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 בנירייך,משנהלראשהעירייה,חברמועצה 
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 היועצתהמשפטית-עו"דדניאלהגז 
 מבקרהעירייה-רו"חגביסוידאן 
 משאביאנושומנהלכלליסמנכ"ל-מראסףאדרי
 עוזרתאישיתלראשהעירייה-אביבהשבתאי 
 רכזתישיבותהמועצה-דוד-שוליברוךבר 

  



 סדר היום:
 

 מאתחברתהמועצהד"רגליתלנדסהוט1מסשאילתה .1
 

מזהארבעשניםפועלבימישישיברחבתקניוןגבעתייםשוקאיכרים.
כיהשוקעתידלהיסגר.אבקשלשאול:לאחרונהנודע

מההיוהשיקוליםלסגירתהשוק?א.
היכן?–האםהוצעמקוםחלופילקיומו,ואםכןב.


 תשובה לשאילתה מאת ד"ר גלית לנסהוט
 

שנים של פעילות השוק ברחבת הקניון אנו רואים לנכון  4לאחר מעל  .א
לרענן את סוג הפעילות ולהציע לתושבים מיזמים אחרים ברחבת הקניון 

 העוברת שיפוץ בימים אלו. 
 

בימים אלו אנו בוחנים מקום אחר בעיר לקיום שוק איכרים ועם סיכומו  .ב
 יתקיים הליך לבחירת מפעיל לשוק זה.

 


מאתחברתהמועצהד"רגליתלנדסהוט2שאילתהמס' .2


סבוקסגןראשהעיריהילפניכחודשלמדוהוריגןדרורמפוסטשפרסםבפי
כיהגןעומדלשנותאתייעודוכברבשנתהלימודיםהבאה,ולהפוךמגן

דתי.-ממלכתילגןממלכתי
אבקשלשאול:

ה,ולאאחדהגניםשלמדוענבחרגןדרורדווקא,גןממלכתייחידבשכונ .א
מתחםריינס,מתחםבוגניםרבים,כךששינויייעודושלאחדמהם

ישפיעפחותעלהיצעהגניםבשכונה?

ברחובשדהבוקרמתוכננתהתחדשותעירונית,כךשהדרישהלגנים .ב

סמךצפיהשנה-מדועשינויהייעודנעשהעלבשכונהצפויהלגדול.
 ארוכתטווחיותר?העוקבתבלבד,ולאבראייה


איךמסבירההעיריהאתהעובדההתמוההכיההוריםלמדועלהשינוי .ג

העליסבוק?מדועלאקיבלוההוריםהודעהמסודרתמהעיריימפוסטבפי
הכוונהלשנותאתייעודהגן,ומהמתכננתהעיריהלעשותכדילמנוע

 הישנותמצביםמביכיםכאלהבעתיד?


 גלית לנדסהוט, חברת מועצה:תשובה לשאילתה מאת ד"ר 


  .הביקוש בשנים האחרונות לגן דרור נמוך מאוד
ילדים. בקשות העברה מגן זה  33אחרי ששובצו  23ביום לומדים בגן 

 רבות לאורך כל השנים. 
אמורים להמשיך שנה הבאה והם ישובצו יחד  23ילדים מתוך ה  8רק 

 כקבוצה. כדי למלא את הגן שובצו גם ילדים מחוץ לאזור הרישום. 
כדי לתת מענה לילדים מהחינוך הממלכתי הרגיל באזור הרישום של 

 גורדון ובן גוריון החלפנו בין גן דרור לגן תור.


 שאילתהמאתחברהמועצהנירקורן .3




תלתה העיר, ולמועצת העירייה לראשות הבחירות לפני חודשים כשלושה
ושדרוגים שיפוצים על שלטים יעד(, חברת עם )בשיתוף גבעתיים עיריית

שעתידיםלהתבצעברחביהעיר.


כך,למשל:
ברחובוייצמן,נתלהשלטעל'חידושחומתביתהעלמיןוהצבתריהוטרחוב

דקורטיבי'.
,נתלהשלטעל'בנייתמרכזספורטוקהילהחדש'.ברחובמצולותים

בפינתהרחובותרמב"םורמז,נתלהשלטעל'ביטולהצומת]המסוכן[
והצבתמעגלתנועהבמקום.


