פרוטוקול ישיבת מועצה מס'  16מן המניין
בתאריך  6בנובמבר  ,2019בבית ראשונים
נוכחים חברי מועצה
מר רן קוניק ,ראש העירייה
גב' טלי ארגמן ,מ"מ וסגנית ראש העירייה ,חברת מועצה
גב' אור לי ניב ,סגנית ראש העירייה ,חברת מועצה
פרופ' יזהר אופלטקה ,חבר מועצה
עו"ד אביעד מנשה ,חבר מועצה
גב' קארין אינס ,חברת מועצה
מר אלי הולצמן ,חבר מועצה
מר מושיק גולדשטיין ,סגן ראש העירייה ,חבר ועדה
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
מר בני רייך ,משנה לראש העירייה
נוכחים
עו"ד רנית בראון ,יועצת משפטית
רו"ח גבי סוידן ,מבקר העירייה
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
סדר היום
 .1אישור המועצה למינוי עו"ד יורם פומרנץ כמ"מ נוסף ליו"ר ועדת מל"ח.
הצבעה

פה אחד

החלטה

מינוי עו"ד יורם פומרנץ כמ"מ נוסף ליו"ר ועדת
מל"ח אושר ,פה אחד.

 .2אישור המועצה לשינוי מורשה חתימה בחשבון הורים וחשבון ביה"ס,
בבית הספר "שמעון בן צבי":
גב' שלומית דובדבני ,סגנית מנהלת בית הספר ,ת.ז  ,22824924תכנס
כמורשת חתימה במקום גב' אביבה כפרי ,ת.ז  072410848ובנוסף לגב' אלה
ספיר גונן ,מנהלת בית הספר ,ת.ז .56823719
הצבעה

פה אחד

החלטה

אושר שינוי מורשה חתימה בחשבון הורים וחשבון ביה"ס
בביה"ס "שמעון בן צבי" ,פה אחד.
גב' שלומית דובדבני ,סגנית מנהלת בית הספר,
ת.ז  ,22824924תכנס כמורשת חתימה במקום
גב' אביבה כפרי ,ת.ז  072410848ובנוסף
לגב' אלה ספיר גונן ,מנהלת בית הספר ,ת.ז .56823719

 .3אישור המועצה להארכת מינוי עו"ד איילת נבו ועו"ד טליה חדד כחברות
בדירקטוריון תאגיד מי גבעתיים.
הצבעה

פה אחד.

החלטה

אושרה הארכת מינוי עו"ד איילת נבו ועו"ד טליה חדד

כחברות בדירקטוריון תאגיד מי גבעתיים ,פה אחד.

 .4אישור המועצה להפעלת מערך תחבורה מטרופולני בסופי שבוע בשיתוף עם
עיריית תל – אביב ,עד לסכום של  300אש"ח בשנה .כתב ההתחייבות
ייחתם בין שתי הרשויות.
הצבעה

 13בעד :רן קוניק ,אור-לי ניב ,יזהר אופלטקה ,אלי הולצמן,
אביעד מנשה ,קארין אינס ,סיון גולדברג,
איתמר אביבי ,אלעד רוזגוביץ ,ויוי וולפסון,
גלית לנדסהוט ,ניר קורן ,אורי קרמן
 3נגד :טלי ארגמן ,מושיק גולדשטיין ,יעקב שטרן.

החלטה

אושרה הפעלת מערך תחבורה מטרופולני בסופי שבוע
בשיתוף עם עיריית תל אביב ,עד לסכום של  300אש"ח
בשנה ,ברוב קולות.

 .5אישור תב"רים.
הצבעה

פה אחד.

החלטה

התב"רים אושרו פה אחד.

_________________

__________________

רן קוניק
ראש עיריית גבעתיים

שולי ברוך בר – דוד
רכזת ישיבות מועצת העיר

