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 סדר היום:


 הצעהלסדרמאתחברתהמועצה,ד"רגליתלנדסהוט: .1


לאלתר של תמיכת עיריית אבקש מחברי וחברות המליאה להצביע להפסקה 

גבעתיים, בין אם באמצעות מדור מורשת ובין בהתקשרויות אחרות, בגרעין 

התורני "קהילת נווה", או בכל גרעין תורני אחר שיבקש לעצב ולשנות את 

 צביון העיר.

אישור מינוי מר בני רייך, המשנה לראש העירייה, כדירקטור בתאגיד "מי  .2

 גבעתיים".

 י הסיעות בוועדות העירייה.אישור מינוי נציג .3


 פרוטוקול


 הצעהלסדרמאתחברתהמועצה,ד"רגליתלנדסהוט:.1


 אבקש מחברי וחברות המליאה להצביע להפסקה לאלתר של תמיכת עיריית גבעתיים,    

 בין אם באמצעות מדור מורשת ובין בהתקשרויות אחרות, בגרעין התורני "קהילת נווה",    

 בכל גרעין תורני אחר שיבקש לעצב ולשנות את צביון העיר. או   

 

 ראש העירייה מסיר את ההצעה לסדר היום בנושא הפסקת התמיכה :החלטת הצבעה  

 גבעתיים. מכיוון ש"קהילת נווה" אינה מקבלת תמיכה מעיריית   

 )לוגו( תיוהחסונושא  רתלהקמת ועדה  להסדהתקיימה הצבעה 

 כל התחומים.בכלל האירועים וב

 

 לי ניב, אלי הולצמן, אביעד מנשה, -רן קוניק, אור בעד: 10 הצבעה:   

 קארין אינס, סיון גולדברג, איתמר אביבי, בני רייך,  

 מושיק גולדשטיין, יעקב שטרן.  

 

 ויוי וולפסון, ניר קורן, אורי קרמן , גלית לנדסהוט.  נגד: 4  



 

 כלבכלל האירועים ובת )לוגו( יוהחסו נושא תלהסדראושרה הקמת ועדה  החלטה:

 התחומים, ברוב קולות.

 

 .אישור מינוי מר בני רייך, המשנה לראש העירייה, כדירקטור בתאגיד "מי גבעתיים".2

 פה אחד. :הצבעה   

 אושר מינוי מר בני רייך, המשנה לראש העירייה, כדירקטור בתאגיד החלטה:   

 "מי גבעתיים", פה אחד.  

 

 אישור מינוי נציגי הסיעות בוועדות העירייה..3

 : פה אחד.הצבעה    

 : אושר מינוי נציגי הסיעות בוועדות העירייה, פה אחד.החלטה    

 

 דוד-שולי ברוך בר     ;ר ן  ק ו נ י ק
 רכזת ישיבות המועצה   ראש עיריית גבעתיים


