
  43מן  המניין מספר שאינה פרוטוקול ישיבת מועצה 
 בחדר ישיבות., 2016 בספטמבר 04מיום 

 
 :מועצה חברי נוכחים

 העירייה ראש, קוניק רן
 מועצה חברת, ניב לי-אור
  מועצה חברת, בללי אתי

 פרופ' יזהר אופלטקה, חבר מועצה
 העירייה ראש וסגן העירייה ראש מ"מ, מועצה חבר, רייך בני

 העירייה לראש משנה, מועצה חבר, גולדשטיין מושיק
 מועצה חברת, צדוק אורנה ד"עו

 מועצה חברת, העירייה ראש סגנית, אברהם איריס
 ראובן בן שחר, חבר מועצה

 עמיר קצנלבוגן, חבר מועצה
 

 עזבו:
 ראובן בן שחר, חבר מועצה

 עמיר קצנלבוגן, חבר מועצה
 פרופ' יזהר אופלטקה, חבר מועצה

 
 :נעדרו
 מועצה חבר, גבריאלי נועם

 מועצה חבר, ברלד עמיחי' דר
 מועצה חבר, רשטיק אורי
 מועצה חברת, העירייה לראש משנה, ארגמן טלי
 מועצה וחברת העירייה ראש סגנית, וולפסון ויוי

 מועצה חבר, ציק'צ שמוליק
 מועצה חברת, אורשלימי שרון

 
 : נוכחים

 העירייה ל"מנכ, כהן יורם
 משפטית יועצת, גז דניאלה ד"עו

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

ראובן בן שחר להודיע שאין לשנות את שעת ישיבת  שמיד עם פתיחת הישיבה, ביק
 מחברי המועצה. 100%המועצה ללא הסכמה של 

וישקול צעדיו אם  18:00לשעה  19:00שעת ההתכנסות משעה הוא מתנגד להקדמת 
 הישיבה תמשך בכל זאת.

 
שהיא השעה הנקובה  19:00הוחלט לצאת להפסקה ולהמשיך את הישיבה בשעה 

 בזימון המקורי.
 

אישור המועצה לתיקון תקנון יעד לאחר אישור הלשכה המשפטית של  .1
 משרד הפנים.

 



 ריס אברהם, אתי בללי()נעדרו מההצבעה: אי פה אחד הצבעה:
 

אושר תקנון יעד לאחר אישור הלשכה המשפטית של  :החלטה
 פה אחד. –משרד הפנים 

 
אישור מועצה ליציאתם של רן קוניק, ראש העירייה והגב' אביבה שבתאי,  .2

עוזרת ראש העירייה, למסע לפולין עם תלמידי בית הספר שמעון בן צבי, 
 .14-19/9/2016בין התאריכים 

 
 $ לאדם.1,035 –עלות הנסיעה 

 
 .)נעדרו מההצבעה: איריס אברהם, אתי בללי( פה אחד הצבעה:

 
אושרה יציאתם של רן קוניק, ראש העירייה והגב' אביבה  החלטה:

שבתאי, עוזרת ראש העירייה, למסע לפולין עם תלמידי 
 – 14-19/9/2016בית הספר שמעון בן צבי, בין התאריכים 

 פה אחד.
 

 דוד-שולי ברוך בר       רן קוניק
 רכזת ישיבות המועצה      ראש עיריית גבעתיים 


