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 נוכחים:

 ראש העירייה -מר רן קוניק

 חברת מועצהסגנית ראש עיר ו -לי ניב-גב' אור

 וחבר מועצהסגן ראש העירייה -מר מושיק גולדשטיין

  חבר מועצהסגן ראש העירייה ו –סיון גולדברג  מר

 וחבר מועצה העירייהמשנה לראש -מר בני רייך

 חברת מועצה -גב' ויוי וולפסון

 חבר מועצה  –מר אלי הולצמן 

 חברת מועצה –גב' קארין אינס 

 חבר מועצה –יעקב שטרן  עו"ד

 חבר מועצה –מר אלעד רוזגוביץ 

 חבר מועצה  –מר איתמר אביבי 

 חבר מועצה –ניר קורן  ד"ר

 כ"ל העירייהמנ- עו"ד יורם פומרנץ

 יועמ"ש העירייה -ארז -רנית בראוןעו"ד 

 גזבר העירייה –מר שלומי שפירא 

 סמנכ"ל תכנון ותפעול –מר מאור יבלושניק 

 מנכ"ל עמותת קהילתיים –מר שרון אבן טוב 

 עוזרת ראש העירייה –גב' אביבה שבתאי 

 מבקר העירייה –רו"ח גבי סוידאן 
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 המועצה רכזת ישיבות-גב' שולי ברוך בר דוד

 חסרים:

 וחברת מועצה העירייהסגנית וממלאת מקום ראש -גב' טלי ארגמן

 חבר מועצה -פרופ' יזהר אופלטקה

 חבר מועצה  –אביעד מנשה  עו"ד

 חברת מועצה  –גלית לנדסהוט  ד"ר

 חבר מועצה  –מר אורי קרמן

 

 

 על סדר היום:

ת "תלמה אישור המועצה למינוי מר דוד קיגלר כחבר בוועד המנהל בעמות .1

 ילין" במקום עו"ד רוני שאול. 

אישור המועצה למינוי גב' עדי וויצברג )נציגת רשות( כחברה בוועד המנהל  .2

 בעמותת קהילתיים, במקום הגב' אירית אהרונסון. 

אישור המועצה למינוי מר רענן שמעיה, מנהל מחלקת גנים ונוף, כחבר  .3

 חיים.  בדירקטוריון תאגיד מי גבעתיים במקום הגב' איילת

 אישור המועצה לעדכון תקנון עמותת קהילתיים. .4

 אישור תב"רים.  .5
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אישור המועצה למינוי מר דוד קיגלר כחבר בוועד המנהל בעמותת "תלמה  .1

 ילין" במקום עו"ד רוני שאול. 

רוצים להתחיל. ערב טוב לכולם. אנחנו פותחים את ישיבת המועצה מס'  מר רן קוניק:

. כשנסיים אותה יש לנו ישיבה מיוחדת בנוגע לדו"ח 17.2.2021, , ישיבה מן המניין36

המבקר. יש לנו פה חמישה סעיפים. סעיף ראשון, אישור המועצה למינוי מר דוד קיגלר 

כחבר בוועד המנהל בעמותת "תלמה ילין", במקומו של עו"ד רוני שאול, שמפסיק את 

סעיף ראשון, קיגלר, כחבר  כהונתו, פרש. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? אתם נמנעים?

 ב"תלמה ילין", במקום עו"ד רוני שאול. נמנעים? מתנגדים? בעד? נמענים. אוקיי. 

 הצבעה: 

לי ניב, אלי הולצמן, קארין אינס, איתמר אביבי, -בעד: רן, קוניק, אור 9

 סיון גולדברג, מושיק גולדשיין, בני רייך, אלעד רוזגוביץ.

 קורן.  נמענים: ויוי וולפסון, ניר 2

החלטה: אושר מינוי מר דוד קיגלר כחבר בוועד המנהל בעמותת "תלמה 

 ילין", במקום עו"ד רוני שאול, ברוב קולות. 

 

אישור המועצה למינוי גב' עדי וויצברג )נציגת רשות( כחברה בוועד המנהל  .2

 בעמותת קהילתיים, במקום הגב' אירית אהרונסון. 

ועצה למינוי גב' עדי וויצברג, שהיא מנהלת המחלקה , אישור המ2סעיף : מר רן קוניק

הפדגוגית במנהל החינוך אצלנו בעירייה, כנציגת העירייה, חברה בוועד המנהל בעמותת 

קהילתיים, במקום ראש המנהל הגב' אירית אהרונסון. מי בעד? מישהו נגד? נמנע? פה 
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 אחד, תודה. 

