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גבעתיים.

 סדר היום

 מאת חברת המועצה ד"ר גלית לנדסהוט 1מס שאילתה  .1
 

מזה ארבע שנים פועל בימי שישי ברחבת קניון גבעתיים שוק איכרים. 
 לאחרונה נודע כי השוק עתיד להיסגר. אבקש לשאול:

 מה היו השיקולים לסגירת השוק? א.  
 היכן?  –האם הוצע מקום חלופי לקיומו, ואם כן ב.  
  

 מאת חברת המועצה ד"ר גלית לנדסהוט 2שאילתה מס'  .2
 

סבוק סגן ראש העיריה ילפני כחודש למדו הורי גן דרור מפוסט שפרסם בפי
כי הגן עומד לשנות את ייעודו כבר בשנת הלימודים הבאה, ולהפוך מגן 

 דתי. -מלכתי לגן ממלכתימ
 אבקש לשאול:

מדוע נבחר גן דרור דווקא, גן ממלכתי יחיד בשכונה, ולא אחד הגנים של .א
מתחם ריינס, מתחם בו גנים רבים, כך ששינוי ייעודו של אחד מהם 

 ישפיע פחות על היצע הגנים בשכונה?
 
ברחוב שדה בוקר מתוכננת התחדשות עירונית, כך שהדרישה לגנים .ב

סמך צפי השנה -מדוע שינוי הייעוד נעשה על צפויה לגדול. בשכונה
 העוקבת בלבד, ולא בראייה ארוכת טווח יותר?

 
איך מסבירה העיריה את העובדה התמוהה כי ההורים למדו על השינוי .ג

ה על ימפוסט בפייסבוק? מדוע לא קיבלו ההורים הודעה מסודרת מהעירי
העיריה לעשות כדי למנוע הכוונה לשנות את ייעוד הגן, ומה מתכננת 

 הישנות מצבים מביכים כאלה בעתיד?
 

 שאילתה מאת חבר המועצה ניר קורן .3
 



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

 שעתידים להתבצע ברחבי העיר.
 

 כך, למשל:
ברחוב וייצמן, נתלה שלט על 'חידוש חומת בית העלמין והצבת ריהוט רחוב 

 דקורטיבי'.
 ברחוב מצולות ים, נתלה שלט על 'בניית מרכז ספורט וקהילה חדש'.

 בפינת הרחובות רמב"ם ורמז, נתלה שלט על 'ביטול הצומת ]המסוכן[
 והצבת מעגל תנועה במקום.

 
חודשים לפני הבחירות ולמרות למיטב ידיעתי, למרות שהשלטים הוצבו 

 שנה מאז שהוצבו, טרם החלו העבודות במקום.-שעברה לפחות חצי
 

 שאלותיי:
 

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

 
 במידה והעבודות תוכננו מראש לתאריך זה, מדוע נתלה השילוט תקופת.ב

ש קשר לבחירות המוניציפליות והאם י זמן כה ארוכה לפני כן, 
 שהתקיימו לפני למעלה מארבעה חודשים?

 
במידה והעבודות תוכננו לתאריך מוקדם יותר ונדחו, אבקש לדעת מהן .ג

לעיכוב העבודות,  ובפרט מהו הגורם לעיכוב בהצבת מעגל  הגורמים
 רמז? -התנועה בצומת רמב"ם

 
 הגב' ויוי וולפסוןמאת חברת המועצה, הצעה לסדר  .4

 
הצעה: מועצת העיר תקים באופן מידי ועדת משנה לתמיכות מורכבת 
 מנבחרי ציבורו תביא את הרכבה לאישור בישיבת מועצת העיר קרובה

 2006/4הכללי: מספר  כ"למתוך חוזר המנ
"מועצת הרשות המקומית רשאית למנות מקרב חברי מועצה ועדת משנה 

רשאית למנות את ועדת המשנה לתמיכות לבחינת לענייני תמיכות. המועצה 
 המלצות הועדה המקצועית.

