
 , )ישיבה מיוחדת( 32פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 
 , 2021ינואר ב 20בתאריך ,  2019תאגידים ועמותות עירוניות לשנת  –נושא דוחות כספיים ב

 , גבעתיים.1 לפרתיאטרון גבעתיים, רחוב ליא קניג שטו
 

 נוכחים חברי מועצה
 

 העירייה, יו"ר מועצת העיררן קוניק, ראש 
 גב' אור לי ניב, סגנית ראש העירייה, חברת מועצה

 פרופ' יזהר אופלטקה, חבר מועצה
 מר אלי הולצמן, חבר מועצה

 גב' קארין אינס, חברת מועצה
 עו"ד אביעד מנשה, חבר מועצה

 מר מושיק גולדשטיין, סגן ראש העירייה, חבר מועצה
 העירייה, חבר מועצהמר בני רייך, משנה לראש 

 עו"ד יעקב שטרן, חבר מועצה
 מר סיון גולדברג, חבר מועצה

 מר איתמר אביבי, חבר מועצה
 מר אלעד רוזגוביץ, חבר מועצה

 ד"ר גלית לנדסהוט, חברת מועצה
 מר ניר קורן, חבר מועצה

 מר אורי קרמן, חבר מועצה
 

 ונעדר
 

 עצהגב' טלי ארגמן, מ"מ וסגנית ראש העירייה, חברת מו
 גב' ויוי וולפסון, חברת מועצה

 
 נוכחים 

 
 עו"ד יורם פומרנץ, מנכ"ל העירייה

 עו"ד רנית בראון, יועצת משפטית
 מר שלומי שפירא, גזבר העירייה

 גב' אביבה שבתאי, עוזרת ראש העירייה
 דוד, מרכזת ישיבות מועצה-גב' שולי ברוך בר

 מר מאור יבלושניק, סמנכ"ל תכנון ותפעול
 תמיר מילררו"ח 

 רו"ח חיים רוזנבאום
 רו"ח אבי לוי

 יאיר אונפסונג
 שרון אבן טוב, מנכ"ל קהילתיים

 טל קנר, עמותת קהילתייםרו"ח 
 רו"ח אייל חלד, עמותת הספורט העירונית

  



 סדר היום

 
 עמותות ותאגידים עירוניים. -2019דוחות כספיים לשנת 

 
 הצבעה:

 
 פה אחד. -גבעולים 

 
 פה אחד.  -על גבע 

 
 פה אחד.  - יע"ד  

 
 פה אחד.  -עמותה לקידום הספורט 

 
 פה אחד.   -קהילתיים 

 
 פה אחד.  -הקרן להשכלה גבוהה 

 
 רן קוניק, אור לי ניב, יזהר אופלטקה,  בעד:  12  – תלמה ילין

 אביעד מנשה, קארין אינס, אלי הולצמן,
 יעקב שטרן, מושיק גולדשטיין, בני רייך

  יון גולדברג, איתמר אביבי, אלעד רוזגוביץ.ס
 

 גלית לנדסהוט, ניר קורן, אורי קרמן.  נגד: 3
 

 :החלטה
 

 גבעולים
 על גבע 

 יע"ד
 עמותה לקידום הספורט 

 קהילתיים
 הקרן ל השכלה גבוהה

 
 של התאגידים והעמותות העירוניות הר"מ אושרו 2019הדוחות הכספיים לשנת 

 פה אחד
 

 .ברוב קולותאושר  2019לשנת "תלמה ילין" הדוח הכספי של עמותת 
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