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 פרוטוקול
 

 
 שאילתה מאת חברת המועצה, הגב' איריס אברהם: .1

  
 גבעתייםהתנהלות חריגה של וועדת המשנה לתכנון ובניה  

 
בגבעתיים. הבקשה  25פועלי הרכבת רחוב בהוגשה בקשה להיתר לבנייה   2014בשנת 
ים נמרצת של תושב התנגדותלאחר , ובקשה לשימוש חורג . מרובותהקלות מתן כללה 

מעורבים באזור וועדת המשנה החליטה על כללים להיתר ובהמשך אף גורם לא פנה 
לוועדה המחוזית בהגשת ערר כך שהאופציה לחזור ולדון בתוכנית במסגרת הוועדה 
המחוזית נגמרה וליזמים הייתה אפשרות לקבל היתר כפי שסוכם בוועדת המשנה עד 

ה של היזמית ענבל אור. בשנת שליטתב 2016היה עד שנת נכס זה אזכיר, ש. 31/5/17
2015, 

 
הצגתי בפתחה של אחת  לאחר החלטות ועדת המשנה  )כפי שמופיע בתמלול הישיבה( 

מישיבות ועדת המשנה לתכנון ובניה  מסמך פרסומי ממנו ניתן לראות שהיזמית ענבל 
אור מפרסמת למכירה דירות שלא קיימות בתוכנית הבניה. בתגובה להתראתי נאמר 

על ידי יו"ר הוועדה, רן קוניק, שאין זה מעניינו ותפקידו לעסוק בפרסומי היזם.  לי
והנה עכשיו, בחלוף שנתיים מאותה התראה שלי להתערבות שהונחה על שולחן ועדת 

כאן   הההונאה שנעשת ההמשנה לתכנון ובניה , הגיעו הדברים לחשיפה והתגלת
 אצלנו, מתחת לאף.

 
 25עברו ליזם חדש , נראה שפעלולי היזמיים של פועלי הרכבת עכשיו אחרי שהזכויות 

מציגים בפרסומיים דירת מדרון )דופלקס( שלא הם לא תמו ומגיעים לשיאים חדשים, 
וכנראה קיבלו גיבוי באפשרות לפנות  אושרה לבניה, וחניון רובוטי שבנייתו נפסלה

 העירייה.עכשיו לוועדת הערר בחלוף זמן ההיתר ואנו ממתינים לתשובת 
 

 שאלתי? 
 

האם זה נכון שמשרדו של היועץ המשפטי , שמייצג את מחלקת ההנדסה בעירייה, אשר 
הגיש חוות דעת משפטית שאולי הביאה לכך שעד עכשיו לא הודיעו ליזמים שפרק הזמן 
לקבלת היתר תם ונשלם, נמצא בניגוד עניינים? האם בשל כך, לא יוכל משרד זה לייצג 

 בערר?.את העירייה 
 

 תשובה לשאילתה:
 

ובמסגרתה נתבקשו מס' הקלות. לא נתבקש כל שימוש  38מדובר בבקשה להיתר לפי תמ"א 
 חורג.

 
לבקשה להיתר הוגשו שתי התנגדויות שאת חלקן קיבלה הוועדה המקומית ואישרה את 

למרתף הבקשה. בין יתר התנאים נדרש ביטול דירות המדרון ופתרון גישה ברמפה 
 קונבנציונאלי.

 
חוות הדעת המשפטית שניתנה ע"י משרד גלאון, לאגף ההנדסה, כתשובה לתלונה 

שנתקבלה ולפניית ב"כ היזם , עו"ד תמר לרנר, הייתה כי לא ניתן להוציא את היתר ללא קיום 
וכן ביצוע פרסום הקלה להגבהת תקרת   דיון חוזר בפני הוועדה המקומית בענין סוג המרתף

 ף ושמיעת התנגדויות במידה ויוגשו.המרת
 



עו"ד לרנר הגישה בקשה להארכת מועד להגשת ערר על החלטת הוועדה המקומית, וועדת 
 הערר ביקשה את התייחסות הועדה המקומית.

 
בשלב זה נודע למשרד גלאון כי מזה מספר חודשים החל להיות מעורב בפרויקט יזם שהינו 

 לקוח של משרדו. 
 

הודעה לוועדת הערר לפיה משרדו אינו מטפל  הדבר, הגיש עו"ד גל און מיד עם היוודע 
 בהליך זה וכן בקשה להארכת מועד להגשת התייחסות הוועדה המקומית.

 
מאותו רגע ואילך, עבר הטיפול בנושא ליועמ"ש לעירייה, עו"ד דניאלה גז, והיא זו שהשיבה 

 בשם הוועדה המקומית לוועדת הערר .
 

