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 נוכחים חברי מועצה:
 

 מר רן קוניק, ראש העירייה
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 הגב' טלי ארגמן, חברת מועצה, משנה לראש העירייה 
 מר מושיק גולדשטיין, חבר מועצה, משנה לראש העירייה
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 מר עמיר קצנלבוגן, חבר מועצה
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 הגב' אתי בללי, חברת מועצה

 מר שמוליק צ'צ'יק, חבר מועצה
 הגב' איריס אברהם, חברת מועצה
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 אביבה שבתאי, עוזרת ראש העירייההגב' 
 דוד, רכזת ישיבות מועצה-הגב' שולי ברוך בר

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 פרוטוקול

 
 

 אישור המועצה להחלפת מורשה חתימה בבית הספר "בורוכוב". .1

הגב' מרים לוקסנבורג תחליף את הגב' עטרה בשן, מנהלת ביה"ס הפורשת של 

ותהיה מורשת חתימה בחשבון הבנק של בית הספר  ביה"ס "בורוכוב"

 "בורוכוב".

 פה אחד. הצבעה:

 הגב' מרים לוקסנבורג תחליף את הגב' עטרה בשן, מנהלת  החלטה:

ותהיה מורשת חתימה  בית הספר הפורשת של ביה"ס "בורוכוב"

 פה אחד. -בחשבון הבנק של בית הספר "בורוכוב" 

 פה אחד. –הספר "בורוכוב" אושרה החלפת מורשה חתימה בבית 

 

 

 אישור המועצה להחלפת מורשה חתימה בבית הספר "גורדון" : .2

הגב' ארנה גביזון, תחליף את מר ליאור זליגמן המנהל הפורש של ביה"ס 

 "גורדון"  ותהיה מורשת חתימה בחשבון הבנק של בית הספר "גורדון".

 פה אחד. הצבעה:

הגב' ארנה גביזון, תחליף את מר ליאור זליגמן המנהל הפורש של  החלטה:

ביה"ס "גורדון"  ותהיה מורשת חתימה בחשבון הבנק של בית הספר 

 "גורדון".

 פה אחד. –אושרה החלפת מורשה חתימה בבית הספר "גורדון"  

 

 
 
 
 
 



 
 

אישור המועצה להצטרפות עיריית גבעתיים לתכנית "ברית ערים לאיכות  .3

 .15 –הסביבה", של פורום ה 

 פה אחד. הצבעה:

 )ראובן בן שחר נעדר מההצבעה(  

 אושרה הצטרפות עיריית גבעתיים לתכנית "ברית ערים לאיכות  החלטה:

 פה אחד. –הסביבה" 

 

להסדרתם כעמותה עירונית  אישור המועצה לתיקון תקנון עמותת "על גבע" .4

 .מורשת עפ"י נוהל משרד הפנים

 פה אחד. הצבעה:

 )ראובן בן שחר וויוי וולפסון נעדרו מההצבעה(.  

 אושר תיקון תקנון עמותת "על גבע" להסדרתם כעמותה עירונית החלטה:

 פה אחד. –מורשת עפ"י נוהל משרד הפנים  

 

אבי אנוש ומנהל כללי ומר אישור המועצה ליציאת מר אסף אדרי, סמנכ"ל מש .5

אלכס רבין, מנהל מחלקת מערכות מידע להשתלמות בתערוכת ערים חכמות 

 .2018בנובמבר  13-15בברצלונה, בין התאריכים 

 יורו למשתתף. 997עלות הנסיעה: 

 פה אחד. הצבעה:

 )ראובן בן שחר וויוי וולפסון נעדרו מההצבעה(.  

אושרה יציאת מר אסף אדרי, סמנכ"ל משאבי אנוש ומנהל כללי ומר  החלטה:

אלכס רבין, מנהל מחלקת מערכות מידע, להשתלמות בתערוכת 

 – 2018בנובמבר  13-15ערים חכמות בברצלונה, בין התאריכים 

 פה אחד.



 

 

 אישור תב"רים. .6

 

 פה אחד. הצבעה:

 )ראובן בן שחר נעדר מההצבעה(  

 פה אחד.התב"רים אושרו  החלטה:

 

 

 

 

 

 
 
 

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