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פרוטוקול מועצה מן המניין מס' 3
מיום  09.01.2019ב"בית ראשונים"


נוכחים חברי המועצה:




















רןקוניק -ראשהעירייה,יו"רמועצתהעירייה 
אור-ליניב,סגניתראשהעירייה,חברתמועצה
פרופ'יזהראופלטקה,חברמועצה 
קאריןאינס,חברמועצה
עו"דאביעדמנשה,חברמועצה
מושיקגולדשטיין,סגןראשהעירייה,חברמועצה
עו"דיעקבשטרן,חברמועצה
בנירייך,משנהלראשהעירייה,חברמועצה
סיוןגולדברג,חברמועצה
איתמראביבי,חברמועצה
אלעדרוזגוביץ,חברמועצה
ויויוולפסון,חברתמועצה
נירקורן,חברמועצה
ד"רגליתלנדסהוט,חברתמועצה
אוריקרמן,חברמועצה

 נעדרו :



טליארגמן,מ"מוסגניתראשהעירייה,חברתמועצה
אליהולצמן,חברמועצה


נכחו:








-מנכ"להעירייה

יורםכהן 
-היועצתהמשפטית
עו"דדניאלהגז 
-לשכהמשפטית 
עו"דשרונהלוי 
-מבקרהעירייה
רו"חגביסוידאן 

-גזברהעירייה
מרשלומישפירא 
-עוזרתאישיתלראשהעירייה
אביבהשבתאי 
שוליברוךבר-דוד-רכזתישיבותהמועצה


סדר היום:
 .1שאילתאמאתגב'ויויוולפסון,חברתמועצה
א .בישיבתהנהלתעירייתרמתגןמתאריך,10.12.2018הציעד"ר
רפלוביץ,יו"רהאיגודלשירותיםוטרינריםשלגבעתייםובניברק,
לצרףאתעירייתרמתגןלאיגוד.



מההסכוםשהוצעלעירייתרמת-גןלשלםתמורתהשירותולפי
איזהפרמטריםנקבעהסכום .


תשובה לשאילתא:
האיגוד מנהל מגעים עם עיריית רמת-גן כדי לבדוק אפשרות
חזרתה לאיגוד כחברה מן המניין.
מטרת המגעים מבחינת עיריית רמת-גן לשפר את השירות
הוטרינרי לתושבים ולחסוך בעלויות.
מבחינת האיגוד המטרה היא למקסם את יתרון הגודל על מנת
להמשיך ולשפר את השירות לתושבי גבעתיים תוך שמירה על
מסגרת תקציבית מצומצמת.
בימים אלה מכין האיגוד את הצעתו לרמת גן.

ב .בתאריך,31.12.2018פרסמהעירייתגבעתייםכתבתפרופילשל
ראשהעירייהבמגזיןהמנהליםשל"דהמרקר".
מההסכוםששילמהעירייתגבעתייםעבורפרסוםכתבהזו .
למישילמההעירייהעבורהכתבה .

תשובה לשאילתא
לעירייה יש תקציב פרסום הסברה ודוברות שנתי ,המנוהל בצורה
מקצועית ואחראית
בהתאם לנושאים שוטפים העולים על הפרק ותקופות ספציפיות
הקשורות לנושאים כאלו ואחרים ( המאבק בחוק המרכולים,
תכנית מתאר לעיר ,אירועי  95שנה לעיר וכדומה).
הכתבה בעיתון דה מרקר הינה חלק אחד מפרסומים שוטפים
המתארים את התפתחותה של העיר ,כעיר מרכזית ומובילה בארץ
("האחות הקטנה של תל אביב עולה על המפה -כותרת הכתבה")
וכן ממתגת את העיר ואת החזון המובל על ידי ראש העירייה
ושותפיו להנהלת העיר.
כתבות מסוג זה מביאות כבוד רב לעיר וגאווה גדולה בקרב
תושביה.
זכות העיון בפנקסי העירייה נתונה לך מכח סעיף 140א .לפקודת
העיריות ושאילתא אינה המכשיר המתאים לבדיקה של נתונים
המסחריים ,בין היתר ,של המפרסמים שחוק הגנת הפרטיות חל
עליהם.
הנך מוזמנת לפנות בעניין זה בהתאם לזכותך על פי סעיף 140א.
הנ"ל .

 .2הצעהלסדרמאתהגב'ויויוולפסון,חברתמועצה

דורשתהכנהמידיתשלתכניתשימורעירונית,שתסתמךעלרשימת 
90המבניםאשרהוגדרולאחרסקרשימור,שעירייתגבעתיים
הכינהואשרהוגשהואישרהבוועדההמחוזיתבישיבתה
בתאריך .28.11.2016:


דבריהסבר :
מעלשנהשפגהתוקףשלהודעהעלפיסעיפים77-78,עיריית
גבעתייםלאחידשהאתבקשתהוגםלאהכינהתכניתשימורכפי
שהתחייבה .
נוצרמצבשבואיןתכניתשימורוהמבנים"לשימור"חשופים
להריסה .
הצעתהחלטה:הכנתתכניתשימורעפ"יסעיף .77,78

פהאחד .
הצבעה

החלטה אושרההכנתתכניתשימורעפ"יסעיף,77,78פה אחד .
 .3הצעהלסדרמאתאוריקרמן,חברמועצה 
פתיחתישיבותוועדתהמשנהלתכנוןובנייהושידורןלציבור .

