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 סדר היום
 

 מר ניר קורן, חבר המועצה בנושא הפעלה מחודשת של בריכת רמב"םשאילתה מאת  .1

)לפניכשנהוחצי(הגישהחברתהמועצה,חברתיד"רגליתלנדסהוט,27.03.19-בתאריךה

לא גבעתיים שעיריית בכך עסקה השאילתה רמב"ם'. 'בריכת הפעלת בנושא שאילתה

יכובבהוצאתהמכרזאשרמונענערכהכראוילפקיעתהזיכיוןשלהמפעילהקודםויצרהע

הסיבותלעיכוב הסבריםארוכיםלגבי ניתנו בתשובהלשאלה, אתהפעלתההמחודשת.

במענהלשאלת ונאמרלחבריהמועצהכי"המרכזצפוילהתפרסםבשבועותהקרובים".

הוא כי קוניק, מררן אמרראשהעירייה, בפועלתיפתחהבריכה, מתי המשךשלגלית,

שהמכ היאמעריך שלו התשובה משמעות כי לטענה במענה חודשיים. תוך ייצא רז

אני לאחושב. "אני ענהראשהעירייה: קיצים, שני שהבריכהלאתהיהפתוחהבמשך

זהיהיהמוכןלשימוש".-[,אפילועדהאביבהבא2020משוכנעשעדסוףהקיץהבא]קיץ

אבלגםהיוםטרםיצאהמכרז–שיםחוד18חודשיםועברו12מאזעברוחודשייםועברו

לשיפוץוהפעלהמחודשתשלהבריכה.

 

-ברצונילשאול

 ?מההסטטוסהעדכנישלהמכרז 

 ?מתיתושביותושבותגבעתייםיוכלולשובולשחותבבריכתרמב"םההיסטורית 

 עבור זולות אלטרנטיבות להציע מתכוונת גבעתיים עיריית האם העיכוב, לאור

 תושביה?

 ./ הפעלת בריכת רמב"ם תשובה לשאילתה מאת ניר קורן, חבר המועצה



,לאחראיןספורישיבותשלהועדההמחוזית,כוללעבודתשימור21/9/2020בתאריך .1
ארוכהומורכבתשנעשתה,תתקייםבוועדההמחוזיתהישיבההמכרעתשלאחריה

 נדעהאםומתינוכללצאתלמכרז.


 .1ראהתשובתילסעיף .2

חנונשמחשתבדוקעבורנומס'אופציותהעומדותבחוקובמידהויתאימו,נפעלאנ .3

 לקדמן.




















שאילתה מאת מר ניר קורן, חבר המועצה, בנושא פעילות מרכז הספורט בבריכת  .2

 רמב"ם.

 

ה גלית27.03.19-בתאריך ד"ר חברתי המועצה, חברת הגישה וחצי( כשנה )לפני

הספורטב'בריכתרמב"ם'.השאילתהעסקהבהפסקתלנדסהוט,שאילתהבנושאמתחם

)במסגרתהעברתםמהזכיין שבת החוגיםבמתחםבימי ושל הכושר חדר הפעלתםשל

החיצונישהפעילאותםעדאזל'עמותהלקידוםהספורטבגבעתיים'(.התשובהלשאילתה

החלטה הינה חול בימי רק הכושר חדר את להפעיל "ההחלטה וברורה: חדה הייתה

חדר להפעלת היתכנות שיש לדעת שניווכח ברגע ההרצה. לתקופת רק בלבד, זמנית

הכושרושנרשמומספיקמתאמנים,תתאפשרהאופציהלהתאמן,כפישהיהקודם,בכל

כי קוניק, רן מר העירייה, ראש אמר גלית, של המשך לשאלת במענה השבוע". ימות

הקרובה,אבלבקרובזהייפתחלכמה"כברנרשמומתאמניםולדעתי,לאיודעאםבשבת

-שבתות,ועברולמעלהמ30מאזעברהשבתאחת,ועברושעותבשבת,בהתאםלצורך".

שבתות,אבלהבריכהלאפתוחהבשבת.70

 

-ברצונילשאול

חדר ראש-מדוע להבטחת בניגוד פועליםביוםשבת, לא עדיין ומתחםהחוגים הכושר

 העיר?

