עיריית גבעתיים
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס' 18
מיום רביעי ,ד' בטבת תש"פ1.1.2020 ,
נוכחים:
מר רן קוניק -ראש העירייה
גב' אור-לי ניב -סגנית ראש עיר וחברת מועצה
מר מושיק גולדשטיין-סגן ראש העירייה וחבר מועצה
מר סיון גולדברג – סגן ראש העירייה וחבר מועצה
גב' טלי ארגמן-סגנית וממלאת מקום ראש העירייה וחברת מועצה
מר בני רייך-משנה לראש העירייה וחבר מועצה
גב' ויוי וולפסון -חברת מועצה
מר אלי הולצמן – חבר מועצה
גב' קארין אינס – חברת מועצה
עו"ד אביעד מנשה – חבר מועצה
עו"ד יעקב שטרן – חבר מועצה
מר אלעד רוזגוביץ – חבר מועצה
מר איתמר אביבי – חבר מועצה
ד"ר ניר קורן – חבר מועצה
ד"ר גלית לנדסהוט – חברת מועצה
מר אורי קרמן– חבר מועצה
עו"ד ורו"ח איילת חיים – עוזרת מנכ"ל
עו"ד רנית בראון-יועצת משפטית
מר שלומי שפירא – גזבר 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-רכזת ישיבות המועצה
חסרים:
פרופ' יזהר אופלטקה -חבר מועצה
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על סדר היום:
 .1אישור המועצה למינוי עו"ד קובי ציפורן ,כחבר בדירקטוריון יע"ד במקום עו"ד
קרן שמש פרלמוטר.
 .2אישור המועצה למינוי מר ערן אהרוני ,כחבר בוועדת מל"ח וכחבר בוועדת
ביטחון ,במקום מר חיים בן חיים ,בתפקיד מפקד היקל"ר.
 .3אישור המועצה למינוי עו"ס אנה בלוך ,כחברה בעמותת "על גבע" במקום
עו"ס מירה טנאי ,שיצאה לגמלאות.
 .4אישור המועצה להארכת שירות לגב' דפנה לב לשלושה חודשים נוספים עד
לתאריך .31.3.2020
 .5אישור המועצה למינוי מר נתנאל כהן ,מנהל אגף תחבורה ותשתיות ,כחבר
בוועדות תנועה ,בטיחות בדרכים ונכים.
 .6אישור המועצה למינוי גב' ענבל לוי כיועצת ראש העירייה לקידום מעמד
האישה.
 .7אישור פרוטוקול ועדת תמיכות מס'  4/2019מיום .18.11.2019
 .8אישור תב"רים.

 .1אישור המועצה למינוי עו"ד קובי ציפורן ,כחבר בדירקטוריון יע"ד במקום עו"ד קרן
שמש פרלמוטר.

מר רן קוניק :ערב טוב .ברוכים הבאים לכולם .גם לאורחים שלנו פה ,הסטודנטים .אנחנו
פותחים את ישיבת המועצה מס'  ,18הראשונה בעשור הקרוב .ישיבה מן המניין,
 .1.1.2020יש לנו שמונה סעיפים ,יחסית טכניים ,קצרים .ובסוף תב"רים .אז אנחנו
נתחיל .הסעיף הראשון ,יש לנו החלפה של חבר ביע"ד מטעם מר"צ .אישור המועצה
למינוי קובי ציפורן במקומה של עו"ד קרן שמש פרלמוטר .יש למישהו הערות? היא
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עוזבת .אני חושבת שהיא עוברת דירה .היא עברה דירה .כולם בעד? פה אחד.

הצבעה:

פה אחד.

החלטה:

אושר מינוי עו"ד קובי ציפורן כחבר בדירקטוריון יע"ד
במקום עו"ד קרן שמש פרלמוטר ,פה אחד.

 .2אישור המועצה למינוי מר ערן אהרוני ,כחבר בוועדת מל"ח וכחבר בוועדת ביטחון,
במקום מר חיים בן חיים ,בתפקיד מפקד היקל"ר.

