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לכבוד

--------------------------------

 שלום רב,

10.7.2019, בתאריך 12הזמנה לישיבת מועצה מן המניין מס' הנדון: 

,שתתקייםביוםרביעי,12הנךמוזמן/תלישיבתמועצתהעירמןהמניין,מספר

ה תשע"ט, בתמוז 10–ז' בשעה2019ביולי סמטתגזית,19:00, בביתראשונים, ,

גבעתיים.

סדר היום:

שאילתהמאתד"רגליתלנדסהוט: .1

ימיםאחרתוםכלרבעוןיוגשלמועצתהעיריה60לפיפקודתהעיריות,בתוך

דו"חכספיבנוגעלאותוהרבעון.להלןתיאורהדרישהמתוךהמדריךלנבחר

(:194,פירוטהדו"חבעמוד26)עמוד



 

 מדוע לא הוגש דו"ח רבעוני לסיכום הרבעון הראשון של–שאלתיהיא
עד לסוף חודש מאי? מתי יוגש דו"ח זה? 2019שנת  

 הצעה לסדר מאת חבר המועצה ניר קורן: .2


.0-3פיקוחמוניציפליוולונטריעלמעונותוגניילדיםבגילאי


:דבריהסבר

בשבועותהאחרוניםעלהאלסדרהיוםהציבוריוהתקשורתינושאהפיקוח
(לא1965חוקהפיקוחעלמעונות).3עד0עלהמעונותוגניהילדיםבגילאי

נותןלציבורההוריםבישראלאתהמענההקייםביחסלפיקוחעלהתהליכים
כךשנוצרמצבא בסורדיהחינוכייםועלבריאותובטחוןהילדיםבגילהרך,

חינוךחסרי אנשי עלוליםלהיותתחתאחריותםשל ילדינו )או-בו הכשרה
במקריםחמוריםמכך,כפישנחשפנולאחרונה,גםחשופיםלאלימותפיזית(
אולחילופיןלהעבירימיםשלמיםבמבניםפיזייםמסוכנים,כלזאתכאשר

ו השונים, המועצה אגפי כך. על לדעת יכולים לא הילדים אגףהורי בפרט
אשר עד נוסף, עירוני מענה לתת יכולים עסקים לרישוי והאגף החינוך

בתנאי עמידה של אכיפה בעצמה תבצע ישראל בתחום-ממשלת הן סף,
החינוכיוהןבתחומיהבריאותוהבטיחות.

גני מחויבים יהיו אליהם מסודרים, נהלים לקבוע יכולה גבעתיים עיריית
חובת כמו וברורים פשוטים כללים לנסח ניתן למשל, כך, בעיר. הילדים
כפתור מוסדר, ילדים הורדת אזור אש, לבטיחות ציוד ממ"ד, הימצאותו
נושא על לפקח העיריה יכולה בנוסף, באלו. וכיוצא מצלמות או מצוקה

ותהיושרשלצוותהעובדיםבגניםובמעונות,כמותהילדיםבכלקבוצתתעוד
אנשי וכו'. ראשונה עזרה הגשת קורסי ריענון לכמותהמטפלות, ביחס גיל



את יקבעו בעירייה עסקים לרישוי ובאגף החינוך באגפי המקצוע
הקריטריוניםהסופיים.

יתלאכוףפיקוחעלברורלישנכוןלעכשיואיןיכולתחוקיתבידירשותמקומ
ההוריםועם יחדעםועדי העירייה, אבל מעונותשאינםבפיקוחממשלתי,
כלהמידע ירוכז שבמסגרתו מנגנון יכוליםליצור הגננותוהמטפלותעצמן,
מערך מעין יווצר למעשה וכך אחד, במקום ברורים קריטריונים ע"פ

אסףיהווהמקורוולונטרישלהכפפהלפיקוחהרשותהמקומית.המידעשיי
-פיגילאיםועל-מידעמתעדכןביחסלכללגניהילדיםוהמעונות,בחלוקהעל

פיאיזוריםבעיר,וכךיוכלוההוריםלקבלאתההחלטהלגביהרשמהלמעון
על אחר או ילדים-כזה וגני מעונות אינפורמטיביתמספקת. בסיסתשתית

זהוכךיוכלוההוריםשלאירצולקחתחלקבפרויקטזה,לאיופיעובמסמך
וגורמי ההורים ועדי בשיתוף שנוסחו בתקנים עומדים לא שהם לדעת
שיתוף באמצעות מדינתי, פיקוח בהיעדר למעשה, כך בעירייה. המקצוע
ציבורובאמצעותפיקוחוולונטרישל"כוחותהשוק"נוכללתתמענה,גםאם

חלקי,להוריםהדואגיםליקרלהםמכל.


:הצעתהחלטה
גבעתיים עיריית כי לקבוע העיר מועצת מחברי מבקש אני אלו, מטעמים

 בגילאי הילדים וגני מעונות על פיקוח מערך בהקמת ע"פ0-3תתמוך
קריטריוניםשיקבעובאגףהחינוךובאגףלרישויעסקים,ותרכזבמקוםאחד
אתהמידעלגביהמעונותוגניהילדיםבעיר)לכלהפחותעדלתחילתפיקוח

מימטעםהממשלה(.רש
 

גדותלמשרתמנהלתתחוםקשריקהילהבאגףאישורהמועצהלמינויגב'טליהרחל .3

 שכרמנכ"ל.30%להתחדשותעירונית,באמצעותחוזהאישי,בשכרשל

מנהלתתחוםתכנוןבאגףלהתחדשותלמשרתאישורהמועצהלמינויגב'דנהעקיבא, .4

 משכרמנכ"ל.30%שלעירונית,באמצעותחוזהאישיבשכר

בנושאמחוזיתבוועדתערר,כנציגתציבור,אישורהמועצהלמינויגב'אמירהמלאמנט .5

 .תכנוןובניה

בהצבעהלמינויולכהונת,מרבנירייך,משנהלראשהעירייהנוכחהשתתפותושל .6

 דירקטורבתאגידמיגבעתיים,אנונדרשיםלהצבעהנוספתוהפעם,לאבנוכחותו.

המועצהלמינוימרבנירייךכחברבדירקטוריוןתאגידמיגבעתיים.אישור

ועדתשמותשהתקיימהבתאריך.ההנצחותאושרובישיבתאישורהמועצהלהנצחות .7

23.6.2019: 

שהפטנקבגינתחילהאווירעלשמושלאריהילובז"למגריאתקר–אריה ילוב ז"ל .א

 שהיהממקימיהקבוצהוהקפטןעדליוםמותו.

רמב"םעלשמהשליפהירקוניז"לבשכונתכיכרהקריאת–יפה ירקוני ז"ל .ב

 קפהשנקרא"צליל".ופתחהעםאמהבית30–שהתגוררהבגבעתרמב"םמשנותה



 אישורהמועצהלבקשהלשינוינוהלהקצאתמקרקעיןשלעירייתגבעתיים. .8

 ."גבע-על"עמותתאישורהמועצהלהרכב .9

 פקודת(ל1)2סעיףלפיכפקידגביההלויעו"דיואבחמדיאישורהמועצהלמינוי .11

.המיסים)גביה(

 אישורהמועצהלהסכםתרומהעםיחידתדובדבןלהקמתפינתהנצחהלזכרושל .11

 סמ"רשחרסטרוגז"ל.

 בכבוד רב,
 

 דוד –שולי ברוך בר 
 רכזת ישיבות מועצת העיר
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