 
 חבר המועצה, ניר קורן. תשובה לשאילתה מאת


פעילותמרכזהספורטבבריכתרמב"ם.


קצתמוזרלקבלפניהכזובתקופהשלחודשיקורונה.סוגשלחוסרמודעותלמצב

ולמציאות.



פ"תכניתמגפתהקורונההטילהועדייןמטילהמגבלותקשותוכעתלאחרשנקבעמתווהע
ובהתאםלהןתיבחןמחדשהאפשרותלפתוחאתנבחןאתההגבלותהחדשות"הרמזור",

מרכזהספורטגםבשבתוהכלכמובןבכפוףובתיאוםשלהגורמיםהמקצועייםבעמותת
הספורט.


 

 4.202042.ומיום  23.4.2020אישור המועצה לפרוטוקולים של ועדת תרומות מיום  .3

 בנושא  תרומה עבור שיפוץ גינת כורזין.

 פה אחד. הצבעה:

  24.4.2020ומיום  23.4.2020ועדת תרומות מיום פרוטוקולים של  החלטה:

 ו., אושרבנושא  תרומה עבור שיפוץ גינת כורזין

 



 

 

 .אישור המועצה להרכב המועצה הדתית גבעתיים .4

הרבשאולפרברנציגהרב
יעקבכרמינציגהביתשלנובגבעתיים

ליאורגדינציגסיעתצעירים
עו"דאריקשוורץ.נציגגבעתייםשלנו
איתןראובנינציגגבעתייםשלנו
אתיקורןנציגגבעתייםשלנו

איילהשנינציגתמרצ
שרוןאורשלימינציגתמרצ

משהגולנינציגהליכודוגמלאים


פהאחד.:הצבעה

הרכבהמועצההדתיתאושרפהאחד. החלטה:

 

 אישור המועצה למינוי עו"ד איתי נאור צברי, כחבר בועדת הערר בארנונה, במקום  .5

מר רפי גמליאל שהודיע על פרישתו.

פהאחדהצבעה:

צברי,כחברבועדתעררבארנונה,במקום-מינויעו"דאיתינאור:החלטה

מררפיגמליאלשהודיעעלפרישתו,אושרפהאחד.

הרכבועדתארנונה

דניררשףעו"יו"ר

עו"דאיתינאורצובריחברועדה

עו"דדורוןאגוזיחברועדה



אישור המועצה למינוי סנ"צ אסף אלמוג, מפקד משטרת גבעתיים, כחבר בועדת  .6

ביטחון, ועדת מל"ח, ועדה לקידום הילד, ועדה למיגור אלימות, ועדה למאבק בנגע 

 בסמים במקום סנ"צ רויטל קרקו.

 פה אחד. הצבעה:

 אושר מינוי סנ"צ אסף אלמוג, מפקד משטרת גבעתיים, כחבר החלטה:

 בועדת ביטחון, ועדת מל"ח, ועדה לקידום מעמד הילד, ועדה למיגור 

 אלימות, ועדה למאבק בנגע בסמים, במקום סנ"צ רויטל קרקו,  

 פה אחד.



 

 אישור המועצה למינוי מר שלומי  לוי, מנהל מחלקת חירום וביטחון, כחבר בועדת .7

 .ביטחון, ועדת מל"ח, ועדת בטיחות בעבודה  במקום מר אילן קלינה שפרש לגמלאות

 פה אחד. הצבעה:

 אושר מינוי מר שלומי לוי, מנהל מחלקת חירום וביטחון, כחבר  החלטה:

 בועדת ביטחון, ועדת מל"ח, ועדת בטיחות בעבודה, במקום

 מר אילן קלינה, שפרש לגמלאות, פה אחד.

 

אישור המועצה להצטרפות לברית ראשי הרשויות לאקלים ואנרגיה באיזור הים התיכון  .8
 .Med-Climaאמנת וחתימה על 

 

 פה אחד. הצבעה:

 לברית ראשי הרשויות לאקלים ואנרגיה באזור אושרה הצטרפות  החלטה:
 .Clima-Medאמנת הים התיכון וחתימה על 

 

 אישור תב"רים. .9

פהאחד.:הצבעה

התב"ריםאושרופהאחד.:החלטה















___________________________________
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רכזת ישיבות מועצת העיר                         ראש עיריית גבעתיים

 




