
 , מן המניין, 22פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 444
 , בית ראשונים, סמטת גזית, גבעתיים2020 מאיב 24בתאריך 

 
 
 
 

 נוכחים חברי מועצה
 

 מר רן קוניק, ראש העירייה, יו"ר המועצה
 גב' טלי ארגמן, מ"מ וסגנית ראש העירייה, חברת מועצה

 לי ניב, סגנית ראש העירייה, חברת מועצה-גב' אור
 פרופ' יזהר אופלטקה, חבר מועצה

 עו"ד אביעד מנשה, חבר מועצה
 מר אלי הולצמן, חבר מועצה

 גב' קארין אינס, חברת מועצה
 מר בני רייך, משנה לראש העירייה, חבר מועצה

 מר מושיק גולדשטיין, סגן ראש העירייה, חבר מועצה
 עו"ד יעקב שטרן, חבר מועצה
 מר סיון גולדברג, חבר מועצה

 איתמר אביבי, חבר מועצהמר 
 מר אלעד רוזגוביץ, חבר מועצה
 גב' ויוי וולפסון, חברת מועצה

 ד"ר גלית לנדסהוט, חברת מועצה
 מר ניר קורן, חבר מועצה

 מר אורי קרמן, חבר מועצה
 
 
 

 נוכחים 
 

 עו"ד יורם פומרנץ, מנכ"ל העירייה
 עו"ד רנית בראון, יועצת משפטית

 העירייהמר שלומי שפירא, גזבר 
 מר אסף אדרי, סמנכ"ל משאבי אנוש ומנהל כללי

 מר מאור יבלושניק, סמנכ"ל תכנון ותפעול
 גב' אביבה שבתאי, עוזרת ראש העירייה

 דוד, מרכזת ישיבות מועצה-גב' שולי ברוך בר
 עו"ד ורו"ח איילת חיים, עוזרת מנכ"ל

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 פרוטוקול
 
 
 

לכנס ישיבת מועצה, ביקשנו להעלות היה לאור מצב החירום בשל מגפת הקורונה ומאחר ולא ניתן 
 .לתוספת השנייה לפקודות העיריות( 47לקבלת החלטה )עפ"י ס' את הנושאים הר"מ 

 
 להלן ההחלטות שהתקבלו.

 
 2.4.2020, מיום  1הצעת החלטה מס' 

 
,  בהמשך 2020לחודשים מרץ, אפריל דחיית תשלומי ארנונה לעסקים ואגרת שילוט,  .1

 להמלצה והנחיית משרד הפנים.
 

 פה אחד.  :הצבעה
 

 אושרה דחיית תשלומי ארנונה לעסקים ואגרת שילוט :החלטה
 , בהמשך להמלצה והנחיית2020לחודשים מרץ, אפריל 

 משרד הפנים, פה אחד. 
 

 
 .אישור תב"רים .2

 
 .רצ"ב טבלת התב"רים

 
 פה אחד.  הצבעה:

 
 התב"רים אושרו פה אחד החלטה:

 מבקשים לציין בפרוטוקול  ,ד"ר גלית לנדסהוט, ניר קורן ואורי קרמן)
  שאישרו את תב"ר אתר העירייה בהסתייגות(.

 
 

 10.5.2020 מיום 2הצעת החלטה מס' 
  

 10.5.2020, מיום 6/2020אישור פרוטוקול ועדת תמיכות מס'  .1
 
 

 פה אחד.  :הצבעה
 

 , פה אחד.10.5.2020, מיום 6/2020ועדת תמיכות מס' אושר פרוטוקול  :החלטה
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 סדר היום

 .סקירה על פעילות העירייה בזמן תקופת משבר הקורונה .1

 

 הצעה לסדר מאת חבר המועצה, ניר קורן .2

'התאמת המרחב הציבורי העירוני לתקופת שגרת אני מבקש להניח הצעה לסדר בנושא 
  הקורונה'.

 
 דברי הסבר

 
'אסטרטגיית היציאה' מתקופת הקורונה הוציאה לפועל עיריית גבעתיים במסגרת 

החלטות חשובות בתחומי הכלכלה, החינוך והפנאי. אחד התחומים הדורשים התייחסות 
דחופה, בהם טרם מומשה מדיניות העירייה, היא התאמת המרחב הציבורי לתקופת 

על הנחיות משרד הבריאות, 'שגרת הקורונה', שבה תושבי העיר יידרשו להמשיך ולשמור 
 ובתוך כך שמירה על ריחוק חברתי ומניעת התקהלויות.