ערר כל מי שהגיש התנגדות לבקשה להיתר, יצורף ע"י וועדת הערר ככל שייפתח תיק 
 כמשיב ויוכל להעלות בפניה את טענותיו.

 

במאי  11מיום  20172/מס'  תמיכות וועדתלפרוטוקול אישור המועצה  .2

 , בנושא רווחה.2017

 פה אחד.  -הצבעה 

 11 מיום 2/2017אושר פרוטוקול וועדת תמיכות מס   -החלטה 

הסתייגות של עם   פה אחד –, בנושא רווחה 2011במאי 

הגב' ויוי וולפסון ושמוליק צ'צ'יק בנושא עמותת 

 "מרחביה".

 :אישור המועצה .3

לעצם אכיפת החוק לייעול, פיקוח ואכיפה עירוניים ברשויות  .א

 "חוק האופניים החדש". –המקומיות )תעבורה( התשע"ו 

ואכיפה של עבירות תעבורה נוהל פיקוח  -לנוהל אכיפה ארצי  .ב

 02.231.28ברשויות המקומיות מס' 

לשם אכיפת חוק ייעול, פקחים אישור המועצה להסמכת  .ג

 :"חוק האופניים החדש"–פיקוח ואכיפה 

 



 רונן מור  דוד נחום  דארן סמסון

 אמיר מורל  סיון לנציאנו  אלון בקר

 ציון גבאי  עידו הופמן  רונן ציוני

 איציק אלפסי  חן שאול  

 פה אחד - הצבעה

 .פה אחדשלושת הסעיפים אושרו  -  החלטה

 

אישור המועצה למינוי עו"ד מיכל שפירר לסגנית היועמ"ש בתחום  .4

האוצר,  משכר מנכ"ל )עפ"י הסכם של שר %45-התכנון והבניה ב 

 יבוצע מידי שנתיים(. %2.5 -קידום ב

 פה אחד. – הצבעה

מינוי עו"ד מיכל שפריר לסגנית היועמ"ש בתחום התכנון  – החלטה

   קידום שכר מנכ"ל )עפ"י הסכם של משרד האוצר,  45%-והבניה ב

 .ה אחדפאושר  –יבוצע מידי שנתיים(  2.5%-ב

אישור המועצה להסכם בין עיריית גבעתיים ועיריית רמת גן לבין  .5

 גן גבעתיים".-הכדורסל "הפועל רמת קבוצת

 .פה אחד - הצבעה 

 גן לבין-עיריית גבעתיים ועיריית רמתשל : אושר הסכם החלטה 

 .פה אחדגן גבעתיים", -קבוצת הכדורסל "הפועל רמת

 

אישור המועצה לעבודה נוספת לליחי גרינשטיין, עובד עמותת  .6

 הספורט העירונית.



 פה אחד. - הצבעה

 ותתאושרה עבודה נוספת לליחי גרינשטיין, עובד עמ - החלטה

 .פה אחדהספורט העירונית, 

 

אישור המועצה למינוי מר משה קונפורטי, כראש לשכת ראש  .7

 משכר מנכ"ל. %40-העירייה, במקום מר ניסן חסון, ב 

 .פה אחד -הצבעה 

 אושר מינוי מר משה קונפורטי, כראש לשכת ראש העירייה- החלטה

 משכר מנכ"ל,  40% –במקום מר ניסן חסון, ב 

 .פה אחדאושר 

 

אישור המועצה להחלפת מורשי חתימה בחשבונות בתי הספר גורדון  .8

 ואלון:

 בית הספר א.ד גורדון

 חשבון רשות:ב

   - 20, רחוב ויצמן 39855, חשבון 640בנק הפועלים, סניף 

 בית הספר ע"ש א.ד. גורדון.

, מנהל ביה"ס הנכנס, ת.ז מס' ליאור זליגמן אישור מורשה חתימה למר

גן, במקום מנהל ביה"ס -, רמת6, כתובת, מעלה הבנים 034119479

 אביב. –, תל 15, רחוב החשמל 25685157, מס' ת.ז מר רון זיוהיוצא, 

, 27פועלי הרכבת  ,, כתובת034119479ת.ז הגב' טלי בן משה,  .א

 גבעתיים.



 

 חשבון הורים:ב

 , גבעתיים 20, רחוב ויצמן 594443, חשבון 640בנק הפועלים, סניף  .א

מנהל ביה"ס הנכנס, ת.ז  ליאור זליגמן, אישור מורשה חתימה למר

גן, במקום מנהל -, רמת6, כתובת: מעלה הבנים 034119479מס' 

, 15, רחוב החשמל 25685157מס' ת.ז  מר רון זיו,ביה"ס היוצא, 

 אביב. –תל 

, 27פועלי הרכבת  , כתובת,034119479ת.ז הגב' טלי בן משה,  .ב

 .גבעתיים

 

 בית הספר יגאל אלון:

 

 בחשבון רשות:

  – 241300חשבון , 543בנק הפועלים, סניף כורזין 

, 10, גורדון 057704579, ת.ז רגינה אבירם אישור מורשה חתימה לגב'

ס היוצאת, אביב, מנהלת בית הספר הנכנסת במקום מנהלת ביה" –תל 

 ., גבעתיים3, רחוב בן צבי 056784572, ת.ז הגב' עדנה גלעדי

, 21, ההסתדרות 55666143, ת.ז גילה לוסטיג, מנהלנית בית הספר

 גבעתיים.

