פרוטוקול מועצה מן המניין מס' 8
מיום  ,15.5.2019בית ראשונים ,גבעתיים.
נוכחים חברי המועצה:














רן קוניק ,ראש עיריית גבעתיים
אור-לי ניב ,סגנית ראש העירייה ,חברת מועצה
אלי הולצמן ,חבר מועצה
קארין אינס ,חברת מועצה
עו"ד אביעד מנשה ,חבר מועצה
מושיק גולדשטיין ,סגן ראש העירייה ,חבר מועצה
עו"ד יעקב שטרן ,חבר מועצה
סיון גולדברג ,חבר מועצה
איתמר אביבי ,חבר מועצה
ויוי וולפסון ,חברת מועצה
ד"ר גלית לנדסהוט ,חברת מועצה
ד"ר ניר קורן ,חבר מועצה
אורי קרמן ,חבר מועצה

נעדרו:





נכחו:





טלי ארגמן ,מ"מ וסגנית ראש העירייה ,חברת מועצה
בני רייך ,משנה לראש העירייה ,חבר מועצה
פרופ' יזהר אופלטקה ,חבר מועצה
אלעד רוזגוביץ ,חבר מועצה

עו"ד דניאלה גז
עו"ד יורם פומרנץ
רו"ח גבי סוידן
שולי ברוך בר-דוד

 היועצת המשפטית מנכ"ל העירייה מבקר העירייה -רכזת ישיבות המועצה

סדר היום:
 .1הצעה לסדר מאת גב' ויוי וולפסון :הקמת ועדה לקידום שוויון מגדרי.
נושא השוויון מגדרי כנושא מהותי וראוי לטיפול בשלטון המקומי עבר שינוי
לאורך השנים האחרונות .לפני כשני עשורים הוקמו מועצות נשים שניסו
לייצג ולתת מקום לקול הנשי שכל כך חסר סביב שולחן מועצת העיר
(בגבעתיים  5מתוך  17חברות וחברים).
בשנים האחרונות התקדמנו ורשויות השכילו להפוך את הנושא ה"שיוויון
מגדרי" מדיון צדדי ובלתי פורמלי לועדה עירונית פורמלית שמאפשרת שיח
דמוקרטי ,מכיל ושקוף .גוף שמאפשר התמודדות מערכתית עירונית בסוגיות
השוויון המגדרי בכל תחומי האחריות העירוניים.
אני מבקשת מראש העירייה להקים ועדה עירונית לשוויון מגדרי דומה
לשאר הועדות ,תורכב מנבחרות ונבחרי ציבור מכל סיעות המועצה על פי
גודלם במועצה.
הצבעה

 9נגד :רן קוניק ,אור-לי ניב ,אלי הולצמן,
קארין אינס ,אביעד מנשה,
יעקב שטרן ,מושיק גולדשטיין ,סיון גולדברג,
איתמר אביבי.

 4בעד :ויוי וולפסון ,ניר קורן ,גלית לנדסהוט,
אורי קרמן.
החלטה

כל נושא השוויון המגדרי מטופל בתקופה האחרונה באופן
מצוין .יש שדרוג עצום בטיפול בנושא המובל ע"י אור-לי ניב,
סגנית ראש העירייה.

 .2אישור המועצה לתבחינים בנושא ספורט לועדת תמיכות לשנת .2019
הצבעה

פה אחד.

החלטה

תבחיני הספורט לשנת  2019אושרו פה אחד.

 .3אישור המועצה לפרוטוקול ועדת תמיכות מס'  ,1/2019מיום .29.4.2019
הצבעה

פה אחד.

החלטה

פרוטוקול ועדת תמיכות מס'  ,1/2019אושרו פה אחד.

 .4אישור המועצה להנצחת ערן הרינג ז"ל (לאחר אישור ועדת שמות) ,בוגר
ביה"ס קלעי ,חניך ומדריך בקן הנוער העובד והלומד ,נפטר ממחלה קשה
בשנת .2017
אופן ההנצחה :ספסל עם שיר "ואני הייתי ברוש"  ,הספסל ממוקם מתחת
לבית המשפחה וסמוך לקן הנוער העובד והלומד.

הצבעה

פה אחד.

החלטה

אושרה הנצחת ערן הרינג (לאחר אישור ועדת שמות),
בוגר ביה"ס קלעי ,חניך ומדריך בקן הנוער העובד
והלומד ,נפטר ממחלה קשה בשנת .2017
אופן ההנצחה :ספסל עם השיר "ואני הייתי ברוש",
הספסל ממוקם
מתחת לבית המשפחה וסמוך לקן הנוער העובד
והלומד ,פה אחד.

 .5אישור המועצה למינוי רו"ח מירב הלר ליו"ר דירקטוריון תלמה ילין ,במקום
מר רן קוניק ,ראש העירייה.
הצבעה

פה אחד.

החלטה

אושר מינוי רו"ח מירב הלר ליו"ר דירקטוריון
תלמה ילין ,במקום מר רן קוניק ,ראש העירייה,
פה אחד.

 .6אישור המועצה למינוי מר נועם לאור כחבר בועד המנהל של עמותת הספורט
העירונית במקום מר יוסי קאשי.
הצבעה

פה אחד

החלטה

אושר מינוי מר נועם לאור כחבר בועד המנהל של
עמותת הספורט העירונית במקום מר יוסי קאשי ,פה
אחד.

 .7אישור המועצה למינוי עו"ד רנית בראון – ארז לתפקיד היועצת המשפטית
של העירייה בשכר של  85%משכר מנכ"ל.
הצבעה

 9בעד

רן קוניק ,אור-לי ניב ,אלי הולצמן,
קארין אינס ,אביעד מנשה,
יעקב שטרן ,מושיק גולדשטיין ,סיון גולדברג,
איתמר אביבי.

 4נגד ויוי וולפסון ,ניר קורן ,גלית לנדסהוט ,אורי קרמן

החלטה

אושר מינוי עו"ד רנית בראון-ארז לתפקיד יועצת המשפטית
של העירייה ,בשכר של  85%משכר מנכ"ל ,ברוב קולות.

 .8אישור תב"רים.
הצבעה

פה אחד.

החלטה

התב"רים אושרו פה אחד.

________________
רן קוניק
ראש עיריית גבעתיים

_________________
שולי ברוך בר-דוד
רכזת ישיבות המועצה

