
 
 

 14.7.2021, מן המניין, בתאריך 42הזמנה לישיבת מועצה  מס' הנדון: 
 

, 18:15, בשעה 2021ביולי  14, מן המניין, ה' באב תשפ"א, 42הנך מוזמן/ת לישיבה מועצה מס' 
 בבית ראשונים, סמטת גזית, גבעתיים.

 
 

 סדר היום
 
 

 , בנושא שעון השמש בגינת תיאטרון גבעתייםשאילתה  מאת מר ניר קורן, חבר המועצה .1
 

אישרה מועצת העיר את הנצחתו של מר ציון נקר ז"ל, מהנדס  09.01.2019-בתאריך ה

רוטוקול הישיבה, הוא . אופן ההנצחה שאושר, ע"פ פ1996-1976העירייה בין השנים 

 "הצבת שלט בגן הפסלים".

בשבועות האחרונים גילינו כי ההנצחה 'שודרגה' ונבנה במקום פסל נוסף בדמות שעון שמש. 

תושבים רבים פנו אלי )ואף עשרות מתושבי השכונה חתמו על עצומה בנושא( בטענה כי 

הפתוח בשכונה שהיא שעון השמש גוזל שטח ציבורי יקר ופוגם בהנאה של ילדיהם מהשטח 

 בין כה וכה חסרת שטחים פתוחים.

 
  - ברצוני לשאול

 מדוע אושרה במועצת העיר הנצחה מסוימת ומומשה הנצחה אחרת? .1

 האם נלקחה בחשבון הפעילות הקיימת של ילדים והורים ברחבה? .2

 אילו תהליכי שיתוף הציבור התקיימו לקראת הקמתו של הפסל?

 של שעון השמש?מה הייתה עלות הקמתו הכוללת  .3

 כמה שולם מקופת העירייה וכמה שולם ע"י משפחת המונצח? -מתוך הסכום הכולל 

 לבסוף, מי הגה ותכנן את רעיון שעון השמש במקום זה? .4

 
 

 , בנושא חדר הכושר של ביה"ס קלעיהמועצהשאילתה מאת מר ניר קורן, חבר  .2
 

 הספרייה של תיכון קלעי.לאחרונה פרסם ראש העיר על מתחם כושר חדש שנפתח במבנה 
 

  - ברצוני לשאול

 מדוע, בניגוד למדיניות המוצהרת של העירייה, חדר הכושר אינו פתוח ביום שבת? .א

 כמה נרשמים/מנויים יש לחדר כושר מאז נחנך רשמית ועד למענה על שאילתא זו? .ב

 

 
 0-3שאילתה מאת ניר קורן, חבר המועצה בנושא פיקוח/בקרה על גילאי 

 



( התקבלה פה אחד במועצת העיר הצעתי להקמת מערך 10.07.2019שנתיים בדיוק )לפני 

שנמצאים בשטח העיר גבעתיים. מכיוון  0-3פיקוח על המעונות ועל גני הילדים לגילאי 

שלעיריית גבעתיים אין סמכות חוקית לפיקוח כפוי על מוסדות חינוך אלו, במרכז ההצעה 

רלוונטי עבור ההורים לגבי כלל המעונות וגני עמדה היוזמה לרכז במקום אחד מידע 

הילדים בעיר )שייבחרו בכך(, ובכך לאפשר להורים לבצע בחירה מושכלת באשר לחינוך 

גבעתיים כתבה שכותרתה -ילדיהם. כשבועיים לאחר מכן, התפרסמה במקומון ר"ג

 ( במסגרתה נאמר כי "העירייה תפקח על25.07.2019"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, למקומון 

גבעתיים  כי "יצאנו לדרך חדשה, עם המון רצון, עם הכרת הצרכים והדרישות של ההורים 

תיים תהיה החל מעתה חלק ממערך הבקרה והתיאום של גנים ועם ההבנה שעיריית גבע

 אלה ושל גופים פרטיים הכפופים למשרד הכלכלה".

 

(, הגשתי שאילתא )מאוד דומה לזו( שמטרתה 05.08.2020בחלוף שנה מאישור הצעתי )

לבדוק את סטאטוס הקמת מערך הבקרה/הפיקוח. במענה לשאילתא, הוסבר לי כי "הוקם 

[ היינו אמורים לקיים כנס 2020ד את הנושא" וכי "בחודש מרץ ]צוות עבודה שלמ

בהשתתפות כל בעלי המסגרות בעיר אך הכנס לא יצא לפועל עקב נגיף הקורונה". מאז 

הגשת השאילתא, עברה שנה נוספת, הקורונה הלכה וחזרה ותוכנית "תקן איכות גבעתיים" 

 שנה. טרם יצאה לפועל. לכן, מבקש לחזור על שאלותיי מלפני

 
 

 :ברצוני לשאול
מה הסטאטוס הנוכחי של קידום הצעה זו? האם המערך הוקם בפועל? אילו צעדים 

מנת להקים מקום שירכז את המידע אודות הגנים? מה מעכב -קונקרטיים נעשו עד כה על
 את יישום ההצעה?

