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סדר היום:



 שאילתה מאת חבר המועצה ניר קורן: .1

.4.9.2019לקראתישיבתמןהמנייןבתאריך36שאילתהלפיסעיף


והעירבגןהבנים)ברחובהל"ה(עומדתכברלמעלהמשנהאומגהלשימושילדיהשכונה
ילדנפל-שמגיעיםליהנותממתקניהגן.כברבשבועהראשוןבונפתחהגןלאחרהשיפוץ

ממנהושבראתהמרפק.מאז,היועשרותדיווחיםעלילדיםוילדותשנפצעוממשבאותו
נגרמו רובם וברגליים, בידיים שברים של מקרים חמישה לפחות כבר מתוכם מתקן,

בחלקשאמורלבלוםאתהתנופה.משיחותעםהוריםמהחבטההעוצמתיתשלהאומגה
הפציעות אך הבטיחות, תקני בכל עומד שהמתקן הייתה העירייה שתשובת הבנתי

ממשיכות,ורקלפניחודשכתבליהורהנוסףשילדושבראתהיד.
מבקשאתהתייחסותהנהלתהעירלענייןזה,ומבקשלשאולבאופןספציפימהימכסת

חותיוצבלפכולהיפצעבמתקןהאומגהעדשהואיוחלףאויושבת,אולהילדיםשיצטר

.שלטהמזהירמפניהסכנה



.4.9.2019לקראת ישיבת מן המניין בתאריך  36שאילתה לפי סעיף  .2


לציבור מציעות ביתיים אינטרנט שירותי המספקות רבות חברות בחודשיםהאחרונים
זאתבהתבססעלתשתיתשלMb1000אתהאפשרותלגלישהביתיתבמהירותשלעד ,

סיביםאופטייםאותםהםפורסיםבעריםהשונות.נכוןלהיום,ארבעהחברותהמציעות
ו לאפרסואתתשתיתשלסיבים-אתשירותזה)'סלקום','פרטנר','הוט' 'אנלימיטד'(,

רמת מהשכנות למשל, )בשונה, בגבעתיים תל-אופטיים או משוער-גן מועד ואין אביב(,
להתחבר יכולים לא העיר שתושבי הוא לכרגע נכון המצב לכן, התשתיות. לפריסת
ארבע מתוך שתיים לפחות כי לי נאמר העיר, מתושבי כמה עם משיחות זה. לשירות

עירייתגבעתייםה כך-חברותמפנותאתהאצבעותהמאשימותלכיוון שלאמאפשרת,
לטענתם,לפרוסאתהתשתיתהמתאימהלצורךפתיחתהשירות.עםזאת,חשובלצייןכי

ליבאופןאישילאניתנההתשובההזו,-משיחותשערכתיבעצמיעםכלארבעהחברות
ולכןאנימבקשלברר:


גבעת .1 עיריית סיביםהאם של תשתית פריסת דרך באיזושהי מגבילה או מונעת יים

 אופטימייםבעיר?במידהוכן,מהיהסיבהלכך?



על .2 העירייה נקטה צעדים של-באילו פריסה לתעדף החברות אותן את לעודד מנת
 התשתיתבגבעתיים?במידהולאננקטוצעדיםמסוגזה,מהיהסיבהלכך?



 קורן: הצעה לסדר מאת חבר המועצה ניר .3
 

חובתמעקבודיווחעלהצעותלסדרשאושרובמועצתהעיר


:דבריהסבר
האפשרות ומהקואליציה, מהאופוזיציה מועצתהעיר, חודשעומדתלחברי מידי כידוע,
ההצעות רבות פעמים החודשית. בישיבתה המועצה של יומה לסדר הצעות להציע

על ומיושמות מטופלות דווקא לאו אך הדרוש, הרוב את המקצוע-מקבלות גורמי ידי
חבריהמועצהולציבורכולוכליעבודהבעירייה.לכן,מטרתהשלהצעהזוהיאלהעניקל

הוא זו הצעה מאחורי שעומד ההיגיון ההחלטות. ביצוע אחר לעקוב להם יסייע אשר
חיזוקתפקודהשלהמועצהכמכשירלביקורתהתנהלותהעירייה.באמצעותהחלתחובת
מעקבודיווחעלהצעותלסדרשאושרובמועצתהעיר,יוכלוחבריהמועצהויוכלהציבור

כולולקבלעדכוןמהנהלתהעירבנוגעלמימושההצעותהשונותלסדר.