ולמרות הבחירות לפני חודשים הוצבו שהשלטים למרות ידיעתי, למיטב

שנהמאזשהוצבו,טרםהחלוהעבודותבמקום.-שעברהלפחותחצי


שאלותיי:


אחד .א בכל העבודות מבוצעות להיות להתחיל צפויות תאריך באיזה
המקרים?משלושת


במידהוהעבודותתוכננומראשלתאריךזה,מדוענתלההשילוטתקופת .ב

 כן, לפני ארוכה כה המוניציפליותזמן לבחירות קשר יש והאם
שהתקיימולפנילמעלהמארבעהחודשים?


מוקדםיותרונדחו,אבקשלדעתמהןבמידהוהעבודותתוכננולתאריך .ג

מעגלהגורמים בהצבת לעיכוב הגורם מהו ובפרט  העבודות, לעיכוב
 רמז?-התנועהבצומתרמב"ם


 תשובה לשאילתה של ניר קורן

 
ואין שילוט מקדים, מחויב להיות מותקן באתרים המועדים לשיפוץ

 כמובן כל קשר לבחירות,  .
 לגבי התקדמות הפרויקטים:

לכיכר ברמז יש כבר אישור עקרוני של משרד התחבורה, אישור 
 שהתעכב, והצפי לעבודות היא חודשי הקיץ הקרובות.

 
מחברת קדישא.  2/3 –עירייה ו  1/3חומת בית העלמין משופצת במימון 

מימון העירייה אושר, אנו מחכים לקבלת אישור מחברת קדישא למימון 
את התיאומים ולצאת לדרך ממשרד הדתות ואז נוכל להשלים  2/3

 כאמור בחודשי הקיץ הקרוב.
 

לגבי אולם הספורט מנורה,  הפרויקט מתעכב לאור העלויות הגבוהות 
הוצא צו התחלת עבודה, הפרויקט  לא  ושעברו את הצפי הראשוני ול

יכול היה להיות מבוצע בשל הגירעון שנוצר בין האומדן לבין העלויות 
 וב וייתכן כי יהיו שינויים בנושא זה.בפועל. כעת נבדק הפרויקט ש


מאתחברתהמועצה,הגב'ויויוולפסוןהצעהלסדר .4





הצעה:מועצתהעירתקיםבאופןמידיועדתמשנהלתמיכותמורכבת
מנבחריציבורותביאאתהרכבהלאישורבישיבתמועצתהעירקרובה

2006/4הכללי:מספרכ"למתוךחוזרהמנ
המקומיתרשאיתלמנותמקרבחברימועצהועדתמשנה"מועצתהרשות

לענייניתמיכות.המועצהרשאיתלמנותאתועדתהמשנהלתמיכותלבחינת
המלצותהועדההמקצועית.

הרכבועדתהמשנהיהיהתואםככלשניתןאתההרכבהסיעתישלהמועצה
ובלבדשיהיהבונציגאחדלפחותמהאופוזיציה.

המליץבפנימועצתהרשותבדברקבלתהמלצותועדתועדתהמשנהרשאיתל
התמיכותהמקצועיתאודחייתן,כולןאוחלקן.

ביקשהועדתהתמיכותלדחותאתהמלצותהועדההמקצועית,תנומק
עמדתהבכתב."


הצעתהחלטה

ראשהעירייהיקיםבאופןמיידיועדתמשנהלתמיכות,שמורכבת)לפי
ותביאאתהרכבהלאישורבישיבההקרובההוראותהחוק(מנבחריציבור


 החלטה: וולפסון, ויוי מאתחברתהמועצה, לסדר ירדהמסדרהצעה

היום,ברובקולות.