הרכב ועדת המשנה יהיה תואם ככל שניתן את ההרכב הסיעתי של המועצה 
 ובלבד שיהיה בו נציג אחד לפחות מהאופוזיציה.

ועדת המשנה רשאית להמליץ בפני מועצת הרשות בדבר קבלת המלצות ועדת 
 דחייתן, כולן או חלקן.התמיכות המקצועית או 

ביקשה ועדת התמיכות לדחות את המלצות הועדה המקצועית, תנומק 
 עמדתה בכתב."

 
 הצעת החלטה

ראש העירייה יקים באופן מיידי ועדת משנה לתמיכות ,שמורכבת )לפי 
 הוראות החוק( מנבחרי ציבור ותביא את הרכבה לאישור בישיבה הקרובה

 
 ר ניר קורןמאת חבר המועצה, מ הצעה לסדר .5

בימי שבת  63סבסוד העירייה של הנסיעות של עמותת 'נוע תנוע' במסלול קו 
 וסיוע בפרסום פעילות העמותה בקרב תושבי העיר.



 
 דברי הסבר

כבר למעלה משנתיים שעמותת 'נוע תנוע' מפעילה קו אוטובוס במסלול של 
-ולחופי תלאביב -רכז תל)דן(, שמאפשר לתושבי גבעתיים להגיע למ 63קו 

 מבוקש ועמוס נוסעים. הקו בת.ש אביב בימי
 

השבוע התחילה 'נוע תנוע' להפעיל קו אוטובוס גם בעיר טבריה, אלא ששם 
הפעילות זכתה לתמיכה מטעם העיריה, שכוללת בין היתר סבסוד מלא של 
הנסיעה עבור התושבים וסיוע בפרסום והעלאת המודעות לקיומו של הקו 

בגבעתיים, לעומת זאת, מדובר ביוזמה פרטית לחלוטין, בקרב התושבים. 
 18שלא זכתה לתמיכה תקציבית מהעירייה, ולכן התושבים נאלצים לשלם 

אביב. מעבר לעניין התקציבי, -חזור מגבעתיים לתל-שקלים לנסיעת הלוך
תמיכה בהפעלת הקו יכולה להעביר את המסר החשוב שעיריית גבעתיים 

פעלת תחבורה ציבורית בשבת, דבר שלא קרה והעומד בראשה תומכים בה
 עד כה.

 
 הצעת החלטה

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

 שירות, כפי שעתיד לקרות.-לתחילת הפעלה של מוניות
 

  בחינת סבירות צו הארנונה. –ליבה דיון בפסק הדין בעניין ח .6
 

למנכ"ל  ,057755597, ת.ז יורם פומרנץ עו"ד ו שלאישור המועצה למינוי .7
 שכר מנכ"ל. %100בשכר של העירייה 

 
 יורם פומרנץ עו"דאישור המועצה להאצלת סמכויות ל .8

 
לחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות 17בהתאם להוראות סעיף 

מאשרת מועצת העיר לראש העירייה  1975 התשל"הוסגניו וכהונתם(, 
יורם פומרנץ, בתחומים  עו"דלהאציל את סמכויותיו למנכ"ל העירייה , 

 הבאים:
 
ומיות )משמעת()התאמת האצלת סמכות על פי חוק הרשויות המק.א

 1979הוראות(, התשל"ט 
 

יוכל לפעול בכל דבר ועניין שבסמכות ראש העירייה  פומרנץ עו"ד יורם 
הקשורה במשמעת בעיריית גבעתיים, לרבות הליכי השעייה, מינוי חוקרי 

 משמעת ועריכת כל שימוע הנדרש לצורך הפעלת סמכויות אלה.
 

 זכות החתימה –האצלת סמכויות .ב
 

יוכל לחתום על כל מסמך בו נדרשת חתימתו של ראש  יורם פומרנץ עו"ד
 העירייה וחתימתו תיחשב לכל דבר ועניין כחתימתו של ראש העירייה.