ההצעההיאפשוטהומתבקשת:אנחנומבקשיםכיישיבותוועדת
המשנהלתכנוןובנייהיהיופתוחותלקהל,וכיגםהן,וגםישיבות
המליאהשלהוועדה,ישודרובאתרהעירייהאובפייסבוק.אנחנו
מבקשיםגםשמועדיהישיבותוהנושאיםעלסדרהיוםיפורסמו
מבעודמועדבאתרובעמודהפייסבוקשלהעירייה .

אנוקוראיםלחבריהמועצהלתמוךבהצעהשלנו,לפתוחלקהלאת
ישיבותוועדתהמשנהלתכנוןובנייה,ולשדראותןוגםאתישיבות
המליאה,באתרהעירייהאובפייסבוק,כדילהגדילאתהשקיפות
שלעבודתהוועדהושלההחלטותבנושאהתכנוןוהבנייהבעירוכדי
לאפשרלציבורלהיותמעורבבהחלטותהתכנוניותבעיר.איןלנו
ספקשכלחבריהמועצהיתמכובהצעהזו,כיכולנובעדשקיפות
בעדהאינטרסהציבורי .

דחייתההצעהלסדרהיום 
הצעתהחלטה

11בעד:רןקוניק,אור-ליניב,פרופ'יזהראופלטקה ,
הצבעה
קאריןאינס,עו"דאביעדמנשה,בנירייך ,


סיוןגולדברג,איתמראביבי,אלעדרוזגוביץ ,


מושיקגולדשטיין,עו"דיעקבשטרן .



4נגד :ויויוולפסון,אוריקרמן,ד"רגליתלנדסהוט ,

נירקורן.


הצעהלסדריוםמאתחברהמועצהאוריקרמן,
החלטה

נדחית,ברוב קולות.
 .4אישורהמועצהלתיקוןטעותסופרבהחלטתהבישיבתמועצת
העיר,מס',58מיום,7.11.2017כךשבסעיף8לפרוטוקוליוחלפו
המילים"כחלקמחלקה168(בעבר)135במילים"חלקמחלקה
,133הןבכותרתוהןבהחלטה.

הצבעה


פהאחד .

החלטה

אושרתיקוןטעותסופרבהחלטתהבישיבת 
מועצתהעיר,מס',58מיום,7.11.2017כךשבסעיף8
לפרוטוקוליוחלפוהמילים"כחלקמחלקה168(בעבר
)135במילים"חלקמחלקה,133הןבכותרתוהן
בהחלטה,פה אחד.

 .5אישורהמועצהלנוסחתקנוןמותאםעפ"ינוהלמשרדהפנים,לשם
הסדרתמעמדהשלהקרןלעידודההשכלההגבוההבגבעתיים,
כתאגידעירוני.






הצבעה

החלטה

אושרנוסחתקנוןמותאםעפ"ינוהלמשרדהפנים,
לשםהסדרתמעמדהשלהקרןלעידודההשכלה
הגבוההבגבעתיים,כתאגידעירוני,פה אחד.

 .6אישורהמועצהלקידוםמיזמיהתחדשותעירוניתברחביהעיר
גבעתייםבאמצעותתכניותפינויבינויותוכניותלפיתמ"א38לאור
המדיניותהמתגבשתבתוכניתהמתארהכוללנית,ולהקמתמנהלת
התחדשותעירוניתלצורךקידוםתהליכיםאלובהתאםלמדיניות
תכנונית,כלכלית,חברתיתומשפטיתשתגבשהמנהלתיחדעם
אגפיהעירייהבכלל,וזאתבהמשךובהתאםלהסכםהסיועבמימון
מנהלתעירוניתלהתחדשותעירוניתשנחתמהביןעירייתגבעתיים
למשרדהשיכוןוהבינויבדצמבר.2017
הצבעה




החלטה



פהאחד .

11בעד:

רןקוניק,אור-ליניב, 
פרופ'יזהראופלטקה ,
קאריןאינס,עו"דאביעדמנשה, 
בנירייך,סיוןגולדברג,איתמראביבי,
אלעדרוזגוביץ,מושיקגולדשטיין ,
עו"דיעקבשטרן .

4נמנעים

ויויוולפסון,אוריקרמן ,
ד"רגליתלנדסהוט,נירקורן.





קידוםמיזמיהתחדשותעירוניתברחביהעירגבעתיים
באמצעותתכניותפינויבינויותוכניותלפיתמ"א38לאור
המדיניותהמתגבשתבתוכניתהמתארהכוללנית,ולהקמת
מנהלתהתחדשותעירוניתלצורךקידוםתהליכיםאלובהתאם
למדיניותתכנונית,כלכלית,חברתיתומשפטיתשתגבש
המנהלתיחדעםאגפיהעירייהבכלל,וזאתבהמשךובהתאם
להסכםהסיועבמימוןמנהלתעירוניתלהתחדשותעירונית
שנחתמהביןעירייתגבעתייםלמשרדהשיכוןוהבינויבדצמבר
,2017אושרברוב קולות.


 .7אישורהמועצהלעבודהנוספתלעו"סאנהבלוך,כמדריכתערב
ב"מעגן"–מקלטלקורבנותסחרבנשים.


הצבעה

החלטה

פהאחד .
אושרהעבודהנוספתלעו"סאנהבלוך,כמדריכת 
ערבב"מעגן"–מקלטלקורבנותסחרבנשים,פה אחד.


