פרוטוקול ישיבת מועצה מס'  ,21מן המניין,
בתאריך  5במרץ  ,2020בית ראשונים ,סמטת גזית ,גבעתיים
נוכחים חברי מועצה
מר רן קוניק ,ראש העירייה ,יו"ר המועצה
גב' אור-לי ניב ,סגנית ראש העירייה ,חברת מועצה
פרופ' יזהר אופלטקה ,חבר מועצה
עו"ד אביעד מנשה ,חבר מועצה
מר אלי הולצמן ,חבר מועצה
גב' קארין אינס ,חברת מועצה
מר בני רייך ,משנה לראש העירייה ,חבר מועצה
עו"ד יעקב שטרן ,חבר מועצה
מר סיון גולדברג ,חבר מועצה
מר איתמר אביבי ,חבר מועצה
מר אלעד רוזגוביץ ,חבר מועצה
גב' ויוי וולפסון ,חברת מועצה
ד"ר גלית לנדסהוט ,חברת מועצה
מר ניר קורן ,חבר מועצה
מר אורי קרמן ,חבר מועצה
נעדרה
גב' טלי ארגמן ,סגנית ומ"מ ראש העירייה ,חברת מועצה
מר מושיק גולדשטיין ,סגן ראש העירייה
נוכחים
עו"ד יורם פומרנץ ,מנכ"ל העירייה
עו"ד רנית בראון ,יועצת משפטית
מר שלומי שפירא ,גזבר העירייה
רו"ח גבי סוידאן ,מבקר העירייה
מר אסף אדרי ,סמנכ"ל משאבי אנוש ומנהל כללי
מר מאור יבלושניק ,סמנכ"ל תכנון ותפעול
גב' אביבה שבתאי ,עוזרת ראש העירייה
גב' שולי ברוך בר-דוד ,מרכזת ישיבות מועצה
עו"ד ורו"ח איילת חיים ,עוזרת מנכ"ל

פרוטוקול
סדר היום

 .1שאילתה מאת חבר המועצה ,ניר קורן
בהמשך לשאילתה החשובה של חבר המועצה עו"ד אביעד מנשה מישיבת המועצה
האחרונה ,שעסקה בכינוס ועדות החובה בקדנציה הקודמת ,ברצוני לשאול גם על כינוס
ועדות החובה בקדנציה הנוכחית.
ברצוני לשאול:
 .1מהי התדירות שהיה על יו"ר ועדת התנועה ובטיחות בדרכים ,רן קוניק ,לכנס את
הוועדה בראשה עומד ,ע"פ החוק?
 .2כמה פעמים בפועל כינס רן קוניק ,יו"ר ועדת תנועה ובטיחות בדרכים ,את הועדה
בראשה עומד בשנת ?2019
תשובה לשאילתה מאת ניר קורן בנושא ועדות תנועה ובטיחות בדרכים
 .1ועדת בטיחות בדרכים הינה ועדת חובה.
 .2התכנסה  3פעמים בשנת )26/12 ,21/11 ,12/8( 2019
 .1ועדת תנועה הינה ועדת רשות.
 .2התכנסה  4פעמים במהלך שנת )27/3 ,23/6 ,8/8 ,7/10( 2019
 .2שאילתה מאת חבר המועצה ניר קורן
בהמשך לשאילתה החשובה של חבר המועצה עו"ד אביעד מנשה מישיבת המועצה
האחרונה ,שעסקה בכינוס ועדות החובה בקדנציה הקודמת ,ברצוני לשאול גם על כינוס
ועדות החובה בקדנציה הנוכחית.
ברצוני לשאול:
 .1מהי התדירות שהיה על יו"ר ועדת החינוך ,רן קוניק ,לכנס את הוועדה בראשה עומד ,ע"פ
החוק?
 .2כמה פעמים בפועל כינס רן קוניק ,יו"ר ועדת החינוך ,את הועדה בראשה עומד בשנת
?2019
תשובה לשאילתה מאת ניר קורן בנושא ועדת חינוך
 .1ועדת החינוך הינה ועדת חובה .יש לכנסה  4פעמים בשנה.
 .2הועדה התכנסה בשנת  2019בתאריך .28.3.2019
 .3אישור המועצה למינוי חבר המועצה ,מר סיון גולדברג ,כמחזיק תיק נכסים ומבני ציבור,
במקום חבר המועצה ,איתמר אביבי.
לבקשת סיון גולדברג ,הנושא הורד מסדר היום.

 .4אישור המועצה ליציאת מר מאור יבלושניק ,סמנכ"ל פיתוח ותפעול ,לסיור לימודי
בלונדון ,בנושא מדיניות תחבורה ,מטעם מרכז השלטון המקומי ופורום ה – ,15

בין התאריכים .18.3.2020 – 15.3.2020
הצבעה

פה אחד.

החלטה

יציאת מר מאור יבלושניק ,סמנכ"ל פיתוח ותפעול ,לסיור לימודי
בלונדון ,בנושא מדיניות תחבורה ,מטעם מרכז השלטון המקומי ופורום
ה –  ,15בין התאריכים  ,18.3.2020 – 15.3.2020אושרה פה אחד.

.5

אישור המועצה לפרוטוקול ועדת תמיכות מס'  ,5/2020מיום 16.2.2020
הצבעה

פה אחד

החלטה

פרוטוקול ועדת תמיכות מס'  ,5/2020מיום  ,16.2.2020אושר פה אחד.

 .6אישור המועצה לפרוטוקול ועדת הקצאות ,מס'  ,5מיום  ,18.2.2020הקצאת מבנה
להקמה והפעלת תחנת הזנק לעזרה ראשונה – מגן דוד אדום.
הצבעה

פה אחד.

החלטה

פרוטוקול ועדת הקצאות ,מס'  ,5מיום  ,18.2.2020הקצאת
מבנה להקמה והפעלת תחנת הזנק לעזרה ראשונה -מגן דוד אדום,
אושר פה אחד.

 .7אישור המועצה לביטול אישור עבודה נוספת למר רפי חבושה ,קב"ט מוסדות החינוך.
הצבעה

פה אחד.

החלטה

ביטול אישור עבודה נוספת למר רפי חבושה ,קב"ט מוסדות החינוך,
אושר פה אחד.

 .8אישור המועצה לעדכון תכנית החומש של עיריית גבעתיים ,בנושא תמיכות "מפעל
הפיס".
הצבעה

פה אחד.

החלטה

עדכון תכנית החומש של עיריית גבעתיים ,בנושא תמיכות
"מפעל הפיס" ,אושר פה אחד.

 .9אישור תב"רים.
הצבעה

פה אחד.

החלטה

התב"רים אושרו פה אחד.

_________________
רן קוניק
ראש עיריית גבעתיים

__________________
שולי ברוך בר – דוד
רכזת ישיבות מועצת העיר