בעד12הצבעה
יזהראופלטקה,פרופ'ליניב,-,אורטליארגמן

בנירייך,אביעדמנשה,עו"דאליהולצמן,קאריןאינס,
אלעדרוזגוביץ,סיוןגולדברג,איתמראביבי,

יעקבשטרן.עו"דמושיקגולדשטיין,

גליתלנדסהוטד"רויויוולפסון,נירקורן,:נגד3


 מאתחברהמועצה,מרנירקורןהצעהלסדר .5
בימישבת63סבסודהעירייהשלהנסיעותשלעמותת'נועתנוע'במסלולקו

בקרבתושביהעיר.וסיועבפרסוםפעילותהעמותה


דבריהסבר
כברלמעלהמשנתייםשעמותת'נועתנוע'מפעילהקואוטובוסבמסלולשל

 למ63קו גבעתייםלהגיע לתושבי שמאפשר תל)דן(, תל-רכז ולחופי -אביב
מבוקשועמוסנוסעים.הקובת.שאביבבימי


ששםהשבועהתחילה'נועתנוע'להפעילקואוטובוסגםבעירטבריה,אלא

הפעילותזכתהלתמיכהמטעםהעיריה,שכוללתביןהיתרסבסודמלאשל
הנסיעהעבורהתושביםוסיועבפרסוםוהעלאתהמודעותלקיומושלהקו
בקרבהתושבים.בגבעתיים,לעומתזאת,מדוברביוזמהפרטיתלחלוטין,
18שלאזכתהלתמיכהתקציביתמהעירייה,ולכןהתושביםנאלציםלשלם

אביב.מעברלענייןהתקציבי,-חזורמגבעתייםלתל-ליםלנסיעתהלוךשק
תמיכהבהפעלתהקויכולהלהעביראתהמסרהחשובשעירייתגבעתיים

והעומדבראשהתומכיםבהפעלתתחבורהציבוריתבשבת,דברשלאקרה
עדכה.


הצעתהחלטה



 עיריית כי לקבוע העיר מועצת מחברי מבקש אני אלו, גבעתייםמטעמים
עד לפחות בגבעתיים, תנוע' 'נוע פעילות של ובפרסום בסבסוד תתמוך

שירות,כפישעתידלקרות.-לתחילתהפעלהשלמוניות


ירדההצעהלסדרמאתחברתהמועצה,ויויוולפסון,החלטה
.מסדרהיום,ברובקולות

 
בעד12הצבעה

ליניב,יזהראופלטקה,-טליארגמן,אור
אביעדמנשה,בנירייך,עו"דהולצמן,קאריןאינס,אלי

סיוןגולדברג,איתמראביבי,אלעדרוזגוביץ,
יעקבשטרן.עו"דמושיקגולדשטיין,


גליתלנדסהוטד"רויויוולפסון,נירקורן,:נגד3

 
 בחינתסבירותצוהארנונה.–דיוןבפסקהדיןבענייןחליבה .6


המועצהסבורהשהתעריףסביר.עםזאת,הענייןהחלטההצעת 

.2020ייבחןמחדשבמסגרתהדיוןבצוהארנונהלשנת
 

בעדלהורידאתהסעיףמסדריוםהמועצה12הצבעה
יזהראופלטקה,פרופ'ליניב,-טליארגמן,אור

אביעדמנשה,בנירייך,עו"דאליהולצמן,קאריןאינס,
סיוןגולדברג,איתמראביבי,אלעדרוזגוביץ,

יעקבשטרןעו"דמושיקגולדשטיין,


,נירקורןגליתלנסהוטד"רויויוולפסון,נגד3


למנכ"ל,057755597,ת.זיורםפומרנץעו"דושלאישורהמועצהלמינוי .7
 שכרמנכ"ל.%100בשכרשלהעירייה


בעד12הצבעה

יזהראופלטקה,פרופ'ליניב,-טליארגמן,אור
אביעדמנשה,בנירייך,עו"דאליהולצמן,קאריןאינס,

סיוןגולדברג,איתמראביבי,אלעדרוזגוביץ,
יעקבשטרןעו"דמושיקגולדשטיין,


גליתלנסהוטד"רויויוולפסון,נגד2


נירקורןנמנע1

 
,057755597אושרמינויעו"דיורםפומרנץ,ת.ז החלטה

שכרמנכ"ל,ברובקולות.100%למנכ"להעירייהבשכרשל


 יורםפומרנץעו"דאישורהמועצהלהאצלתסמכויותל .8


לחוקהרשויותהמקומיות)בחירתראשהרשות17בהתאםלהוראותסעיף
מאשרתמועצתהעירלראשהעירייה1975וסגניווכהונתם(,התשל"ה



להאצילאתסמכויותיולמנכ"להעירייה,עו"דיורםפומרנץ,בתחומים
הבאים:


האצלתסמכותעלפיחוקהרשויותהמקומיות)משמעת()התאמת .א

 1979הוראות(,התשל"ט


פומרנץיוכללפעולבכלדברוענייןשבסמכותראשהעירייהעו"דיורם
מעתבעירייתגבעתיים,לרבותהליכיהשעיה,מינויחוקריהקשורהבמש

משמעתועריכתכלשימועהנדרשלצורךהפעלתסמכויותאלה.