 .8אישורהמועצהלעבודהנוספתלגב'יהודיתסולומון,פקידתגביה
במרכזהשירותלתושבכמרקידהבאירועים.



הצבעה

החלטה



פהאחד 
אושרהעבודהנוספתלגב'יהודיתסולומון,פקידת 
גביהבמרכזהשירותלתושבכמרקידהבאירועים, 
פה אחד.

 .9אישורהמועצהלעבודהנוספתלעו"דיואבחמדיהלוילכהןכחבר
ועדתעררבארנונהבמועצהאזוריתחבלמודיעין.



הצבעה

החלטה








אושרהעובדהנוספתלעו"דיואבחמדיהלוי,לכהן 
כחברועדתבארנונהבמועצהאזוריתחבלמודיעין ,
פה אחד .

 .10אישורהמועצהלהסמכתמריקירקינן,כמפקחעלהבנייהמטעם
הועדההמקומיתלתכנוןובנייה.
הצבעה

החלטה



פהאחד 

פהאחד 
אושרההסמכתמריקירקינן,כמפקחעלהבנייה 
מטעםהועדההמקומיתלתכנוןובנייה,פה אחד .

 .11אישורהמועצהלהסמכתמרעמיתבןארוש,כמפקחעלהבנייה
מטעםהועדההמקומיתלתכנוןובנייה.
הצבעה

החלטה


פהאחד 
אושרההסמכתמרעמיתבןארוש,כמפקחעלהבנייה 
מטעםהועדההמקומיתלתכנוןובנייה,פה אחד.

 .12אישורהמועצהלהאצלתסמכויותלמריורםכהן,מנכ"להעירייה :
בהתאםלהוראותסעיף17לחוקהרשויותהמקומיות(בחירתראש
הרשותוסגניווכהונתם),התשל"ה1975מאשרתמועצתהעיר
לראשהעירייהלהאצילאתסמכויותיועלפיחוקהרשויות
המקומיות(משמעת)(התאמתהוראות),התשל"ח1978למנכ"ל
העירייה,מריורםכהן .

מרכהןיוכללפעולבכלדברוענייןשבסמכותראשהעירייה
הקשורהבמשמעתבעירייתגבעתיים,לרבותהליכיהשעיה,מינוי
חוקרימשמעתועריכתכלשימועהנדרשלצורךהפעלתסמכויות
אלה .

פהאחד .
הצבעה

החלטה אושרההאצלתסמכויותלמריורםכהן,מנכ"ל
העירייה :
בהתאםלהוראותסעיף17לחוקהרשויותהמקומיות
(בחירתראשהרשותוסגניווכהונתם),התשל"ה1975
מאשרתמועצתהעירלראשהעירייהלהאצילאת
סמכויותיועלפיחוקהרשויותהמקומיות(משמעת)
(התאמתהוראות),התשל"ח1978למנכ"להעירייה,
מריורםכהן .
מרכהןיוכללפעולבכלדברוענייןשבסמכותראש
העירייההקשורהבמשמעתבעירייתגבעתיים,לרבות
הליכיהשעיה,מינויחוקרימשמעתועריכתכלשימוע
הנדרשלצורךהפעלתסמכויותאלה,פה אחד .

 .13אישורהמועצהלהאצלתסמכותלגב'רחליאבישר,מנהלתצוות
באגףשירותלתושב,למתןאישורייעירייהלטאבולפיסעיף324
לפקודתהעירייה.



הצבעה

החלטה



פהאחד .
אושרההאצלתסמכותלגב'רחליאבישר,מנהלתצוות
באגףשירותלתושב,למתןאישורייעירייהלטאבולפי
סעיף324לפקודתהעירייה ,פה אחד.

 .14אישורהמועצהלהנצחות:
א .פנינהברסברז"ל,מייסדתתיכוןשמעוןבןצבי.
אופןההנצחה:קריאתהכיכרברחובהרצוגעלשמה.
ב .ציוןנקרז"ל,מהנדסהעירייהביןהשנים1976–.1996
אופןההנצחה:הצבתשלטבגןהפסלים .
ג .אישורהמועצהלהנצחתהטייסדן(דני)בלקיןז"ל.
אופןההנצחה:פינתישיבהבגןחילהאויר .

הצבעה פהאחד .

החלטה הנצחותפנינהברסברז"ל,ציוןנקרז"לודןבלקין 
ז"ל,אושרופה אחד .

 .15אישורהמועצהלמינויהגב'אורלישהרבניכעוזרתאישיתשל
הגב'אור-ליניב,סגניתראשהעירייה,בעלותשכרשל30%משכר
מנכ"ל .

פהאחד .
הצבעה


החלטה



אושרמינויהגב'אורלישהרבניכעוזרתאישית 
שלהגב'אור-ליניב,סגניתראשהעירייה,בעלותשכר 
של30%משכרמנכ"ל,פה אחד.

 .16אישורהמועצהלמינוימרעוזיריעניכעוזרוהאישישלמרמושיק
גולדשטיין,סגןראשהעירייה,בעלותשכרשל30%משכרמנכ"ל.



הצבעה


11בעד





4נגד 
החלטה


הצבעה





ויויוולפסון,אוריקרמן ,
ד"רגליתלנדסהוט,נירקורן.

אושרמינוימרעוזיריעניכעוזרוהאישישלמרמושיק
גולדשטיין,סגןראשהעירייה,בעלותשכר 
של,30%משכרמנכ"ל,ברוב קולות.

