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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
 הגב' אתי בללי, חברת מועצה

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

 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

 מועצהד'ר עמיחי ברלד, חבר 
 

 נעדרו:
 

 רו"ח עו"ד נועם גבריאלי, חבר מועצה
 מר שמוליק צ'צ'יק, חבר מועצה

 מר אורי רשטיק, חבר מועצה
 מר ראובן בן שחר, חבר מועצה

 הגב' איריס אברהם, חברת מועצה
 מר עמיר קצנלבוגן, חבר מועצה

 
 נוכחים: 

 מר יורם כהן, מנכ"ל העירייה
 עו"ד דניאלה גז, יועמ"ש העירייה
 רו"ח גבי סוידאן, מבקר העירייה

 הגב' אביבה שבתאי, עוזרת ראש העירייה
 דוד, רכזת ישיבות מועצה-הגב' שולי ברוך בר

  



 פרוטוקול
 
 

 הצעה לסדר מאת חבר המועצה, דר' עמיחי ברלד:  .1
 ".29.1.2018"דיווח על ממצאים מדו"ח ועדת הביקורת מיום 

 
ניר לוועד המנהל של עמותת "קהילתיים", במקום מר -אילן טלאישור המועצה למינוי מר  .2

 .מוטי שחר
 

 פה אחד.  הצבעה:
 כחבר בוועד המנהל של עמותת "קהילתיים",ניר -אושר מינוי מר אילן טל  החלטה:

 פה אחד. –במקום מר מוטי שחר             
 

 רזים לקבלת עובדים.אישור המועצה למינוי מר דני דוידסון, נציג ציבור, כחבר בוועדת מכ .3
 

 פה אחד.  הצבעה:
 אושר מינוי מר דני דוידסון, נציג ציבור, כחבר בוועדת מכרזים לקבלת החלטה:

 פה אחד. –עובדים 
 

 אישור המועצה למינוי עו"ד ניר רשף כיו"ר ועדת ערר במקום עו"ד אילן מדוויר. .4
 

 פה אחד.  הצבעה:
  –ד אילן מדוויר ערר במקום עו" אושר מינוי עו"ד ניר רשף כיו"ר ועדת  החלטה:

 פה אחד.
 

אישור המועצה למינוי מר מאור יבלושניק, מנהל מחלקת תיאום ובקרה, כחבר בוועדת  .5
 תנועה.

 
 פה אחד  הצבעה:
 אושר מינוי מר מאור יבלושניק, מנהל מחלקת תיאום ובקרה, כחבר  החלטה:

 פה אחד. –בוועדת התנועה 
 

משכר  %40חונה, כמנהל לשכת ראש העירייה, בשכר אישור המועצה למינוי מר אורי  .6
 מנכ"ל.

 
 פה אחד.  הצבעה:
  40%אושר מינוי מר אורי חונה כמנהל לשכת ראש העירייה, בשכר   החלטה:

 פה אחד. –משכר מנכ"ל 
 

 )משרדי אגף שפ"ע(. 17, ברחוב המעלות 38אישור המועצה להסכם תמ"א  .7
 

 פה אחד  הצבעה:
  –)משרדי אגף שפ"ע(  17, ברחוב המעלות 38אושר הסכם תמ"א  החלטה:

 פה אחד.
 
 

 4.5, בסך 2020-2019אישור המועצה להקדמת אמת המידה של מפעל הפיס לשנים  .8
 .מלש"ח, לטובת בניית אולם ספורט מנורה

 
 פה אחד.  הצבעה:
 , 2019-2020אושרה הקדמת אמת המידה של מפעל הפיס לשנת  החלטה:

 פה אחד. –מלש"ח, לטובת בניית אולם ספורט מנורה  4.5בסך 
 



 18.5מתוך ₪ מיליון 14אישור המועצה להתחייבות  העירייה למשרד החינוך, לשריון של עד  .9
 גני ילדים בסיטי. 6פערי מימון לבניית ₪, מיליון 

 
 פה אחד.  הצבעה:
 אושרה התחייבות העירייה למשרד החינוך, לשריון של עד   החלטה:

 גני ילדים  6פערי מימון לבניית ₪, מיליון  18.5מתוך ₪ יון מיל 14
 פה אחד. –בסיטי 

 
 אישור תב"רים. .10

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

  

 
 דוד-שולי ברוך בר       רן קוניק

 רכזת ישיבות המועצה     ראש עיריית גבעתיים 
 

_______________      _________________ 
 

      


