמר ראובן בן שחר, חבר 

 דר' עמיחי ברלד, חבר מועצה
 מר עמיר קצנלבוגן, חבר מועצה

 
 

 נעדרו:
 

 סגן ראש העירייה, חבר מועצהפרופ' יזהר אופלטקה, 
 לי ניב, חברת מועצה-אור

 הגב' איריס אברהם, חברת מועצה
 מר אורי רשטיק, חבר מועצה

 שמוליק צ'ציק, חבר מועצה
 
 

 נוכחים: 
 

 מר יורם כהן, מנכ"ל העירייה
 דניאלה גז, יועצת משפטיתעו"ד 

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

 
 
 
 



 פרוטוקול
 

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

 
"כאשר בודקים את עומס המלוות של עיריית גבעתיים מתברר כי נכון 

זאת לאחר הורדה ₪,  83,000, עמד עומס המלוות על 31.12.15ליום 
 53עד לסכום של  2009מליון בשנת  100קבועה של המלוות מסכום של 

 והגיעה  2014. ההורדה נמשכה גם בשנת 2013מליון בשנת 
 ₪.מליון  51 –ל 
 

 ?31.12.2016אול מהו גובה המלוות נכון ליום ברצוני לש
 
 

 תשובה לשאילתה שנשאלה מאת דר' עמיחי ברלד, חבר מועצה:
 
 

 ₪..מיליון  98 31/12/2016-עומס המלוות ל

 
 מלוות לפיתוח..₪ מיליון  40נלקחו 

 
 מלווה החזר לכיבוי אש..₪ מיליון  5.5

 
 רשויות חלשות... מלווה חלקה של העירייה במימון תמיכת₪ מיליון  6.3

 
 

להחלטה בדבר הפחתת חוב ארנונה לכלל הנכסים בעיר אישור המועצה  .2
 .א' לתקנות ההסדרים במשק26בהתאם לתקנה 

 
 : רן קוניק, אתי בללי, נועם גבריאלי, ויוי וולפסון, בעד 11 – הצבעה

שרון אורשלימי, ראובן בן שחר, עמיר קצנלבוגן, 
 ני רייך, טלי ארגמן.מושיק גולדשטיין, אורנה צדוק, ב

 
 עמיחי ברלד. נגד: 1       

 
 אושרה ההחלטה בדבר הפחתת חוב ארנונה לכלל  החלטה:

 א' לתקנות ההסדרים 26הנכסים בעיר בהתאם לתקנה     
 ברוב קולות. -במשק     

 
 
 
 
 



 
 
 

 1/2017אישור המועצה לפרוטוקול וועדת תמיכות בתחום הספורט, מס'  .3

 .2017במאי  3מיום 

 פה אחד )בני רייך לא השתתף בהצבעה בגין היותו חבר הצבעה:

 הנהלה בעמותת "דור העתיד"(.  

 אושר פרוטוקול וועדת תמיכות בתחום הספורט,  החלטה:        

 פה אחד. – 2017במאי  3, מיום 1/2017מס'  

 

שנה, לביצוע  15מש"ח למשך  20אישור המועצה ללקיחת הלוואה בסך  .4

 יר, בדגש על שיפוצי קיץ במוסדות החינוך.עבודות פיתוח בע

 : רן קוניק, אתי בללי, נועם גבריאלי, ויוי וולפסוןבעד 9 הצבעה:

 שרון אורשלימי, מושיק גולדשטיין, אורנה צדוק     

 בני רייך, טלי ארגמן.     

 ראובן בן שחר, עמיחי ברלד, עמיר קצנלבוגן. נגד: 3  

 שנה  15מש"ח למשך  20לקיחת הלוואה בסך  אושרה החלטה:

 לביצוע עבודות פיתוח בעיר, בדגש על שיפוצי קיץ  

 ברוב קולות. –במוסדות החינוך   

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

אישור המועצה למינוי הגב' הילה גוטליב לתפקיד יועצת ראש העירייה  .5
 לקידום מעמד האישה.

 
 גבריאלי, ויוי וולפסון: רן קוניק, אתי בללי, נועם בעד 9 הצבעה:

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

 ראובן בן שחר, עמיחי ברלד, עמיר קצנלבוגן. נגד: 3
          

 אושר מינוי הגב' הילה גוטליב לתפקיד יועצת ראש העירייה  החלטה:
 ברוב קולות. –לקידום מעמד האישה    

 
אישור המועצה למינוי עו"ד נטע גייסט פינפולד, לתפקיד עוזרת מנכ"ל  .6

משכר מנכ"ל, במקום עו"ד אורלי  %40העירייה, במשרת אמון, בשכר 
 וייסלברג.

 
 פה אחד. :הצבעה

 
 אושר מינוי עו"ד נטע גייסט פינפולד לתפקיד עוזרת מנכ"ל החלטה:

משכר מנכ"ל,  40%העירייה, במשרת אמון, בשכר של 
 פה אחד. –קום עו"ד אורלי וייסלברג במ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



אישור המועצה לתוספת/הבהרה לדברי ההסבר שנמסרו בישיבת מועצה  .7
"תיקון חוק העזר העירוני בנושא העמדת רכב  – 3.1.207, מיום 47מס' 

 וחנייתו":
 
התיקון כולל ביטול תשלום בגין תו חניה שנתי לתושב העיר )כפי  .א

 (.2014החל משנת שנעשה בפועל 
 

בתיקון הוסף תעריף חניה חודשי או חלק ממנו וזאת על מנת לאפשר  .ב
לאוכלוסיות שונות אשר אינן זכאיות לתו תושב, חניה רצופה בעלות 

שאינה כעלות חניה יומית )לדוגמא, בעלי עסקים בגבעתיים 
 המשלמים ארנונה אך אינם תושבי העיר ולכן אינם זכאים לתו תושב(

 
 פה אחד. :הצבעה

 
 אושר פה אחד. החלטה:

 
 התיקון כולל ביטול תשלום בגין תו חניה שנתי לתושב העיר .א

 .(2014משנת כפי שנעשה בפועל החל )
 

בתיקון הוסף תעריף חניה חודשי או חלק ממנו וזאת על מנת  ב.
לאפשר לאוכלוסיות שונות אשר אינן זכאיות לתו תושב, חניה 

יומית )לדוגמא, בעלי עסקים רצופה בעלות שאינה כעלות חניה 
בגבעתיים המשלמים ארנונה אך אינם תושבי העיר ולכן אינם 

 .זכאים לתו תושב(
 

 אישור תב"רים.  .8
 

 פה אחד. הצבעה:
 פה אחד. –התב"רים אושרו        החלטה:

 
 
 
 
 
 דוד-בר ,שולי ברוך       רן קוניק

 רכזת ישיבות המועצה     ראש עיריית גבעתיים 
_______________      _________________ 

 
 

 



 

 מפעל הפיס קרנות הרשות סכום כולל פרטים

המועצה 
לשימור 
 אתרים

 מחשב לכל ילד
 25,520         25,520 

 

 ציוד וריהוט לבתי הספר
 130,000       130,000 

 

 – 3085הגדלת תב"ר 
 אולם מנורה

 11,196,000 
 

 11,196,000 

 

 הילדים החלפת חול בגני

 150,000 150,000  

 

   300,000 300,000 ליקויים באולמות ספורט

   500,000 500,000 חניון מתחם המלבן

עבודות שימור בית 
  100,000 220,000 שניידרמן

120,000 

שיפוצי קיץ במוסדות 
  8,500,000 8,500,000 חינוך

 

 11,351,520 9,550,000 21,021,520 סה"כ
 

120,000 


