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 שלום רב,
 

 9.9.2020מן המניין, בתאריך  27הזמנה לישיבת מועצה מס' הנדון: 



,מןהמניין,שתתקייםביוםרביעי,27הנךמוזמן/תלישיבתמועצתהעירמס'

 ,בביתראשונים,סמטתגזית,גבעתיים.19:00בשעה,2020בספטמבר9–כ'באלולתש"ף,ה

 

 סדר היום

 ה מחודשת של בריכת רמב"םשאילתה מאת מר ניר קורן, חבר המועצה בנושא הפעל .1

)לפניכשנהוחצי(הגישהחברתהמועצה,חברתיד"רגליתלנדסהוט,27.03.19-בתאריךה

השאילתהשאילת רמב"ם'. 'בריכת הפעלת שעהבנושא בכך לאעסקה גבעתיים יריית

נערכהכראוילפקיעתהזיכיוןשלהמפעילהקודםויצרהעיכובבהוצאתהמכרזאשרמונע

הסיבותלעיכוב הסבריםארוכיםלגבי ניתנו בתשובהלשאלה, אתהפעלתההמחודשת.

במענהלשאלת ונאמרלחבריהמועצהכי"המרכזצפוילהתפרסםבשבועותהקרובים".

 מתי הואהמשךשלגלית, כי קוניק, מררן אמרראשהעירייה, בפועלתיפתחהבריכה,

היא שלו התשובה משמעות כי לטענה במענה חודשיים. תוך ייצא שהמכרז מעריך

אני לאחושב. "אני ענהראשהעירייה: קיצים, שני שהבריכהלאתהיהפתוחהבמשך

זהיהיהמוכןלשימוש".-[,אפילועדהאביבהבא2020משוכנעשעדסוףהקיץהבא]קיץ

אבלגםהיוםטרםיצאהמכרז–חודשים18חודשיםועברו12מאזעברוחודשייםועברו

לשיפוץוהפעלהמחודשתשלהבריכה.

 

-ברצונילשאול

 ?מההסטטוסהעדכנישלהמכרז 

 ?מתיתושביותושבותגבעתייםיוכלולשובולשחותבבריכתרמב"םההיסטורית 

 עבור זולות אלטרנטיבות להציע מתכוונת גבעתיים עיריית האם העיכוב, לאור

 תושביה?









שאילתה מאת מר ניר קורן, חבר המועצה, בנושא פעילות מרכז הספורט בבריכת  .2

 רמב"ם.

 

ה גלית27.03.19-בתאריך ד"ר חברתי המועצה, חברת הגישה וחצי( כשנה )לפני

עסקהבהפסקתהבנושאמתחםהספורטב'בריכתרמב"ם'.השאילתהלנדסהוט,שאילת

)במסגרתהעברתםמהזכיין שבת החוגיםבמתחםבימי ושל הכושר חדר הפעלתםשל

ההחיצונישהפעילאותםעדאזל'עמותהלקידוםהספורטבגבעתיים'(.התשובהלשאילת

חול בימי רק הכושר חדר את להפעיל "ההחלטה וברורה: חדה החלטההייתה הינה

חדר להפעלת היתכנות שיש לדעת שניווכח ברגע ההרצה. לתקופת רק בלבד, זמנית

הכושרושנרשמומספיקמתאמנים,תתאפשרהאופציהלהתאמן,כפישהיהקודם,בכל

כי קוניק, רן מר העירייה, ראש אמר גלית, של המשך לשאלת במענה השבוע". ימות

ודעאםבשבתהקרובה,אבלבקרובזהייפתחלכמה"כברנרשמומתאמניםולדעתי,לאי

-שבתות,ועברולמעלהמ30מאזעברהשבתאחת,ועברושעותבשבת,בהתאםלצורך".

שבתות,אבלהבריכהלאפתוחהבשבת.70

 

-ברצונילשאול

חדר ראש-מדוע להבטחת בניגוד פועליםביוםשבת, לא החוגיםעדיין ומתחם הכושר

 העיר?

 23.4.2020ומיום  23.4.2020ועדת תרומות מיום ים של המועצה לפרוטוקולאישור  .3

 שיפוץ גינת כורזין.עבור תרומה   בנושא

 .אישור המועצה להרכב המועצה הדתית גבעתיים .4

 נאור צברי, כחבר בועדת הערר בארנונה, במקום איתי אישור המועצה למינוי עו"ד  .5

 .מר רפי גמליאל שהודיע על פרישתו

סנ"צ אסף אלמוג, מפקד משטרת גבעתיים, כחבר בועדת אישור המועצה למינוי  .6

ועדת מל"ח, ועדה לקידום הילד, ועדה למיגור אלימות, ועדה למאבק בנגע  ,ביטחון

 במקום סנ"צ רויטל קרקו.בסמים 

כחבר בועדת לוי, מנהל מחלקת חירום וביטחון,  אישור המועצה למינוי מר שלומי  .7

 .במקום מר אילן קלינה שפרש לגמלאות "ח, ועדת בטיחות בעבודה , ועדת מלביטחון

להצטרפות לברית ראשי הרשויות לאקלים ואנרגיה באיזור הים התיכון אישור המועצה  .8

 .Clima-Medאמנת וחתימה על 
 

 אישור תב"רים. .9

 
 בר דוד –שולי ברוך 

 מרכזת ישיבות המועצה


