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 לכבוד

 מר/גב' _____________
 חבר/ת מועצה

 עיריית גבעתיים
 

 שלום רב,
  23הזמנה לישיבת מועצה מן המניין מס'          

 20152.6. בתאריך
 

, שתתקיים ביום  23הנך מוזמן/ת לישיבת מועצת העיר, מן המניין, מס' 
, ב"בית 19:00, בשעה 2015יוני ב 2 –תשע"ה, ה  סיון טו'שלישי, 

 .ראשונים", רחוב סמטת גזית, גבעתיים



 סדר היום:

 
גב' איריס אברהם, מ"מ ראש העירייה וגב' הצעה לסדר יום למועצת העיר מאת  .1

 טלי ארגמן, משנה לראש העירייה:
 

"אנו מבקשות להביא בפני מועצת העירייה הצעה לסדר בנושא שינוי סיווג 
ארנונה לעסק המכונה ג'ימבורי )לילדים קטנים( מסיווג ארנונה כללית לסיווג 

 ארנונה לאולם כושר וספורט".
 
 

 הצעה לסדר יום למועצת העיר מאת חבר המועצה, דר' עמיחי ברלד: .2
לדיון את ביטולם של כיתות התנופה  "לישיבת המועצה הקרובה, אבקש להעלות

 בבתי הספר התיכוניים קלעי ושב"ץ.
האם ביטול כיתות אלה בבתי הספר האמורים והשארתה של כיתת תנופה 

בביה"ס אורט מרמזים על חזרה ל"סיווג" בתי הספר ונסיגה מרעיון שלושה בתי 
 ספר זהים ושווים בטיפולם בתלמידים".

 
 .2015במאי  12מיום  2/2015מס'  אישור פרוטוקול ועדת תמיכות .3

 
לתכנון, הקמה והפעלה של חניון  ציבורי תת  4/2014אישור מכרז פומבי מס'  .4

 חניון הורד ברחוב דרך השלום פינת דרך רבין בגבעתיים. –קרקעי 
 

 .משה טונדבסקי )עובד אגף שפ"ע( –אישור עבודה נוספת  .5
 

 רועי טרופ )עובד אגף נכסים(. –אישור עבודה נוספת  .6
 

 אישור תב"רים. .7
 

 
 

 
 

 



 
 
 

  המועצה.הודעה לחברי ה
 

ראש העירייה, רן קוניק, נענה להזמנת ראש מחוז אסלינגן, גרמניה, לביקור בעיר 
התאומה, להמשך שיח אודות שיתופי פעולה בנושא תרבות ומוסיקה, בדגש על 

 בטוריון העירוני.רהקונס
 

 קוניק, ראש העירייה.הנוסעים:  מר רן 
 לי ניב, סגנית ראש העירייה-גב' אור     
 מר יורם כהן, מנכ"ל העירייה     
 מנהל קשרי חוץ –מר שלום חנניה      
 גב' גילה שלו, אחראית על הברית בין גרמניה לישראל     


כרטיסי הטיסה של הנוסעים, למעט גב' גילה שלו, ממומנים מתקציב קשרי חוץ. השהיה 

 אסלינגן על חשבון המארחים.ב
 

 03.07.2015 – 30.06.2015מועד הנסיעה: 

 







____________________________


 דוד –שולי ברוך בר       רן קוניק
 מרכזת ישיבות מועצה     ראש העירייה 

 


