
   69פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מספר 
 בבית ראשונים 2018י לביו 3מיום 

 
 

 נוכחים חברי מועצה:
 

 מר רן קוניק, ראש העירייה
 מר בני רייך, חבר מועצה, מ"מ ראש העיר וסגן ראש העירייה

 לי  ניב, חברת מועצה-הגב' אור
 הגב' ויוי וולפסון, חברת מועצה, סגנית ראש העירייה

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

 עו"ד אורנה צדוק, חברת מועצה
 ד'ר עמיחי ברלד, חבר מועצה

 
 נעדרו:

 
 פרופ' יזהר אופלטקה, סגן ראש העירייה, חבר מועצה

 הגב' שרון אורשלימי, חברת מועצה
 מועצהמר אורי רשטיק, חבר 

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

 מר שמוליק צ'צ'יק, חבר מועצה
 מר ראובן בן שחר, חבר מועצה

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

 
 נוכחים: 

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

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



 פרוטוקול
 

 לא היה קוורוום – 19:00שעת כינוס המועצה: 
 המועצה התכנסה לאחר המתנה של חצי שעה  – 19:30

 
 
 

אישור המועצה לאישור חניה מועדפת ברחוב כצנלסון, מרחוב עליית הנוער ועד רחוב  .1

 19:00גוריון, החל מהשעה  בן

 פה אחד. הצבעה:

 אושרה חניה מועדפת ברחוב כצנלסון, מרחוב עליית הנוער ועד רחוב החלטה:

 פה אחד., 19:00בן גוריון, החל מהשעה    

 

לפיו, בין העירייה למי גבעתיים מפעלי מים  28.2.2010להסכם מיום  אישור המועצה .2

לחוק תאגידי  9בהתאם לסעיף "(. התאגיד)להלן: " 514417781וביוב בע"מ, ח.פ 

, המחייב את העירייה להעביר לתאגיד את כל זכויותיה 2001-מים וביוב, תשס"א

בנכסים התפעוליים ששימשו ערב הקמת החברה את משק המים והביוב של הרשות 

על הסכם להעברת נכסים כמפורט בסעיף  28.2.10המקומית, חתמה העירייה ביום 

בר העירייה מר שלומי זראש העירייה דאז, מר ראובן בן שחר וג להסכם זה. 6.4

לפיכך מתבקשת  .שפירא, חתמו על ההסכם מכם סמכותם בפקודת העיריות

, לפיו תרשם המועצה לאשר הסכם זה, לצורך העברת הנכסים כמתחייב בחוק

; 593חלקה  6166חלקים בגוש  6/1802חכירה על הנכסים המפורטים להלן: 

חלקה  6161חלקים בגוש  6/4094; 610חלקה  6166קים בגוש חל 171/1006

 6154חלקים בגוש  262/2360; 109חלקה  6161חלקים בגוש  76/814; 111

 6154חלקים בגוש  3/529; 460חלקה  6154חלקים בגוש  3/529; 736חלקה 

חלקים בגוש  178/12274; 566חלקה  6156חלקים בגוש  26/7498; 460חלקה 

 .505חלקה  6156

 



 פה אחד. הצבעה:

 לפיו, בין העירייה 28.2.2010המועצה להסכם מיום  אושר הסכם החלטה: .3

)להלן:  514417781למי גבעתיים מפעלי מים וביוב בע"מ, ח.פ 

-לחוק תאגידי מים וביוב, תשס"א 9בהתאם לסעיף "(. התאגיד"

, המחייב את העירייה להעביר לתאגיד את כל זכויותיה 2001

התפעוליים ששימשו ערב הקמת החברה את משק המים בנכסים 

על  28.2.10והביוב של הרשות המקומית, חתמה העירייה ביום 

ראש  להסכם זה. 6.4הסכם להעברת נכסים כמפורט בסעיף 

בר העירייה מר שלומי שפירא, זהעירייה דאז, מר ראובן בן שחר וג

קשת לפיכך מתב .חתמו על ההסכם מכם סמכותם בפקודת העיריות

, המועצה לאשר הסכם זה, לצורך העברת הנכסים כמתחייב בחוק

חלקים  6/1802לפיו תרשם חכירה על הנכסים המפורטים להלן: 

חלקה  6166חלקים בגוש  171/1006; 593חלקה  6166בגוש 

חלקים  76/814; 111חלקה  6161חלקים בגוש  6/4094; 610

חלקה  6154חלקים בגוש  262/2360; 109חלקה  6161בגוש 

חלקים בגוש  3/529; 460חלקה  6154חלקים בגוש  3/529; 736

; 566חלקה  6156חלקים בגוש  26/7498; 460חלקה  6154

 .פה אחד – 505חלקה  6156חלקים בגוש  178/12274

 

לאור עזיבת מנהלת בית אישור המועצה לשינוי מורשה חתימה בביה"ס כצנלסון,  .4

 בר ברכה חן., הגב' הספר

 פה אחד. הצבעה:

 אושר שינוי מורשה חתימה בביה"ס כצנלסון, לאור עזיבת מנהלת החלטה:

 פה אחד.בית הספר, הגב' בר ברכה חן,  

 



 

 , 6.6.2018, מיום 5/2018אישור המועצה לפרוטוקול ועדת תמיכות מס'  .5

 בתחום דת.

 לי ניב, -בעד )רן קוניק, בני רייך, מושיק גולדשטיין, אור 7 הצבעה:

 אורנה צדוק, טלי ארגמן, עמיחי ברלד(

 )ויוי וולפסון( נגד 1   

 , 6.6.2018, מיום 5/2018אושר פרוטוקול ועדת תמיכות מס'  החלטה: 

  ברוב קולות.בתחום הדת 

 

 , 6.6.2018, מיום 5/2018אישור המועצה לפרוטוקול ועדת תמיכות מס' 

 הספורט )שווי שימוש באולמות(בתחום 

 רן קוניק, מושיק גולדשטיין, בעד )בני רייך לא מצביע(  7 הצבעה: 

 לי ניב, אורנה צדוק, טלי ארגמן, עמיחי ברלד,-אור   

 ויוי וולפסון( 

 , 6.6.2018, מיום 5/2018אושר פרוטוקול ועדת תמיכות מס'  החלטה: 

 בתחום הספורט )שווי שימוש באולמות(, ברוב קולות.

 

 דוד-ברוך ברשולי        רן קוניק
 רכזת ישיבות המועצה     ראש עיריית גבעתיים 

 
_______________      _________________ 

 


