
"אאדרב,תשע"טכ
2019מרץ,28

6פרוטוקול מועצה שאינה מן המניין מס' 
ב"בית ראשונים" 20193.027.מיום 

נוכחים חברי המועצה:

רןקוניק,ראשעירייתגבעתיים
טליארגמן,מ"מוסגניתראשהעירייה
ליניב,סגניתראשהעירייה,חברתמועצה-אור
אופלטקה,חברמועצהפרופ'יזהר
אליהולצמן,חברמועצה
עו"דאביעדמנשה,חברמועצה
מושיקגולדשטיין,סגןראשהעירייה,חברמועצה
עו"דיעקבשטרן,חברמועצה
סיוןגולדברג,חברמועצה
איתמראביבי,חברמועצה
אלעדרוזגוביץ,חברמועצה
אוריקרמן,חברמועצה
נירקורן,חברמועצה
ליתלנדסהוט,חברתמועצהד"רג

נעדרו:

בנירייך,משנהלראשהעירייה
קאריןאינס,חברתמועצה
ויויוולפסון,חברתמועצה

:נכחו
היועצתהמשפטית-עו"דדניאלהגז
מנכ"להעירייה-עו"דיורםפומרנץ
מבקרהעירייה-רו"חגביסוידאן
עוזרתאישיתלראשהעירייה-אביבהשבתאי
-שוליברוךבר הרכזתישיבותהמועצ-דוד
עוזרתמנכ"להעירייה-עו"דנטעגייסטפיינפולד

סדר היום:

שאילתות מאת חברת המועצה ד"ר גלית לנדסהוט, סיעת מרצ גבעתיים חופשית .1

:1שאילתה 



למפעילים של בריכת רמב"ם. עד היום לא יצא בחודש מרץ יסתיים הזיכיון שניתן 
מכרז להענקת זיכיון למפעיל חדש. הבריכה נדרשת לשיפוץ כדי לקבל את האישורים 

המתאימים להפעלתה, כך שעיכוב בהוצאת המכרז מונע את הפעלתה המחודשת, 
וכבר ברור שבקיץ הקרוב לא יזכו ילדות וילדים גבעתיים להשתכשך בבריכה עירונית. 

יה יפקיעת הזיכיון היה ידוע מראש )למעשה, כבר באוגוסט כתב ראש העיר מועד
בתגובה לפוסט בפייסבוק על כך שבמרץ יפוג תוקף הזיכיון של המפעיל הנוכחי, וכי 

 יש להוציא מכרז חדש(, ותמוה עד מאד שלא פורסם מכרז עד כה.
 ה.אבקש לדעת מהו תאריך היעד לפרסום מכרז חדש לזיכיון להפעלת הבריכ

 
לאחר עשור בו הופעלה בריכת רמב"ם ע"י אותו הזכיין, העירייה החלה להערך 

 לקראת עזיבתו כשנה טרם סיומו של הזיכיון/חוזה עימו.

עת החלו גורמי העירייה לערוך את הבדיקות הנדרשות לקראת יציאה למכרז חדש 

ם או להעברת הבריכה להפעלה עצמית ע"י עמותת הספורט, הלכו ונערמו הפערי

התשתיתיים שככל הנראה לא טופלו כראוי לאורך שנים ארוכות ולא זכו להתייחסות 

 8-10נאותה במכרז הקודם. פערים שנערמו והצטברו לאומדן לשיפוץ אשר נא בין 

 מלש"ח.

מה ששלל מהעירייה להעביר את הבריכה להפעלה ע"י עמותת בספורט ואתגר מאד 

 את כלכליותו של המכרז עתידי.

 

ור ומאחר ומדובר במתחם המיועד כולו לשימור, שכרה העירייה את לאור האמ

ארגון שירותיו של יועץ בריכות מהמובילים במדינת ישראל )אשר מכהן גם כיו"ר 

(, זאת לצורך הובלתו של הליך ישראל מרכזי ספורט ונופש שחיה מנהלי בריכות

ה על אופיו הבנייה והאפיון של המכרז החדש, כאשר הדגש העירוני הינו לשמיר

 האיחודי של המתחם, לצד שיפוץ וחידוש משמעותי של הבריכה הציבורית. 

לאחר השלמת ההליכים התב"עיים הנדרשים מול הוועדה המחוזית, המכרז צפוי 

 להתפרסם בשבועות הקרובים.  

 
 :2שאילתה 

שר ואת החוגים ופורסם כי העמותה לקידום הספורט בגבעתיים תפעיל את חדר הכ
 ריכת רמב"ם.במתחם ב

אבקש לדעת מדוע חדר הכושר לא יופעל בשבת, כפי שנעשה עד כה, בזמן שהופעל 
 ע"י הזכיין היוצא.

כן, אבקש לדעת אם חדר הכושר וחדרי החוגים צפויים להישאר בידי העמותה -כמו
 העירונית, או שיוצעו גם הם לזיכיון במסגרת המכרז להפעלת הבריכה.

 
שר רק בימי חול הינה החלטה זמנית בלבד רק ההחלטה להפעיל את חדר הכו .1

לתקופת ההרצה. ברגע שניווכח לדעת שיש התכנות להפעלת חדר  הכושר ושנרשמו 

 מספיק מתאמנים, תתאפשר האופציה להתאמן, כפי שהיה קודם, בכל ימות השבוע. 