 
 ראישור המועצה למינוי מר רונן קריסטל, יו"ר ועד ההורים המרכזי, כחב .9

 .שפיץ סיגלועדת החינוך, במקום הגב' 
 

 רן קוניק, יו"ר הועדה



 יו"ר הועדהפרופ' יזהר אופלטקה, מ"מ 
 טלי ארגמן

 ד"ר גלית לנדסהוט
 אירית אהרונסון

 שפיר משעל
 הדרה רוזנבלום
 ד"ר אסתר רגב

 רונית גרייף
 רונן קריסטל

 דביר פרשטמן
 

יורם פומרנץ כחבר ועדה בועדת מכרזים  עו"דאישור המועצה למינוי  .10
 .לעובדים בכירים, במקום מר יורם כהן

 
 רן קוניק, יו"ר הועדה

 פומרנץעו"ד יורם 
 לי ניב, חברת ועדה-אור

 ניר קורן, חבר ועדה
 נציג השר )משרד הפנים(

 
יורם פומרנץ כיו"ר ועדת מנגנון )כח אדם(  עו"דאישור המועצה למינוי  .11

 .במקום מר יורם כהן
 

 יורם פומרנץ, יו"ר הועדהעו"ד 
 מ"מ יו"ר הועדהאסף אדרי, 

 פיני לנדאו, חבר ועדה
 פיני לנדאו יסון, מ"מ חבר ועדהודני ד

 
יורם פומרנץ כחבר ועדת מל"ח )משק לשעת  עו"דאישור המועצה למינוי  .12

 חירום(, במקום מר יורם כהן.
 

כנציג העירייה מר בני רייך, משנה לראש העירייה,  אישור המועצה למינוי .13
 .באיגוד ערים דן, תברואה ואשפה

 
 תכנציג העירייה,גב' טלי ארגמן, מ"מ וסגנית ראש ר המועצה למינוי ואיש .14

 העירייה באיגוד ערים דן, ביוב ומים.
 

, כנציג העירייה באיגוד ערים דן, מר אביעד מנשה אישור המועצה למינוי .15
 .איכות הסביבה

 
, כנציג העירייה מר בני רייך, משנה לראש העירייהאישור המועצה למינוי  .16

 באיגוד ערים דן, ריכוז הירקון.
 

 :ילדים ונוער בסיכון, עולים חדשים() עוליםעמותת גבלהרכב אישור המועצה  .17

 
 יעקב שטרן
 טלי ארגמן

 איתמר אביבי
 



 מירי פרחי
 רננה קלנר

 אילנה בורשטיין
 

 ארז נדיב
 משה פולצ'ק
 ורדה גוטמן

 
 )אנשים בעלי צרכים מיוחדים( עמותת על גבעהרכב אישור המועצה ל .18

 
 יעקב שטרן

 אלעד רוזגוביץ
 קארין אינס

 
 מירי פרחי

 טנאימירה 
 אורלי לביא

 
 דוד מושינסקי

 רינה וייס
 חן ניצני

 
 מר בני רייך, משנה לראש העירייה אישור המועצה למינוי  .19

 נציגי העירייה מירי פרחי, מנהלת האגף לשירותים חברתיים, כ ולגב'
 גיל עדבהרכב עמותת 

 
 אישור המועצה למינוי מר רן קוניק, ראש העירייה, כנציג  .20

 בועדה המחוזית לתכנון ובנייה.המקומית  הרשות
 

 חודשיים לסגניק"מ  2,000הקצבת אישור המועצה ל .21
 , מתחילת לי ניב ומר מושיק גולדשטיין-ראש העירייה, הגב' אור

 ועד לסיומה.  22.11.2019כהונתם בתאריך 
 

  אישור תב"רים.  .22
 

 שולי ברוך בר דוד
 רכזת ישיבות המועצה


