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 סדר היום

 
אמונים של חבר המועצה מטעם סיעת מרצ/גבעתיים החופשית שמחליף את חבר הצהרת 

 המועצה, ניר קורן:
 

 אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי במועצה
 

שאילתה מאת חברת המועצה, הגב' אילה שני, בנושא דוכני חב"ד ברחבת קניון  .1
 גבעתיים.

 
 עומד בכיכר קניון גבעתיים למעלה משלוש שנים )מצ"ב תמונות(.דוכן חב"ד להנחת תפילין 

 
 

 הדוכן עומד בשטח עירוני השייך לעיר גבעתיים ולכן בניהול ופיקוח העירייה.
 

 קובע את הדבר הבא: 1965 –חוק עזר לגבעתיים )שימור רחובות( תשכ"ה 
 
 להפריע או לרחוב נזק לגרום העלול דבר כל רחוב מעל יבליט ולא ברחוב אדם יניח לא( א( .2

 ולא דבר אותו של לפריקתו או לטעינתו כן לעשות דרוש אם אלא, בו לתנועת הציבור או לניקויו
 .לכך הדרוש הסביר הזמן מן יותר

 שיש בצורה דבר כל, לרחוב מעל או בגג או בגזוזטרה, במעקה, בחלון יתלה ולא אדם יניח לא( ב)
 .לרחוב סכנה שיפול בו

 .ברחוב בקורת תא או שוחה, תעלה אדם יחסום ולא יכסה לא( ג)
 ראש מאת בכתב הרשאה לפי, מיוחד צורך לרגל ארעית בניה מותרת זה בסעיף האמור אף על( ד)

 .ההרשאה לתנאי העיריה ובהתאם
 

 ברצוני לשאול:
 

מדוע עומד הדוכן הנ"ל בכיכר עירונית תקופה כה ארוכה בניגוד להוראת חוק העזר?  .1
 הצבתו שם מפריעה לתנועת הציבור.שהרי 

 
ברור שהדוכן אינו עומד שם באופן ארעי, ולכן גם הרשאה מיוחדת בכתב אינה רלוונטית.  .2

אף הן מופיעות בחוק  -לכן, האם יתכן שהעירייה נוהגת בדוכן זה לפי ההוראות הבאות  
 העזר:

 
 ולחנויות קפה לבתי היתר

 )ג"התשמ, ז"התשכ: תיקונים(
 או פרגודים, שולחנות, כסאות המדרכה על להעמיד היתר לתת רשאי העיריה ראש( א( .3

 מכונות, אוטומטיות מאזניים, בזה וכיוצא בר, מזנון, קפה בית, לצרכי מסעדה שמשיות
 להצגת, בזה כיוצא אחר מכשיר או אחרת כל מכונה או, ומכירתם מיצים או גלידה לייצור
 פרחים או אדניות, של עציצים להעמדה או להצגה וכן, חנות בחזית להעמדתה או סחורה
 פירות לממכר חנות בחזית וירקות פירות ובהם ארגזים הצגת, פרחים חנות בחזית

, לתיתו לסרב, לתיתו העיריה ראש רשאי, זה סעיף לפי היתר; החזית לקיר וירקות בצמוד
 .לבטלם או לשנותם, מהם לגרוע, עליהם ולהוסיף בו תנאים לכלול, לבטלו או להתלותו

 .בהיתר תנאים להתנות רשאי העיריה ראש( ב)
 .בתוספת שנקבע כפי אגרה תשולם היתר בעד( ג)
 .נתינתו תאריך שלאחר בדצמבר 31 ביום יפקע היתר( ד)

 
 אם כן,

 



 האם ההיתר מתחדש מדי שנה, ומהם השיקולים לחידוש ההיתר?  .1
 האם נגבתה אגרה ובאיזה סכום?  .2
 נוספים מקבלים היתר העמדה מהעירייה ובמה עיסוקם?אילו דוכנים  .3
 מהם שיקולי העירייה במתן היתר לדוכנים אלה? .4

 
 ה מאת חברת המועצה הגב' אילה שניתשובה לשאילת

 
דוכן חב"ד להנחת תפילין הינו מבנה שאיננו מבנה של קבע, הינו מבנה על גלגלים הניתן 

 לשינוע בכל רגע נתון.
 

עומדת בניגוד לחוק עזר לגבעתיים )שימור רחובות(, שכן אינו מהווה הצבת הדוכן אינה 
 מכשול, לא גורם נזק, אינו מהווה סכנה ולא חוסם תעלה או שוחה ברחוב.

 
מאחר ואין מכירה של מוצרים ו/או של שירות, לא נדרש קבלת היתר לבתי הקפה 

 ולחנויות.
 

