
 

 , מן המניין, 26פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 
 , גבעתיים30, מרכז קהילתי שז"ר, יבניאלי 2020באוגוסט  5בתאריך 

 
 
 
 

 נוכחים חברי מועצה
 

 מר רן קוניק, ראש העירייה, יו"ר המועצה
 לי ניב, סגנית ראש העירייה, חברת מועצה-גב' אור

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

 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

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

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

 מר אורי קרמן, חבר מועצה
 

 ונעדר
 

 גב' טלי ארגמן, מ"מ סגנית ראש העירייה, חברת מועצה
 פרופ' יזהר אופלטקה, חבר מועצה

 גב' קארין אינס, חברת מועצה
 
 

 נוכחים 
 

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

 גזבר העירייהמר שלומי שפירא, 
 גב' אביבה שבתאי, עוזרת ראש העירייה

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

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 לפקודות העירייה 47, עפ"י סעיף 9.7.2020הצעת החלטה מיום 
 

 .2020ביוני  15, מיום 7/2020אישור פרוטוקול ועדת תמיכות מס' 
 

 פה אחד.  :הצבעה
 

 , 2020ביוני  15, מיום 7/2020אושר פרוטוקול ועדת תמיכות מס'  :החלטה
 פה אחד. 

 
 

 לפקודות העירייה 47, עפ"י סעיף 1.7.2020הצעת החלטה מיום 

 )י(,5אישור המועצה לפטור/דחיה,  מארנונה למוסד מתנדב לשירות  הציבור לפי סעיף  .1
 )הוראת השעה(, בהתאם להמלצת  1938לפקודת מיסי עירייה ומיסי ממשלה )פיטורין( 

 ועדת הנחות.
 

 פה אחד.  :הצבעה
 

 )י(5אושר פטור/דחיה מארנונה למוסד מתנדב לשירות הציבור לפי סעיף  :החלטה
 1938לפקודת מיסי עירייה ומיסי ממשלה )פיטורין( 

 הנחות,  פה אחד.)הוראת השעה(, בהתאם להמלצת ועדת 
  

 
 

 .אישור תב"רים .2
 
 

 פה אחד.  הצבעה:
 

 התב"רים אושרו פה אחד החלטה:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 סדר היום

 .עדכון –לי ניב, סגנית ראש העירייה -אור .1

 שינוי פעילות מיזם "נעים בסופש" שאילתה מאת חבר המועצה, מר ניר קורן בנושא .2

כחודש, התלוננו בפני מספר תושבים על מאז חודש מיזם ההסעות 'נעים בסופ"ש' לפני 
אוטובוסים שלא מגיעים לתחנה. חלק מהמקרים קרו בעקבות "תקלות" לגיטימיות של 
עיכובים בזמן או טעויות אנוש של הנהגים, אבל מסתבר שהחלק הנוסף של התלונות 

, מבלי שנמסרה 00:00-ל 02:00-הגיעו מאחר ושעת סיום הפעילות של המיזם הוקדמה מ
עה לנוסעים )לא ע"ג התחנות עצמן, לא ברשתות החברתיות ולא באפליקציית תכנון הוד

הנסיעה(. רק מי שנכנס לאתר באופן יזום )אין סיבה אמיתית לעשות זאת( יכול היה 
 לראות הודעה על שינוי שעות הפעילות, ללא הסבר אם מדובר בשינוי קבוע או זמני.

ממחישה היטב את הנזק שנגרם למיזם 'נעים ההודעה המצורפת שקיבלתי מתושבת העיר 
בסופ"ש' בעקבות ההחלטה: שעות הפעילות שצומצמו הופכות את המיזם לפחות רלוונטי 

יפסיקו להשתמש בו בגלל  –עבור חלק מהתושבים, וגם אלו שהשעות רלוונטיות עבורם 
 פגיעה באמון שהאוטובוס אכן יגיע.

