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  57מן המניין מספר  שלא פרוטוקול ישיבת מועצה
 , בבית ראשונים2017באוקטובר  17מיום 

 
 נוכחים חברי מועצה:

 מר רן קוניק, ראש העירייה
 עו"ד, רו"ח נועם גבריאלי, חבר מועצה

 הגב' אתי בללי, חברת מועצה
 העירייה, חברת מועצההגב' ויוי וולפסון, סגנית ראש 

 הגב' שרון אורשלימי, חברת מועצה )הגיעה בסעיף לסדר היום(
 מר שמוליק צ'צ'יק, חבר מועצה

 גב' 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
 מר ראובן בן שחר, חבר מועצה

  הגב' איריס אברהם, חברת מועצה
 ד"ר עמיחי ברלד, חבר מועצה 

 
 נעדרו:

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

 מר אורי רשטיק, חבר המועצה
 מר עמיר קצנלבוגן, חבר מועצה 

 
 
 

 נוכחים: 
 מר יורם כהן, מנכ"ל העירייה

 יועמ"ש העירייה דניאלה גז,עו"ד 
 רו"ח גבי סוידאן, מבקר העירייה

 גב' אביבה שבתאי, עוזרת ראש העירייהה
 
 
 
 

 
 



 פרוטוקול
 

 הצעה לסדר מאת הגב' איריס אברהם, חברת מועצה: .1
 
 שינוי סיווג של דירת מגורים מסוימות מ"סוג ב" ל"סוג א'". .א

 
 פה אחד. :הצבעה

 החלטה:
העירייה תמשיך ותפעל לשינוי סיווג לבניינים בני ארבע דירות בצו  .1

 הארנונה, מול משרד הפנים.
   
 קביעת "שטחים" חדשים לחיוב, שאינם דומים למציאות. .ב
 

 הצעה לסדר מאת הגב' איריס אברהם,  חברת מועצה: .2
 

 ישיבות וועדות המשנה לתכנון ובניה יתקיימו בשעות אחה"צ.  
 

 הצעה לסדר מאת דר' עמיחי ברלד, חבר מועצה: .3
 

לסדר היום ובהמשך לישיבת הוועדה לענייני  2016העלאת דו"ח מבקר המדינה לשנת 
 ביקורת.

 
, המאפשר 2017אישור המועצה לחקיקת חוק עזר לגבעתיים )תפיסת רכב( התשע"ז  .4

 .לרשות לתפוס רכבים מנויים בחוק
 

 רן קוניק, נועם גבריאלי, אתי בללי, ויוי וולפסון, מושיק גולדשטיין,  בעד: 10  הצבעה:
 בני רייך, טלי ארגמן, עמיחי ברלד, איריס אברהםאורנה צדוק,   
   

 שמוליק צ'ציק.    נגד: 1  
   
 : ראובן בן שחר, שרון אורשלימי.נעדרו מההצבעה  

 
 , המאפשר לרשות לתפוס2017: אושר חוק עזר לגבעתיים )תפיסת רכב( התשע"ז החלטה

 רכבים  מנויים בחוק, ברוב קולות.            
 

 
, בתחום הדת ובתחום נוער וקהילה,  3אישור המועצה לפרוטוקול ועדת תמיכות מס'  .5

 .14.8.2017מיום 
 

 פה אחד - 11 :תחום נוער וקהילה הצבעה
 )חבר מועצה ראובן בן שחר חזר לדיון,                  

 ,לא השתתפה בהצבעה מועצה אתי בללי חברת     
 .חברת מועצה שרון אורשלימי נעדרה מההצבעה(     

 
 , 3אושר פרוטוקול ועדת תמיכות מס'   :תחום נוער וקהילה החלטה

 , פה אחד.בתחום נער וקהילה      
 : הצבעה תחום דת

 רן קוניק, נועם גבריאלי, אתי בללי, מושיק גולדשטיין,  בעד: 10      
 אורנה צדוק, בני רייך, טלי ארגמן, עמיחי ברלד,      
 , איריס אברהם בהסתייגות בתמיכה ראובן בן שחר     
 ב"גבעת שלום".     

 ויוי וולפסון, שרון אורשלימי, שמוליק צ'ציק.     נגד: 3       
 

 ., בתחום דת ברוב קולות3אושר פרוטוקול ועדת תמיכות מס'   החלטה:



 
 

 המועצה לפתיחת חשבון עו"ש לצרכי קרן עצים שייקרא "עו"ש קרן עצים".אישור  .6
 

 פה אחד  -חברי מועצה  8  הצבעה:
 
 , ם: מושיק גולדשטיין, שרון אורשלימי, אתי בללי, איריס אברהנעדרו מההצבעה 

 ראובן בן שחר. 
 

אושר פתיחת חשבון עו"ש לצרכי קרן עצים שייקרא "עו"ש קרן עצים",  החלטה:
 אחד.פה 

 

 
משי אברהמי, אלמנה של מיכל מידן אברהמי ₪,  50,000הודעה על קבלת תרומה ע"ס  .7

 2ז"ל, ילידת גבעתיים, שנהרגה בפיגוע במסעדת "אפרופו". הת רומה שימשה לרכישת 
 ., להנצחתהמתקני כושר שהוצבו בגן הבנים

 
 

 גן )אסי(.-הלוואה להפועל רמתלמתן ערבות ל אישור המועצה .8
 

  פה אחד -חברי מועצה  9  הצבעה:
 

 : מושיק גולדשטיין, שרון אורשלימי, איריס אברהם, ראובן בן שחר.נעדרו מההצבעה
 

 גן )אסי(, פה אחד.-אושר מתן ערבות להלוואה להפועל רמת החלטה:
 
 

 אישור תב"רים. .9
 

 פה אחד.-חברי מועצה  9  הצבעה:
 

 אורשלימי, ראובן בן שחר.: מושיק גולדשטיין, איריס אברהם, שרון נעדרו מההצבעה
 

 פה אחד.             החלטה:
 
 
 
 
 

                                              _________________ ____________ 
 דוד-בר ברוך שולי                                                        קוניק רן          

 
 מועצה ישיבות רכזת     גבעתיים עיריית ראש

 
        

                                      


