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 נוכחים חברי מועצה

 
 מר רן קוניק, ראש העירייה, יו"ר המועצה

 גב' טלי ארגמן, מ"מ וסגנית ראש העירייה, חברת מועצה
 לי ניב, סגנית ראש העירייה, חברת מועצה-גב' אור

 מנשה, חבר מועצהעו"ד אביעד 
 גב' קארין אינס, חברת מועצה

 מר אלי הולצמן, חבר 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
 ר מועצהמר אלעד רוזגוביץ, חב

 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 רנית בראון, יועצת משפטית
 מר שלומי שפירא, גזבר העירייה

 כללי מר אסף אדרי, סמנכ"ל משאבי אנוש ומנהל
 מר מאור יבלושניק, סמנכ"ל תכנון ותפעול

 גב' אביבה שבתאי, עוזרת ראש העירייה
 דוד, מרכזת ישיבות מועצה-גב' שולי ברוך בר

 עו"ד ורו"ח איילת חיים, עוזרת מנכ"ל
 

 נעדרו
 

 עו"ד יורם פומרנץ, מנכ"ל העירייה
  רו"ח גבי סוידן, מבקר העירייה



 פרוטוקול
 

 סדר יום

 

 אישור המועצה למינוי עו"ד קובי  ציפורן, כחבר בדירקטוריון יע"ד  .1

 במקום עו"ד קרן שמש פרלמוטר.

 פה אחד  הצבעה

 אושר מינוי עו"ד קובי ציפורן כחבר בדירקטוריון יע"ד  החלטה

 במקום עו"ד קרן שמש פרלמוטר, פה אחד.  

 

 ערן אהרוני כחבר בוועדת מל"ח  רס"ןאישור המועצה למינוי  .2

 וכחבר בוועדת ביטחון,  במקום מר חיים בן חיים, בתפקיד מפקד היקל"ר.

 פה אחד. הצבעה

 אושר מינוי רס"ן ערן אהרוני כחבר בוועדת מל"ח החלטה

 וכחבר בוועדת ביטחון, במקום מר חיים בן חיים, בתפקיד  

 מפקד היקל"ר, פה אחד.  

 

גבע" במקום  אישור המועצה למינוי עו"ס אנה בלוך כחברה בעמותת "על .3

 .עו"ס מירה טנאי, שיצאה לגמלאות

 פה אחד הצבעה

 אושר מינוי עו"ס אנה בלוך כחברה בעמותת "על גבע" במקום החלטה

 עו"ס מירה טנאי, שיצאה לגמלאות, פה אחד.  

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

 .31.3.2020לתאריך 

 אחד.פה  הצבעה



 אושרה הארכת שירות לגב' דפנה לב לשלושה חודשים נוספים החלטה

 , פה אחד.31.3.2020עד לתאריך   

 
אישור המועצה למינוי מר נתנאל כהן, מנהל אגף תחבורה ותשתיות כחבר  .5

 .בוועדות תנועה, בטיחות בדרכים ונכים

 פה אחד. הצבעה

 ותשתיותאושר מינוי מר נתנאל כהן, מנהל אגף תחבורה  החלטה

 כחבר בוועדות תנועה, בטיחות בדרכים ונכים, פה אחד.  

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

 האישה.

 פה אחד הצבעה

 אושר מינוי גב' ענבל לוי כיועצת ראש העירייה לקידום החלטה

 מעמד הילד, פה אחד.  

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

 לי ניב, -רן קוניק, טלי ארגמן, אור בעד: 15 הצבעה

 אביעד מנשה, קארין אינס, אלי הולצמן,    

 סיון גולדברג, איתמר אביבי, אלעד רוזגוביץ,     

 מושיק גולדשטיין, יעקב שטרן, ויוי וולפסון,    

 גלית לנדסהוט, אורי קרמן, ניר קורן.    

 בני רייך.  נמנע 1  

 

 , 18.11.2019, מיום 4/2019אושר פרוטוקול ועדת תמיכות מס'  החלטה

 ברוב קולות.  

   



 
 אישור תב"רים .8

 פה אחד הצבעה

 התב"רים אושרו פה אחד. החלטה

 

_________________     __________________ 

 דוד –שולי ברוך בר       רן קוניק
 רכזת ישיבות מועצת העיר    ראש עיריית גבעתיים

 