מר רן קוניק :סעיף  .2מינוי מר ערן אהרוני ,הבחור שהחליף את חיים .יש לנו נציג של
מפקד היקל"ר ,חבר בוועדת מל"ח .חבר בוועדת ביטחון .צריכים לאשר אותו במועצה?
גב' אור-לי ניב :כן ,כי הוא חבר בוועדת מל"ח .כל חברי ועדת מל"ח,
מר רן קוניק :אז הוא בעצם נציג של פיקוד העורף.
גב' אור-לי ניב :זה קישור לרשות.
מר רן קוניק :זה קישור ליקל"ר .ערן אהרוני .כולם בעד?
מר בני רייך :הוא לא מבגבעתיים.
גב' אור-לי ניב :הוא ,הוא לא חייב להיות .הוא במקרה גר בגבעתיים.
מר רן קוניק :הוא במקרה תושב העיר .אבל הוא לא קשור אלינו .זה מינוי של הצבא.
גב' אור-לי ניב :זה מינוי צבאי.
מר רן קוניק :הוא תושב העיר במקרה.
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הצבעה:

פה אחד.

החלטה:

אושר מינוי רס"ן ערן אהרוני כחבר בוועדת מל"ח וכחבר
בוועדת ביטחון ,במקום מר חיים בן חיים ,בתפקיד מפקד
היקל"ר ,פה אחד.

 .3אישור המועצה למינוי עו"ס אנה בלוך ,כחברה בעמותת "על גבע" במקום עו"ס
מירה טנאי ,שיצאה לגמלאות.

מר רן קוניק :סעיף  .3אנה בלוך מצטרפת כחברה בעמותת 'על גבע' במקום מירה טנאי
שיצאה לפנסיה .כולם בעד?

הצבעה:

פה אחד.

החלטה:

אושר מינוי עו"ס אנה בלוך כחברה בעמותת "על גבע"
במקום עו"ד מירה טנאי ,שיצאה לגמלאות ,פה אחד.

 .4אישור המועצה להארכת שירות לגב' דפנה לב לשלושה חודשים נוספים עד
לתאריך .31.3.2020

מר רן קוניק .4 :נבחרה מחליפה לדפנה לב ,שלמעשה הגיעה לגיל  70ואמורה לצאת
לפנסיה .דפנה מרכזת בעיקר את נושא שורדי השואה .נבחרה מחליפה ,בחורה בשם
איילת שימחי .אבל בגלל רגישות הנושא ,שורדי שואה ,והכרת האנשים וכו' ,אז אנחנו
רוצים לתת לדפנה עוד שלושה חודשים של חפיפה ,כי איילת נבחרה לפני שבועיים,
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משהו כזה.
עו"ד יעקב שטרן :אז היא אמורה להתחיל בינואר?
מר רן קוניק :כן ,כן.
דובר :מתחילה עכשיו והיא תחפוף אותה שלושה חודשים.
מר רן קוניק :התחילה חפיפה .ואחרי זה דפנה תצא .היא קיבלה כבר ,היה כבר טקס
פרידה .היא קיבלה תעודה.
מר בני רייך :אני הייתי מאריך לה לשנה כי בעוד שלושה חודשים היא תבקש להאריך
עוד פעם .אבל בסדר.
מר רן קוניק :היא יודעת שהיא לא תוכל.
עו"ד יעקב שטרן :חשוב גם להגיד ששורדי השואה מאוד מחוברים אליה ומאוד אוהבים
אותה.
גב' ויוי וולפסון :דפנה? היא מדהימה .בעיני היא עשתה עבודה מצוינת.
עו"ד יעקב שטרן :זה בזכות ולא בחסד ,ההארכה הזאת.
גב' טלי ארגמן :מימי ויוי 20 ,וכמה שנים .נכון ,ויוי?
גב' ויוי וולפסון :לא ,היא פעם ,אני חייבת לומר שזה -
מר רן קוניק :זה עוד לפני ויוי .כשויוי היתה בארגנטינה היא פה ,אני חושב.
גב' ויוי וולפסון :משהו כזה .אבל פעם היא עבדה בעבודות ציבור .ואני חושבת שזו אחת
הדוגמאות של עירייה שמסוגלת לעשות העברה של עובדים .והיא פשוט הגיעה למקום
המתאים לה.
מר רן קוניק :כן .אז לכן ,מאחר ובאמת השורדים מאוד קשורים אליה ,רובם לפחות .והיא
באמת צריכה לעשות חפיפה .באה מישהי חדשה ,זה לא פשוט .וגם צריך לראות שהיא
מתאימה והיא מצליחה .אז בני ,יכול להיות שאתה צודק אולי .אבל כרגע אנחנו מאריכים
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לה שלושה חודשים .וזה בסדר גמור .צריך אישור מועצה בגלל שהיא עברה את גיל .70
כולם בעד? טוב ,יפה .עד עכשיו יש לנו מה אחוזי הצלחה.

הצבעה:

פה אחד.