 הצעה לסדר מאת גב' ויוי וולפסון, חברת מועצה .2

 
העיר יציג בפני המועצה ויקיים דיון בישיבה הקרובה לגבי תוכניות התנועה ראש 

העירוניות המתוכננות לשנים הקרובות, בהתייחסות לתוכניות ההתחדשות העירונית, 
כולל תוכניות לרכב פרטי, רכב דו גלגלי, תחבורה ציבורית, ועדכון לגבי תקן חניה 

 ופתרונות חניה בשטחים ציבוריים.
 

 טההחלהצעת 
  .באחת מהישיבות הקרובות יוצגו תכניות העירייה בתחום התחבורה ויתקיים דיון בנושא

 
 הצבעה

 פה אחד.
 

 אישור המועצה לתיקון תקנון עמותת תלמה ילין. .3
 

 הצבעה:
רן קוניק, אור לי ניב, אביעד מנשה, אלי הולצמן, יזהר אופלטקה, קארין אינס,  בעד: 12

 אלעד רוזגוביץ.סיון גולדברג, איתמר אביבי,  בני רייך,יעקב שטרן מושיק גולדשטיין, 
 קפלן.-ויוי וולפסון, גלית לנדסהוט, אילה שני, רונאן אפנר נגד: 4
 

 תיקון תקנון עמותת תלמה ילין אושר ברוב קולות. החלטה:
 

 עתיים בוועדות ובתאגידים העירונייםאישור המועצה למינוי נציגים של סיעת מרצ וגב .4
 

 :הצבעה
 אחד.פה 

 
 :החלטה

ולתאגידים העירוניים, פה אושרו מינויי נציגי סיעת מרצ גבעתיים החופשית לועדות 
 אחד עפ"י רשימה מצורפת.

 
 אישור המועצה למינוי גב' לאה פרייברג כחברה בתאגיד מי גבעתיים. .5

 
 הצבעה

 פה אחד.
 

 החלטה
 אושר מינוי גב' לאה פרייברג כחברה בתאגיד מי גבעתיים.

 
 המועצה לשינוי מורשי חתימה בביה"ס ברנראישור  .6

 



בי"ס  החשבון על שם  חשבון רשות. -  40020גבעתיים, חשבון  - 640בנק הפועלים סניף 
 ברנר.

 
 חשבון הורים. החשבון על שם - 582216חשבון גבעתיים,  – 640בנק הפועלים סניף, 

 בי"ס ברנר.
 

 059757443כרגע מורשות חתימה: רונית גרייף, ת.ז 
 201626603צופית רמדי, ת.ז 

 
 , במקום 069982825ת.ז  יש להכניס לחשבון כמורשת חתימה את ג'ואל )יעל( נטף, 

 צופית רמדי שעזבה.
 

 הצבעה
 פה אחד.

 
 החלטה

 אושר שינוי מורשה חתימה בביה"ס ברנר, פה אחד.
 

 אישור המועצה ליציאת סגנים להשתלמות  סגנים של ראשי רשויות. .7
 

 הצבעה
 )יזהר אופלטקה נעדר מההצבעה( פה אחד

 
 החלטה

 פה אחד.בשכר, ראשי רשויות,  ם ומשנים אושרה יציאת סגנים להשתלמויות של סגני
 

 אישור תב"רים. .8
 

 :הצבעה
 פה אחד )יזהר אופלטקה נעדר מההצבעה(

 
 :החלטה

 התב"רים אושרו פה אחד

  



 

 אחרי לפני סוג )ח"מ/נציג( 

 קורן ניר קפלן רונאן ציבור נציג פסח-ביטחון/מלח

 קורן ניר קפלן רונאן ציבור נציג יקיר העיר

 קורן ניר שני אילה ציבור נציג תרבות הדיור

 קפלן רונאן לנדסהוט גלית חבר מועצה קשרי חוץ

 קפלן רונאן קורן ניר בר מועצהח תחבורה וזה"ב

 קפלן רונאן קורן ניר חבר מועצה מיגור אלימות

 קפלן רונאן קורן ניר חבר מועצה סמים ואלכוהול

 קורן ניר קפלן רונאן ציבור נציג שורדי שואה

 + נציגבר מועצהח שמות
 ציבור

 + שרוןקורן ניר 
 אורשלימי

 + שרוןקפלןרונאן 
 אורשלימי

 קורן ניר אורשלימי שרון ציבור נציג נוער

 קורן ניר ברקאי ציבור נציג צעירים

 שני אילה קורן ניר חבר מועצה מכרזי בכירים

 שני אילה וולפסון ויוי חבר מועצה עמותת הספורט

חבר מועצה+נציג  קהילתיים
 ציבור

 + נירקפלן רונאן  אלה +לנסהוטגלית 
 קורן

 קפלן רונאן קרמן אורי חבר מועצה תלמה ילין

 לנסהוט גלית קורן ניר חבר מועצה קרן להשכלה גבוהה
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