כ"ט חשון ,תשפ"ב
 4נובמבר2021 ,

פרוטוקול ישיבת מועצה מס'  ,46מן המניין ,בתאריך  3בנובמבר ,2021
בית ראשונים ,סמטת גזית ,גבעתיים
נוכחים חברי מועצה
גב' טלי ארגמן ,מ"מ וסגנית ראש העירייה ,חברת מועצה
גב' אור לי ניב ,סגנית ראש העירייה ,חברת מועצה
פרופ' יזהר אופלטקה ,חבר מועצה
מר אלי הולצמן ,חבר מועצה
גב' קארין אינס ,חברת מועצה
מר מושיק גולדשטיין ,משנה לראש העירייה ,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
ד"ר גלית לנדסהוט ,חברת מועצה
מר רונאן אפנר  -קפלן ,חבר מועצה
נעדרו:
מר רן קוניק ,ראש העירייה ,יו"ר המועצה
עו"ד אביעד מנשה ,חבר מועצה
עו"ד יעקב שטרן ,חבר 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
מר תמיר מילר ,סגן הגזבר
מר חיים רוזנבאום ,חשב אגף שפע והממונה על תקציב הרגיל והבלתי רגיל.
עו"ד דניאל רז ,תביעה עירונית
גב' אביבה שבתאי ,עוזרת ראש העירייה
עו"ד רו"ח איילת חיים ,עוזרת מנכ"ל

סדר היום
 .1אישור המועצה למינוי הגב' שרון פילוסוף ,כראש מנהל חינוך ,נוער וצעירים ,במקום
הגב' אירית אהרונסון ,שפורשת לגמלאות ,בטווח שכר של  80%-70%משכר מנכ"ל.
הצבעה

פה אחד.

החלטה

אושר מינוי הגב' שרון פילוסוף ,כראש מנהל חינוך ,נוער וצעירים,
במקום הגב' אירית אהרונסון ,שפורשת לגמלאות ,בטווח שכר של
 80%-70%משכר מנכ"ל ,פה אחד.

 .2אישור המועצה למינוי הגב' שרון פילוסוף כחברה בועדות חינוך ,ועדת מל"ח ,יו"ר ועדת
משנה פס"ח ,ועדת תחבורה ובטיחות בדרכים ,ועדה לקידום מעמד הילד ,ועדה למאבק
בנגע הסמים ,ועדה למיגור אלימות ,חברה בעמותת תלמה ילין ,עמותת הספורט
העירונית ועמותת קהילתיים במקום הגב' אירית אהרונסון.
הצבעה

פה אחד.

החלטה

אושר מינוי הגב' שרון פילוסוף כחברה בועדות חינוך ,ועדת מל"ח,
יו"ר ועדת משנה פס"ח ,ועדת תחבורה ובטיחות בדרכים ,ועדה לקידום
מעמד הילד ,ועדה למאבק בנגע הסמים ,ועדה למיגור אלימות ,חברה
בעמותת תלמה ילין ,עמותת הספורט העירונית ועמותת קהילתיים
במקום הגב' אירית אהרונסון ,פה אחד.

 .3אישור המועצה למינוי הגב' זיוה גבאי כחברה בועדות המאבק בנגע הסמים ,ועדת מל"ח
(מנהלת מכלול אוכלוסיה) ,ועדה לקידום מעמד הילד ,ועדת הנחות במיסים ,הועדה
למיגור אלימות ,ועדת שורדי שואה ,במקום הגב' מירי פרחי שיצאה לגמלאות.
הצבעה

פה אחד.

החלטה

אושר מינוי הגב' זיוה גבאי כחברה בועדות המאבק בנגע הסמים,
ועדת מל"ח (מנהלת מכלול אוכלוסיה) ,ועדה לקידום מעמד הילד,
ועדת הנחות במיסים ,הועדה למיגור אלימות ,ועדת שורדי שואה,
במקום הגב' מירי פרחי שיצאה לגמלאות ,פה אחד.

