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 פרוטוקול

 
 הצעה לסדר מאת ניר קורן: .1

 כינוס הוועדה העירונית לתחבורה ולבטיחות בדרכים.
 

 דברי הסבר
פי הוראות החוק צריכה להתכנס -הוועדה לבטיחות בדרכים הינה ועדת חובה, שעל

לכל הפחות אחת לארבעה חודשים. הוועדה לתחבורה ולבטיחות בדרכים של עיריית 
טרם כונסה בתשעת החודשים מאז הבחירות לרשויות גבעתיים, בה אני חבר, 

א אחת הדרכים היחידות כחבר מועצה מן האופוזיציה, ועדה מסוג זה הי .המקומיות
עבורי לפקח על מדיניות העירייה בתחום התחבורה והבטיחות בדרכים, במיוחד 

לכת ברחובות העיר, ובמיוחד -בתקופה בה מתבצעים שינויים תשתיתיים מרחיקי
בעירייה שבה אין מחלקת תחבורה מתפקדת. נתיבי תחבורה ציבורית, שבילי 

 –תנועה, מעברי חצייה מוגבהים וכיוצא באלו  אופניים, איזורי מיתון תנועה, מעגלי
הם רק חלק קטן מהעניינים שהוועדה העירונית לתחבורה ולבטיחות בדרכים צריכה 
לקדם לטובת שיפור התחבורה ולטובת המאבק בתאונות הדרכים, ושהעיר נמצאת 

מנת לצמצם את הפערים ואת הנזק שנגרם מכך -בפער משמעותי לגביהם. לכן, על
פי חוק(, אני מבקש לכנס את הוועדה -לא התכנסה עד כה )כנדרש עלשהוועדה 

 בתדירות גבוהה יותר מאשר דורש 'החוק היבש'.
 

 הצעת החלטה
מטעמים אלו, אני מבקש מחברי מועצת העיר לקבוע כי וועדת התחבורה של עיריית 

מנת ליזום ולפקח על -גבעתיים תתכנס לכל הפחות אחת לשלושה חודשים על
עירייה בתחום התחבורה, התנועה ובטיחות בדרכים, כאשר את ישיבת תכניות ה

מנת להכין את -על 2019הוועדה הקרובה יש לכנס, לכל המאוחר לחודש אוקטובר 
 תכנית הפעילות השנתית לשנה החדשה.

 
 פה אחד  הצבעה

 
 ועדת זהירות בדרכים של עיריית גבעתיים תתכנס לכל הפחות   החלטה

מנת ליזום ולפקח על תכניות העירייה -עלאחת לשלושה חודשים 
בתחום התחבורה, התנועה ובטיחות בדרכים, כאשר את ישיבת 

-על 2019הוועדה הקרובה יש לכנס, לכל המאוחר לחודש אוקטובר 
 .פה אחד, מנת להכין את תכנית הפעילות השנתית לשנה החדשה

 
 

 אישור המועצה ליציאת משלחת למקדוניה עפ"י פרוטוקול ישיבת ועדת   .2

 . 20.6.209קשרי חוץ, מתאריך 

 לי ניב, קארין אינס, -רן קוניק, אור  בעד 8  הצבעה
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 סיון גולדברג, איתמר אביבי, עו"ד יעקב שטרן.
 

 ניר קורן.ויוי וולפסון, ד"ר גלית לנדסהוט,   נגד 3   
 

 יציאת משלחת למקדוניה עפ"י פרוטוקול ישיבת  החלטה 



 ברוב קולות., אושרה 20.6.2019ועדת קשרי חוץ, מיום 
 
 

ואישור פרוטוקול ועדת תמיכות מס'  2019אישור המועצה לתבחינים לשנת  .3

 , בנושא רווחה וחינוך.23.5.2019, מיום 2/2019

 פה אחד  2019הצבעה אישור תבחינים לשנת 
 

 .פה אחדלוועדת תמיכות אושרו  2019תבחינים לשנת  החלטה
 
 

 לי ניב, קארין אינס, -רן קוניק, אור   בעד 8  הצבעה סעיף רווחה
 פרופ' אופלטקה, מושיק גולדשטיין,

 סיון גולדברג, איתמר אביבי, 
 עו"ד יעקב שטרן.

 ויוי וולפסון, ד"ר גלית לנדסהוט,   נגד 3    
 ניר קורן.

  
 , 23.5.2019, מיום 2/2019פרוטוקול ועדת תמיכות מס'   החלטה

   ברוב קולותבנושא רווחה אושר 
 

 
 פה אחד הצבעה סעיף חינוך

 
 , 2/2019פרוטוקול ועדת תמיכות מס/   החלטה

 פה אחד. , בנושא חינוך, אושר23.5.2019מיום 
 
 

 
 אישור המועצה למינוי עו"ד רו"ח איילת חיים כחברה בדירקטוריון  .4

 .תאגיד מי גבעתיים

 פה אחד.  הצבעה

 אושר מינוי עו"ד רו"ח איילת חיים כחברה בדירקטוריון החלטה

 .פה אחדתאגיד מי גבעתיים,   

 

 אישור המועצה למינוי מר אורי רשטיק כחבר בדירקטוריון  .5

 תאגיד מי גבעתיים.

 פה אחד הצבעה

 אושר מינוי מר אורי רשטיק כחבר בדירקטוריון  החלטה



 , פה אחד.מי גבעתייםתאגיד 

 

אישור המועצה למינוי מר חיים רוזנבאום כחבר בדירקטוריון תאגיד מי  .6

 גבעתיים.

 פה אחד.  הצבעה

 אושר מינוי רו"ח חיים רוזנבאום כחבר בדירקטוריון  החלטה

 פה אחד.תאגיד מי גבעתיים,   

 

 אישור תב"רים. .7

 פה אחד הצבעה
 

 פה אחד. התב"רים אושרו החלטה
 
 
 
 
 

_________________     __________________ 

 דוד –שולי ברוך בר       רן קוניק
 רכזת ישיבות מועצת העיר    ראש עיריית גבעתיים
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