
 
   65 פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מספר

 בבית ראשונים 2018 מרץב 6מיום 
 

 נוכחים חברי מועצה:
 מר רן קוניק, ראש העירייה

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

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

 הגב' ויוי וולפסון, חברת מועצה, סגנית ראש העירייה
 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

 ד'ר עמיחי ברלד, חבר מועצה
 מר עמיר קצנלבוגן, חבר מו עצה

 
 נעדרו:

 
 ארגמן, משנה לראש העירייה, חברת מועצההגב' טלי 

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

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

 הגב' איריס אברהם, חברת מועצה
 

 נוכחים: 
 מר יורם כהן, מנכ"ל העירייה

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

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

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 פרוטוקול
 
 

אישור המועצה לפרסום חוזר למשרות "מנהל/ת צוות שירות לקוחות"  .1
 ו"מנהל/ת תכנון וניהול מידע" במרכז שירות לתושב.

 
 לי ניב, פרופ' יזהר אופלטקה, -: רן קוניק, אורבעד 8 :הצבעה

 רו"ח עו"ד נועם גבריאלי, אתי בללי, ויוי וולפסון, בני רייך,  
 מושיק גולדשטיין. 
 

 עו"ד אורנה צדוק נעדרה מההצבעה: 1        
 דר' עמיחי ברלד, עמיר קצנלבוגן.   נמנעים: 2        

        
 אושר פרסום חוזר למשרות "מנהל/ת צוות שירות לקוחות"  החלטה:

ברוב קולות.  ,ו"מנהל/ת תכנון וניהול מידע" במרכז שירות לתושב  
  

 
, מתחום 6150בגוש  11אישור המועצה להעברת שטח המקרקעין, חלק מחלקה  .2

יפו לתחום שיפוט עיריית גבעתיים, בהסכמת שתי –שיפוט עיריית תל אביב 
 הרשויות.

 
 פה אחד. הצבעה:

 
 , 6150בגוש  11אושרה העברת שטח המקרקעין, חלק מחלקה  החלטה:

יפו לתחום שיפוט עיריית גבעתיים,  –מתחום שיפוט עיריית תל אביב 
 בהסכמת שתי הרשויות, פה אחד.

 
 אישור המועצה להגדלת היקף ההתקשרות של הריסת בית הגמלאי. .3

 
 פה אחד.  הצבעה:

 
 פרופ' אופלטקה נעדר מההצבעה. :נעדר מההצבעה

 
  אושר היקף ההתקשרות של הריסת בית הגמלאי, פה אחד. החלטה:

 
 
לשנת  ותתמיכ חשאושרה ע"₪,  90,000מקדמה בסך למתן אישור המועצה  .4

 לעמותת "אסי גלבוע רמת גן גבעתיים". 2018
 

 לי,לי ניב, אתי בללי, רו"ח עו"ד נועם גבריא-)רן קוניק, אור :בעד 8 הצבעה:
 מושיק גולדשטיין, בני רייך, ויוי ולפסון, עו"ד אורנה צדוק(    

 
 ד'ר עמיחי ברלד.  נמנע: 1  
  
 פרופ' יזהר אופלטקה, עמיר קצנלבוגן. נעדרו מההצבעה: 2  

 
 שאושרה ע"ח תמיכות₪,  90,000מתן מקדמה בסך  אושר החלטה:

 לעמותת "אסי גלבוע רמת גן גבעתיים" ברוב קולות. 2018לשנת  
 



לשנת  ותשאושרה ע"ח תמיכ₪  60,000מקדמה בסך למתן אישור המועצה  .5
 .ללה"ב 2018

 
 לי ניב, אתי בללי, רו"ח עו"ד נועם גבריאלי,-)רן קוניק, אור :בעד 8 הצבעה:

 צדוק( מושיק גולדשטיין, בני רייך, ויוי ולפסון, עו"ד אורנה    
 

 ד'ר עמיחי ברלד.  נמנע: 1  
  
 פרופ' יזהר אופלטקה, עמיר קצנלבוגן. נעדרו מההצבעה: 2  

 
 ותשאושרה ע"ח תמיכ₪,  90,000מקדמה בסך  אושר מתן החלטה:

 ברוב קולות. לה"ב, ל 2018לשנת  
 

 
 

 אישור תב"רים .6

 
 פה אחד :הצבעה

 
 התב"רים אושרו פה אחד.  החלטה:

 
  

 
 
 
 

 
 

 דוד-שולי ברוך בר       רן קוניק
 רכזת ישיבות המועצה     ראש עיריית גבעתיים 

 
_______________      _________________ 

 
 


