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 לי ניב, סגנית ראש העירייה, חברת מועצהגב' אור 
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 היום סדר

 

 ארנונה ל"מוסד מתנדב"מתשלום  67%להנחה בשיעור אישור המועצה  .1
 

 .לדחות את הבקשה – קידום מתנדבים צעירים בישראל –עמותת "אופק"  .א
 לאשר את הבקשה. –ילדים ונוער בסיכון  –עמותת "אור שלום"  .ב

 
 פה אחד.  הצבעה

 
 לשלום"אושרה החלטת ועדת הנחות בארנונה לאשר לעמותת "אור   החלטה

 מתשלום ארנונה כ"מוסד מתנדב" ולדחות את  67%הנחה בשיעור   
 בקשת עמותת "אופק", פה אחד.

 
 

 אישור המועצה להארכת שירות לגב' לאה קירשנבאום. .2
 

 פה אחד  הצבעה
 

 אושרה הארכת שירות לגב' לאה קירשנבאום פה אחד.  החלטה
 

 
הפעלה ואחזקה של מתחם אישור המועצה להתקשרות ללא מכרז בנושא שדרוג,  .3

)ח( לתקנות העיריות  22הבירכה העירונית רמב"ם, בהתאם לסמכותה מכח סעיף 
, זאת לאחר שלא הוגשה כל הצעה בשני מכרזים פומביים 1987-)מכרזים(, תשמ"ח

 שפורסמו ולאחר שנוכחה כי בנסיבות העניין, עריכת מכרז חדש לא תביא תועלת.
 

 לי ארגמן, אור לי ניב, יזהר אופלטקה, אלי הולצמן, רן קוניק, ט בעד:  10 :הצבעה
 קארין אינס, מושיק גולדשטיין, סיון גולדברג, איתמר אביבי,

 בני רייך.
 

 גלית לנדסהוט. נמנעת: 1  
 

 ללא מכרז בנושא שדרוג, הפעלה ואחזקה של מתחם  : אושרה התקשרותהחלטה
 )ח( לתקנות  22הברכה העירונית רמב"ם, בהתאם לסמכותה מכח סעיף  
 , זאת לאחר שלא הוגשה כל הצעה בשני 1987-העיריות )מכרזים(, תשמ"ח 
מכרזים פומביים שפורסמו ולאחר שנוכחה כי בנסיבות העניין, עריכת מכרז     

 חדש לא תביא תועלת, ברוב קולות.
 
 

 .אישור תב"רים .4
 

 פה אחד  הצבעה
 

 התב"רים אושרו פה אחד.  החלטה
 
 
 

 רן קוניק    דוד-שולי ברוך בר
 ראש עיריית גבעתיים    מרכזת ישיבות מועצה
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