
   86פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מספר 
 בבית ראשונים 2018 יוניב 5 מיום

 
 נוכחים חברי מועצה:

 
 , ראש העירייהמר רן קוניק

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

 לי  ניב, חברת מועצה-הגב' אור
 ויוי וולפסון, חברת מועצה, סגנית ראש העירייההגב' 

 הגב' שרון אורשלימי, חברת מועצה
 הגב' טלי ארגמן, חברת מועצה, משנה לראש העירייה 

 מר מושיק גולדשטיין, חבר מועצה, משנה לראש העירייה
 עו"ד אורנה צדוק, חברת מועצה
 מר ראובן בן שחר, חבר מועצה
 ד'ר עמיחי ברלד, חבר מועצה

 מיר קצנלבוגן, חבר מועצהמר ע
 

 נעדרו:
 

 מר אורי רשטיק, חבר מועצה
 רו"ח עו"ד נועם גבריאלי, חבר מועצה

 הגב' אתי בללי, חברת מועצה
 מר שמוליק צ'צ'יק, חבר מועצה

 הגב' איריס אברהם, חברת מועצה
 

 נוכחים: 
 עו"ד דניאלה גז, יועמ"ש העירייה
 רו"ח גבי סוידאן, מבקר העירייה

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

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 פרוטוקול
 

נציגי של עמותת קהילתיים )אישור המועצה להארכת תוקף מינוי  של חברי ועד המנהל  .1

 .5/2020ציבור(  עד לתאריך 

 ה אחדפ : הצבעה

 שחר(נעדרו מההצבעה: טלי ארגמן, ויוי וולפסון, ראובן בן )

 הארכת תוקף מינוי  של חברי ועד המנהל של עמותת קהילתיים   החלטה:

 אושרה פה אחד., 5/2020נציגי ציבור(  עד לתאריך )

 13.5.2018ועדת שמות מיום עפ"י פרוטוקול הנצחות אישור המועצה ל .2

  פה אחד.  הצבעה:

 פה אחד., אושר 13.5.2018פרוטוקול הנצחות של ועדת שמות מיום  החלטה:

 אישור המועצה להחלפת מורשה חתימה בביה"ס אלון: .3

, גבעתיים, מזכירת בית הספר, תחליף 5, מרחוב המלבן 035805100הגב' נעמה יעקב, ת.ז 

, כמורשת חתימה, נציגת העירייה, בחשבון בית 055666143את הגב' גילה לוסטיג, ת.ז 

. 159396ן שמספרו של בית הספר אלו ובחשבון ההורים 241300הספר "אלון" שמספרו 

 , סניף כורזין, גבעתיים.543החשבונות מתנהלים בבנק הפועלים סניף 

, מנהלת בית הספר. 057704579ימה השני הינה הגב' רגינה אבירם, ת.ז תמורשה הח

 במעמדה לא חל שינוי.

 פה אחד.  הצבעה: 

 פה אחד.החלפת מורשה חתימה בביה"ס אלון, ל אושרה  החלטה: 

, גבעתיים, מזכירת בית 5, מרחוב המלבן 035805100הגב' נעמה יעקב, ת.ז 

, כמורשת חתימה, נציגת 055666143הספר, תחליף את הגב' גילה לוסטיג, ת.ז 

ובחשבון ההורים של בית  241300העירייה, בחשבון בית הספר "אלון" שמספרו 

, 543סניף  . החשבונות מתנהלים בבנק הפועלים159396הספר אלון שמספרו 

 סניף כורזין, גבעתיים.

, מנהלת בית 057704579מורשה החתימה השני הינה הגב' רגינה אבירם, ת.ז 

 הספר. במעמדה לא חל שינוי.

 

 

 



פרוטוקול ישיבת ועדת קשרי ליציאת משלחת לאסלינגן, גרמניה עפ"י אישור המועצה  .4

 , ליציאת משלחת לאסלינגן, גרמניה, 28.5.2018מתאריך חוץ, 

 פה אחד.  הצבעה:

 ,  ליציאת28.5.2018אושר פרוטוקול ישיבת ועדת קשרי חוץ, מתאריך  החלטה:

 פה אחד.משלחת לאסלינגן, גרמניה,  

 
 אישור תב"רים. .5

 פה אחד.  הצבעה:

 .פה אחדהתב"רים אושרו  החלטה:

 

 

 

 

 
 

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

 
_______________      _________________ 

 
 
 