 הצבעה: פה אחד.  

ויצברג )נציגת רשות(, כחברה בוועד אושר מינוי הגב' עדי והחלטה: 

 המנהל בעמותת קהילתיים, במקום הגב' אירית אהרונסון, פה אחד. 

 

אישור המועצה למינוי מר רענן שמעיה, מנהל מחלקת גנים ונוף, כחבר  .3

 בדירקטוריון תאגיד מי גבעתיים במקום הגב' איילת חיים. 

 

ג הרשות, גם, אבל בלי קשר, מר רענן , אישור המועצה למינוי נצי3סעיף : מר רן קוניק

שמעיה, מנהל מחלקת גנים ונוף וגם פקיד היערות בגבעתיים, כחבר בדירקטוריון תאגיד 

מי גבעתיים במקום הגב' איילת חיים, עוזרת מנכ"ל העירייה. מי בעד? יש מתנגדים? 

 נמנעים? פה אחד, תודה. 

 הצבעה: פה אחד.  

ה, מנהל מחלקת גנים ונוף, כחבר אושר מינוי מר רענן שמעיהחלטה: 

 בדירקטוריון תאגיד מי גבעתיים, במקםו הגב' איילת חיים, פה אחד. 

 

 אישור המועצה לעדכון תקנון עמותת קהילתיים. .4

, אישור המועצה לעדכון תקנון עמותת קהילתיים. אני אבקש 4סעיף : מר רן קוניק

מוט ברלב, להסביר על מה  מהיועץ המשפטי של עמותת קהילתיים שנמצא פה, עו"ד

 מוטי, בקצרה תסביר לנו. מדובר. ואז נצביע. 
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מנכ"ל העמותה לא הופיע כבעל זכות חתימה ובגלל שבכל מה שנוגע : עו"ד מוטי ברלב

לעמותות, רשם העמותות דורש שכדי שמנכ"ל העמותה יוכל להיות מורשה חתימה, צריך 

ני, ולכן אתם צריכים לאשר. האסיפה לצרף אותו לתקנון, אז העמותה היא תאגיד עירו

הכללית של העמותה אישרה את זה. טעון אישור שלכם. מאישורכם זה יעלה לרשם 

 העמותות ולמשרד הפנים. 

להרחיב את  נכון? . מטרות משניות?6אוקיי. ויש לך פה אני רואה את סעיף : מר רן קוניק

 , זה מה שהסברת. 54סעיף 

 כן, זה מה שנתתי הסבר. : עו"ד מוטי ברלב

 , מטרות משניות. 6כן, אבל סעיף : מר רן קוניק

מטרות משניות, צריך לצרף את זה לתוך התקנון, כדי שיכלול גם : עו"ד מוטי ברלב

 מטרה להעסקת המורים והמדריכים, כי הסעיף הזה לא הופיע ובביקורת שנעשתה, 

 '? זאת אומרת להוסיף את המילה 'מפקחים: מר רן קוניק

זה לגבי  54. וסעיף 6כן. את כל המשפט. להוסיף בתקנון את סעיף : עו"ד מוטי ברלב

 חתימה, 

 ומשימות במוסדות החינוך העירוניים, בשעות החינוך הפורמאלי. : מר רן קוניק

 כן. כמו שכתוב. לא להוריד, להוסיף.  :עו"ד מוטי ברלב

 אוקיי. מוסיפים, לא מורידים. : מר רן קוניק

בתאגידים עירוניים מנכ"ל חותם. בעמותות, ברשם העמותות, בתקנון, : מוטי ברלבעו"ד 

זה שני חברי העמותה. לכן צריך לצרף את המנכ"ל לתקנון, כדי שהוא יהיה בעל זכות 

 חתימה נוסף. 
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 אוקיי. מי בעד? יש מתנגדים? נמנעים? אין. פה אחד. : מר רן קוניק

 הצבעה: פה אחד.  

 תקנון עמותת קהילתיים, פה אחד.  אושר עדכוןהחלטה: 

 

 הצבעה: פה אחד.  

חבר המועצה מר סיון גולדברג אושר מינויו של הנצחתו של החלטה: 

 כמחזיק תיק נכסים ומבני ציבור במקום חבר המועצה מר איתמר אביבי.

 

 אישור תב"רים.  .5

 

? סמנכ"ל סעיף אחרון בישיבה הזו זה התב"רים. מי מסביר לנו, מאור: מר רן קוניק

 העירייה, בבקשה. 