החלטה:

אושרה הארכת שירות לגב' דפנה לב לשלושה חודשים
נוספים עד לתאריך  , 31.3.2020פה אחד.

 .5אישור המועצה למינוי מר נתנאל כהן ,מנהל אגף תחבורה ותשתיות ,כחבר
בוועדות תנועה ,בטיחות בדרכים ונכים.

מר רן קוניק :סעיף  .5אישור המועצה .יש לנו מנהל אגף תחבורה ותשתיות חדש .בשעה
טובה .נתנאל כהן .אנחנו מאשרים אותו כחבר ועדת התנועה בטיחות בדרכים ונכים.
כולם בעד?
ה צבעה:

פה אחד.

החלטה:

אושר מינוי מר נתנאל כהן ,מנהל אגף תחבורה ותשתיות
כחבר בוועדות תנועה ,בטיחות בדרכים ונכים ,פה אחד.

 .6אישור המועצה למינוי גב' ענבל לוי כיועצת ראש העירייה לקידום מעמד האישה.

מר רן קוניק :סעיף  .6היה מכרז .נבחרה יועצת לקידום מעמד האישה .היא לא עורכת
דין?
דוברת :לא ,לא.
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עו"ד יעקב שטרן :זה תפקיד בתקן מלא? מה זה אומר?
מר רן קוניק :זה תפקיד שקודם כל אתה צריך לפרסם -
גב' ויוי וולפסון :רגע ,זה מישהו חיצונית?
מר רן קוניק :קודם כל מפורסם...
גב' אור-לי ניב :בשלוש שנים האחרונות היתה –
מר אסף אדרי :יועצת ראש העיר לקידום מעמד האישה קודם כל מפרסמים מכרז פנימי.
וזה בנוסף על תפקידה של עובדת העירייה שעובדת .פרסמנו מכרז פנימי .לא היתה
היענות .לאחר מכן,
מר רן קוניק :צריך גם לעמוד בקריטריונים.
מר אסף אדרי :כן ,כן ,בהחלט .יש כמה קריטריונים .תואר אקדמי .יש אפילו בפקודת
העיריות תפקיד סטטוטורי ותפקיד על פי חוק .מאחר ולא צלח המכרז הפנימי ,יצאנו
למכרז פנים חוץ ב 50%-משרה.
מר רן קוניק :לא משרה מלאה.
מר אסף אדרי :ניגשו בשלב הסופי שש מועמדות בסופו של דבר.
עו"ד יעקב שטרן :רק שאלה ,על מנת להבין .איך זה שלא היה  ...באמת ,מעובדי
עירייה...
מר רן קוניק :אני אגיד לך למה .קודם כל ,צריך קריטריונים שאין הרבה לעובדים ,לא
חשוב כרגע נשים או גברים .צריך תואר אקדמי ,לא לכולם יש .ב' ,זה לא בשכר .עובדת
עירייה שרוצה לגשת ,היא לא מקבלת על זה שכר .זה כאילו עוד תיק.
מר אסף אדרי :מקבלת עוד דרגה.
מר רן קוניק :וזו עבודה .זו עבודה עם מועצת נשים .זה לא סתם טייטל .אז לא ניגשו.
אבל פרסמנו .וברגע שלא ניגשו ,אז השלב הבא זה לפרסם מכרז חיצוני בחצי משרה .לא
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במשרה מלאה.
גב' טלי ארגמן :בדרך כלל מגיעים לפה.
מר רן קוניק :היתה גם קודם .היה אותו סיפור גם עם הקודמת .היתה בחורה בשם הילה,
שגם היא ביקשה ,מה?
גב' טלי ארגמן :תמיד מציגים אותם.
מר רן קוניק :את מי?
גב' טלי ארגמן :את המועמדים החדשים .זו לא פעם ראשונה.
מר רן קוניק :אחרי שהם נבחרים? אפשר להביא אותה לישיבה הבאה ולהציג אותה .אין
ש ום בעיה .היא תושבת גבעתיים .ניגשו איזה שלוש או ארבע בנות מגבעתיים .ואין שום
בעיה להציג אותה.
מר אסף אדרי :אגב ,בפעם הקודמת ,לפני שלוש שנים ,פרסמנו שלושה מכרזים פנימיים
וגם אף אחת לא ניגשה.
גב' ויוי וולפסון :לא ,ניגשו .בטח שניגשו .מלא.
מר רן קוניק :בזמנו גם ציפי רצתה.
גב' ויוי וולפסון :לא ניגשה ציפי ,אבל ...
מר רן קוניק :אבל רצתה .אורלי קילשון ,נכון.
גב' אור-לי ניב :ניגשו שלוש נשים.
מר רן קוניק :כן ,כן ,אורלי ,זיכרונה לברכה ניגשה.
גב' אור-לי ניב :והם גם לא ענו על תנאי הסף וחלקן –
מר אסף אדריו :וחלקן לא רצו גם.
גב' אור-לי ניב :לא רצו בסוף.
מר רן קוניק :פה אחד כולם?
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הצבעה:

פה אחד.

