
   66 פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מספר
 בבית ראשונים 2018 במאי 1מיום 

 
 נוכחים חברי מועצה:

 
 מר בני רייך, חבר מועצה, מ"מ ראש העיר וסגן ראש העירייה

 ניב, חברת מועצה לי -הגב' אור
 הגב' ויוי וולפסון, חברת מועצה, סגנית ראש העירייה

 הגב' שרון אורשלימי, חברת מועצה
 הגב' טלי ארגמן, חברת מועצה, משנה לראש העירייה 

 מר אורי רשטיק, חבר מועצה
 מר מושיק גולדשטיין, חבר מועצה, משנה לראש העירייה

 עו"ד אורנה צדוק, חברת מועצה
 מר ראובן בן שחר, חבר מועצה
 ד'ר עמיחי ברלד, חבר מועצה

 
 נעדרו:

 
 מר רן קוניק, חבר מועצה, ראש עיריית גבעתיים

 סגן ראש העירייהחבר מועצה, ופ' יזהר אופלטקה, פר
 רו"ח עו"ד נועם גבריאלי, חבר מועצה

 הגב' אתי בללי, חברת מועצה
 מר שמוליק צ'צ'יק, חבר מועצה
 מר עמיר קצנלבוגן, חבר מועצה

 הגב' איריס אברהם, חברת מועצה
 

 נוכחים: 
 עו"ד דניאלה גז, יועמ"ש העירייה

 העירייהרו"ח גבי סוידאן, מבקר 
 הגב' אביבה שבתאי, עוזרת ראש העירייה

 דוד, רכזת ישיבות מועצה-הגב' שולי ברוך בר
 מר תמיר מילר, מנהל חשבונות ראשי

 מר אסף אדרי, סמנכ"ל משאבי אנוש ומנהל כללי
 

  



 פרוטוקול
 

 שאילתה מאת דר' עמיחי ברלד, חבר מועצה:  .1

 התיכוניים ברצוני לשאול:"עם סיום ההרשמה לבתי הספר 

כמה תלמידים תושבי גבעתיים בגיל תיכון אינם לומדים בבתי הספר בגבעתיים וכמה לא  .א

ילמדו  בשנה הבאה, מהי התפלגות התלמידים בין שלושת בתי הספר אורט, קלעי, 

 שמעון בן צבי?

האם בשנה הבאה לא יתקבלו תלמידי החינוך המיוחד בבתי הספר הללו אלא רק בי"ס  .ב

 תום?"

 

 תשובות לשאילתה של ברלד עמיחי:
 

   מחוץ לעיר: תשע"חמספר תושבי גבעתיים הלומדים בשנה"ל 
 

 סה"כ דתי חנ"מ רגיל 

 81 29 14 38 שכבת ח'

     

 104 33 7 64 שכבת ט'

 90 31 6 53 שכבת י'

 79 21 7 51 שכבת יא' 

 94 20 9 65 שכבת יב'

 367 105 29 233 סה"כ

 
הנתונים המצויים בידיי כרגע, יתוספו לתלמידי ח' )שיהיו ט' בשנה"ל הבאה( הלומדים מחוץ על פי 

 תלמידים בחינוך הרגיל. 9לעיר  כ 
 נתונים אלה עשויים להשתנות שכן תושבים עוזבים ותושבים חדשים מגיעים. 

 הנתונים הינם נתונים המצויים במשרד החינוך.
 

 :מספרי תלמידים בבתי הספר התיכוניים בעיר תשע"ח 
 

 תלמידים. 675באורט לומדים  .א
 תלמידים. 627בקלעי לומדים  .ב
 תלמידים. 540בשמעון בן צבי לומדים  .ג

 

  לבתי הספר קלעי, שמעון בן צבי  שיתקבלובשנה"ל תשע"ט יהיו תלמידים מהחינוך המיוחד
 בהם, ויהיו תלמידים שילמדו בבי"ס תום בית אקשטיין.  וילמדוואורט 

 
: בוועדת ההשמה נקבע מי התלמידים שיכולים להשתלב בבי"ס רגיל ומי לצורך הבהרה

 התלמידים שזקוקים לתמיכה רחבה של מסגרת בית ספר כוללני.
תלמידים שיכולים להשתלב בבית ספר רגיל מקבלים זכאות ללמוד בו )זכאות המלווה 

 יב שיעזור לשלב את התלמיד בבית הספר הרגיל(.  בתקצ
 

תלמידי חנ"מ זכאי מנהל בית הספר לבקש  11 -אם בבית הספר הרגיל לומדים יותר מ
 ממשרד החינוך לפתוח כיתת חנ"מ המתוקצבת ממשאבי כלל תלמידי ביה"ס