 
 ברצוני לשאול

 ת הפעילות של מיזם 'נעים בסופ"ש'?מדוע מלכתחילה צומצמו שעו 

 יפו?-האם ההחלטה התקבלה בהסכמת עיריית גבעתיים או בהחלטה של עיריית ת"א 

 ?מדוע לא נמסרה הודעה לתושבי ותושבות העיר לגבי השינוי בשעות הפעילות 

 
תשובה לשאילתה מאת חבר המועצה, ניר קורן, בנושא שינוי מיזם פעילות "נעים 

 בסופ"ש"
 

 
 לשנות את שעות הפעילות בעקבות השינוי בביקוש בתקופת הקורונה.הוחלט  .1

 
 כמובן שההחלטה התקבלה בשיתוף כל העיריות השותפות לפרויקט. .2

 
הנחת העבודה היא שאדם אשר מעוניין להשתמש בשירות יבדוק מתי השירות פעיל, כפי  .3

 שעושה כל אדם כאשר הוא עושה שימוש בתחבורה סטנדרטית ציבורית.
 
 

שאילתה מאת חבר המועצה, מר ניר קורן, בנושא מערך/פיקוח על מעונות וגנ"י בגילאי  .3

0-3. 

( התקבלה פה אחד במועצת העיר הצעתי להקמת מערך 10.07.2019לפני למעלה משנה )
שנמצאים בשטח העיר גבעתיים. מכיוון  0-3פיקוח על המעונות ועל גני הילדים לגילאי 

חוקית לפיקוח כפוי על מוסדות חינוך אלו, במרכז ההצעה  שלעיריית גבעתיים אין סמכות
עמדה היוזמה לרכז במקום אחד מידע רלוונטי עבור ההורים לגבי כלל המעונות וגני 
הילדים בעיר )שייבחרו בכך(, ובכך לאפשר להורים לבצע בחירה מושכלת באשר לחינוך 

כתבה שכותרתה גבעתיים -ילדיהם. כשבועיים לאחר מכן, התפרסמה במקומון ר"ג
( במסגרתה נאמר כי "העירייה תפקח על 25.07.2019"מהפכת הגיל הרך בגבעתיים" )

פעוטונים וגנים פרטיים בעיר" וכי "גנים שישתתפו בתכנית החדשה, יירשמו במאגר 
עירוני שיפורסם לציבור ההורים". במסגרת הכתבה, מסר ראש העירייה, מר רן קוניק, 

אנו לדרך חדשה, עם המון רצון, עם הכרת הצרכים והדרישות למקומון גבעתיים  כי "יצ
של ההורים ועם ההבנה שעיריית גבעתיים תהיה החל מעתה חלק ממערך הבקרה 

 והתיאום של גנים 
 אלה ושל גופים פרטיים הכפופים למשרד הכלכלה".

 
 :ברצוני לשאול

ו צעדים מה הסטאטוס הנוכחי של קידום הצעה זו? האם המערך הוקם בפועל? איל
מנת להקים מקום שירכז את המידע אודות הגנים? מה -קונקרטיים נעשו עד כה על

 מעכב את יישום ההצעה?



 

המעונות וגנ"י  לתשובה לשאילתה מאת חבר המועצה, ניר קורן, בנושא פיקוח/בקרה ע

 :3-0בגילאי 

התקיימה פגישה עם נציגי הגנים הפרטיים ולאחריה הוקם צוות עבודה שהוביל ויוביל 
את התחום. הצוות למד את הנושא, השתתף בכנסים של רשויות אחרות, קיים פגישות 

רבות עם כל הגורמים המקצועיים, פנימיים וחיצוניים, הנדרשים לבניית מעטפת לתוכנית 
 . 3הפיקוח על הגנים בגילאי לידה עד 