 .17אישורהמועצהלמינוימרטלעמרכמנהללשכתראשהעירייה,
בעלותשכרשל40%משכרמנכ"ל.




רןקוניק,אור-ליניב, 
פרופ'יזהראופלטקה ,
קאריןאינס,עו"דאביעדמנשה, 
בנירייך,סיוןגולדברג,איתמראביבי,
אלעדרוזגוביץ,מושיקגולדשטיין ,
עו"דיעקבשטרן .

13בעד




רןקוניק,אור-ליניב, 
פרופ'יזהראופלטקה ,
קאריןאינס,עו"דאביעדמנשה, 
בנירייך,סיוןגולדברג,איתמראביבי,
אלעדרוזגוביץ,מושיקגולדשטיין ,
עו"דיעקבשטרן,ד"רגליתלנדסהוט ,
נירקורן .







1נגד 

ויויוולפסון 







1נמנע 

אוריקרמן 




החלטה








אושרמינוימרטלעמרכמנהללשכתראשהעירייה
בעלותשכרשל,40%משכרמנכ"ל,ברוב קולות.

 .18אישורהמועצהלמינוימרברוך בן יגאל,נציגציבורמסיעת
גבעתייםשלנו,כחברבוועדהלקידוםמעמדהילד.
הרכבהוועדהלקידוםמעמדהילד 



יו"רהוועדה



טליארגמן






חברתוועדה

קאריןאינס



חברתמועצה-מסיעתליכוד  
נ- 054-2402121












חברתמועצה-סיעתגבעתיים 
שלנו 
נ- 052-8321322


ד"רגליתלנדסהוט 







חברתמועצה–סיעתמרצ 
נ– 054-3087778

חברתוועדה














חברמועצה–סיעתהצעירים 
נ- 054-7742400
חברמועצה–סיעתהצעירים 
נ– 050-9344474

 חברתוועדה

איריתאהרונסון





עובדתעירייה-ראשמנהל 

חינוך,נוערוצעירים
נ050-6404123- 

חברוועדה




כרמיתגלעדי









נציגתמנהלי/ותבתיהספר 
נ- 052-2347600

מיריפרחי


 









עובדתעירייה-מנהלתהאגף 
לשירותיםחברתיים 
נ- 050-8433560

מלכהבןעמרם









נציגתציבור–סיעתגבעתיים 
שלנו 
נ– 052-8617809

חברוועדה



ברוך בן יגאל









נציגציבורמסיעתגבעתייםשלנו 
נ- 

חברוועדה




רונןקריסטל









יו"רועדהוריםמרכזי 
נ- 

חברוועדה




 חברוועדה

דבירפרשטמן









יו"רמועצתהתלמידים 
נ–054-7868444 

מיכאלפינטו





נציגהסתדרותהמורים 
נ– 052-6351610

חברוועדה




רויטלקרקו









מפקדתמשטרתגבעתיים 
נ 050-6274225-

חברוועדה




אמירישרגדות









עובדעירייה-נציגתנועותהנוער 
נ 054-6798769-

חברועדה



 


יוניתפוקס









נציגארגוןהתנדבותי 
נ– 052-217409



סיוןגולדברג
חברוועדה





מ"מחברוועדה איתמראביבי











חברתוועדה








חברתוועדה











הצבעה









פהאחד .

אושרמינוימרברוך בן יגאל,נציגציבור 
החלטה
מסיעתגבעתייםשלנו,כחברבוועדהלקידוםמעמד
הילד,פה אחד.
 .19אישורהמועצהלהרכבועדתמל"ח(משקלשעתחירום)

הרכבוועדהמל"ח 
יו"ר הוועדה

רן קוניק

חבר מועצה  -גבעתיים שלנו
נ054-4952560 -

 מ"מיו"רהוועדהאור-ליניב חברתמועצה-גבעתייםשלנו 
נ-054-2448050 







גדישכנאינציגציבור–סיעת 
חברוועדה 
גבעתייםשלנו 
נ- 052-2466070











פיניזוהרנציגציבור-סיעתליכוד 
נ- 052-2544283



חברוועדה






חברוועדה






ויטוריוישראל



חברוועדה






רונאןקפלןאפנרנציגציבור–מסיעתמרצ 
נ-054-3141232 




נציגציבור-סיעתגמלאים 

נ- 050-8801179


חברוועדה גדוקנין 







יורםכהן
חברוועדה 



רונןאלמוג
חברוועדה 













אילןקלינה
חברוועדה -



מרכזהועדה 






 

חייםבןחיים
חברוועדה 

שריגכץ/משהחג'בי
חברוועדה 


רויטלקרקו
חברתוועדה 


אליזולטה
חברוועדה 



אילןמועלם
חברוועדה 


הרצלצידקי
חברוועדה 


פיניאדרי
חברוועדה 

יונירובינשטיין 
חברוועדה 


מיריפרחי
חברתוועדה 


אסףאדרי
חברוועדה 

איריתאהרונסון 
חברתוועדה 

שריתצולשיין 
חברתוועדה 


רןזיסר 
חברוועדה 

פהאחד .
 הצבעה
הרכבועדתמל"ח,אושרפה אחד .
החלטה




נציגציבור–סיעתצעירים 
נ- 054-4402605

מנכ"להעירייה,עובדעירייה 
מנהלאגףחירוםוביטחון 
עובדעירייה 
נ– 053-3365936
עובדעירייה-מנהלמחלקת 
חירוםוביטחון 
נ054-2402939- 
מפקדהיקל"ר 
רמ"טמל"חאיזורי 
מפקדתמשטרתגבעתיים 
נציגכיבויאש 
מד"א 
ראשענףפס"חמחוזי 
ראשמכלולשפ"ע 
ראשמכלולחינוך 
ראשמכלולאוכלוסיה 
ראשמכלולשליטה 
ראשמכלולפס"ח 
ראשמכלולהנדסה 
ראשמכלולמידעלציבור  