 
 

 

 אישור המועצה לפרסום למשרות: .2

 " מנהל/ת אגף התחדשות עירונית "

 קהילה בהתחדשות העירונית "" רכז/ת קשרי 

 " מנהל/ת אגף תחבורה ופיתוח תשתיות "

 הצבעה " מנהל אגף התחדשות עירונית " :

 לי ניב.-בני רייך, טלי ארגמן, אורי רשטיק, ויוי וולפסון, שרון אורשלימי, אור : בעד 6

 מושיק גולדשטיין, אורנה צדוק, ראובן בן שחר, עמיחי ברלד.: נגד 4

 אושר ברוב קולות.משרת מנהל אגף התחדשות עירונית פרסום  :החלטה

 הצבעה " רכז/ת קשרי קהילה באגף התחדשות העירונית" :

לי ניב, מושיק -בני רייך, טלי ארגמן, אורי רשטיק, ויוי וולפסון, שרון אורשלימי, אור : בעד 8

 .גולדשטיין, אורנה צדוק

 ראובן בן שחר, עמיחי ברלד. : נגד 2

אושר ברוב  משרת " רכז/ת קשרי קהילה באגף התחדשות עירונית "פרסום : החלטה

 .קולות

 הצבעה " מנהל אגף תחבורה ופיתוח תשתיות " :

לי ניב, מושיק -בני רייך, טלי ארגמן, אורי רשטיק, ויוי וולפסון, שרון אורשלימי, אור : בעד 8

 גולדשטיין, אורנה צדוק.

 ראובן בן שחר, עמיחי ברלד. : נגד 2

 אושר ברוב קולות. פרסום משרת " מנהל אגף תחבורה ופיתוח תשתיות ": החלטה

לפקודת  324אישור המועצה להאצלת סמכות למתן אישוריי עירייה לטאבו לפי סעיף  .3

 העירייה, למר רן זיסר, מנהל אגף שירות לתושב:

 )הגב' ויוי וולפסון נעדרה מההצבעה( . פה אחד  הצבעה:

לפקודת  324כות למתן אישורי עירייה לטאבו לפי סעיף אושרה האצלת סמ החלטה:

 פה אחד. –העירייה, למר רן זיסר, מנהל אגף שירות לתושב 

 :2018אישור המועצה לחוק עזר עירוני )סלילה( התשע"ח  .4

 )הגב' ויוי וולפסון נעדרה מההצבעה(. פה אחד  הצבעה:



 אחד.אושר פה  2018חוק עזר עירוני )סלילה( התשע"ח  החלטה:

 :2018אישור המועצה לחוק עזר עירוני )שצ"פ(, התשע"ח  .5

 )ויוי וולפסון נעדרה מההצבעה( פה אחד  הצבעה:

 אושר פה אחד., 2018חוק עזר עירוני )שצ"פ(, התשע"ח  החלטה:

 :2018אישור המועצה לחוק עזר עירוני )תיעול( התשע"ח  .6

 )ויוי וולפסון נעדרה מההצבעה( פה אחד  הצבעה:

 אושר פה אחד. 2018חוק עזר עירוני )תיעול(, התשע"ח  החלטה: 

גן -למועדון הכדורסל הפועל רמת₪  73,875אישור המועצה למתן מקדמה בסך  .7

 :16.4.2018גבעתיים, בהתאם לפרוטוקול ועדת תמיכות מיום  

 )ראובן בן שחר נעדר מההצבעה(. פה אחד  הצבעה:

 למועדון הכדורסל הפועל ₪  73,875אושר מתן מקדמה בסך  החלטה:

 16.4.2018רמת גן גבעתיים, בהתאם לפרוטוקול ועדת תמיכות מיום 

  אושר פה אחד. 

 

אישור המועצה למתן סמכויות לאכיפת חוקי העזר של עיריית גבעתיים, למפקחים דניאל  .8

 זמלמן ומר יששכר אקילוב:

 )ראובן בן שחר נעדר מההצבעה( פה אחד  הצבעה:

 אושר מתן סמכויות לאכיפת חוקי העזר של עיריית גבעתיים, למפקחים  החלטה:

 אושר פה אחד. –דניאל זמלמן ומר יששכר אקילוב  

 

 אישור תב"רים .9

 )ראובן בן שחר נעדר מההצבעה, ויוי וולפסון חזרה לדיון( פה אחד  הצבעה:

 אושרו פה אחד. התב"רים  החלטה:

 

 דוד-שולי ברוך בר       בני רייך
 רכזת ישיבות המועצה     מ"מ וסגן ראש העירייה

 
_______________      _________________ 

 