החלטה:

אושר מינוי גב' ענבל לוי כיועצת ראש העירייה לקידום
מעמד האישה ,פה אחד.

 .7אישור פרוטוקול ועדת תמיכות מס'  4/2019מיום .18.11.2019

מר רן קוניק :סעיף  ,7לפני אחרון .יש לנו את ועדת התמיכות ,שאישרנו הרגע בוועדת
הכספים .אתה רוצה להסביר על מה אנחנו מצביעים?
מר אסף אדרי :למעשה אתם מתבקשים לאשר את התמיכות לשווי שימוש ,אחד ,בתחום
הספורט .עמותות הספורט .שתיים ,לאיגי ,בתחום נוער וצעירים ושלוש ,בתחום הרווחה.
יש שם ארבע -
עו"ד יעקב שטרן :רגע ,זה בנוסף לפרוטוקול -
מר רן קוניק :זה המשך.
מר אסף אדרי :מדובר בשווי שימוש.
מר רן קוניק :עכשיו אנחנו בהמשך ,השלמה לתמיכות .זה המשך לתמיכה הישירה .זה
נקרא תמיכה עקיפה ,וזה שווי שימוש במתקנים ,אולמות ,מקלטים וכל מה שיש פה .אז
אין פה דברים חדשים ,אגב .זה הכל פחות או יותר אותו דבר בשנים האחרונות .יש פה
את שלושת הקבוצות .שתי קבוצות כדורסל וקבוצת כדורגל.
יש פה שני אולמות כדורסל .אולם תלם ,ומגרש הכדורגל בבית שרת .ואולם תלם גם
לאליצור גבעתיים .זה התחום השלישי ,ה .15-יש פה את עמותת איגי ,של נוער להט"בי,
שהם במסגרת הנוער והצעירים מקבלים גם ,בשדה בוקר ,לא? בשדה בוקר .ויש פה
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ברווחה את עמותת אנוש ,את איל"ן ,את יד שרה ואת צוות ,גימלאי צה"ל .יש לכם את
הסכומים בצד שמאל .הסכומים השנתיים ואת החתימות .יש למישהו שאלות בנושא?
מר בני רייך :אני רק מציין שאני בנושא של עמותות הכדורסל אני לא משתתף בהצבעה.
מר רן קוניק :אז תרשמי ,שולי .רשום לפרוטוקול שבני רייך בנושא של הספורט הוא לא
מצביע כי הוא חבר -
מר בני רייך :בחלק של הכדורסל רק.
מר רן קוניק :בסדר .כי הוא היה חבר בעמותת דור העתיד בכדורסל.
גב' טלי ארגמן :אז מה? ...
מר בני רייך :אולי יש איזה ניגוד אינטרסים .ליתר ביטחון.
מר רן קוניק :כולם בעד?
הצבעה:

 15בעד :רן קוניק ,טלי ארגמן ,אור  -לי ניב ,אביעד מנשה,
קארין אינס ,אלי הולצמן ,סיון גולדברג ,איתמר אביבי ,אלעד
רוזגוביץ ,מושיק גולדשטיין ,יעקב שטרן ,ו יוי וולפסון ,גלית
לנדסהוט ,אורי קרמן ,ניר קורן.
 1נמנע :בני רייך.

החלטה:

אושר פרוטוקול ועדת תמיכות מס'  , 4/2019מיום
 , 18.11.2019ברוב קולות.

 .8אישור תב"רים.

