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 מר/גב'______________ 

 חבר/ת מועצה 
 עיריית גבעתיים 

 
 

 שלום רב, 
 

 202202.08.מן המניין, בתאריך  49הזמנה לישיבת מועצה  מס' הנדון: 
 

 ,  שלישיביום  , מן המניין, שתתקיים49הנך מוזמן/ת לישיבה מועצה מס' 
 באמצעות זום.  18:15, בשעה 2022 פברוארב 8שפ"ב,  ' באדר א', תז
 
 

 סדר היום 
 

 שאילתה מאת חבר המועצה, מר רונאן קפלן בנושא בריכת רמב"ם. .1
 
 

 .  2018הבריכה הציבורית היחידה בגבעתיים ריקה וסגורה מאז  
העיר: ראש  בתגובות לעיתונות על השאלה "מתי יתחילו בשיפוץ הבריכה?" עונה 

"בקרוב". הסיבות לעיכוב מגוונות. המצב הפוליטי, הקורונה ועוד. עושה רושם שגם בקיץ  
 הקרוב יצטרכו תושבי העיר לנדוד לבריכות אחרות. יקרות הרבה יותר ורחוקות.  

 ריכה?  האם יכול ראש העיר לתת צפי לתחילת שיפוץ הב

 

 
 

 



 הצעה לסדר מאת חברת המועצה איילה שני, בנושא אלימות נגד נשים  .2
 

אלימות נגד נשים על היבטיה השונים )פיזית, כלכלית, משפטית וכו'( נמצאת בשנים  
האחרונות בקו עלייה. תופעת זו חוצת מגזרים, גילאים, מצב סוציואקונומי, השכלה, 

מקום מגורים וכו'. אישה נפגעת אלימות יכולה להיות השכנה ממול, הקולגה לעבודה, 
 משפחה ועוד.   המוכרת בחנות, מחנכת הכיתה, קרובת

  
 כעירייה, אנו מחויבים לפעול להעלאת המודעות בנושא ולקיומם של מנגנוני סיוע  

 לנשים אלו ולמשפחותיהן.   מיטביים
 אחת הדרכים האפקטיביות להעלאת המודעות הינה קיום הרצאות וסדנאות בנושא 

 האחרונות הדריכהע"י גורמים המתמחים בתחום, לדוגמא עמותת "רוח נשית" שבשנים  
 ברשויות מקומיות רבות כמו: כוכב יאיר, כרמיאל, רעננה, באר שבע, חוף השרון,  

 הרצליה, תל אביב וקריית גת*. 
 

 הצעה לסדר: 
 בשלב ראשון, עיריית גבעתיים, על כל מוסדותיה ושלוחותיה, קיים פרויקט העלאת  .א

 מודעות שיכלול הרצאות וסדנאות לכל העובדים והעובדות.  
 

 שלב השני, העירייה תרחיב את פרויקט הפצת המודעות באמצעות הרצאות  ב .ב
 וסדנאות לכלל תושבי ותושבות העיר, לרבות מערכת החינוך העירונית. 

 
 8.3.22יריית הפתיחה של הפרויקט תהיה ביום האישה הבינלאומי הקרוב,  ע.  מוצע, כי ג 

 
 *גילוי נאות: אני מרצה בהתנדבות בעמותת רוח נשית 

 
 הצעה לסדר מאת חבר המועצה רונאן קפלן בנושא תשורות למוסדות החינוך. .3

 
כמה ימים לפני חג החנוכה, לפני כחודש, חולקו חנוכיות כמתנה לתלמידי השכבות  

הנמוכות של בית ספר יסודי בעיר. החנוכיה הוגשה במארז "בהוקרה ובאהבה" מבית  
ברחוב הגלבוע. המארז כלל הזמנה להשתתף הכנסת ברחוב שינקין, ו"כשי" מבית הכנסת 

 בפעילות בתי הכנסת. 
 הורי התלמידים לא נשאלו מראש אם ברצונם שהילדים יקבלו את המתנה.  

תושבי העיר ממשיכים לעקוב בדאגה אחר כניסה של גרעינים תורניים לעיר וגופי הדתה  
 והתחזקות.  

רכת החינוך שלנו, ויציעו  אנו גם חרדים מהאפשרות שגופים מסחריים יכנסו לתוך מע
 תשורות לתלמידים ולהורים.

 
   – הצעה לסדר 

 
 כל מתנה ותשורה המיועדת לחלוקה בגנים, ובבתי הספר בגבעתיים מטעם גוף   .א

 חיצוני תובא לאישור ראש מנהל החינוך העירוני.  
 

 מנהל החינוך ייקח על עצמו להימנע מאישור מתנות של גופי הדתה, עמותות   .ב
תורניות, חב"ד, עדי יהוה, סיינטולוגיה, מיסיונריות וכ"ו. כמו גם גופים מסחריים  

 )לדוגמא: ספר על תזונה בריאה ופירמידות מזון בחסות קונצרן אוכל(.  
 

 
 הצעה לסדר מאת חבר המועצה רונאן קפלן בנושא תשלום לאומנים ביום העצמאות.  .4

 
הממליץ לעיריות שלא לשלם  2019מ  העיר גבעתיים תאמץ את חוזר מנכ"ל משרד הפנים 

 אלף ₪ להופעה.    70לאמנים יותר מ 
בחגים הקרובים: פורים ויום העצמאות לא תשלם העיר גבעתיים לאמן   –יתרה על כך 

 אלף ₪ .   65יותר מ  
בנוסף, בחירת האמנים תייצג גיוון מגדרי, תוך כדי שיתוף אמנים ואמניות תושבי.ות  

 גבעתיים וגיל הזהב.  



 
 

 .  35%-שכר מנכ"ל ל 30%-ור המועצה לעדכון שכרה של אורלי שהרבני מ איש .5
 

 2.1.2022אישור המועצה לפרוטוקול ישיבת ועדת שמות מיום  .6
 

אישור המועצה למיני גב' איילה שני, נציגת סיעת מרצ גבעתיים החופשית כחברה   .7
 בדירקטוריון עמותת קהילתיים, במקום הגב' גלית לנדסהוט. 

 
 המועצה להארכת שירות לגב' אביבה בן צור.אישור  .8

 
 אישור תברים.  .9

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 בברכה,         
 

 דוד -שולי ברוך בר          
 רכזת ישיבות המועצה         

 
 