:הצעתהחלטה
התיק )מחזיק העיר הנהלת כי לקבוע העיר מועצת מחברי מבקש אני אלו, מטעמים
ההחלטות של למימושן בנוגע עדכון למסור מחויבת תהיה מטעמו( מי או הרלוונטי

מומשו(,הןלחבריהמועצהוהןלציבורהמתקבלותבמועצתהעיר)אוהסיבותלכךשלא
באופןכללי,עדשלושהחודשים)אועדשלושישיבותמועצה(מרגעאושרהההחלטה.


 :מאתחברתהמועצה,הגב'ויויוולפסוןהצעהלסדר .4


ועצתמ"הוספתהערותמפורטותבפרוטוקולשלישיבותהמועצה,לפיבקשתםשלחברי

העיר"


פרוטוקוליםשלישיבותמועצתהעיר,)בניגודלפרוטוקוליםשלישיבותועדות,וישיבות
שונותבעירייה(אינםכולליםשוםפירוטמעברלמידעלגביתוכןההצבעהוהצבעהעצמה.

מידעמינימליזהאינומאפשרלהתרשם"מרוחהישיבה"כפישצויןבפקודתהעיריות.
רבבקשהמפורשתשלחברימועצתהעירלרשוםהדברהופךלאקוטיכאשרמדוב

הסתייגויותלגביהצבעותתקציביות,אשרמוגשותלמועצתהעירבמקשהאחתלמרות
הישבמהותןיכולותלהיותשונותבתוכןובמהותאחתמןהשני

דוגמאמובהקתהיאאישורתקציבהעירייהאואישורהקצאתתמיכותלגופיםשונים.
ותבקשותינומוגשיםסעיפיםשוניםבהצבעהאחת,חשובלנולדייקבשניהמקרים,למר

אתהצבעותינוולכלהפחותלצייןאתהסתייגותנומסעיףזהאואחר.
כאמורמדוברבצורךוזכותבסיסיתשלשקיפותכלפיהציבוראשררשאילדעתולהבין

מורכיוןשעדלפיהפרוטוקולשלהישיבותמהעמדתםודעתםשלחברימועצתהעיר.כא
היוםולמרותבקשותינוהמפורשותבמקרהשציינתיונוכחחשיבותהנושאאנימבקשת

להצביעבעדהצעהזו.


:הצעתהחלטה
פרוטוקוליםשלישיבותהמועצהיכללוהערותמפורטותשלחברימועצתהעירייהעלפי

בקשתםבמהלךהישיבה


,בשכרמנהלאגףתחבורהופיתוחתשתיותאישורהמועצהלמינוימרנתנאלכהןלמשרת .5
 .משכרמנכ"ל%60של

 
 ,בשכראישורהמועצהלמינוימרמאוריבלושניקלמשרתסמנכ"לתפעולותכנון .6

 .משכרמנכ"ל%70של

 
 דירקטוריוןעמותתהספורטהעירונית.רו"חקובינחוםכחברבאישורהמועצהלמינוי .7

 



משניםומ"מראשירשויותמקומיותבהשתלמותאישורהמועצהלהשתתפותסגנים, .8
השנתיתלפורוםהסגנים,המשניםומ"מ,שלהמרכזלשלטוןמקומי,בחודשדצמבר

2019. 


אישורהמועצהלהארכתשירותלגב'דפנהלב,מרכזתתחוםפנאישלשורדישואהעד .9
  .31.12.2019לתאריך

 
,2/7/2019,מיום3/2019אישורהמועצהלפרוטוקולועדתתמיכותמס' .8

.בנושאדת


,בנושאנוער2/7/2019,מיום3/2019אישורהמועצהלפרוטוקולועדתתמיכותמס' .9

 וצעירים.

אישורתב"רים .10

דוד-שוליברוךבר

 הרכזתישיבותהמועצ