 
עיריות רבות ברחבי העולם כבר הבינו כי יש לייצר מרחב ציבורי ותחבורתי שיאפשר 

הניתן, שכולל את היכולת לנוע במרחב מבלי לסכן -לתושביהן לשמור על שגרת חייהם ככל
נקטו במדיניות המכונה "עירוניות טקטית",  את בריאותם. כך, בערים רבות בעולם

מנת להתאים את -שמטרתה לעשות שינויים מהירים יחסית בעלות נמוכה יחסית, זאת על
 המרחב הציבורי לסיטואציה החדשה אשר נכפתה על כולנו.

 
 במסגרת זו, ניתן, למשל:

 

 פניים רכב ולהפוך אותם לשבילי או-להפוך בין לילה נתיבים המיועדים לתנועת כלי
זמניים או מדרכות רחבות )דבר מתבקש בכל מקרה בשל המדרכות הצרות והיעדר שבילי 

 אופניים בעיר(.

 חיים או לפינות -להסב רחובות וכיכרות עם תנועה דלילה יחסית למדרחובים שוקקי
ישיבה פתוחות, בין אם במועדים קצובים )למשל, ימי שישי בצהריים( או בין אם לכל 

 אורך התקופה.

 עסק מקומיים באמצעות גינות ציבוריות, כיכרות ונתיבי חנייה, -הרחיב באופן זמני בתיל
קפה שיכולות להכיל כמות מוגבלת של לקוחות בחללים -כך שמסעדות, פאבים או בתי

הפנימיים שלהם, יוכלו להשתמש במרחב הציבורי ולהקל על הפגיעה הכבדה בהם 
 בתקופת הקורונה.

 
רבות בעולם כבר שבועות בודדים לאחר התפרצות הקורונה. גם  צעדים אלו מומשו בערים

יפו החלו לעשות צעדים מדודים בכיוון זה. לכן, אני קורא -אביב-ערים בארץ ובראשן תל
לכנס את ועדת התחבורה והבטיחות בדרכים יחד עם רשות התמרור המקומית 

מנת לקדם צעדים -)שהחלטות אלו מצויות בסמכותה( ועם מומחי תחבורה ועירוניות, על
 של עירוניות טקטית ולגבש אסטרטגיית יציאה גם בתחום זה. 

 
 להצעה מצורפת דוגמאות למופעים של "עירוניות טקטית" מערים שונות בארץ ובעולם.

 
 
 



 
 
 
 

 הצעת החלטה
 

יחד עם רשות התמרור המקומית בתוך שבועיים  1כינוס ועדת תחבורה ובטיחות בדרכים

מנת לקדם צעדים של "עירוניות טקטית" ולהתאים את המרחב -מאישור הצעה זו, על

 .הציבורי לסיטואציה החדשה

 פה אחד.  הצבעה

תתכנס ועדת תחבורה ובטיחות בדרכים יחד עם רשות תמרור עירונית  החלטה

עירוניות טקטית" במהלך חודש יוני, על מנת לקדם צעדים של "

 ולהתאים את המרחב הציבורי לסיטואציה החדש, פה אחד.

 

 . 17.5.2020אישור הסכם תרומה מיום  .3

 פה אחד.  :הצבעה

 , פה אחד.17.5.2020אושר הסכם תרומה מיום  :החלטה

 

 .10.12.2008עמלות יע"ד להסכם יע"ד מיום לאישור המועצה לנספח שינויים  .4

 לי ניב, יזהר אופלטקה, אלי הולצמן, -רן קוניק, אור בעד: 13  :הצבעה

 אביעד מנשה, קארין אינס, אלעד רוזגוביץ, יעקב שטרן

 מושיק גולדשטיין, בני רייך, טלי ארגמן, סיון גולדברג

 איתמר אביבי.

 ויוי וולפסון, אורי קרמן, גלית לנדסהוט, ניר קורן. נמנע: 4   

 עמלות יע"ד, להסכם יע"ד מיום לאושר נספח השינויים   :החלטה 

 , ברוב קולות.10.12.2008

   

  (2019דיווח על תב"רים  שבוצעו ונסגרו ) .5

 

 

                                                
 
 
 



 

אישור המועצה למינוי גב' איילת שמחי, מנהלת מועדון גמלאים "קפה אירופה",  .6

 .כחברה בוועדת שורדי שואה, במקום הגב' דפנה לב שפרשה לגמלאות

 
 פה אחד  הצבעה

 ינוי גב' איילת שמחי, מנהלת מועדון גמלאים "קפה אירופה,אושר מ  החלטה

 כחברה בועדת שורדי שואה, במקום הגב' דפנה לב שפרשה לגמלאות.  

 

 .אישור תב"רים .7

 פה אחד.  הצבעה

 התב"רים אושרו פה אחד.  החלטה

 

_________________      __________________ 

 דוד –שולי ברוך בר            רן קוניק           
 רכזת ישיבות מועצת העיר                         ראש עיריית גבעתיים

 

 
 