 .20אישור המועצה להרכב וועדת פס"ח (פינוי ,סעד ,חללים) –
וועדת משנה של וועדת מל"ח המקומית


הרכבוועדתפס"ח 

איריתאהרונסון
יו"ר–הוועדה









ראשמנהלחינוך ,
נוערוצעירים 























נציגתארגונינשים 










נציגהמוסדלביטוח 
לאומי 





נציגהמועצההדתית 



אגףביטחוןוחירום 



חבר/תוועדה 






חברוועדה











חברוועדה



יעקבכרמי



חברוועדה



גילצ'רנובסקי 



מזכירתהוועדה



 





שאולפרבר

גילייונגר 

הצבעה



פהאחד .

החלטה



הרכבועדתפס"ח,אושרפה אחד.

 .21אישורהמועצהלמינוימראורפרוינד,נציגציבורמסיעתהצעירים
לוועדתביטחוןבמקוםהגב'עמיתיודייקין.
הרכבוועדתביטחון 


















אחראיצוות 
חברהקדישה 








חברתוועדה 









נציגתארגוני 
המתנדבים 

חברוועדה















עובדתעירייה 



יו"רהועדה






אור-ליניב



חברתמועצה-מסיעתגבעתייםשלנו 
נ 054-2448050-

חברועדה



אלוןבקר







עובדעירייה-מנהליחידתהשיטור 
העירוני 
נ 052-2339341-

חברועדה









אילןקלינה





עובדעירייה 
נ– 054-2402939
מנהלמחלקתחירוםוביטחון 

חברועדה



רונןאלמוג עובדעירייה-מנהלאגףביטחון 
ושירותיחירום 
נ– 053-3360707






חברועדה






חייםבןחיים



נציגיקל"ר 
נ– 052-5760707

חברועדה




חברועדה









רויטלקרקו



נאווהכהן



נציגהמשטרה 
נ– 050-6274225

נציגמשרדהחינוך(מפקחתעלגנ"י) 
נ– 054-4570056

חברועדה



אבישחר

נציגציבור–מסיעתגבעתייםשלנו 

 

















חברועדה






רונאןקפלןאפנר נציגציבור–מסיעתמרצ 
נ–054-3141232 



חברועדה






חברת ועדה





נ- 050-5408361

אילןתמיר



נציגציבור–מסיעתגמלאים 
נ- 052-4700862

אור פרוינד

נציגת ציבור – מסיעת הצעירים
נ050-6871117 -

הצבעה

פה אחד

החלטה

אושרמינויאורפרוינד,נציגציבורמסיעתהצעירים,במקוםהגב'
עמיתיודייקיו,מסיעתהצעירים,פה אחד.

 .22אישורהמועצהלמינוימררן קוניק ,ראש העירייה ,כיו"רהועדה
למיגוראלימותבמקוםהגב'קאריןאינסואישורמרעדי פוזנר,
נציגציבורמסיעתגבעתייםשלנו,כחברבוועדהלמיגורהאלימות.

הרכבהוועדהלמיגוראלימות 

יו"ר הוועדה



חברוועדה



חברוועדה 



מ"מחברוועדה




 






















רן קוניק

חבר מועצה  -סיעת גבעתיים שלנו
נ054-4952560 -

נירקורן 



חברמועצה-סיעתמרצ 
נ- 052-4433045

איתמראביבי


סיוןגולדברג



חברמועצה-סיעתהצעירים 
נ050-9344474- 
חברמועצה–סיעתהצעירים 
נ– 054-7742400

חבר וועדה

עדי פוזנר

נציג ציבור – סיעת גבעתיים שלנו

חברתוועדה 




בתשבעמולה



נציגתציבור-סיעתישעתיד 
נ- 054-3456873

חברוועדה






חברתוועדה 






חברתוועדה

 




חברוועדה



חברועדה


חברועדה


עו"דשירוזנברג נציגציבור-סיעתהליכוד 
נ 054-4811791-


איריתאהרונסון עובדתעירייה-ראשמנהלחינוך ,
נוערוצעירים 


נ 050-6404123-







מיריפרחי





עובדתעירייה-מנהלתהאגףלשירותים 
חברתיים 
נ- 050-8433560




דניפרץ 



מנהלתיכוןאורט 
נ– 050-2119407



יורםכהן

מנכ"להעירייה 



רונןאלמוג

מנהלאגףחירוםוביטחון 



חברועדה



רויטלקרקו

מפקדתמשטרתגבעתיים 






הצבעה

פהאחד .

החלטה



אושרמינוימררן קוניק ,ראש העירייה ,כיו"רהועדהלמיגור
אלימותבמקוםהגב'קאריןאינסואושרמינוימרעדי פוזנר,נציג
ציבורמסיעתגבעתייםשלנו,כחברבוועדהלמיגורהאלימות,פה
אחד .