 

 חדרי החוגים וחדר הכושר מתוכננים גם הם לצאת לזיכיון. 

למענק מקרן המתקנים של משרד התרבות והספורט  אישור המועצה להגשת בקשה .1
לצורך הקמתם של אולם ספורט בביה"ס שמעוני ואולם ספורט משולב עם כיתות 

 בביה"ס ברנר.
 

 פה אחד  הצבעה



 
 אושרה הגשת בקשה למענק מקרן המתקנים של משרד התרבות  החלטה

 והספורט לצורך הקמתם של אולם ספורט בביה"ס שמעוני ואולם 
 ספורט משולב עם כיתות בביה"ס ברנר, פה אחד. 

  
אישור המועצה למינוי עו"ד נטע גייסט פינפולד, עוזרת מנכ"ל העירייה, כממלאת  .2

 מקומו של  עו"ד יורם פומרנץ, בוועדת מכרזי כח אדם בעירייה, וועדת מל"ח. 

 פה אחד. הצבעה

 העירייה,אושר מינוי עו"ד נטע גייסט פינפולד, עוזרת מנכ"ל  החלטה

כממלאת מקומו של עו"ד יורם פומרנץ, בוועדת מכרזי כח אדם 

 בעירייה וועדת מל"ח, פה אחד.

 

אישור המועצה למינוי מר רן זיסר, מנהל אגף מרכז שירות לתושב, כחבר בוועד  .3

 ., במקום מר יורם כהןהמנהל של עמותת קהילתיים

 פה אחד הצבעה

 מרכז שירות לתושב, כחבר בוועד אושר מינוי מר רן זיסר, מנהל אגף החלטה

 המנהל של עמותת קהילתיים, במקום מר יורם כהן, פה אחד.

 

הקרן להשכלה גבוהה בוועד המנהל של אישור המועצה למינוי מר שי שנקמן כחבר  .4

 במקום הגב' שרון כרמל.

 פה אחד. הצבעה

 אושר מינוי מר שי שנקמן, כחבר בוועד המנהל של הקרן להשכלה החלטה

 במקום הגב' שרון כרמל, פה אחד. גבוהה

 

בהמשך להחלטת הנהלת המש"מ בנושא התנגדות השלטון המקומי למימוש   .5

 החקיקה בנושא התיאגוד האיזורי )מצ"ב(.



מועצה להמשך התאגיד כתאגיד עצמאי, להתנגדות לאיחוד ר הושאיהצעת החלטה: 

במאבק לסגירת גן ולהצטרפות למרכז השלטון המקומי -התאגיד עם תאגיד רמת

 תאגידי המים והחזרת האחריות בתחום לרשויות המקומיות.

 לי ניב, פרופ' יזהר אופלטקה, -בעד: רן קוניק, אור 13 הצבעה

 סיון גולדברגטלי ארגמן, עו"ד אביעד מנשה, אלי הולצמן,   

 איתמר אביבי, מושיק גולדשטיין, עו"ד יעקב שטרן,    

 , ניר קורן, אורי קרמןד"ר גלית לנדסהוט   

 אלעד רוזגוביץ    נמנע: 1   

 אושרה הצעת ההחלטה ע"י מועצת העיר להמשך א.  החלטה 

התאגיד כתאגיד עצמאי, להתנגדות לאיחוד התאגיד עם 

גן ולהצטרפות למרכז השלטון המקומי במאבק -תאגיד רמת

לסגירת תאגידי המים והחזרת האחריות בתחום לרשויות 

  ברוב קולות.המקומיות, 

 

 )ללא שינוי(. 2018אישור המועצה לתבחיני וועדת תמיכות לשנת  .6

 בעד: רן קוניק, אורלי ניב, פרופ' איזהר אופלטקה,  11 הצבעה

 עו"ד אביעד מנשה, אלי הולצמן, טלי ארגמן,     

 סיון גולדברג, איתמר אביבי, מושיק גולדשטיין,      

 רוזגוביץ.עו"ד יעקב שטרן. אלעד      

 ד"ר גלית לנדסהוט, ניר קורן, אורי קרמן    נגד: 3  

 )ללא שינוי( אושרו ברוב קולות. 2018תבחיני ועדת תמיכות לשנת  החלטה

 

 

 

 



לעמותת הפועל ר"ג )אסי( גבעתיים ₪  128,000אישור המועצה למתן מקדמה ע"ס  .7

 .2019ע"ח תמיכות 

 פה אחד  הצבעה

 לעמותת הפועל ר"ג )אסי(₪  128,000אושר מתן מקדמה ע"ס   החלטה

 , פה אחד.2019גבעתיים ע"ח תמיכות 

 

לעמותת "דור העתיד" בכדורסל, ₪  100,000אישור המועצה למתן מקדמה ע"ס  .8

 .2019הפועל גבעתיים ע"ח תמיכות 

 פה אחד הצבעה

 לעמותת "דור העתיד",₪  100,000אושר מתן מקדמה ע"ס  החלטה

 , פה אחד.2019ע"ח תמיכות בכדורסל, הפועל גבעתיים, 

 

 אישור תב"רים. .9

 פה אחד.  הצבעה

 התב"רים אושרו פה אחד.  החלטה
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