פרוטוקול ישיבת מועצה מס'  ,24מן המניין,
בתאריך  14ביוני  ,2020בית ראשונים ,סמטת גזית ,גבעתיים
נוכחים חברי מועצה
מר רן קוניק ,ראש העירייה ,יו"ר המועצה
גב' טלי ארגמן ,מ"מ וסגנית ראש העירייה ,חברת מועצה
גב' אור-לי ניב ,סגנית ראש העירייה ,חברת 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
מר מושיק גולדשטיין ,סגן ראש 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
נעדר
פרופ' יזהר אופלטקה ,חבר מועצה
נוכחים
עו"ד יורם פומרנץ ,מנכ"ל העירייה
עו"ד רנית בראון ,יועצת משפטית
מר שלומי שפירא ,גזבר העירייה
גב' אביבה שבתאי ,עוזרת ראש העירייה
גב' שולי ברוך בר-דוד ,מרכזת ישיבות מועצה
עו"ד ורו"ח איילת חיים ,עוזרת מנכ"ל

פרוטוקול

הצעת החלטה מס'  , 3מיום  ,3.6.2020עפ"י סעיף  47לפקודות העירייה
בתאריך  5.2.2020החליטה מועצת העיר לאשר קריאת שם רחוב על שם גב' ליא קניג כלת פרס
ישראל (שהינה בת  90שנים).
עקב טעות הושמט מהצעת האישור ומאישור המועצה שמה הנוסף של גב' קניג (מצד בעלה המנוח)
– שטולפר.
מאחר ובקשת משרד הפנים הינה לפי סעיף 235א לפקודת העיריות ,הרי שמדובר בהחלטה
הדרושה לפי דין.
בהתאם לזאת ,מאחר ואין אפשרות לכנס את המועצה לשם קבלת החלטה הדרושה על פי הדין,
ובמיוחד לאור אופי הבקשה המהווה תיקון טעות שמית באופן טכני בלבד ,לאחר שמעשית
הבקשה אושרה בפועל ,אין מניעה לקבל לבקשה זו את הסכמת חברי המועצה לפי סעיף 47
לפקודת העיריות [נוסח חדש].
הנצחת השחקנית ,כלת פרס ישראל בתחום התיאטרון ,תושבת העיר,
הגב' ליאה קניג שטולפר.
אופן ההנצחה :קריאת הרחוב בו ממוקם תיאטרון גבעתיים על שם ליא קניג שטולפר.
הצבעה:

פה אחד.

החלטה:

אושרה הנצחתה של הגב' ליא קניג שטולפר ברחוב בו ממוקם תיאטרון
גבעתיים ,פה אחד.

סדר היום

 .1הצעה לסדר מאת חבר המועצה ניר קורן.
הצעת החלטה מועצת העיר תתמוך בכל פתרון חוקי שיאפשר לה להנפיק
תעודת משפחה עירונית.
הצבעה

 15בעד:

רן קוניק ,טלי ארגמן ,אור-לי ניב ,אלי הולצמן
קארין אינס ,אביעד מנשה ,בני רייך,
סיון גולדברג,איתמר אביבי,
מושיק גולדשטיין ,אלעד רוזגוביץ,
ויוי וולפסון ,ניר קורן ,גלית לנדסהוט,
אורי קרמן.

 1לא השתתף בהצבעה :יעקב שטרן.

החלטה

מועצת העיר תתמוך בכל פתרון חוקי שיאפשר לה להנפיק
תעודת משפחה עירונית ,פה אחד.

 .2אישור המועצה לפתיחת חשבון בנק  -פרויקט ההסתדרות
הצבעה

פה אחד.

החלטה

אושר פתיחת חשבון בנק – פרויקט ההסתדרות ,פה אחד.

 .3אישור המועצה להנצחות ,בהתאם לאישור ועדת שמות מיום 7.6.2020
הצבעה

פה אחד.

החלטה

אושרו הנצחות לאחר אישור ועדת שמות ,מיום  ,7.6.2020פה אחד.

 .4אישור תב"רים.
הצבעה

פה אחד.

החלטה

התב"רים אושרו פה אחד.

_________________
רן קוניק
ראש עיריית גבעתיים

__________________
שולי ברוך בר – דוד
רכזת ישיבות מועצת העיר

