
 
 , 2021 מרץב 17, מן המניין, בתאריך 37פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 

 ית ראשונים, סמטת גזית, גבעתייםב
 

 נוכחים חברי מועצה
 

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

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

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

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

 מר בני רייך, משנה לראש העירייה, חבר מועצה
 צהמר סיון גולדברג, חבר מוע

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

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

 אור קרמן, לבר מועצה
 

 הנעדר
 

 קארין אינס, חברת מועצה
 

 נוכחים 
 

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

 מר שלומי שפירא, גזבר העירייה
 מר גבי סוידאן, מבקר העירייה

 גב' אביבה שבתאי, עוזרת ראש העירייה
 עו"ד רו"ח איילת חיים, עוזרת מנכ"ל

 דוד, מרכזת ישיבות מועצה-גב' שולי ברוך בר

  



 היום סדר

 מאת חבר המועצה, מר ניר קורן שאילתה .1
 

שירות 'נעים בסופ"ש' שמפעילה עיריית גבעתיים יחד עם עיריות נוספות במטרופולין 
ולא פועל כמעט חצי  18.9.20הפסיק את פעילותו, עם התפשטות נגיף הקורונה, בתאריך 

שנה ברציפות, זאת לאחר שהשירות פעל באופן מקוטע גם בשלבים מוקדמים יותר השנה 
חשוב  -פתחים בהדרגה המשק ופעילות התרבות בפרט )בחודשים מרץ עד יוני(. כעת, משנ

מנת להעניק לתושבי העיר תחבורה -בעיני להחזיר לפעילות גם שירות 'נעים בסופ"ש', על
 ציבורית גם בסופ"ש ולאפשר להם לחזור לשגרה. 

 
 שאלותיי

 
 מדוע טרם חזר השירות? -שאר שירותי העיריה חוזרים בהדרגה בשבועות האחרונים  .1 

 באיזה תאריך צפוי לחזור השירות לפעילות מחודשת?. 2  
. האם השירות יחזור בהיקף השעות המקורי או בהיקף המצומצם שבו פעל בין יוני 3

 לספטמבר?
 

 חבר המועצה ניר קורן ביקש להוריד את השאילתה מסדר היום.
 

 דר מאת חבר המועצה, מר אורי קרמןהצעה לס .2
 

העדיפויות של העומד בראשה ושל ההנהלה שלה תקציב העירייה משקף את סדר 
ותפקידו להביא את העירייה ליעדים שהיא מציבה לעצמה על בסיס ובמקביל לתכנית 

העבודה שהיא מחליטה עליה. התקציב ותכנית העבודה הם השיקוף הברור ביותר 
למדיניות העירייה ויכולת הביצוע שלה והם מאפשרים לציבור לבחון את השיקולים ואת 

הביצוע. לצרות זאת, העירייה לא מפרסמת את הצעת התקציב לעיון הציבור לפני 
ההצבעה עליו במועצה ולא מפרסמת את תכנית העבודה השנתית בכלל. ברור שראוי שהם 

יהיו פתוחים לעיון ולדיון ציבורי כפי שהדבר מתאפשר גם בערים אחרות ולכן הצעת 
 ההחלטה:

 
החל בשנה הבאה, הנהלת העיר תפרסם באתר האינטרנט של העירייה את הצעת התקציב 

ימים לפני הבאתה לדיון  10כאשר זו נשלחת לעיונם של חברי המועצה ולא יאוחר מ
במועצת העיר ויחד איתה היא תפרסם את תכנית העבודה של העירייה. כל זאת לטובת 

דיפויות והקדימויות של העירייה, בביטוי שקיפות ויכולת לנהל דיון ציבורי בסדרי הע
 התקציבי של העדיפויות האלה, ביעדים שהעירייה מציבה לעצמה ובביצוע שלהם. 

 2021תכנית העבודה לשנת  השנה הזו, מאחר שהמועד כבר חלף, תפרסם העירייה את
 בהקדם האפשרי.

 
  הצבעה

 הצעה לסדר ה להוריד אתבעד  12
 מושיק גולדשטיין, יזהר אופלטקה,רן קוניק, טלי ארגמן, אור לי ניב,

סיון גולדברג, איתמר אביבי, , אביעד מנשה, אלי הולצמן, בני רייך
 אלעד רוזגוביץ, יעקב שטרן.

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

 סדרירדה מהצעה לסדר מאת חבר המועצה, מר אורי קרמן,    החלטה
 .ברוב קולותהיום, 

 
אישור המועצה להאצלת סמכויות ראש העירייה לחתימה על מסמכים בכל הקשור  .3

למנכ"ל העירייה עו"ד יורם פומרנץ ו/או למנהל אגף תשתיות ותחבורה  לתחום החשמל
לחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו  17אינג' נתנאל כהן מכח סעיף 

 .1975-וכהונתם(, תשל"ה
 

 פה אחד.  הצבעה
 

 אושרה האצלת סמכויות ראש העירייה לחתימה על מסמכים בכל   החלטה



הקשור לתחום החשמל למנכ"ל העירייה, עו"ד יורם פומרנץ ו/או 
לחוק  17למנהל אגף תשתיות ותחבורה, אינג'י נתנאל כהן, מכח סעיף 

 –הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם(, תשל"ה 
 .פה אחד, 1975

 
 הנצחות .4

 
 הנצחת צביה אדרי ז"ל. .א

 שמה.אופן ההנצחה: קריאת מרכז מתי"א על 
 

 הנצחת "שורדי ושורדות השואה" .ב
 כיכר שורדות ושורדי השואה. –אופן ההנצחה: קריאת מעגל התנועה ברחוב צה"ל 

 
 פה אחד.   הצבעה 

 
 .פה אחד, הנצחת צביה אדרי ז"לאושרה  א.  החלטה 

 אופן ההנצחה: קריאת מרכז מתי"א על שמה.
 

 פה אחד, הנצחת "שורדי ושורדות השואה"        .ב
 –ופן ההנצחה: קריאת מעגל התנועה ברחוב צה"ל א

 כיכר שורדות ושורדי השואה.
 

 .אישור תב"רים .5
 

 פה אחד  הצבעה
 

 התב"רים אושרו פה אחד.  החלטה
 

 
 דוד-שולי ברוך בר           ר ן     ק ו נ י ק        

 מרכזת ישיבות המועצה                   ראש עיריית גבעתיים      

 


	פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 37, מן המניין, בתאריך 17 במרץ 2021,
	סדר היום
	1. שאילתה מאת חבר המועצה, מר ניר קורן
	2. הצעה לסדר מאת חבר המועצה, מר אורי קרמן
	3. אישור המועצה להאצלת סמכויות ראש העירייה לחתימה על מסמכים בכל הקשור לתחום החשמל למנכ"ל העירייה עו"ד יורם פומרנץ ו/או למנהל אגף תשתיות ותחבורה אינג' נתנאל כהן מכח סעיף 17 לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), תשל"ה-1975.
	4. הנצחות
	5. אישור תב"רים.



