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 לכבוד
 מר/גב' _____________

 חבר/ת מועצה
 ת גבעתייםיעירי

 
 שלום רב,

 
 

  18הזמנה לישיבת מועצה מן המניין מס'          
 .6.01.2015בתאריך 

 
, שתתקיים 18 'מס ,הנך מוזמן/ת לישיבת מועצת העיר, מן המניין

, 19:00, בשעה 2015ינואר ב 6–תשע"ה, ה  ט'ו טבתביום שלישי, 
 גבעתיים."בית ראשונים", רחוב סמטת גזית, ב

 
 
 

 סדר היום:

 
מערכות אנרגיה סולארית על גגות  – התקנת מערכות סולאריותהצגת פרויקט  .1

 מבני ציבור וחינוך בעיריית גבעתיים )יוצג ע"י חברת יע"ד(.

 כיתת גמלאיםאישור הסכם  .2
 

הסכם הרחבת מערך השכרת האופניים בין עיריית תל אביב ועיריית אישור  .3

 גבעתיים.

 מינוי מחודש לאורי רשטיק לדירקטוריון תאגיד "מי גבעתיים".אישור  .4

 

 

 

 
 



 

 .אישור מינוי עו"ד כפיר כהן כדירקטור בתאגיד מי גבעתיים .5

יסים חן, חלי שינקמן, ארז יו"ר, ד'ר נ –)דירקטורים שאושרו ע"י המועצה: שי ברוש 

 קוטנר(

 

 רשות -אישור ועדת בריאות   .6

 יו"ר הועדה. –דר' איתי גל 

 דר' ירון גרשוביץ.

 מנהלת אגף רווחה  -מירי פרחי 

 מ"מ מנכ"ל עמותת "קהילתיים" –שרון אבן טוב 

 מנהלת מחלקת מוסדות חינוך -גב' עתידה יערי 

 

 רשות –אישור ועדת השתלמויות  .7

 יו"ר הועדה  -לי ניב -אור

 מנכ"ל העירייה -יורם כהן 

 יו"ר ועד עובדים –פיני אדרי 

 מנהלת משאבי אנוש –צביה דגני 

 מנהל חינוך, נוער וצעיריםחשב   -אבי לוי 

 

 

 

 

 

 

 



 

 :משרד הפניםעפ"י הנחיות  בוועדת מל"ח שינוי חברים  אישור .8

 חברי הועדה הקיימים:

 יו"ר הועדה –רן קוניק ראש העירייה, 

 מ"מ יו"ר לפס"ח. –לי ניב -אורסגנית ראש העירייה ,

 חבר ועדה –משה פרץ 

 חבר ועדה –יואב גזית 

 חבר ועדה –רוני שטרן 

 חבר ועדה –מתי ברנע 

 חבר ועדה. –אילן מרל 

 השינוי המבוקש:

 יו"ר הועדה – , ראש העירייה רן קוניק

 מ"מ יו"ר הועדה - , סגנית ראש העירייהלי ניב-אור

 חבר הנהלת הועדה – , מנכ"ל העירייהיורם כהן

 מרכז הועדה –אילן קלינה 

 מנהל אגף מנהל כללי  –עדי קפליוק  :רמ"ט מל"ח

 מנהל אגף בטחון ושירותי חירום –רונן אלמוג   

 מנהלת אגף הרווחה –מירי פרחי   

 מנהלת השירות הפסיכולוגי  ריקי שומן  

 

 מנהלת משאבי אנוש –צביה דגני  :מנהל מכלול כח אדם

 אחראית חינוך משלים –ורד פרדקין    

 מנהלת מוסדות חינוך –עתידה יערי  :מנהלת מכלול חינוך

 דפנה למש   

 



 

 

 מהנדס העירייה –אריאל בלכר  :מנהל מכלול הנדסה

 אפרת רמלר   

 איילון נוי :מנהל מכלול מידע לציבור

 דבורה נדל    

 מנהל אגף שפ"ע –פנחס אדרי  מנהל מכלול שפ"ע:

 אבישי בן נחום   

 מנהל מנהל חינוך, נוער וצעירים –אירית אהרונסון  מנהל מכלול פס"ח:

 עו"ס  –רננה קנלר    

 

 

בה ממונים החדשים שהחברים ת חובה ועד –ועדת פס"ח מינוי חברי אישור  .9

 :משרד הפנים הנחיית על פי

 חברי הועדה הקיימים:

 יו"ר הועדה –ראש העירייה, רן קוניק 

 מ"מ יו"ר לפס"ח. –לי ניב -סגנית ראש העירייה ,אור

 חבר ועדה –משה פרץ 

 חבר ועדה –יואב גזית 

 חבר ועדה –רוני שטרן 

 חבר ועדה –מתי ברנע 

 חבר ועדה. –אילן מרל 

 

 

 



 

 השינוי המבוקש:

 יו"ר הועדה –אירית אהרונסון 

 מרכז הועדה –גיל צ'רנובסקי 

 מזכיר הועדה –משה מחלב 

 מזכירת הועדה –איילת אורגד 

 \סגנית יו"ר הועדה –רננה קנלר 

 איכות הסביבה –יחיאל אושרי 

 נציג בריאות –אברהם מכני 

 נציג מתנדבים –אמיר מויאל 

 נציג המועצה הדתית –יעקב כרמי 

 נציגת המוסד לביטוח לאומי –דליה זליכה 

 אחראי צוות חברה קדישא –הרב שאול פרבר 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 .עיריית גבעתיים –כפקיד גביה  , 22389795ת.ז  אישור מינוי מר רונן אלמוג .10

 

 .אישור מינוי מר רונן אלמוג לוועדת בטחון .11

 חברי ועדת בטחון:

 יו"ר –לי ניב -אור

 עו"ד יריב היכל

 רביב עידן

 יואב גזית

 יהודה סולקין

 חיים בן בחיים

 אילן קלינה 

 נציגת משרד החינוך –אתי ענבר 

 נציג משטרה

 

 אישור תב"רים.  .12

 

 

 

 

        ________________ 

 דוד-שולי ברוך בר        

מרכזת ישיבות מועצה        

  