 .23אישורהמועצהלמינוימר עדי פוזנר,נציגציבורמסיעתגבעתיים
שלנו,כחברבוועדהלמאבקבנגעהסמים.
הרכבהוועדהלמאבקבנגעהסמים 
יו"רהוועדה




 


















קאריןאינס



חברתמועצה-סיעתגבעתייםשלנו 
נ- 054-4952560




חברוועדה




חברוועדה



מ"מחברוועדה




נירקורן 



חברמועצה-סיעתמרצ 
נ- 052-4433045

איתמראביבי


סיוןגולדברג



חברמועצה-סיעתצעירים 
נ 050-9344474-
חברמועצה–סיעתהצעירים 
נ– 054-7742400




בתשבעמולה



נציגתציבור-סיעתישעתיד 
נ- 054-3456873

חברתוועדה


חברוועדה


חבר וועדה

עדי פוזנר

חברתוועדה 




איריתאהרונסון עובדתעירייה-ראשמנהלהחינוך 
נ 050-6404123-




חברתוועדה

 





חברוועדה



חברוועדה











עו"דשירוזנברג נציגציבור-סיעתהליכוד 
נ 054-4811791-


נציג ציבור – סיעת גבעתיים שלנו





מיריפרחי





עובדתעירייה-מנהלתהאגףלשירותים 
חברתיים 
נ- 050-8433560




דניפרץ 



מנהלתיכוןאורט 
נ– 050-2119407







נציגהרשותהלאומיתלמלחמהבסמים 

הצבעה

פהאחד .

החלטה

אושרמינוימר עדי פוזנר,נציגציבור 
מסיעתגבעתייםשלנו,כחברבוועדהלמאבקבנגעהסמים,פה אחד .

 .24אישורהמועצהלמינויהגב'דפנהברפמן,נציגתציבורמסיעתמרצ
כחברהבוועדתתרבותהדיורבמקוםהגב'אילהשני,
אישורמינויהגב'ענתגירלטר,נציגתציבורמסיעתהגמלאים.
כחברהבוועדתתרבותהדיור .
אישורמינוימראיציקוויס,נציגציבורמסיעתגבעתייםשלנו
כחברבוועדתתרבותהדיור .
הרכבוועדתתרבותהדיור 


יו"רהוועדה



טליארגמן






חברתמועצה-סיעתהליכוד 
נ- 054-2402121


חברתוועדה



חברתוועדה



חברתוועדה



חברתוועדה



חברועדה

חברתועדה


 
הצבעה

החלטה



חנההכט



 עובדתעירייה-מנהלתתרבותהדיור 

נ 054-2096748-

נציגתציבור-סיעתמרצ
נ- 053-7345665

דפנהברפמן






ניצןפרידמן






נציגתציבור–סיעתהצעירים 
נ- 052-6701440

שושבלסנהיים






נציגתציבור–סיעתגבעתייםשלנו 
נ- 052-2241414

איציקוויס



נציגציבור–סיעתגבעתייםשלנו 

ענתגירטלר



נציגתציבור–סיעתהגמלאים 

פהאחד .
אושרמינויהגב'דפנהברפמן,נציגתציבורמסיעת
מרצכחברהבוועדתתרבותהדיורבמקוםהגב'אילה
שני,
אושרמינויהגב'ענתגירלטר,נציגתציבורמסיעת
הגמלאים,כחברהבוועדתתרבותהדיור .
אושרמינוימראיציקוויס,נציגציבורמסיעת
גבעתייםשלנוכחברבוועדתתרבותהדיור,פה אחד .

 .25אישורהמועצהלמינויהגב'אילה שני,נציגתציבורמסיעתמרצ,
כחברהבוועדותרווחהוגמלאים.


הרכב וועדת גמלאים
יו"רהוועדה



חברתוועדה



חברוועדה

חברתוועדה



חברוועדה



חברתוועדה



חברוועדה





חברוועדה



חבר וועדה


אליהולצמן






מיריפרחי



עובדתעירייה-מנהלתהאגף 
לשירותיםחברתיים 

ענתחורבשטיינברג

חברמועצה-סיעתגבעתייםשלנו
 
נ-050-5395598

עובדתעירייה-רכזתגמלאים 

נציגתציבור-סיעתגבעתייםשלנו
מריםבר-און
נ- 050-2220472


נציגציבור–סיעתגבעתייםשלנו 
נ– 050-5284135

דניאביב






דינהלוין



נציגתציבור-סיעתגמלאים 
 נ- 054-7911688

בנימיןבןשוהםנציגציבור-סיעתהביתשלנו 
 בגבעתיים 


 נ- 050-5290784


נציגתציבור–סיעתהצעירים 
מאיהבנבנישתי 
 נ– 054-7778162


אילה שני

נציג ציבור – סיעת מרצ
נ–

הרכב וועדת רווחה

עו"דיעקבשטרן 
יו"רהוועדה

חברתוועדה







 



עובדתעירייה-מנהלתהאגףלשירותים 
חברתיים 
עובדתעירייה 
נ- 050-843356








חברתוועדה



חברתוועדה



יסמיןמרחב





חברוועדה



קרןסופר נציגציבור-סיעתהביתשלנובגבעתיים 
נ– 054-6111571












מיריפרחי






חברמועצה–סיעתהביתשלנו 
 

בגבעתיים
נ 050-8577412-

שמואלזילברמן 






נציגציבור-סיעתהגמלאים 
נ- 052-5827071
נציגתציבור-סיעתגבעתייםשלנו 
נ- 050-84427599

חברוועדה



אורנהארנפריד 




נציגתציבור–סיעתהצעירים 
נ- 054-6501089

חבר וועדה

אילה שני

נציגת ציבור – סיעת מרצ
נ-

הצבעה פה אחד.
החלטה אושרמינויהגב'אילהשני,נציגתציבורמסיעתמרצ,כחברהבוועדתרווחה 
וועדתגמלאים ,פה אחד.




