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 פרוטוקול
 

 סדר היום:

 

 קורןשאילתה מאת חבר המועצה ניר  .1

 
הרבה יותר  -החודש נחשפנו לקמפיין מיתוג חדש תחת הכותרת "גבעתיים 

 מעיר".
 

 ברצוני לשאול מה היו העלויות הכוללות של הקמפיין,
 החל בשלב הקריאייטיב והמיתוג ועד שלב הפרסום והפצתו בפועל. 

 
 תשובה

 
ה"מיתוג" הינו תהליך רב שנתי ואינו ממסוגר ב"קמפיין". המיתוג נועד 

להוביל שינוי תודעתי ביחס לעיר ויצירת שפה אחידה ומזוהה לעיר, כמו בכל 
 גוף מקצועי הדורש שפה אחידה.

 
באשר ל"אלמנטים הגרפיים", שיש לשער שאליהם התכוון שואל השאילתה, 

עלות זו כוללת בין היתר את ₪.  36,800הרי שהעלות הכוללת עומדת על 
 ת כל הנחיות הפרסום מעתה והילך.יצירת המיתוג, ספר מותג מלא הכולל א

 
הקמפיין הינו קמפיין עירוני שתוכנן במסגרת תקציב הדוברות ואין עליו כל 

 עלות תוספתית נוספת.
 

במיזם 'נעים  705שינויים בקו  הצעה לסדר מאת חבר המועצה ניר קורן. .2
 בסופ"ש

 
 :דברי הסבר

'נעים בסופ"ש'  בשני סופי השבוע האחרונים החל לפעול בעיר מיזם ההסעות
שנוסע ברחובות גבעתיים.  705יפו ובתוך כך גם קו -ביוזמת עיריית ת"א

באופן טבעי, בשבועות הראשונים ישנם 'חבלי לידה' בהפעלת המיזם, בעיקר 
 קושים האדירים לתחבורה ציבורית בשבת בעיר.יבשל הקושי בהערכת הב

 
 שבוצעו במיזם:הביקוש הרב הוביל גם למספר התאמות מתבקשות 

 
 הגברת תדירות הקווים משני קווים בשעה לשלושה קווים בשעה. .1
)בעיקר כדי לאפשר לתושבי העיר להגיע  17:00הקדמת השירות לשעה  .2

 לארוחות הערב(.
 

 למרות שינויים מבורכים אלו, מהשטח עדיין עולות שתי תלונות מרכזיות:
 
ם להעלות נוסעים מיניבוסים שמגיעים מלאים לתחנות ולכן לא עוצרי .1

 נוספים.
 בלילה. 02:00אין פתרון לחזרה מת"א לגבעתיים לאחר השעה  .2



 
 לכן, אני מבקש לעלות שתי הצעות לשיפור מיזם ההסעות.  

 
ראשית, בהתבסס על אמירתו של ראש העירייה לאחר השבוע הראשון 
להפעלת המיזם, "צריך לעשות התאמות נוספות, כנראה שמיניבוסים לא 

לשינוי שנעשה בקווים אחרים במערך  705יספיקו", אני מבקש לצרף את קו 
 19ולהפעיל אותו במתכונת של אוטובוס נוסעים )ולא של מיניבוס עם 

 מקומות בלבד(.
 

בימי  17:00לשעה  18:00שנית, כפי שהוקדמה תחילת הפעילות מהשעה 
לפנות  04:00שישי בערב, כך אני סבור שיש להאריך את הפעילות עד השעה 

אביב עד שעות -בוקר, כך שגם צעירי וצעירות גבעתיים שמבלים בתל
מאוחרות יוכלו לשוב לגבעתיים בבטחה. הארכת הפעילות לשעות אלו 

מנת למנוע מצב שבו צעירים מסכנים עצמם בנהיגה -חשובה במיוחד, על
 בשכרות ברכב או בקורקינט חשמלי.

 
 הצעת החלטה 

 
ת 'נעים בסופ"ש' יופעל באמצעות אוטובוסים של מערך ההסעו 705קו  .1

 ולא מיניבוסים.
 
לפנות  04:00של מערך ההסעות 'נעים בסופ"ש' יופעל עד השעה  705קו  .2

 בוקר.
 בשעות אלו ניתן להפעילו רק מכיוון ת"א לגבעתיים.

 
 הנושא יועבר לבדיקה והמשך טיפול של ועדת התנועה. החלטההצעת 

 
 

 יזהר אופלטקה, אביעד מנשה, אלי הולצמן בעד:  טלי ארגמן, 9 הצבעה
 קארין אינס, בני רייך, אלעד רוזגוביץ       
 סיון גולדברג, איתמר אביבי.       

 
 יעקב שטרן, ויוי וולפסון, גלית לנדסהוט, ניר קורן,       נגד: 5  

 אורי קרמן.     
 
