
   67 פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מספר
 .6חדר ישיבות, שינקין ב 2018 מאיב 22מיום 

 
 נוכחים חברי מועצה:

 
 מר רן קוניק, חבר מועצה, ראש העירייה

 ניב, חברת מועצה לי -הגב' אור
 פרופ' יזהר אופלטקה, חבר מועצה, סגן ראש העירייה

 וסגן ראש העירייהמר בני רייך, חבר מועצה, מ"מ ראש העיר 
 הגב' ויוי וולפסון, חברת מועצה, סגנית ראש העירייה

 מר מושיק גולדשטיין, חבר מועצה, משנה לראש העירייה
 מר עמיר קצנלבוגן, חבר מועצה

 
 נעדרו:

 
 הגב' טלי ארגמן, חברת מועצה, משנה לראש העירייה

 רו"ח עו"ד נועם גבריאלי, חבר מועצה
 ההגב' אתי בללי, חברת מועצ

 עו"ד אורנה צדוק, חברת מועצה
 מר אורי רשטיק, חבר מועצה

 מר שמוליק צ'צ'יק, חבר מועצה
 הגב' שרון אורשלימי, חברת מועצה

 מר ראובן בן שחר, חבר מועצה
 דר' עמיחי ברלד, חבר מועצה

 הגב' איריס אברהם, חברת מועצה
 

 נוכחים: 
 

 מר יורם כהן, מנכ"ל העירייה
 העירייה עו"ד דניאלה גז, יועמ"ש

 הגב' אביבה שבתאי, עוזרת ראש העירייה
 דוד, רכזת ישיבות מועצה-הגב' שולי ברוך בר

 הגב' טלי וינטר, יועצת ועדת תמיכות
 מר אסף אדרי, סמנכ"ל משאבי אנוש ומנהל כללי

 מר שלומי שפירא, גזבר העירייה
 
 
 

 
 
 
 
 



 פרוטוקול
 

, בתחום 7.5.2018מיום , 2/2018אישור המועצה לפרוטוקול ועדת תמיכות מס'  .1

 ספורט ורווחה.

 )חבר המועצה בני רייך לא השתתף בהצבעה על תחום פה אחד הצבעה:

 הספורט בגין היותו חבר הנהלת עמותת דור העתיד(. 

 ,7.5.2018, מיום 2/2018אושר פרוטוקול ועדת תמיכות מס  החלטה: 

 בתחום ספורט ורווחה, פה אחד.

  

, בתחום 7.5.2018, מיום 3/2018אישור המועצה לפרוטוקול ועדת תמיכות מס'  .2

 ספורט, נוער וקהילה, חינוך. 

 פה אחד )חבר המועצה בני רייך לא השתתף בהצבעה על תחום הצבעה:

 הספורט בגין היותו חבר הנהלת עמותת דור העתיד.          

 , 7.5.2018ום , מי3/2018אושר פרוטוקול ועדת תמיכות מס  החלטה:

 בתחום ספורט, נוער וקהילה, חינוך, פה אחד.

 

ום ח, בת14.5.2018מיום  4/2018אישור המועצה לפרוטוקול ועדת תמיכות מס'  .3

 הספורט.

 פה אחד )חבר המועצה בני רייך לא השתתף בהצבעה על תחום הצבעה:

 הספורט בגין היותו חבר הנהלת עמותת דור העתיד.     

 , 14.5.2018יום , מ4/2018אושר פרוטוקול ועדת תמיכות מס  החלטה:

 פה אחד. , בתחום ספורט

 

 
 דוד-שולי ברוך בר       רן  קוניק

 רכזת ישיבות המועצה     ראש עיריית גבעתיים
 

_______________      _________________ 


