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 נוכחים חברי מועצה:
 רן קוניק, ראש העירייה

 בני רייך, חבר מועצה, מ"מ ראש העירייה וסגן ראש העירייה
 משנה לראש העירייהחבר מועצה, מושיק גולדשטיין, 

 מועצהעו"ד אורנה צדוק, חברת 
 ויוי וולפסון, חברת מועצה, סגנית ראש העירייה

 שמוליק צ'צ'יק, חבר מועצה
 עמיר קצנלבוגן, , חבר מועצה 

 אורי רשטיק, חבר מועצה
 

 נעדרו:
 

 פרופ' יזהר אופלטקה, חבר מועצה )בחו"ל(
 לי ניב, חברת מועצה-אור

 אתי בללי, חברת מועצה
 נועם גבריאלי, חבר מועצה

 חברת מועצהשרון אורשלימי, 
 איריס אברהם, סגנית ראש העירייה, חברת מועצה

 טלי ארגמן, משנה לראש העירייה, חברת מועצה
 ראובן בן שחר, חבר מועצה

 דר' עמיחי ברלד, חבר מועצה
 

 נוכחים: 
 יורם כהן, מנכ"ל העירייה

 עו"ד דניאלה גז, יועצת משפטית
 שלומי שפירא, גזבר העירייה

 מרכזת ישיבות מועצהבר דוד, -שולי ברוך
 



 פרוטוקול
 

 אישור המועצה למינוי חברי דירקטוריון נוספים ביעד: .1
 

 חבר מועצה דר' עמיחי ברלד 
 נציגת ציבור –הגב' אלונה שפר)קארו( 

 נציגת ציבור-פרלמוטר-הגב' קרן שמש
 חברת דירקטוריון –עו"ס ענת חורב שטיינברג, אגף הרווחה 

 
 

 כלית:דירקטוריון יע"ד, החברה הכל
 

 חברי מועצה
 יו"ר –רן קוניק, ראש העירייה 

 חבר דירקטוריון -בני רייך, מ"מ ראש העירייה וסגן ראש העירייה
 חבר דירקטוריון -עו"ד נועם גבריאלי 

 חבר דירקטוריון –דר' עמיחי ברלד 
 

 עובדי עירייה
 

 חבר דירקטוריון –יורם כהן, מנכ"ל העירייה 
 חבר דירקטוריון -הארנונה יאיר אונפסונג, מנהל אגף 

 חברת דירקטוריון -עתידה יערי, מנהלת מוסדות חינוך 
 חברת דירקטוריון –עו"ס ענת חורב שטיינברג, אגף הרווחה 

 
 נציגי ציבור
 חבר דירקטוריון-קובי נחום 

 חברת דירקטוריון -הגב' קרן שמש פרלמוטר 
 חברת דירקטוריון –הגב' אלונה שפר )קארו( 

 חבר דירקטוריון  -ן עמי הירשטיי
 

 פה אחד. הצבעה:
 

 –אושר מינוי חברי דירקטוריון  נוספים בחברה הכלכלית יעד  החלטה:
  פה אחד.

 
 חבר מועצה דר' עמיחי ברלד   

 נציגת ציבור –הגב' אלונה שפר)קארו( 
 נציגת ציבור-פרלמוטר-הגב' קרן שמש

 עובדת עירייה–עו"ס ענת חורב שטיינברג, אגף הרווחה 
 

אישור מינוי עו"ד יואב חמדי הלוי ליו"ר ועדת הערר לארנונה במקום מר רפי  .2
 גמליאל.

 
 .פה אחד הצבעה:

 



אושר מינוי עו"ד יואב חמדי הלוי ליו"ר ועדת הערר לארנונה  החלטה:
 ., פה אחדבמקום מר רפי גמליאל

 

 דוד-שולי ברוך בר       רן קוניק
 המועצהרכזת ישיבות      ראש עיריית גבעתיים 

 
_______________     ________________ 