מר רן קוניק :טוב ,תב"רים תציג איילת ,עוזרת של מנכ"ל העירייה.
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עו"ד ורו"ח איילת חיים :טוב ,יש לנו היום חמישה תב"רים .התב"ר הראשון זה הגדלת
תב"ר  ,5098מתחם חינוכי של פטאי .₪ 15,872,020 .כאשר הוא מחולק מקרנות רשות
 ,7,950,000מפעל הפיס  ,4,800,000ומשרד החינוך  .₪ 3,122,020כל ארבעת
התב"רים הבאים הם כולם מקרנות רשות .התב"ר השני זה ביצוע החלפת מתקני משחק
בגני העיר .מדובר ב 500,000-שקלים .ריהוט רחובות ברחבי העיר –  700,000שקלים.
הגדלת תב"ר  5129רחוב המרי ,עבודות תשתיות –  7,500,000שקלים .והתב"ר
האחרון ,החמישי ,מדובר לא בתוספת .זה תכנון תוספת אגף בית ספר גורדון300,000 ,
שקלים .בסך הכל הסכום הכולל זה  .₪ 24,872,020מקרנות רשות 16,950,000
שקלים .מפעל הפיס  4,800,000שקלים וממשרד החינוך .₪ 3,122,020
מר בני רייך :זה שני שליש ושליש ,פחות או יותר.
גב' ויוי וולפסון :יש לי שאלה .פטאי? על מה מדובר?
עו"ד ורו"ח איילת חיים :על ארבעה גנים.
גב' ויוי וולפסון :על הגנים?
מר רן קוניק :גן תלתן נהרס ובונים שם קומפלקס של ארבעה גנים.
גב' ויוי וולפסון :אבל פטאי לא אמור להיות תכנון חדש על כל האזור?
מר רן קוניק :לא איפה שהגן .איפה שבית הספר ,בהמשך .בפטאי יש שתי תוכניות .יש
את התוכנית הזאת,
גב' ויוי וולפסון :תוכנית שכוללת הכל ,עם קריית החינוך והכל.
מר רן קוניק :כן .אני מסביר .זה לא איפה שאנחנו מדברים .אנחנו מדברים על גן תלתן.
גן תלתן נהרס ובמקומו ייבנו ארבעה גנים ועוד שתי קומות ,מפלסים ,שני מפלסים של
חללים לפעילויות כאלה ואחרות .זו התוכנית הזו .יש תוכנית שגם תצא ,לדעתי ,לא בעוד
הרבה זמן .וזה הגדלת בית הספר ובנייה של סוג של קריית חינוך .זה בית הספר הנוכחי.
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השטח שממול ,שהוא בגב של ממלוק ,מהצד השני של הכביש .ויש שני הגנים שנמצאים
היום ,ורד ודגנית ,לדעתי ,בהמשך של בית הספר.
מר אורי קרמן :מה זה ממול? מהצד השני של פטאי?
מר רן קוניק :בצד השני של פטאי יש שטח חום.
גב' ויוי וולפסון :איפה יש גינה?
מר רן קוניק :יש שטח חום .זה חלק מהתוכנית של ממלוק ,שאנחנו מקבלים את החלק
האחורי של הוילה .ליד הגינה הקהילתית .שם אמור להיות אגף חדש של בית ספר .כל
הרחוב אמור -
מר אורי קרמן :וגם בחשבון חלק מהגינה הקהילתית?
גב' ויוי וולפסון :כן.
מר רן קוניק :בקטנה .אבל כל הקומפלקס הולך להיות שטח פתוח .כי הרחוב הולך
להתבטל .הכביש הופך להיות שטח ירוק .לא יהיה מעבר לכלי רכב.
מר אורי קרמן :אז מאיפה תהיה כניסה למתחם?
מר רן קוניק :תהיה כניסה רק פנימה מאחדות העבודה וכניסה מעליית הנוער .יהיו שני
כיוונים.
מר אורי קרמן :רק רגלית.
מר רן קוניק :לא ,עם הרכב.
גב' ויוי וולפסון :אתה מגיע ככה ומגיע ככה.
מר רן קוניק :אתה רק תוכל להסתובב.
מר אורי קרמן :אבל בית הספר הוא יותר בחוץ לכיוון אחדות העבודה מאשר מתחם גנים
הזה שאנחנו מדברים עליו.
מר רן קוניק :במתחם גנים עושים כביש סיבובי .אתה תיכנס לפטאי ,ובין הגן לבין בית
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הספר יהיה לך כביש .אתה תיקח שמאלה ,שמאלה ,אתה תחזור חזרה לאחדות
העבודה .יהיה לופ כזה .לקומפלקס הגדול ,לקריית החינוך ,שהיא תהיה גם על הכביש
עצמו ,זה יהיה מין בית ספר מחובר ,שהכביש יהיה חלק מהחצר.
מר אורי קרמן :אז כן יהיה שם -
מר רן קוניק :לא ,הכביש הזה יבוטל .כמו בבליך .שעובר הכביש באמצע? אותו דבר .זה
לא יהיה כביש ,זו תהיה חצר .פשוט בית הספר יתפרש על שתי הגדות של הרחוב ולא
תהיה נסיעה עם רכב בתוך הרחוב .אין אפשרות .רק מלמעלה ומלמטה ,עם חזרה לשני
הכיוונים ועם מגרש חנייה גם ומגרש ספורט וכו' .זה התכנון פה.
מר בני רייך :יסתובב שם?
מר רן קוניק :לא ,עושים שם ,בגלל שבית הספר יהיה גם בתוך ,יש תוכנית יפה .וזה
אמור לצאת לביצוע בשנה הקרובה .עד שנה ,משהו כזה .זה חלק גם מההסכם עם
חברת תדהר .כנראה ,שבונה כרגע את המגדל ביציאה מהעיר .בתב"ע היא מחויבת
לממן גם בית ספר .זה חלק מהעניין .זה בינתיים .עוד אין משהו קונקרטי לספר עליו
בצורה יותר מפורטת .שאלות נוספות לתב"רים? מצביעים? כולם בעד? תודה רבה
לכולם.
__________________