 .4אישור המועצה למינוי הגב' שרון לוינהר ,מנהלת ביה"ס שמעוני ,כחברה בועדת חינוך
במקום הגב' רונית גרייף ,שיצאה לגמלאות.
הצבעה

פה אחד.

החלטה

אושר מינוי הגב' שרון לוינהר ,מנהלת ביה"ס שמעוני ,כחברה
בועדת חינוך במקום הגב' רונית גרייף ,שיצאה לגמלאות ,פה אחד.

 .5אישור המועצה לפרוטוקול ועדת שמות מס'  ,2מיום .10.10.21
פה אחד
פה אחד
פה אחד
פה אחד
 10בעד :טלי ארגמן
בני רייך
אור-לי ניב
אלי הולצמן
קארין אינס
יזהר אופלטקה
מושיק גולדשטיין
סיון גולדברג
איתמר אביבי
אלעד רוזגוביץ

הצבעה

הנצחת אברהם זבידה ז"ל
הנצחת נח נפתולסקי ז"ל
הנצחת רינה ופייבל(שרגא) שבס -
הנצחת שפרה רובינשטיין
תיקון אישור הנצחת ציון נקר

החלטה

אושרו הנצחות אברהם זבידה ז"ל ,נח נפתולסקי ז"ל ,רינה ופייבל
(שרגא) שבס ז"ל ,שפרה רובינשטיין ז"ל ,פה אחד.

 3נגד :ויוי וולפסון
גלית לנדסהוט
רונאן קפלן

אושר תיקון אישור הנצחה של ציון נקר ז"ל ברוב קולות
 .6אישור המועצה להחלפת שינוי מורשיי חתימה בביה"ס ברנר:
חשבון ביה"ס – ניהול עצמי ,בנק הפועלים ,מס' סניף  ,640מס' חשבון .040020
הגב' מזל שלו ,ת.ז  ,024675308במקום הגב' רונית גרייף ,ת.ז .059757443
חשבון הורים  -בנק הפועלים ,מס' סניף  ,640מס' חשבון .582216
הגב' מזל שלו ,ת.ז  ,024675308במקום הגב' רונית גרייף ,ת.ז .059757443
במעמד מזכירת ביה"ס כמורשת חתימה לא חל שינוי.
הצבעה

פה אחד.

החלטה

אושרה החלפת מורשי חתימה בבי"הס ברנר ,פה אחד.
חשבון ביה"ס – ניהול עצמי ,בנק הפועלים ,מס' סניף ,640
מס' חשבון .040020
הגב' מזל שלו ,ת.ז  ,024675308במקום הגב' רונית גרייף,
ת.ז .059757443
חשבון הורים  -בנק הפועלים ,מס' סניף  ,640מס' חשבון .582216
הגב' מזל שלו ,ת.ז  ,024675308במקום הגב' רונית גרייף,
ת.ז .059757443
במעמד מזכירת ביה"ס כמורשת חתימה לא חל שינוי.

 .7אישור עבודה נוספת לגב' שפרה וענונו ,עובדת במרכז לשירות התושב.
הצבעה

פה אחד

החלטה

אושרה עבודה נוספת לגב' שפרה וענונו ,עובדת במרכז שירות לתושב,
פה אחד.

 .8אישור המועצה להאצלת סמכויותיו של ראש העירייה לפי חוק עזר לגבעתיים (שימור
רחובות) למר אלון בוקסנבוים ,מנהל אגף נמ"ר.
הצבעה

פה אחד.

החלטה

אושרה להאצלת סמכויותיו של ראש העירייה לפי חוק עזר לגבעתיים
(שימור רחובות) למר אלון בוקסנבוים ,מנהל אגף נמ"ר ,פה אחד.

 .9עדכון ואישור המועצה על תבר"ם שנסגרו בשנת .2021 - 2020
הצבעה

פה אחד.

החלטה

אושר עדכון תב"רים שנסגרו בשנת  ,2021 – 2020פה אחד.

 .10אישור תב"רים.
הצבעה

פה אחד.

החלטה

התב"רים אושרו פה אחד.

טלי ארגמן
מ"מ וסגנית ראש העירייה

שולי ברוך בר-דוד
מרכזת ישיבות מועצה

