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 סדר היום
 

 את גב' ויוי וולפסון, חברת מועצה, בנושא תב"רים הצעה לסדר מ .1
 

 
מדי חודש אנחנו חברי מועצת העירייה מתבקשים לאשר רשימת תב"רים, כאשר כמות 

 המידע העומד לרשותנו היא הרבה פחות ממינימלית.
"הגדלת תב"ר עבודות  4/21"הגדלת תב"רים לשיפוצי קיץ",  8/21כמה דוגמאות: 

 "100"פרויקט שילוט חגיגות  1/9פיתוח", 
ל התב"ר הסופי, סיבה להחלטה על הפרויקט ו"הגדלת בבואנו לאשר אין מידע על לגבי גוד

הסכום" וכמובן שאין אזכור המתבקש בחוק של התב"רים אשר לא נוצלו ונסגרו, או 
 שהתקציב שלהם יעבור לפרויקט אחר.

 
: בעת הגשת התברי"ם לאישור מועצת העיר וועדת הכספים יוגשו נתונים הצעה לסדר

 :בסיסיים
 

 פירוט של תוספות שאושרו לאורך הפרויקט סכום התב"ר המבוקש הכולל (1
 פירוט הפרויקט: שם של המבנה והסיבה לבחירתו לשיפוץ או בניה (2
אם מדובר בפרויקט אחד מתוך תוכנית עבודה, תוצג כל התוכנית: שיפיץ בית  (3

ספר מתוך כמה בתי ספר אשר מתכוונים לשפץ, כנ"ל לגבי בית כנסת או כל מבנה 
 ציבורי אחר.

 התבר"ים או העברתם לפרויקטים אחרים עם אזכור הסיבה לכך. אישור לסגירת (4

 

 לגבעתיים 100-הצעה לסדר מאת גב' ויוי וולפסון, חברת המועצה, בנושא חגיגות ה .2
 

של העיר,   100-היות שעיריית גבעתיים נמצאת בעיצומן של ההכנות לקראת חגיגות ה
, והיום 2021, גם בתקציב יןים נכבדים לעניואנחנו כמועצת העיר התבקשנו לאשר סכומ

 והיות והאירוע משמעותי לכל תושבי העיר לדורותיהם אני מבקשת: בהוספת תב"ר,
 

של  100: להציג לצורך דיון ושיתוף, את התוכנית המתגבשת של חגיגות ההצעה לסדר
 העיר, הן במועצת העיר, והן לציבור הרחב.

 

  בנושא הנצחת נשים חברת המועצההצעה לסדר מאת גב' אילה שני,  .3
 

 בדקתי את שמות הרחובות והכיכרות כפי שהם מופיעים באתר העירייה.
רחובות  57רחובות וכיכרות, מתוכם )לפי ספירתי(  154לפי המופיע באתר, בגבעתיים 

רחובות בלבד ע"ש נשים, והשאר  4וכיכרות נקראים ע"ש גברים )או קבוצת גברים(, 
 שמות כלליים. 

 
, בשנים האחרונות, בהן מכהן מר קוניק כראש העירייה, נוספו כיכרות למיטב ידיעתי

חדשים, שרובם המוחלט ע"ש גברים, ומבין רחובות חדשים שנוספו, ידוע לי על רחוב אחד 
מניין הרחובות ע"ש נשים: סנש, לובטקין,  5 -רחוב ליא קניג. בכך עלה ל –ע"ש אישה 

 רחל, רייק, וקניג כאמור. 
 

לאחרונה אף עודכן שם ביה"ס אורט כך שייקרא ע"ש קובה קרייזמן, ראש העירייה 
לשעבר, אף הוא גבר. וכך מצטרף תיכון זה לרשימת הרוב הגברי: ברנר, אלון, גורדון, 



כצנלסון, בן גוריון, שמעוני, בורוכוב, קלעי, בן צבי. רק תיכון תלמה ילין ובי"ס לאה 
 גולדברג קרויים ע"ש נשים. 

 
 ין צורך להסביר מדוע מצב זה מביש ולא ראוי. יש לעשות לתיקונו ומייד. א
 

 הצעה לסדר:

 כל אתר בעיר בו העירייה קובעת את השם 1.9.21מבקשת, כי החל מיום   •
)רחוב, כיכר, סמטה, בית ספר וכו', ייקרא על שם אישה. הנחייה זו תועבר מיידית 

 לביצוע לוועדת השמות העירונית.
 

 מהלך יזום של העירייה, להחלפת שמות "סתמיים" של מספר רחובותיתבצע  •
)למשל: המורד, המלבן, המעגל, רקפת, כלנית...(  בשמות נשים, כפעילות נוספת 

 שנים לגבעתיים.  100בחגיגת 

 
 ., שנת הלימודים תשפ"בגורדוןאישור המועצה לשינוי מורשי חתימה בביה"ס  .4

 
 בביה"ס קלעי, שנת הלימודים תשפ"ב אישור המועצה לשינוי מורשי חתימה .5

 
 ארכת שירות של סילבי כהן בתפקידה כסייעת.האישור המועצה ל .6

 

 אישור תב"רים. .7
 

 