יצא קול קורא להורים ולבעלי המעונות על מנת להכיר את כל המסגרות  2019בדצמבר 
הקיימות בגבעתיים ולאחריו נערכו סיורים בעיר במטרה להכיר מקרוב את המסגרות 

 השונות.
בחודש מרץ היינו אמורים לקיים כנס בהשתתפות כל בעלי המסגרות בעיר אך הכנס לא 

 הקורונה.יצא לפועל עקב נגיף 
המתווה המוצע הינו מתווה של "תקן איכות גבעתיים" שיכלול קריטריונים בהם חייבים 

 בעלי המסגרות לעמוד על מנת לקבל את תקן איכות גבעתיים.  
 הקריטריונים לקבלת "תקן איכות גבעתיים" הם:

 
 עיריית גבעתיים תקיים –קורס עזרה ראשונה  •
 שו לעצמו ואנחנו נוודאכל מוסד ירכ –תיק עזרה ראשונה  •
 העירייה תתקין, כל מוסד יממן –לחצן מצוקה  •
 יועץ בטיחות של העירייה •
 כל מוסד ימציא –אישור על ביטוח הילדים  •
 סמינרים שנתיים שמנהל החינוך יקיים 2-תינתן ב  –הדרכה פדגוגית  •
 של השפ"ח בגבעתיים –שירות פסיכולוגי  •
 שרת מפעילי המוסדות מיפוי הכ -תקינת כוח אדם •

 
גב'  יהודית קורוטקי מנהלת ביה"ס בורוכוב לשעבר, אחראית על התחום, תחת מנהל 

 החינוך הנוער והצעירים.
 

 

הסרה  – הצעה לסדר מאת חבר המועצה, מר ניר קורן,  בנושא תעודת משפחה עירונית .4

 .מסדר היום

 
 לי ניב, אלי הולצמן, אביעד מנשה, -בעד: רן קוניק, אור 10  הצבעה:

 סיון גולדברג, איתמר אביבי, בני רייך, מושיק גולדשטיין,

 יעקב שטרן, אלעד רוזגוביץ.

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

 

 משפחההצעה לסדר מאת חבר המועצה, מר ניר קורן, בנושא תעודת  החלטה: 

 עירונית, הוסרה מסדר היום, ברוב קולות. 

 

 

 



 

ביל אופניים טקטי בדרך הצעה לסדר מאת חבר המועצה, מר ניר קורן, בנושא הקמת ש .5

 הסרה מסדר היום. –יצחק רבין 

 לי ניב, אלי הולצמן, אביעד מנשה, -בעד: רן קוניק, אור 10  הצבעה:

 גולדשטיין,סיון גולדברג, איתמר אביבי, בני רייך, מושיק 

 יעקב שטרן, אלעד רוזגוביץ.

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

 הצעה לסדר מאת חבר המועצה, מר ניר קורן, בנושא הקמת  החלטה: 

 שביל אופניים טקטי בדרך יצחק רבין, הוסרה מסדר היום, 

 ברוב קולות.

 

 . מעל גגות מבני ציבור ברשויות.p.vאישור סיוע במימון ממפעל הפיס להקמת מערכת  .6
 

 פה אחד.  הצבעה:
 

 מעל גגות  PVאושר סיוע במימון ממפעל הפיס להקמת מערכת  החלטה:
 מבני ציבור ברשויות, פה אחד.

 
 
 

 במקום  ,"תלמה ילין"ביה"ס אישור מינוי הרב שי פירון כיו"ר דירקטוריון  .7
 מירב הלר. ו"חר
 

 לי ניב, אלי הולצמן, אביעד מנשה, -רן קוניק, אור בעד: 14  הצבעה:
 מושיק גולדשטיין, יעקב שטרן, סיון גולדברג, איתמר אביבי,

 בני רייך, ויוי וולפסון, גלית לנדהוט, אורי קרמן, ניר קורן.
 

