ד' חשון ,תשפ"ב
 10אוקטובר2021 ,

פרוטוקול ישיבת מועצה מס'  ,45מן המניין ,בתאריך  6באוקטובר ,2021
בית ראשונים ,סמטת גזית ,גבעתיים
נוכחים חברי מועצה
מר רן קוניק ,ראש העירייה ,יו"ר המועצה
גב' אור לי ניב ,סגנית ראש העירייה ,חברת מועצה
מר אלי הולצמן ,חבר מועצה
עו"ד אביעד מנשה ,חבר מועצה
גב' קארין אינס ,חברת מועצה
מר מושיק גולדשטיין ,משנה לראש העירייה ,חבר מועצה
עו"ד יעקב שטרן ,חבר מועצה
מר בני רייך ,משנה לראש העירייה ,חבר מועצה
מר סיון גולדברג ,סגן ראש העירייה ,חבר מועצה
מר איתמר אביבי ,חבר מועצה
מר אלעד רוזגוביץ ,חבר מועצה
גב' ויוי וולפסון ,חברת מועצה
מר רונאן אפנר  -קפלן ,חבר מועצה
נעדר:
גב' טלי ארגמן ,מ"מ וסגנית ראש העירייה ,חברת מועצה
פרופ' יזהר אופלטקה ,חבר מועצה
ד"ר גלית לנדסהוט ,חברת מועצה
גב' אילה שני ,חברת מועצה

נוכחים
עו"ד יורם פומרנץ ,מנכ"ל העירייה
עו"ד רנית בראון ,יועצת משפטית
רו"ח גבי סוידאן ,מבקר העירייה
גב' אביבה שבתאי ,עוזרת ראש העירייה
עו"ד רו"ח איילת חיים ,עוזרת מנכ"ל

סדר היום

 . 1הצעה לסדר מאת חבר המועצה ,מר רונאן אפנר-קפלן ,בנושא עזרת העירייה במעשי
בריונות ואלימות.
הצעת החלטה

להוריד מסדר היום.

הצבעה

)יעקב שטרן נעדר מהישיבה(
 11בעד :רן קוניק ,אור-לי ניב ,קארין אינס ,אלי הולצמן,
אביעד מנשה ,סיון גולדברג ,איתמר אביבי,
אלעד רוזגוביץ ,בני רייך ,מושיק גולדשטיין.
 2נגד :ויוי וולפסון ,רונאן קפלן.

 . 2הצעה לסדר מאת חברת המועצה ,הגב' ויוי וולפסון ,בנושא שנת השמיטה.
הצעת החלטה

להוריד מסדר היום.

הצבעה

)יעקב שטרן נעדר מהישיבה(
 11בעד :רן קוניק ,אור-לי ניב ,קארין אינס ,אלי הולצמן,
אביעד מנשה ,סיון גולדברג ,איתמר אביבי,
אלעד רוזגוביץ ,בני רייך ,מושיק גולדשטיין.
 2נגד :ויוי וולפסון ,רונאן קפלן.

 . 3הצעה לסדר מאת חברת המועצה ,הגב' ויוי וולפסון ,בנושא שדרוג רחובות בעיר.
הצעת החלטה

להוריד מסדר היום.

הצבעה

)יעקב שטרן נעדר מהישיבה(
 11בעד :רן קוניק ,אור-לי ניב ,קארין אינס ,אלי הולצמן,
אביעד מנשה ,סיון גולדברג ,איתמר אביבי,
אלעד רוזגוביץ ,בני רייך ,מושיק גולדשטיין.
 2נגד :ויוי וולפסון ,רונאן קפלן.

 . 4אישור המועצה למינוי הגב' זיוה גבאי ,מנהלת האגף לשירותים חברתיים ,כחברה בקרן
להשכלה גבוהה ,עמותת גבעולים ,עמותת "על גבע" ו"גלעד" ,במקום גב' מירי פרחי
שיצאה לגמלאות.
הצבעה
 . 5החלטה

פה אחד.
אשר מינוי הגב' זיוה גבאי ,מנהלת האגף לשירותים חברתיים ,כחברה
בקרן להשכלה גבוהה ,עמותת גבעולים ,עמותת "על גבע" ו"גלעד",
במקום גב' מירי פרחי שיצאה לגמלאות ,פה אחד.

 . 6אישור המועצה לשינוי מורשה חתימה בביה"ס "לאה גולדברג":
הגב' אפרת לוי,ת.ז  029627510מזכירת ביה"ס ,נציגת הרשות ,במקום הגב' עדי וייצברג,
ת.ז .054766795
הצבעה

פה אחד.

החלטה

אושר שינוי מורשה חתימה בביה"ס "לאה גולדברג" ,פה אחד.
הגב' אפרת לוי,ת.ז  029627510מזכירת ביה"ס ,נציגת הרשות ,במקום
הגב' עדי וייצברג ,ת.ז .054766795

 . 7אישור המועצה לשינוי מורשה חתימה בביה"ס אמונים:
בנק מס"ד ,סניף  ,507חשבון רשות מס'  409232208וחשבון הורים שמספרו :409028600
הגב' אור יזדי ,ת.ז  ,056811243מנהלת ביה"ס החדשה שמחליפה את מר איתן הגילי,
מנהל ביה"ס שפורש לגמלאות.
הגב' שרונה זדה ,ת.ז  ,27299874תישאר כמורשת חתימה שניה.
הצבעה

פה אחד.

החלטה

אושר שינוי מורשה חתימה בביה"ס אמונים ,פה אחד.
בנק מס"ד ,סניף  ,507חשבון רשות מס'  409232208וחשבון
הורים שמספרו :409028600
הגב' אור יזדי ,ת.ז  ,056811243מנהלת ביה"ס החדשה שמחליפה את מר
איתן הגילי ,מנהל ביה"ס שפורש לגמלאות.
הגב' שרונה זדה ,ת.ז  ,27299874תישאר כמורשת חתימה שניה.

 . 8אישור המועצה להארכת שירות של מר יוסי שהרבני ,עובד מחלקת גנים ונוף.
הצבעה

פה אחד.

החלטה

אושרה הארכת שירות שלמר יוסי שהרבני ,עובדת מחלקת גנים ונוף,
פה אחד.

 . 9אישור המועצה למתן ערבות בנקאית ע"ס  ₪ 150,000למועדון הפועל רמת-גן גבעתיים.
הצבעה

פה אחד.

החלטה

אושרה מתן ערבות בנקאית ע"ס  ₪ 150,000למועדון הפועל
רמת גן-גבעתיים ,פה אחד.

 . 10אישור תב"רים.
הצבעה:

פה אחד.

החלטה:

התב"ר אושר פה אחד.

רן קוניק
ראש עיריית גבעתיים

שולי ברוך בר-דוד
רכזת ישיבות מועצה

