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 פרוטוקול
 

 שאילתה מאת גב'  איריס אברהם: .1
 

  
בישיבת מועצת העירייה האחרונה הוסכם, כי בכל דירה בה בוצעה מדידה פיקטיבית 

ועל פיה נקבע גודל הדירה לצורכי תשלום הארנונה, תתבצע מדידה חדשה ומלאה 

 בתוך  הדירה. 

על מנת לא להוסיף חטא על פשע וכדי להבטיח שביצוע המדידות הפיקטיביות לא 

ה, ומה שקרה לא יקרה שוב, אבקש לראות יחזור ולא יגרום שוב לתרמית המדיד

מסמך עליו חתום תושב העיר ובו הוא מצהיר שהמדידה אכן התקיימה בתוך ביתו 

 פנימה )רק בזמן שבדירה נמצא בגיר(. 

אני מקווה שכך הדברים מתבצעים ומתקיימים על מנת למנוע מבוכה נוספת ופגיעה 

 בתושב. 

 

 תשובה לשאילתה מאת איריס אברהם:

 

 בגיראדם 

 כל חברות המדידה מונחות לא להיכנס לנכס בו אין אדם בגיר.

 מדידה

 אין כל מדידה פיקטיבית או תרמית אלא הליך לגיטימי של הערכת מדידה

העירייה הודיעה כי תושב שבוצעה בדירתו  "הערכה" וכך כתוב על שרטוט המדידה 

 רשאי לבקש מדידה חוזרת בנוכחותו וללא עלות.

המדידה מתבצעת עפ"י הקונטור החיצוני ) דהיינו אין צורך לשם הבהרה : 

לכניסה פנים דירתית ( וכוללת קירות פנימיים וחיצוניים ומרפסות מקורות ושאינן 

 זאת בהתאם לצו הארנונה המפורסם באתר האינטרנט של העירייה.. ומקורות

 החתמה

אם מדידה תושבים אינם ששים לחתום על מסמכים כלשהם  וחלקם אף מסרבים לת

 גם שהיא ללא עלות.

 במידה ותושב יסרב לחתום האם לא יקבל שומה?! בוודאי שיקבל.

 אין טעם להידרש למהלך שכזה שכן ממילא אין חובה להיכנס לתוך הנכס.

 

 

 

 

 



 
 
 

 הצעה לסדר היום: .2

 
 .25ערר רחוב פועלי הרכבת 

 
 גבעתיים יורד מסדר היום מהסיבות:  25ערר פועלי הרכבת 

 .נדון כעת בוועדת העררהנושא  .א

 אין הצעת החלטה ולכן  לא ברור על מה יש לדון.  .ב

 
 

 אישור המועצה למינוי הגב' איילה שני כנציגת סיעת "מרצ" במועצה הדתית. .3
 

 פה אחד הצבעה:
 

 –במועצה הדתית  אושר מינוי הגב' איילה שני כנציגת סיעת מרצ החלטה:
 פה אחד.

 
 הרכב המועצה הדתית

 
 יו"ר )הבית שלנו בגבעתיים( –יעקב כרמי  
 גבעתיים שלנו –אריק שוורץ  
 עבודה –משה גולני  
 מרץ -איילה שני   
 כן לגבעתיים –יוסף חסידים  
 ליכוד/זך –יואל פרידמן  
 גבעתיים שלנו –איתן ראובני  

 גבעתיים שלנו –אתי קורן      
 נציג הרב הראשי –הרב שאול פרבר  

 
   

המועצה למינוי מר ליאור ברילנט,  מנהל מדור פרויקטים מיוחדים, כחבר אישור  .4
 בוועדת נכים וועדת תנועה.

 
 פה אחד. הצבעה:

 
 אושר מינוי מר ליאור ברלינט, מנהל מדור פרויקטים מיוחדים,  :החלטה

 כחבר בוועדת תנועה וועדת נכים.
 

 ועדת תנועה
 רן קוניק, ראש העירייה –יו"ר 

 יועץ תנועהעמוס איוניר, 
 זאב טננבוים, מנהל רשות פיקוח וחניה.