 זכותהחתימה–האצלתסמכויות .ב


יוכללחתוםעלכלמסמךבונדרשתחתימתושלראשעו"דיורםפומרנץ
 העירייהוחתימתותיחשבלכלדברוענייןכחתימתושלראשהעירייה.


בעד12הצבעה

יזהראופלטקה,פרופ'ליניב,-טליארגמן,אור
אביעדמנשה,בנירייך,עו"דאליהולצמן,קאריןאינס,

סיוןגולדברג,איתמראביבי,אלעדרוזגוביץ,
יעקבשטרןעו"דמושיקגולדשטיין,


גליתלנסהוטד"רויויוולפסון,נגד2


נירקורןנמנע1

 
תעלפיחוקהרשויותהמקומיותאושרההאצלתסמכו .א החלטה

התשל"ט, הוראות(, ברוב1979)משמעת()התאמת
קולות

פומרנץ יורם וענייןעו"ד דבר בכל לפעול יוכל
שבסמכות

גבעתיים, בעיריית במשמעת הקשורה העירייה ראש
לרבותהליכיהשעיה,מינויחוקרימשמעתועריכתכל

שימועהנדרשלצורךהפעלתסמכויותאלה.
ברובקולות.


.אושרההאצלתסמכויות,זכותחתימה,ברובקולות.ב

פומרנץיוכללחתוםעלכלמסמךבונדרשתעו"דיורם
תיחשבלכלדבר שלראשהעירייהוחתימתו חתימתו

וענייןכחתימתושלראשהעירייה.


אישורהמועצהלמינוימררונןקריסטל,יו"רועדההוריםהמרכזי,כחבר .9
 ענתקובץועדתהחינוך,במקוםהגב'


רןקוניק,יו"רהועדה

אופלטקה,מ"מיו"רהועדהפרופ'יזהר
טליארגמן

ד"רגליתלנדסהוט
איריתאהרונסון

שפירמשעל



הדרהרוזנבלום
ד"ראסתררגב

רוניתגרייף
רונןקריסטל
דבירפרשטמן


פהאחד. הצבעה:


אושרמינוימררונןקריסטל,יו"רועדההוריםהמרכזי,כחבר:החלטה

.אחד,פהועדתהחינוך,במקוםהגב'ענתקובץ

יורםפומרנץכחברועדהבועדתמכרזיםעו"דאישורהמועצהלמינוי .10

 .לעובדיםבכירים,במקוםמריורםכהן


רןקוניק,יו"רהועדה
עו"דיורםפומרנץ

ליניב,חברתועדה-אור
נירקורן,חברועדה

נציגהשר)משרדהפנים(


בעד12הצבעה
יזהראופלטקה,פרופ'ליניב,-טליארגמן,אור

אביעדמנשה,בנירייך,עו"דאליהולצמן,קאריןאינס,
סיוןגולדברג,איתמראביבי,אלעדרוזגוביץ,

יעקבשטרןעו"דמושיקגולדשטיין,


גליתלנסהוטד"רויויוולפסון,נגד2


נירקורןנמנע1
 

כחברועדהבוועדתמכרזיםאושרמינויעו"דיורםפומרנץהחלטה
לעובדיםבכירים,במקוםמריורםפומרנץ,ברובקולות.