 .26אישורהמועצהלמינויגב'עמית טופוס,נציגתציבורמסיעתמרצ,
כחברהבוועדתשפ"ע.

הרכבוועדתשפ"ע 
 

יו"רהוועדה אלעדרוזגוביץ
 








חברמועצה-מסיעתישעתיד 
נ– 052-4818224

חברוועדה



פיניאדרי  

 

עובדעירייה–מנהלאגףשפ"ע 
נ 054-5343430-

חברוועדה





מאוריבלושניק




 



עובדעירייה–מנהלמחלקת
תיאוםובקרה  
נ- 054-2490028


חברוועדה



חברוועדה





חברוועדה



חברוועדה



חבר וועדה

עמיחיגרינוולד 







עו"דאורןמרל




אלונהצליק






יוגבלזר






עמית טופוס

נציגתציבור-מסיעתליכוד 
נ- 054-5701415
נציגציבור-מסיעתגמלאים
נ 054-4344415- 

נציגציבור-מסיעתישעתיד 
נ- 054-3456873




נציגציבור-סיעתהצעירים 
נ 052-4260538-
נציג ציבור – מסיעת מרצ
נ – 050-4500046

חברוועדה

אמירחמיאס









נציגהסוחריםבמרכז 
מסחריכורזין  
נ– 052-8512845


הצבעה

פהאחד 

החלטה

אושרמינויהגב'עמית טופוס,נציגתציבורמסיעת
מרצ,כחברהבוועדתשפ"ע,פה אחד.



 .27אישורהמועצהלמינוימררונאן קפלן,נציגציבורמסיעתמרצ,
כחברבוועדתשורדישואה.
הרכב וועדת שורדי שואה
יו"רהוועדה 
 


מ"מיו"רהוועדה

 


חברוועדה




חברהוועדה 




חברתוועדה 




חבר וועדה

רןקוניק



חברמועצה-סיעתגבעתייםשלנו  
נ 054-4952560-

יעקבלידר
 

נציגציבור-סיעתגבעתייםשלנו
נ 052-2430009-

אורישלוסברג



נציגציבור–סיעתגבעתייםשלנו 
נ– 054-4771051



רינהוייסנציגציבור–סיעתגמלאים 
נ- 054-4571571


הדרהרוזנבלום נציגתציבור–סיעתצעירים
נ- 050-6282958


רונאן קפלן



נציג ציבור – סיעת מרץ
נ-

חברתוועדה דפנהלב עובדתעירייה-רכזתמועדוןקפה 
אירופה 
נ- 






חברתוועדה מיריפרחיעובדתעירייה-מנהלתהאגףלשירותים 
חברתיים 






הצבעה
החלטה




פהאחד .
אושרמינוימררונאן קפלן,נציגציבורמסיעתמרצ,
כחברבוועדתשורדישואה,פה אחד



 .28אישורהמועצהלמינויעו"ד דורון אגוזי,נציגציבורמסיעתהבית
שלנובגבעתיים,כחברוועדתעררבארנונה.

הרכבוועדתעררבארנונה 




עו"ד ניר רשף
יו"ר
חברוועדהרפיגמליאל
חבר וועדה עו"ד דורון אגוזי

הצבעה

פה אחד.



נציג ציבור  -סיעת גבעתיים שלנו
נציגציבור–סיעתגבעתייםשלנו 
נציג ציבור – סיעת הבית שלנו
בגבעתיים

החלטה

אושרמינויעו"ד דורון אגוזי,נציגציבורמסיעתהבית
שלנובגבעתיים,כחברוועדתעררבארנונה,פה אחד.


 .29אישורהמועצהלמינויהגב' אלה ברקאי,נציגתציבורמסיעתמרצ,
כחברהבוועדתצעירים .

הרכבוועדתצעירים 



סיוןגולדברג
יו"רהועדה





מ"מיו"רהוועדה איתמראביבי 






עו"דיעקבשטרן 
חברוועדה






טלגזית
חברוועדה

 



עובדעירייה-מנהלמחלקתהנוער 
נ 054-2609670-

שישנקמן






עובדעירייה-מנהלמדורהצעירים 
נ- 052-3847979

אלירןרובינוב



נציגציבור-סיעתגבעתייםשלנו 
נ– 054-4451889


חברוועדה



חברוועדה



חברתוועדה



חברתוועדה



חבר וועדה

 
הצבעה 

החלטה

חברתמועצה-סיעתהצעירים
נ- 054-774240
חברמועצה–סיעתהצעירים 
נ– 050-9344474 
חברמועצה–הביתשלנובגבעתיים 
נ– 050-8577412

ענתשטיינבך






נציגתציבור–סיעתגבעתייםשלנו 
נ- 052-3883333

אושרתצרפתי






נציגתציבור-סיעתהצעירים 
נ 052-265289- 

אלה ברקאי



נציג ציבור – סיעת מרצ
נ-

פהאחד 
אושרמינויהגב' אלה ברקאי,נציגתציבורמסיעת
מרצ,כחברהבוועדתצעירים,פה אחד .

