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 שלום רב,
 

 5.3.2020מן המניין, בתאריך  21הזמנה לישיבת מועצה מס' הנדון: 
 

 
 , מן המניין, שתתקיים ביום חמישי,21הנך מוזמן/ת לישיבת מועצת העיר מס' 

 בבית ראשונים, סמטת גזית, גבעתיים., 20:00, בשעה 2020במרץ  5–ט' באדר תש"פ, ה

 סדר היום:

 

 שאילתה מאת חבר המועצה, ניר קורן .1

בהמשך לשאילתה החשובה של חבר המועצה עו"ד אביעד מנשה מישיבת המועצה 
האחרונה, שעסקה בכינוס ועדות החובה בקדנציה הקודמת, ברצוני לשאול גם על כינוס 

  ועדות החובה בקדנציה הנוכחית.
 

 לשאול:ברצוני 
מהי התדירות שהיה על יו"ר ועדת התנועה ובטיחות בדרכים, רן קוניק, לכנס את  .1

 הוועדה בראשה עומד, ע"פ החוק?
 

כמה פעמים בפועל כינס רן קוניק, יו"ר ועדת תנועה ובטיחות בדרכים, את הועדה  .2
 ? 2019בראשה עומד בשנת 

 
 שאילתה מאת חבר המועצה ניר קורן .2

 
החשובה של חבר המועצה עו"ד אביעד מנשה מישיבת המועצה  הבהמשך לשאילת

האחרונה, שעסקה בכינוס ועדות החובה בקדנציה הקודמת, ברצוני לשאול גם על כינוס 
  ועדות החובה בקדנציה הנוכחית.

 
 

 ברצוני לשאול:
מהי התדירות שהיה על יו"ר ועדת החינוך, רן קוניק, לכנס את הוועדה בראשה עומד, ע"פ  .1

 החוק?
כמה פעמים בפועל כינס רן קוניק, יו"ר ועדת החינוך, את הועדה בראשה עומד בשנת  .2

2019 ? 
 

 

אישור המועצה למינוי חבר המועצה, מר סיון גולדברג, כמחזיק תיק נכסים ומבני ציבור,  .3

 במקום חבר המועצה, איתמר אביבי.

 



ל, לסיור לימודי אישור המועצה ליציאת מר מאור יבלושניק, סמנכ"ל פיתוח ותפעו .4

 , 15 –מטעם מרכז השלטון המקומי ופורום ה  ,בנושא מדיניות תחבורה ,בלונדון

 18.3.2020 – 15.3.2020בין התאריכים 

 
 16.2.2020, מיום 5/2020אישור המועצה לפרוטוקול ועדת תמיכות מס'   .5

 
הקצאת מבנה  , 18.2.2020, מיום 5, מס' אישור המועצה לפרוטוקול ועדת הקצאות .6

 מגן דוד אדום. –להקמה והפעלת תחנת הזנק לעזרה ראשונה 

 
 אישור המועצה לביטול אישור עבודה נוספת למר רפי חבושה, קב"ט מוסדות החינוך. .7

 
, בנושא תמיכות "מפעל אישור המועצה לעדכון תכנית החומש של עיריית גבעתיים .8

 הפיס".

 
 אישור תב"רים. .9

 

 

 בברכה,

 

 דדו-שולי ברוך בר

 מרכזת ישיבות המועצה

 