 ריון אישרור המועצה למינוי עו"ד רו"ח איילת חיים כחברה בדירקטו .3

 .תאגיד מי גבעתיים

 פה אחד הצבעה

 אושרר מינוי עו"ד רו"ח איילת חיים כחברה בדירקטוריון החלטה

 )עו"ד רו"ח איילת חיים  , פה אחדתאגיד מי גבעתיים  

 .ההצבעה(יצאה בזמן 

 



תלמה ילין,  בדירקטוריוןאישור המועצה למינוי הגב' קארין אינס כחברה  .4

 .במקום פרופ' יזהר אופלטקה

 פה אחד. הצבעה

 אושר מיני הגב' קארין אינס כחברה בדירקטוריון תלמה ילין, החלטה

 )קארין אינס  במקום פרופ' יזהר אופלטקה, פה אחד  

 .נעדרה מההצבעה(

 

חות בדרכים יאישור המועצה למינוי מר יוני רובינשטיין כחבר בוועדת בט .5

 .במקום הגב' אירית אהרונסון

 פה אחד הצבעה

  מינוי מר יוני רובינשטיין כחבר בוועדתאושר  החלטה

 בטיחות בדרכים במקום הגב' אירית אהרונסון, פה אחד.

 
 אישור המועצה למינוי עו"ד רו"ח איילת חיים כמ"מ של  .6

 עו"ד יורם פומרנץ, מנכ"ל העירייה, בוועדת רכש.

 פה אחד. הצבעה

 אושר מינוי עו"ד רו"ח איילת חיים כמ"מ של  החלטה

 פומרנץ, מנכ"ל העירייה, בוועדת רכש.יורם  עו"ד

 

 אישור המועצה לשינוי מורשה חתימה בחשבון הבנק של מתי"א גבעתיים. .7

 , רמת גן.10, רחוב ביאליק 507חשבון הבנק מתנהל בבנק מסד, סניף 

 .שם החשבון ביה"ס מתי"א גבעתיים

 .105191994מספר חשבון: 

  מורשי החתימה בחשבון:



, מרחוב שמעון בן צבי גבעתיים, במקום 031836117שירי אלבנק, ת.ז  .א

 צביה אדרי ז"ל. 

 , תל אביב.4, מרחוב רבי פנחס 057227423אורלי )רחל( ציפין, ת.ז  .ב

 פה אחד. הצבעה

 מורשה חתימה בחשבון הבנק של אושר שינוי  החלטה

 , פה אחד.מתי"א גבעתיים

, 10רחוב ביאליק  ,507חשבון הבנק מתנהל בבנק מסד, סניף 

 רמת גן.

 יים.שם החשבון ביה"ס מתי"א גבעת

 

ן רשות וחשבון הורים בביה"ס אישור המועצה לשינוי זכות החתימה בחשבו .8

 ברנר

, 056097918, במקום גב' דורית שר, ת.ז 201626603גב' צופית רמדי, ת.ז 

 שפורשת לגמלאות.

 .40020, חשבון מס' 640בנק הפועלים, סניף   חשבון רשות: 

 .201626603, חשבון מס' 640בנק הפועלים, סניף   חשבון הורים:

 פה אחד. הצבעה

 אושר שינוי זכות החתימה בחשבון רשות וחשבון הורים  החלטה

 בביה"ס ברנר, פה אחד.  

 

אישור המועצה למינוי מר יוגב לזר, מסיעת "הצעירים", כחבר בוועדת  .9

 .תרבות הדיור, במקום גב' ניצן פרידמן

 פה אחד. הצבעה

 אושר מינוי מר יוגב לזר, מסיעת "הצעירים", כחבר בוועדת  החלטה

 תרבות הדיור, במקום גב' ניצן פרידמן, פה אחד.  



 

אישור המועצה למינוי מר גיל שועה מסיעת "הצעירים" , כחבר בוועדת  .10

 .איכות הסביבה, במקום מר דניאל בלנדר

 פה אחד הצבעה

 שועה מסיעת "הצעירים", כחבר בוועדתאושר מינוי מר גיל  החלטה

 איכות הסביבה, במקום דניאל בלנדר, פה אחד.  

 

אישור המועצה לפריסת ההשתתפות של מפעל הפיס בפרויקטים  .11

 העירוניים )מצ"ב(.

יש להדגיש כי פריסת המענקים אינה משקפת את עלותם המלאה של 

פרויקט  הפרויקטים, אלא רק את השתתפותו יחסית של מפעל הפיס בכל

 ופרויקט.

 

 פה אחד. הצבעה

 אושרה פריסת ההשתתפות של מפעל הפיס בפרויקטים  החלטה

 העירוניים, פה אחד. 

 

 .2018דו"ח מפורט ודו"ח כספי,  משרד הפנים לשנת  .12

 

 אישור תב"רים. .11

 פה אחד.  הצבעה

  .התב"רים אושרו פה אחד החלטה

_________________     __________________ 

 דוד-שולי ברוך בר      טלי ארגמן
  רכזת ישיבות מועצת העיר   מ"מ וסגנית ראש עיריית גבעתיים
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