 .30מינוימרבנירייך,ת.ז,009940206משנהלראשהעירייה,כנציג
העירגבעתייםבמועצתאיגודעריםדן(תברואהוסילוקאשפה).


הצבעה

החלטה




פהאחד .
אושרמינוימרבנירייך,משנהלראשהעירייה, 
ת.ז,009940206משנהלראשהעירייה,כנציגהעיר
גבעתייםבמועצתאיגודעריםדן0תברואהוסילוק
אשפה),פה אחד.

 .31אישור המועצה להרכב התאגידים העירוניים:
עמותת קהילתיים:

חברי מועצה:




יו"ר אור-לי ניב 

סיוןגולדברג
אלעדרוזגוביץ 
גליתלנדסהוט 














 



עובדי עירייה





יורםכהן,מנכ"להעירייה
איריתאהרונסון,ראשמנהלחינוך,נוערוצעירים
רונןאלמוג,מנהלאגףחירוםובטחון  
אבילוי,חשבמנהלחינוך,נוערוצעירים 





נציגי ציבור:




ניליאיצקו



נירשוהם 
אילןטל-ניר(נציגהקונסרבטוריון)
אילהשני 

הצבעה פהאחד .







החלטה אושרהרכבדירקטוריוןעמותתקהילתיים, 
פה אחד.

דירקטוריון תאגיד מי גבעתיים
בני רייך
חיים רוזנבאום
מאור יבלושניק
ענבל מרל
איילת נבו
ארז קוטנר
מירב בן כנען הלר
הצבעה

פה אחד

החלטה

אושר הרכב דירקטוריון תאגיד מי גבעתיים ,פה אחד.

דירקטוריון תלמה ילין
חברי מועצה

פרופ' יזהר אופלטקה
אביעד מנשה
אורי קרמן
עובדי עירייה
אירית אהרונסון
יוני רובינשטיין
אבי לוי
נציגי ציבור
יו"ר עו"ד שי ניסן
עו"ד רוני שאול
איתמר אביטן
הצבעה

פה אחד.

החלטה

אושר הרכב דירקטוריון תלמה ילין ,פה אחד.

ועד מנהל עמותת הספורט העירונית
חברי מועצה
אלי הולצמן
איתמר אביבי
בני רייך
ויוי וולפסון
עובדי עירייה
אירית אהרונסון
פיני אדרי
שולי ברוך בר-דוד
תמיר מילר
נציגי ציבור
יו"ר יורם פומרנץ
יוסי קאשי
מירב פולימר
רמי ישונסקי




ועדת ביקורת
אלי לאור
איציק רובין
הצבעה

פה אחד.

החלטה

אושר הרכב דירקטוריון עמותת הספורט העירונית,
פה אחד.

דירקטוריון יע"ד
חברי מועצה
מושיק גולדשטיין
בני רייך
סיון גולדברג
ויוי וולפסון
עובדי עירייה
יאיר אונפסונג
שרית צולשיין
נטע גייסט פינפולד
מאור יבלושניק
נציגי ציבור
עו"ד איציק אורטמן
עו"ד קרן שמש פרלמוטר
עמי הירשטיין
מנחם טפר
הצבעה

פה אחד.

החלטה

אושר הרכב דירקטוריון החברה הכלכלית יע"ד ,פה אחד.

וועדה מקצועית תיאטרון גבעתיים
יו"ר טלי ארגמן
דוד קיגלר
שרון אבן טוב

ליאור סידוב
אמנון סובובולסקי
אבי אוריה
שמעון כהן
רוני שטרן
יונה זילברמן
אהרון קראוס
הצבעה

פה אחד.

החלטה

אושר הרכב הוועדה המקצועית של תיאטרון גבעתיים ,פה
אחד.

הקרן להשכלה גבוהה
חברי הדירקטוריון מאושרים בכפוף לאישור רשם התאגידים.
חברי מועצה
סיוןגולדברג 
עו"דיעקבשטרן
נירקורן 













עובדיעירייה 
מיריפרחי 
טלגזית
שרוןכרמל

 










 


נציגיציבור 

אפריםפרי-הר
נועהאגא 
אושרתצרפתי





הצבעה

פה אחד.

החלטה

אושר הרכב דירקטוריון הקרן להשכלה גבוהה ,בכפוף
לאישור רשם התאגידים ,פה אחד.


.31אישורתב"רים .

א .תב"ר"מזרקהבהרצוג"– 


14בעד
 הצבעה



רןקוניק,אור-ליניב, 
פרופ'יזהראופלטקה ,











החלטה



1נמנע 





קאריןאינס,עו"דאביעדמנשה, 
בנירייך,סיוןגולדברג, 
איתמראביבי,אלעדרוזגוביץ,
מושיקגולדשטיין ,
עו"דיעקבשטרן, 
ד"רגליתלנדסהוט ,
נירקורן,ויויוולפסון 





אוריקרמן 

תב"ר"מזרקהבהרצוג"אושרברוב קולות.

ב .תב"רים(למעטתב"רמזרקהבהרצוג)
הצבעה

החלטה



פהאחד .



התב"ריםאושרופה אחד .

_________________________________ 
שולי ברוך בר-דוד
רן קוניק

רכזת ישיבות המועצה
ראש עיריית גבעתיים