 
 

 הצעה לסדר מאת מר ניר קורן, חבר המועצה .3

'מיסוד ברית ערים תאומות עם יישוב ערבי אני מבקש להניח הצעה לסדר בנושא 
 בישראל'

 
 :דברי הסבר

בשבועות האחרונים, בין היתר בשל ההסלמה בגבול הדרום ובשל הנסיבות הפוליטיות 

במדינה, נדמה כי עלה גובה הלהבות בין הציבור היהודי לבין הציבור הערבי בישראל. הדבר 

בשורה של אירועי אלימות ברחבי הארץ שהתקיימו במקביל למבצע 'שומר  בא לידי ביטוי

 החומות', בפרט ב"ערים המעורבות".

עוד קודם לכן, הקיטוב והשיסוע בין אזרחי ואזרחיות ישראל הערבים לבין אלה היהודים 

הלך והחריף לאורך השנים האחרונות, ועלינו כנבחרי ציבור )הן ברמה הלאומית והן ברמה 

-ערבית ועל-מנת להביא לשותפות אזרחית יהודית-מית( לעשות ככל שביכולתנו עלהמקו

 מנת לקרב בין יהודים לבין ערבים.

בהקשר זה, עיקר המשימה מוטל על ממשלת ישראל ועל העיריות בערים המעורבות, אבל 

ניתן לקדם יוזמות לקירוב בין  -גם בערים ויישובים בהם גרים יהודים או ערבים בלבד 



ודים וערבים. דרך אחת לעשות זאת הוא באמצעות "ברית ערים תאומות" בין גבעתיים יה

 לבין יישובים ערביים שונים בישראל.

היא התקשרות בין ערים שבמסגרתה שתי ערים מזווגות זו לזו,  "ברית ערים תאומות" 

זו יוזמה  תוך מתן דגש על אימוץ קשרים תרבותיים ואנושיים בין העיריות ותושביהן. בעיני,

שבאמצעותה יכולה עיריית גבעתיים להביא להיכרות מעמיקה בין תושביה לתושבי ערים 

 ערביות בישראל, ולייצר קשרים ביניהם.

, המליץ יו"ר מרכז השלטון המקומי דאז, לייצר בריתות של ערים תאומות 2012כבר בשנת 

רצון וצורך אמיתי ם בין יישובים יהודים ויישובים ערבים בישראל, ואף אמר כי "קיי

מנת לבנות -להכיר אוכלוסיות חדשות במרחב המגורים שלהן ובכלל בישראל ]...[ על

 קיום".-תשתיות של חינוך לסובלנות ולדו

בין ישוב יהודי ליישוב ערבי,  "ברית ערים תאומות"למרות זאת, בישראל טרם ייסדו 

ובמובן זה לגבעתיים יש הזדמנות להיות פורצת דרך ולהיות העיר ראשונה שממסדת 

באופן רשמי ברית ייחודית זו, אליה נוכל לצקת תכנים בתחומים שונים כגון חינוך, 

 תרבות, סביבה, תיירות וכיוצ"ב.

 

 : הצעת החלטה

'ברית ערים תאומות' עם עיר או יישוב ערבי  עיריית גבעתיים מצהירה על כוונתה למסד

בישראל, זאת במטרה להעביר מסר של שותפות אזרחית בין יהודים לערבים ולקרב בין 

 תושבי הערים.

 .2021הברית תמוסד ותוכרז לכל המאוחר עד חודש דצמבר 
 

 
 
 

פתיחת חשבון בנק לבית ספר שמעוני, שני חשבונות חשבון בית ספר אישור המועצה ל .4
 וחשבון הורים בבנק הפועלים

 
 מורשה החתימה הם:

 
 חשבון רשות:

  
 ת"א 16משה פרלוק  028438364שרון לוינהר בכור מנהלת בית הספר ת.ז 

  
 גבעתיים 25רחוב אחדות העבודה  028955987ליאת חקאק מנהלנית ת.ז 

  
 חשבון הורים:

  
 ת"א 16פרולוק  רחוב משה 028438364שרון לוינהר בכור מנהלת בית הספר ת.ז 

  
 גבעתיים 25רחוב אחדות העבודה  028955987ליאת חקאק מנהלנית ת.ז 

 
 אישור המועצה למינוי הגב' אילה שני, כחברה בדירקטוריון "תלמה ילין", במקום  .5

 .מר אורי קרמן
 

למימון העתקת מבנה בני עקיבא והחלפת שטחים במסגרת אישור המועצה להסכם  .6
 צפוןהסתדרות  589תכנית גב/

 



 
 

 אישור תברי"ם. .7
 
 


