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  56פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מספר 

 , בבית ראשונים2017בספטמבר  5מיום 
 

 נוכחים חברי מועצה:
 מר רן קוניק, ראש העירייה

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

 גבריאלי, חבר מועצהעו"ד, רו"ח נועם 
 הגב' אתי בללי, חברת מועצה

 הגב' ויוי וולפסון, סגנית ראש העירייה, חברת מועצה
  הגב' שרון אורשלימי, חברת מועצה

 גב' טלי ארגמן, משנה לראש העירייה, חברת מועצה 
 מר בני רייך, חבר מועצה, מ"מ ראש העירייה וסגן ראש העירייה

 מועצה, משנה לראש העירייהמר מושיק גולדשטיין, חבר 
 עו"ד אורנה צדוק, חברת מועצה

 מר אורי רשטיק, חבר מועצה
 (3סעיף  )עזבה את הישיבה לאחר הצבעה על הגב' איריס אברהם, חברת מועצה

 (3)עזב את הישיבה לפני הצבעה על סעיף  ד"ר עמיחי ברלד, חבר מועצה
 (3סעיף  הצבעה עלעזב את הישיבה לאחר ) מר עמיר קצנלבוגן, חבר מועצה

 
 נעדרו:

 מר שמוליק צ'ציק, חבר מועצה
 מר ראובן בן שחר, חבר מועצה

 
 נוכחים: 

 
 מר יורם כהן, מנכ"ל העירייה

 , מ"מ היועצת המשפטיתדן שווץעו"ד 
 גב' אביבה שבתאי, עוזרת ראש העירייהה
 דוד, מרכזת ישיבות מועצה-גב' שולי ברוך ברה

  



 פרוטוקול
 

, 14.8.2017, מיום 3המועצה לפרוטוקול ועדת תמיכות מס' אישור  .1
 .בתחום נוער וקהילה ובתחום הדת

 
דחות את הדיון בנושא התמיכות בתחום נוער הוחלט ל החלטה: 

 .וקהילה ובתחום הדת לישיבה הבאה
 

 לי ניב, יזהר אופלטקה,-רן קוניק, אור: בעד 13 הצבעה:
 מן, גנועם גבריאלי, אתי בללי, טלי אר              
 בני רייך, מושיק גולדשטיין, אורנה צדוק,              
 אורי רשטיק, איריס אברהם, עמיחי ברלד,              
 עמיר קצנלבוגן.              

 
 ויוי וולפסון נגד העברת הדיון על תחום נוער    נגד: 2

 וקהילה לישיבת המועצה הבאה.         
 

, 14.8.2017, מיום 3אישור המועצה לפרוטוקול ועדת תמיכות מס' 
בתחום נוער וקהילה ובתחום הדת, נדחה לישיבת המועצה הבאה, 

 .3.10.2017בחודש אוקטובר, 
 
 

 לתקציב קהילתיים.₪  900,000אישור המועצה להעברת  .2
 

 לי ניב, יזהר אופלטקה, -רן קוניק, אור   :בעד 10 :הצבעה
 נועם גבריאלי, אתי בללי, טלי ארגמן,             
 בני רייך, מושיק גולדשטיין, אורנה צדוק,             

 .אורי רשטיק              
 

 עמיחי ברלד, איריס אברהם,   נגד: 3     
 עמיר קצנלבוגן.

 
 אורשלימי.ויוי וולפסון, שרון   :נמנעים 2     

 
  ,לתקציב קהילתיים₪  900,000אושרה העברת  החלטה:
 ברוב קולות.     

 
אישור המועצה לתכנון פרויקט  התחדשות עירונית במתחם  .3

 ויצמן/שינקין/ז'בוטינסקי
 

 הצבעה:
 

 דר' עמיחי ברלד יצא מהדיון לפני ההצבעה.



 
 , לי ניב, יזהר אופלטקה-רן קוניק, אור       :בעד 12 

 נועם גבריאלי, אתי בללי, טלי ארגמן,                
 בני רייך, מושיק גולדשטיין, אורנה צדוק,                

 אורי רשטיק, ויוי וולפסון, שרון אורשלימי.                 
 
 איריס אברהם, עמיר קצנלבוגן.     :נגד 2 

 
 אושר תכנון פרויקט התחדשות עירונית      החלטה:

  , שינקיןבמתחם ויצמן/ז'בוטינסקי,    
 ברוב קולות.   

 
אישור המועצה למינוי מר מאור יבלושניק, מנהל מחלקת תיאום  .4

 ובקרה, כחבר בדירקטוריון תאגיד מי גבעתיים.
 

 פה אחד. הצבעה:
 

מר מאור יבלושניק, מנהל מחלקת תיאום מינוי אושר  החלטה:
 יים, תובקרה, כחבר בדירקטוריון תאגיד מי גבע

 פה אחד.
 

אישור המועצה להארכת מינוי חברי דירקטוריון תאגיד מי  .5
 גבעתיים, מר אורי רשטיק ועו"ד דרור תגר, לקדנציה נוספת, 

 .17.2.2018החל מתאריך 
 

 פה אחד )אורי רשטיק יצא מהדיון על סעיף זה( : הצבעה
 

אושרה הארכת מינוי חברי דירקטוריון תאגיד מי  החלטה:
גבעתיים, מר אורי רשטיק ועו"ד דרור תגר, לקדנציה 

 פה אחד.  ,17.2.2018נוספת, החל מתאריך 
 

 (5)אורי רשטיק חזר לישיבת המועצה לאחר ההצבעה על סעיף 
 

 אישור המועצה: .6
 
לפתיחת שני חשבונות בנק חדשים )חשבון הורים וחשבון ביה"ס(     .א

, 19, רחוב וויצמן 145לבה"ס שמעוני, בבנק דיסקונט, סניף 
 גבעתיים.

 
אישור המועצה למורשי חתימה בחשבון הורים וחשבון ביה"ס   .ב

 שמעוני:
 

 בכור, מנהלת בית הספר הנכנסת, -שרון לוינהר 1ב.



 , תל אביב.16רלוך , רחוב משה פ028438364ת.ז 
 

 , 28955987ליאת חקק, מזכירת בית הספר, ת.ז  2ב.
., גבעתיים25רחוב אחדות העבודה 


פהאחד.הצבעה:


אושרהפתיחתשניחשבונותבנקחדשים)חשבוןהחלטה :

הוריםוחשבוןביה"ס(,לביה"סשמעוני,בבנקדיסקונט,
.פהאחד–,גבעתיים19,רחובויצמן145סניף



 אישור תב"רים. .7
 

 : פה אחד.הצבעה
 

 : התב"רים אושרו פה אחד.טההחל
 

 
 
 

____________                                              _________________ 
 דוד-שולי ברוך בר                                                      רן קוניק           

 
 עצהומות רכזת ישיב       ראש עיריית גבעתיים

 