 פיטר סורקין, מנהל מחלקת תשתיות
 רס"ם נטלי חבאני, רכזת תנועה משטרת גבעתיים

 דבורה נדל, מנהלת מחלקת גנים ונוף
 גיל צ'רנוסקי, מנהל מטה בטיחות בדרכים

 ליאור ברילנט, מנהל מדור פרויקטים מיוחדים 



 וועדת נכים:
 

 יו"ר –, ראש העירייה מר רן קוניק
 מר זאב טננבוים, מנהל רשות פיקוח וחנייה

 ד'ר ישראל קליר, אורטופד
 מר ליאור ברילנט, מנהל מדור פרויקטים מיוחדים

 הגב' דבורה נדל, מנהל מחלקת חזות העיר
 

אישור המועצה למינוי מר גיל צ'רנוסקי, מנהל מטה בטיחות בדרכים, כחבר בוועדת  .5
 התנועה.

 
 פה אחד  – הצבעה

 אושר מינוי מר גיל צ'רנוסקי, מנהל מטה בטיחות בדרכים,  החלטה:
 פה אחד. -כחבר בוועדת תנועה 

 
 ועדת תנועה

 רן קוניק, ראש העירייה –יו"ר 
 עמוס איוניר, יועץ תנועה

 זאב טננבוים, מנהל רשות פיקוח וחניה.
 פיטר סורקין, מנהל מחלקת תשתיות

 משטרת גבעתייםרס"ם נטלי חבאני, רכזת תנועה 
 דבורה נדל, מנהלת מחלקת גנים ונוף

 גיל צ'רנוסקי, מנהל מטה בטיחות בדרכים
 ליאור ברילנט, מנהל מדור פרויקטים מיוחדים

 
 אישור המועצה לסקר טבע עירוני בגבעתיים. .6

 
 פה אחד. הצבעה:
 פה אחד. –אושר סקר טבע עירוני בגבעתיים  החלטה:

 
אישור המועצה למינוי מר יהודה ונטורה כנציג הקונסרבטוריון בוועד המנהל של  .7

 עמותת "קהילתיים", במקום מר מוטי שחר שפרש.
 

 פה אחד. הצבעה:
אושר מינוי מר יהודה ונטורה כנציג הקונסרבטוריון בוועד המנהל של  החלטה:

 פה אחד. –עמותת "קהילתיים", במקום מר מוטי שחר שפרש 
 

 וועד המנהל של עמותת קהילתיים:הרכב 
 יו"ר, חברת מועצה –לי נ יב -הגב' אור

 הגב' ויוי וולפסון, סגנית ראש העירייה, חברת מועצה    
 הגב' טלי ארגמן, משנה לראש העירייה, חברת מועצה

 מר עמיר קצנלבוגן, חבר מועצה
 מר יורם כהן, מנכ"ל העירייה

 מר אבי לוי, חשב מנהל החינוך
 אלמוג, מנהל אגף חירום ובטחוןמר רונן 

 הגב' אירית אהרונסון, ראש מנהל חינוך, נוער וצעירים
 הגב' אירית אלדור, נציגת ציבור
 הגב' ע פרה זכריה, נציגת ציבור

 הגב' תמי הפטל, נציגת ציבור
 מר יהודה ונטורה, נציג ציבור



 
 
 
 

הידועים כחלק אישור המועצה להסכם הקמת חניון והחכרתו על שטח המקרקעין  .8
 .494בהתאם לתכנית גב/מק/ 102, מגרש 7105( בגוש 135)בעבר  168מחלקה 

 
 לי ניב, מושיק גולדשטיין, אורנה צדוק, -רן קוניק, אור  בעד: 9  הצבעה:
 ויוי וולפסון, שרון אורשלימי, אורי רשטיק, בני רייך     

 עמיר קצנלבוגן.
 

 איריס אברהם  נגד: 1   
 

 המועצה להסכם הקמת חניון והחכרתו על שטח  המקרקעיןאישור  החלטה: 
 בהתאם לתכנית 102, מגרש 7105( בגוש 135)בעבר  168מחלקה    

  ברוב קולות. – 494גב/מק/ 
 

 
 אישור תב"רים. .9

 
 פה אחד. הצבעה:

 
 התב"רים אושרו פה אחד. החלטה:
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