 

 חשבון הורים:ב

 .241300חשבון , 543בנק הפועלים, סניף כורזין מס' 



, 10, גורדון 057704579, ת.ז רגינה אבירם אישור מורשה חתימה לגב'

אביב, מנהלת בית הספר הנכנסת במקום מנהלת ביה"ס היוצאת,  –תל 

 , גבעתיים.3, רחוב בן צבי 056784572ת.ז  הגב' עדנה גלעדי,

, 21, ההסתדרות 55666143, ת.ז גילה לוסטיג מנהלנית בית הספר:

 גבעתיים.

 

 פה אחד. – הצבעה

 פה אחד.תי הספר גורדון ואלון, אושרו מורשי החתימה בב – החלטה

 

 בית הספר א.ד גורדון

 חשבון רשות:ב

   - 20, רחוב ויצמן 39855, חשבון 640בנק הפועלים, סניף 

 בית הספר ע"ש א.ד. גורדון.

, מנהל ביה"ס הנכנס, ת.ז מס' ליאור זליגמן אישור מורשה חתימה למר

גן, במקום מנהל ביה"ס -, רמת6, כתובת, מעלה הבנים 034119479

 אביב. –, תל 15, רחוב החשמל 25685157, מס' ת.ז מר רון זיוהיוצא, 

, 27פועלי הרכבת  ,, כתובת034119479ת.ז הגב' טלי בן משה,  .ב

 גבעתיים.

 

 חשבון הורים:ב

 , גבעתיים 20, רחוב ויצמן 594443, חשבון 640בנק הפועלים, סניף  .ג



מנהל ביה"ס הנכנס, ת.ז  ליאור זליגמן, אישור מורשה חתימה למר

גן, במקום מנהל -, רמת6, כתובת: מעלה הבנים 034119479מס' 

, 15, רחוב החשמל 25685157מס' ת.ז  מר רון זיו,ביה"ס היוצא, 

 אביב. –תל 

, 27לי הרכבת פוע , כתובת,034119479ת.ז הגב' טלי בן משה,  .ד

 .גבעתיים

 

 בית הספר יגאל אלון:

 

 בחשבון רשות:

  – 241300חשבון , 543בנק הפועלים, סניף כורזין 

, 10, גורדון 057704579, ת.ז רגינה אבירם אישור מורשה חתימה לגב'

אביב, מנהלת בית הספר הנכנסת במקום מנהלת ביה"ס היוצאת,  –תל 

 ., גבעתיים3, רחוב בן צבי 056784572, ת.ז הגב' עדנה גלעדי

, 21, ההסתדרות 55666143, ת.ז גילה לוסטיג, מנהלנית בית הספר

 גבעתיים.

 

 חשבון הורים:ב

 .241300חשבון , 543בנק הפועלים, סניף כורזין מס' 

, 10, גורדון 057704579, ת.ז רגינה אבירם אישור מורשה חתימה לגב'

אביב, מנהלת בית הספר הנכנסת במקום מנהלת ביה"ס היוצאת,  –תל 

 , גבעתיים.3, רחוב בן צבי 056784572ת.ז  הגב' עדנה גלעדי,



, 21, ההסתדרות 55666143, ת.ז גילה לוסטיג מנהלנית בית הספר:

 גבעתיים.

 

 אישור המועצה לעבודה נוספת לסייעות חינוכיות, עובדות .9

 .2017אוגוסט  דשעירייה, בקייטנת חו

 פה  אחד. - הצבעה

 אושרה עבודה נוספת לסייעות חינוכיות, עובדות עירייה, - החלטה

 פה אחד., 2017בקייטנת אוגוסט 

 שמות הסייעות:

 אלה ונסובר.

 סילבי רון.

 נעמי כץ.

 ציפי אשכנזי.

 קרן בן עמי.

 לבלגרד, בין התאריכיםהודעה אישית, נסיעת ראש העירייה  .10

26.7.2017  – 30.7.2017. 

 אישור תב"רים. .11

 פה אחד. - הצבעה  

 .פה אחדהתב"רים אושרו  - החלטה  

 

 דוד-בר ,שולי ברוך       רן קוניק
 רכזת ישיבות המועצה     ראש עיריית גבעתיים 

_______________      _________________ 