יורםפומרנץכיו"רועדתמנגנון)כחאדם(עו"דאישורהמועצהלמינוי .11

 .במקוםמריורםכהן


עו"דיורםפומרנץ,יו"רהועדה
אסףאדרי,מ"מיו"רהועדה

פינילנדאו,חברועדה
חברועדהפינילנדאודנידויסון,מ"מ


בעד12הצבעה

יזהראופלטקה,פרופ'ליניב,-טליארגמן,אור
אביעדמנשה,בנירייך,עו"דאליהולצמן,קאריןאינס,

סיוןגולדברג,איתמראביבי,אלעדרוזגוביץ,
יעקבשטרןעו"דמושיקגולדשטיין,


סהוטדגליתלנד"רויויוולפסון,נגד2





נירקורןנמנע1
 

אושרמינויעו"דיורםפומרנץכיו"רועדתמנגנון)כחאדם(,החלטה
 במקוםמריורםכהן,ברובקולות.


אישורהמועצהלמינוימרבנירייך,משנהלראשהעירייה,כנציגהעירייה .12

 .רשותניקוזירקוןב


פהאחדהצבעה
 

אושרמינוימרבנירייך,משנהלראשהעירייה,החלטה
 כנציגהעירייהברשותניקוזירקון,פהאחד.


 :ילדיםונוערבסיכון,עוליםחדשים()עמותת גבעוליםאישורהמועצהלהרכב .13


יעקבשטרןעו"ד

טליארגמן
איתמראביבי


מיריפרחי
רננהקלנר

 אילנהבורשטיין


ארזנדיב
משהפולצ'ק

גוטמןורדה
 

ירד מסדר היום


 )אנשיםבעליצרכיםמיוחדים( עמותת על גבעאישורהמועצהלהרכב .14


יעקבשטרןעו"ד
אלעדרוזגוביץ

קאריןאינס


מיריפרחי
מירהטנאי
אורלילביא


דודמושינסקי

רינהוייס
חןניצני


ירד מסדר היום


 אישורהמועצהלמינוימרבנירייך,משנהלראשהעירייה .15

מיריפרחי,מנהלתהאגףלשירותיםחברתיים,כנציגיהעירייהולגב'
 גיל עדבהרכבעמותת





בעד12הצבעה
יזהראופלטקה,פרופ'ליניב,-טליארגמן,אור

אביעדמנשה,בנירייך,עו"דאליהולצמן,קאריןאינס,
סיוןגולדברג,איתמראביבי,אלעדרוזגוביץ,

יעקבשטרןעו"דמושיקגולדשטיין,


,נירקורןסהוטדגליתלנד"רויויוולפסון,נגד3



אושרמינוימרבנירייך,משנהלראשהעירייההחלטה

מיריפרחי,מנהלתהאגףלשירותיםחברתיים,ולגב'
 גילעד,ברובקולות.כנציגיהעירייהבהרכבעמותת


 אישורהמועצהלמינוימררןקוניק,ראשהעירייה,כנציג .16

 המקומיתבועדההמחוזיתלתכנוןובנייה.הרשות


בעד12 הצבעה
ליניב,פרופ'יזהראופלטקה,-טליארגמן,אור

אליהולצמן,קאריןאינס,עו"דאביעדמנשה,בנירייך,
סיוןגולדברג,איתמראביבי,אלעדרוזגוביץ,

מושיקגולדשטיין,עו"דיעקבשטרן


ויויוולפסון,נירקורן,ד"רגליתלנסהוטנגד3
 

הרשותהחלטה כנציג העירייה, ראש קוניק, רן מר מינוי אושר
המקומיתבועדההמחוזיתלתכנוןובנייה,ברובקולות.


 ק"מחודשייםלסגני2,000אישורהמועצהלהקצבת .17

,מתחילתליניבומרמושיקגולדשטיין-ראשהעירייה,הגב'אור
ועדלסיומה.22.11.2019כהונתםבתאריך


פהאחד. הצבעה


ק"מחודשייםלסגניראשהעירייה,2,000אושרההקצבתהחלטה

הונתם,כליניבומרמושיקגולדשטיין,מתחילת-הגב'אור
,ועדלסיומה.22.11.2019בתאריך


 אישורתב"רים. .18


פהאחד.הצבעה


 התב"ריםאושרופהאחד.החלטה

 
 דוד-שולי ברוך בר       טלי ארגמן

 רכזת ישיבות המועצה   ראש עיריית גבעתיים מ"מ וסגנית 
 

_______________      _________________ 
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