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 נוכחים חברי מועצה:

 מר רן קוניק, ראש העירייה
 לי ניב, חברת מועצה-הגב' אור

 פרופ' יזהר אופלטקה, סגן ראש העירייה וחבר מועצה
 מועצההגב' אתי בללי, חברת 

 הגב' ויוי וולפסון, חברת מועצה, סגנית ראש העירייה
 מר בני רייך, חבר מועצה, מ"מ ראש העירייה וסגן ראש העירייה

 הגב' טלי ארגמן, משנה לראש העירייה וחברת מועצה
 מר מושיק גולדשטיין, חבר מועצה, משנה לראש העירייה

 עו"ד אורנה צדוק, חברת מועצה
 הגב' איריס אברהם, חברת מועצה 

 
 

 נעדרו:
 רו"ח עו"ד נועם גבריאלי, חבר מועצה

 הגב' שרון אורשלימי, חברת מועצה
 מר שמוליק צ'צ'יק, חבר מועצה

 מר אורי רשטיק, חבר מועצה
 מר ראובן בן שחר, חבר מועצה
 דר' עמיחי ברלד, חבר מועצה

 מר עמיר קצנלבוגן, חבר מועצה
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 רו"ח גבי סוידאן, מבקר העירייה

 הגב' אביבה שבתאי, עוזרת ראש העירייה
 
 
 
 

 
 
 



 
 פרוטוקול

 
 שאילתה מאת הגב' איריס אברהם, חברת מועצה, בנושא:  .1

 "פרסום והפקדה של היתר בניה בניגוד לחוק"
 

את הבקשה לאישור היתר בנייה של פועלי מדוע לא סרבו באגף ההנדסה לקבל "

. מדובר בבקשה שהתקבלה משום מה להפקדה ולפרסום לציבור וזאת 17הרכבת 

למרות אי חוקיותה.  האם ראש העיר קוניק או מי מטעמו מתכוון להודיעה טרם כל 

דיון בוועדה המשנה למגישים שבקשתם אינה מתקבלת ועליהם להגיש לאלתר 

 ? "דש ועל פי החוקבקשה חדשה עם מספר ח

 

 תשובה לשאילתה:
 

 המונח "הפקדה" אינו שייך לעולם הבקשות להיתר, אלא לתכניות.

 "אי חוקיות" בקשה להיתר כלשהי:  

אי חוקיות אינה מונעת, בשום פנים ואופן, את הגשת הבקשה להיתר ואת פרסומה.  1.1

מגיש בקשה להיתר רשאי להגיש כל בקשה. אולם, אין בכך כדי לחייב את הוועדה 

 המקומית לאשרה ואף לא בתנאים.  

החוק והתקנות מונים רשימה של תנאי סף. ברגע שהתנאים התמלאו ושולם  1.1

 גף ההנדסה לקלוט את הבקשה.הפקדון, חובה היא על א

בחינת הוועדה המקומית לחוקיות הבקשה או אי חוקיותה היא בשלב הבדיקה  1.1

ולקראת הדיון בוועדה המקומית. ככל ויגלו פגמים בבקשה להיתר, סמכותה ואף 

 חובתה של הוועדה המקומית לדחות את הבקשה תוך נימוק החלטתה.

למגיש בקשה להיתר על פגם בבקשה  אין זה מתפקידו של ראש העירייה להודיע .1 .1

ככל שקיים פגם כזה. ראש העירייה הוא יו"ר הוועדה והוא מדבר באמצעות  –להיתר 

 ."החלטות" שמתקבלות על ידי הוועדה המקומית במסגרת דיונים שקופים

 

 

 הצעה לסדר מאת הגב' איריס אברהם: .2

  "החזר ארנונת כבאות לתושבים".

 : )אתי בללי נעדרה מההצבעה(היוםהצבעה להורדת הסעיף מסדר 

 לי, יזהר(.-בעד )רן, ויוי, אורנה, מושיק, בני, טלי, אור 8 

 נמנע )איריס( 1 

 נעדרה מההצבעה )אתי בללי( 1  

 ההצעה לסדר יום ירדה מסדר היום ברוב קולות. החלטה:



 

אישור המועצה להארכת התקופה להפחתת חוב הארנונה לכלל הנכסים בעיר  .3
, לתקנות ההסדרים במשק 2017בנובמבר  13א',  מיום 26לתיקון תקנה בהתאם 
 המדינה.

 

 פה אחד.   הצבעה:

 )אתי בללי נעדרה מההצבעה(  

 אושרה הארכת התקופה להפחתת חוב הארנונה לכלל הנכסים בעיר החלטה:

, לתקנות 2017בנובמבר  13א', מיום 26בהתאם לתיקון תקנה 

 פה אחד. –ההסדרים במשק המדינה 

  
אישור המועצה להגדלת זכויות הבניה של חניון "הורד" , חניון ציבורי תת קרקעי,  .4

 ברחוב דרך השלום, פינת דרך רבין בגבעתיים.
 

 פה אחד.   הצבעה 
 

 )אתי בללי נעדרה מההצבעה(
 

אושרה הגדלת זכויות הבניה של חניון "הורד", חניון ציבורי תת  החלטה:
 פה אחד. –קרקעי, ברחוב דרך השלום, פינת דרך רבין בגבעתיים 

 
 

 אישור המועצה לעבודה נוספת למר רפי חבושה, קב"ט מוסדות החינוך. .5
 

 פה אחד  הצבעה
 )אתי בללי נעדרה מההצבעה(

 
 -ה, קב"ט מוסדות החינוך אושרה עבודה נוספת למר רפי חבוש החלטה:

 פה אחד
 

אישור המועצה להשתתפות סגנים, משנים ומ"מ ראשי רשויות מקומיות בהשתלמות  .6
השנתית לפורום הסגנים, המשנים ומ"מ, של המרכז לשלטון מקומי, בחודש ינואר 

2018. 
 

 פה אחד.  הצבעה
 )אתי בללי נעדרה מההצבעה(

 
 ומ"מ ראשי רשויות מקומיותאושרה השתתפות סגנים, משנים  החלטה:

בהשתלמות השנתית לפורום הסגנים, המשנים והמ"מ, של המרכז 
 .2018לשלטון מקומי, בחודש ינואר 

 

 



 בשנתבגין הנחות לקייטנות שניתנו ₪,  450,000אישור המועצה להעברת סך  .7
2017 (200  ₪X 2,000 )1829000784, מסעיף ואבטחה חניכים  

 ת קהילתיים., לעמות1822222815לסעיף 
 

 פה אחד.  הצבעה
 )אתי בללי נעדרה מההצבעה(  

 
בגין הנחות לקייטנות שניתנו ₪,  450,000אושרה העברת סך  החלטה:

 1829000784חניכים( ואבטחה, מסעיף  200X2,000) 2017בשנת 

 פה אחד. –, לעמותת קהילתיים 182222815לסעיף 
 
 

 אישור תב"רים. .8
 

 פה אחד.  הצבעה
 נעדרה מההצבעה( )אתי בללי  

 
 התב"רים אושרו פה אחד. החלטה:

 
 
 קוניק רן

  גבעתיים עיריית ראש
 

 דוד – בר ברוך שולי
 מועצה ישיבות רכזת

 