ערב טוב. תב"ר ראשון הוא בעצם הפחתה של תב"ר תיכון שב"צ. : מר מאור יבלושניק

מדובר בפרויקט של תוספת בינוי אגף. התקבל תקציב נוסף של משרד החינוך ולכן אנחנו 

מפחיתים מקרנות עירייה שווה ערך. התב"ר השני, תכנון אגף נוסף בבי"ס גורדון. מדובר 

עצם על התקציב הראשוני לתכנון. התב"ר השלישי, התאמת מונומנט בגן העלייה לכבוד ב

שקל. התב"ר הרביעי, התחייבות  600,000לגבעתיים, מקרנות עירייה,  100-חגיגות ה

על שיפוץ חדרי מורים, ממונים בשמעון בן צבי, ממשרד החינוך, תקציב שמגיע משם, 

מקרנות  9,454שקל סך הכל.  40,000עלה, שקל. תב"ר מחשבים למרכז הפ 200,000

מיליון  5ממשרד הפנים. והגדלת תב"ר מגרש ספורט מנורה, קירוי חדש,  31,514עירייה, 
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 שקלים שבעצם מגיעים מאמות המידה העירוניות של מפעל הפיס. שאלות? 

המונומנט בגן העלייה, מה מתוכנן שם? כי זה נראה לי סכום קצת חריג : ד"ר ניר קורן

 כמות. ב

זה סכום כולל הפיתוח, רישוי והמונומנט עצמו. מדובר על תורן : מר מאור יבלושניק

 שייראה למרחקים, שימוקם בחלק האחורי של גן העלייה. 

 החלק העליון, בכניסה. : מר רן קוניק

 כן, בכניסה. : מר מאור יבלושניק

וח, כולל החפירה, בכניסה הגבוהה. ליד מצפה הכוכבים. זה כולל הפית: מר רן קוניק

כולל העבודות. זה גם לדעתי יהיה יותר נמוך בסוף. זה שפותחים תב"ר בסכום מסוים זה 

לא בהכרח הסכום הסופי של העבודות. אבל זה פיתוח של הכניסה, עם תורן של דגל 

ישראל וגבעתיים. תורן גבוה. הצגת את הכל? אוקיי. מי בעד? בעד. יש מתנגדים? 

 . אושרו התב"רים. מאור, תודה. נמנעים? לא. אוקיי

 הצבעה: פה אחד.  

 פה אחד. ו, אושרהתב"רים החלטה: 

 

 

 

__________________ 

 רן קוניק

 ראש העירייה

__________________ 

 דוד-שולי ברוך בר

 מרכזת ישיבות המועצה
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 קובץ החלטות

ה אישור המועצה למינוי מר דוד קיגלר כחבר בוועד המנהל בעמותת "תלמ .1

 ילין" במקום עו"ד רוני שאול. 

 

 הצבעה: 

לי ניב, אלי הולצמן, קארין אינס, איתמר אביבי, -בעד: רן, קוניק, אור 9

 סיון גולדברג, מושיק גולדשיין, בני רייך, אלעד רוזגוביץ.

 נמענים: ויוי וולפסון, ניר קורן.  2

ה החלטה: אושר מינוי מר דוד קיגלר כחבר בוועד המנהל בעמותת "תלמ

 ילין", במקום עו"ד רוני שאול, ברוב קולות. 

 

אישור המועצה למינוי גב' עדי וויצברג )נציגת רשות( כחברה בוועד המנהל  .2

 בעמותת קהילתיים, במקום הגב' אירית אהרונסון. 

 

 הצבעה: פה אחד.  

אושר מינוי הגב' עדי וויצברג )נציגת רשות(, כחברה בוועד החלטה: 

 תיים, במקום הגב' אירית אהרונסון, פה אחד. המנהל בעמותת קהיל

 

אישור המועצה למינוי מר רענן שמעיה, מנהל מחלקת גנים ונוף, כחבר  .3

 בדירקטוריון תאגיד מי גבעתיים במקום הגב' איילת חיים. 
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 הצבעה: פה אחד.  

אושר מינוי מר רענן שמעיה, מנהל מחלקת גנים ונוף, כחבר החלטה: 

 מי גבעתיים, במקםו הגב' איילת חיים, פה אחד.  בדירקטוריון תאגיד

 

 אישור המועצה לעדכון תקנון עמותת קהילתיים. .4

 

 הצבעה: פה אחד.  

 אושר עדכון תקנון עמותת קהילתיים, פה אחד. החלטה: 

 

 אישור תב"רים.  .5

 

 הצבעה: פה אחד.  

 התב"רים אושרו, פה אחד. החלטה: 
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