__________________

רן ק וניק

שולי ברוך בר  -דוד

ראש העירייה

מרכזת ישיבות המועצה
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קובץ החלטות

 .1אישור המועצה למינוי עו"ד קובי ציפורן ,כחבר בדירקטוריון יע"ד במקום עו"ד קרן
שמש פרלמוטר.

הצבעה:

פה אחד.

החלטה:

אושר מינוי עו"ד קובי ציפורן כחבר בדירקטוריון יע"ד
במקום עו"ד קרן שמש פרלמוטר ,פה אחד.

 .2אישור המועצה למינוי מר ערן אהרוני ,כחבר בוועדת מל"ח וכחבר בוועדת ביטחון,
במקום מר חיים בן חיים ,בתפקיד מפקד היקל"ר.

הצבעה:

פה אחד.

החלטה:

אושר מינוי רס"ן ערן אהרוני כחבר בוועדת מל"ח וכחבר
בוועדת ביטחון ,במקום מר חיים בן חיים ,בתפקיד מפקד
היקל"ר ,פה אחד.

 .3אישור המועצה למינוי עו"ס אנה בלוך ,כחברה בעמותת "על גבע" במקום עו"ס
מירה טנאי ,שיצאה לגמלאות.

הצבעה:

פה אחד.

החלטה:

אושר מינוי עו"ס אנה בלוך כחברה בעמותת "על גבע"
במקום עו"ד מירה טנאי ,שיצאה לגמלאות ,פ ה אחד.
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 .4אישור המועצה להארכת שירות לגב' דפנה לב לשלושה חודשים נוספים עד
לתאריך .31.3.2020

הצבעה:

פה אחד.

החלטה:

אושרה הארכת שירות לגב' דפנה לב לשלושה חודשים
נוספים עד לתאריך  , 31.3.2020פה אחד.

 .5אישור המועצה למינוי מר נתנאל כהן ,מנהל אגף תחבורה ותשתיות ,כחבר
בוועדות תנועה ,בטיחות בדרכים ונכים.

הצבעה:

פה אחד.

החלטה:

אושר מינוי מר נתנאל כהן ,מנהל אגף תחבורה ותשתיות
כחבר בוועדות תנועה ,בטיחות בדרכים ונכים ,פה אחד.

 .6אישור המועצה למינוי גב' ענבל לוי כיועצת ראש העירייה לקידום מעמד האישה.

הצבעה:

פה אחד.

החלטה:

אושר מינוי גב' ענבל לוי כיועצת ראש העירייה לקידום
מעמד האישה ,פה אחד.

 .7אישור פרוטוקול ועדת תמיכות מס'  4/2019מיום .18.11.2019
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הצבעה:

 15בעד :רן קוניק ,טלי ארגמן ,אור  -לי ניב ,אביעד מנשה,
קארין אינס ,אלי הולצמן ,סיון גולדברג ,איתמר אביבי ,אלעד
רוזגוביץ ,מושיק גולדשטיין ,יעקב שטרן ,ויוי וולפסון ,גלית
לנדסהוט ,אורי קרמן ,ניר קורן.
 1נמנע :בני רייך.

החלטה:

אושר פרוטוקול ועדת תמיכות מס'  , 4/2019מיום
 , 18.11.2019ברוב קולות.

 .8אישור תב"רים.

הצבעה:

פה אחד.

החלטה:

התב"רים אושרו ,פה אחד.
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