
 עיריית גבעתיים
 10מן המניין מס' שלא פרוטוקול ישיבת מועצה 

 18.6.2019, טתשע" סיוןב ט"ו, לישימיום ש

 נוכחים:

 סגנית ראש עיר וחברת מועצה -לי ניב-גב' אור

 סגן ראש העירייה וחבר מועצה-מר מושיק גולדשטיין

 סגן ראש העירייה וחבר מועצה  –מר סיון גולדברג 

 וחברת מועצה העירייהת וממלאת מקום ראש סגני-גב' טלי ארגמן

 וחבר מועצה העירייהמשנה לראש -מר בני רייך

 חבר מועצה -פרופ' יזהר אופלטקה

 חברת מועצה -גב' ויוי וולפסון

 חבר מועצה  –מר אלי הולצמן 

 חבר מועצה  –עו"ד אביעד מנשה 

 חבר מועצה –עו"ד יעקב שטרן 

 חבר מועצה –מר אלעד רוזגוביץ 

 חבר מועצה  –מר אביבי מר אית

 חבר מועצה –ד"ר ניר קורן 

 חבר מועצה  –מר אורי קרמן

 מנכ"ל העירייה- עו"ד יורם פומרנץ

 מ"מ יועצת משפטית-עו"ד שרונה לוי

 עוזרת למנכ"ל העירייה –עו"ד נטע גייסט פינפולד 

 יועמ"ש העירייה-עו"ד דניאלה גז

 תמנהלת התחדשות עירוני –גב' רקפת פסו קונפורטס 
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 עוזרת ראש העירייה –גב' אביבה שבתאי 

 מבקר העירייה –רו"ח גבי סוידאן 

 רכזת ישיבות המועצה-גב' שולי ברוך בר דוד

 חסרים:

 ראש העירייה -מר רן קוניק

 חברת מועצה –גב' קארין אינס 

 חברת מועצה  –ד"ר גלית לנדסהוט 

 

 על סדר היום:

 ]התווסף לסדר היום[  10מס' אישור הקדמת ישיבת המועצה שלא מן המניין  * 

 אישור המועצה לחוק עזר לגבעתיים.  .1 

 

 ]התווסף לסדר היום[  10אישור הקדמת ישיבת המועצה שלא מן המניין מס'  * 

 

 . כולם מאשרים את זה?10אני פותחת את ישיבה שלא מן המניין מס' : גב' טלי ארגמן

 חרת לא היו מאשרים כל כך מהר. יש איזה משחק או משהו, איפה. 

 

הוחלט פה אחד להקדים את ישיבת המועצה שלא מן המניין מס' החלטה: 

10 . 

 

 אישור המועצה לחוק עזר לגבעתיים.  .1
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מכיוון שמדובר כאן סדר היום הוא אישור המועצה לחוק עזר לגבעתיים. : גב' טלי ארגמן

אחזור על זה שוב.  מכיוון שמדובר כאן  בחוק עזר, חברים, אני רוצה שתשמעו כי אני לא

בחוק עזר עירוני, מדובר במדיניות וחשוב מאוד שראש העירייה יהיה נוכח כאן. לכן אנחנו 

 דוחים את זה. מורידים מסדר היום. מי בעד? 

 את לא צריכה הצבעה. זו החלטה שלך. : גב' אביבה שבתאי

ה, היא טוענת שלא צריך, בסדר.  שוב, אישור המועצה, לא צריך הצבע: גב' טלי ארגמן

בסדר היום זה אישור המועצה לחוק עזר לגבעתיים. מכיוון שמדובר בחוק עזר עירוני 

 ומדיניות אז ראש העירייה חייב להיות נוכח כאן. אז פעם הבאה. 

  -זה לא נגד, פשוט : גב' ויוי וולפסון

 אני נועלת את הישיבה הזאת. : גב' טלי ארגמן

 

ן שמדובר בחוק עזר עירוני ומדובר במדיניות חשובה מכיוו החלטה:

 נוכחותו של ראש העיר ולכן הנושא ירד מסדר היום. 

 

__________________ 

 רן קוניק

 ראש העירייה

__________________ 

 דוד-שולי ברוך בר

 מרכזת ישיבות המועצה
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 קובץ החלטות

 התווסף לסדר היום[ ] 10אישור הקדמת ישיבת המועצה שלא מן המניין מס'  * 

 
 

הוחלט פה אחד להקדים את קיום ישיבת המועצה שלא מן החלטה: 

 . 10המניין מס' 

 

 אישור המועצה לחוק עזר לגבעתיים.  .1

 
 

 הנושא הורד מסדר היום. 

 
 
 