 אלעד רוזגוביץ. נגד: 1   
 

 פירון למינויו כיו"ר דירקטוריון ביה"ס  אושר מינוי הרב שי החלטה:
 ברוב קולות.ילין", במקום רו"ח מירב הלר,  תלמה"
 
 

 
, 988, בנק לאומי, סניף 33298/80אישור המועצה לשינוי מורשה חתימה בחשבון מס'  .8

 :גבעתיים, ע"ש ביה"ס לאה גולדברג
 

חתימה החל  , מנהלת ביה"ס הנכנסת תהיה מורשת040355760גב' יפעת שטיינר, ת.ז 
 , מנהל ביה"ס היוצא.029631769, במקום מר יובל תמרי, ת.ז 15.8.2020מתאריך 

 
 פה אחד.  הצבעה:

 
 , בנק לאומי, 33298/80אושר שינוי מורשה חתימה בחשבון מס'  החלטה:

 , גבעתיים, ע"ש ביה"ס לאה גולדברג, פה אחד.988סניף 
 

  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

חתונה לזוגות תושבי גבעתיים, בשל מגבלות הקורונה אישור המועצה לקיום אירוע  .9
ברחבת מצפה הכוכבים שבגן העלייה השנייה. עיריית גבעתיים תסייע במתן מקום 

 .ושירותים נלווים שאינם בעלות כספית ישירה אלא ממשאבי עירייה הקיימים ממילא
 

 פה אחד.  :הצבעה
 

 אושר קיום אירוע חתונה לזוגות תושבי גבעתיים, בשל מגבלות  :החלטה
, עיריית גבעתיים יהיה השניהקורונה ברחבת מצפה הכוכבים שבגן העלי

תסייע במתן מקום ושירותים נלווים שאינם בעלות כספית ישירה אלא 
 ממשאבי העירייה הקיימים ממילא, פה אחד.

  
 
 

 בדירקטוריון כחברה הלר,  אישור המועצה להארכת שירות לרו"ח מירב .10
 תאגיד מי גבעתיים. 

 
 פה אחד.  הצבעה

 
 אושרה הארכת שירות לרו"ח מירב הלר כחברה בדירקטוריון החלטה:

 תאגיד מי גבעתיים, פה אחד.
 
 
 

 אישור המועצה להקמת ועדת בריאות עירונית. .11
 

 לי ניב, אלי הולצמן, אביעד מנשה, -בעד: רן קוניק, אור 10  הצבעה:

 גולדברג, איתמר אביבי, בני רייך, מושיק גולדשטיין, סיון

 יעקב שטרן, אלעד רוזגוביץ.

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

  אושרה הקמת ועדת בריאות עירונית ברוב קולות. החלטה:
 

 אור לי ניב. –יו"ר  הרכב הועדה:
 קארין אינס             
 שרון אבן טוב             
 ליאור סידוב             
 עמוס פרישמן             
 טל גזית             
 עו"ס תמי בן דוד             
 ד"ר מיכל גולן מלכי              

 
 
 
 
 



 
 
 
 

 אישור המועצה להארכת שירות לגב' לאה קירשנבאום, סייעת חינוך מיוחד. .12
 

 וולפסון נעדרה מההצבעה(פה אחד )ויוי   הצבעה:
 

 אושרה הארכת שירות לגב' לאה קירשנבאום, סייעת חינוך מיוחד, החלטה:
 פה אחד.

 
 
 
 

 אישור עבודה נוספת לגב' גלית שאול, מרכזנית העירייה. .13
 

 פה אחד )ויוי וולפסון נעדרה מההצבעה(  הצבעה:
 

 ה אחד.אושרה עובדה נוספת לגב' גלית שאול, מרכזנית העירייה, פ החלטה:
 
 
 

 אישור תב"רים. .14

 פה אחד )ויוי וולפסון נעדרה מההצבעה(  הצבעה:

 התב"רים אושרו פה אחד. החלטה: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________      __________________ 

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

 




