פרוטוקול ישיבת מועצה מס'  ,31מן המניין
בתאריך  20בינואר ,2021
תיאטרון גבעתיים ,רחוב ליא קניג שטולפר  ,1גבעתיים.
נוכחים חברי מועצה
רן קוניק ,ראש העירייה ,יו"ר מועצת העיר
גב' אור לי ניב ,סגנית ראש העירייה ,חברת מועצה
פרופ' יזהר אופלטקה ,חבר מועצה
מר אלי הולצמן ,חבר מועצה
גב' קארין אינס ,חברת מועצה
עו"ד אביעד מנשה ,חבר מועצה
מר מושיק גולדשטיין ,סגן ראש העירייה ,חבר מועצה
מר בני רייך ,משנה לראש העירייה ,חבר מועצה
עו"ד יעקב שטרן ,חבר מועצה
מר סיון גולדברג ,חבר מועצה
מר איתמר אביבי ,חבר מועצה
מר אלעד רוזגוביץ ,חבר מועצה
ד"ר גלית לנדסהוט ,חברת מועצה
מר ניר קורן ,חבר מועצה
מר אורי קרמן ,חבר מועצה
נעדרו
גב' טלי ארגמן ,מ"מ וסגנית ראש העירייה ,חברת מועצה
גב' ויוי וולפסון ,חברת מועצה
נוכחים
עו"ד יורם פומרנץ ,מנכ"ל העירייה
עו"ד רנית בראון ,יועצת משפטית
מר שלומי שפירא ,גזבר העירייה
גב' אביבה שבתאי ,עוזרת ראש העירייה
גב' שולי ברוך בר-דוד ,מרכזת ישיבות מועצה
רו"ח תמיר מילר

סדר היום
 .1שאילתה מאת חבר המועצה ניר קורן בנושא שיפוץ בית העלמין
בחודש אוגוסט  ,2018שלושה חודשים לפני הבחירות המוניציפליות ,פרסמה עיריית
גבעתיים (בשיתוף עם חברת יעד) על-גבי שלט חוצות כי בקרוב יבוצע "חידוש של חומת
בית-העלמין והצבת ריהוט רחוב דקורטיבי" .בשאילתא שהצגתי במועצת העיר בחודש
פברואר  ,2019נמסר כי השיפוץ צפוי להתחיל 'בחודשי הקיץ הקרוב' .מאז הפרסום ,עברו
כשנתיים וחצי .מאז המענה על השאילתא ,חלפו שני קייצים.
שאלותיי:
 .1מה הם הגורמים לעיכוב בעבודות?
.2באיזה תאריך ,אם בכלל ,צפויות להתחיל להיות מבוצעות העבודות?
תשובה לשאילתה מאת חבר המועצה ,ניר קורן
 .1ממשלת ישראל.
 .2אינני נביא כך שאיני יכול להתייחס לשאלת לגבי מועד עתידי.
 .3מצ"ב אישור התב"ר שאנו כעירייה אישרנו עוד בשנת  ,2016ע"י משרד הפנים.
מדובר בפרויקט משותף שהכסף עבורו אמור להתחלק עם חברה קדישא.
כשהכסף יגיע בעזרת השם נוכל לבצע את העבודה.
 .2שאילתה מאת חבר המועצה אורי קרמן בנושא המועצה הדתית.
בתאריך  29בנובמבר פנתה יו"ר וועדת הביקורת ,בשם כל חברי הוועדה ,אל ראש
העירייה ,במייל ,בבקשה להעלות לדיון במועצת העיר ,בהקדם האפשרי ,את החלק של
דו"ח מבקר העירייה לשנת  2019שדן במועצה הדתית.
בבקשה נכתב שהדיון נחוץ ודחוף עקב הממצאים שעולים מדוח המבקר על המועצה
הדתית ,ומהצורך לחתום את הדוח ולהעביר אותו לחברי המועצה הדתית ,כדי שהם
יכירו את תוכנו ולא יוכשלו בתפקידם בבואם לבחור יו"ר למועצה.
יצוין כי כעשרה ימים לאחר אותה בקשה התכנסה ממילא מועצת העיר ,ולמרות זאת
בחר ראש העירייה שלא לנצל את ההתכנסות לטובת קיום דיון בפרק הזה בדוח בישיבה
מיוחדת .התוצאה הייתה שחברי המועצה הדתית התכנסו ובחרו יו"ר מבלי
שיהיה בידיהם מידע רלוונטי.
והשאלה לראש העירייה:
האם אתה לא סבור שבכך הכשלת את חברי המועצה הדתית במילוי תפקידם,
ומנעת מהם מידע
רלוונטי לפני בחירת יו"ר למועצה הדתית?
תשובה לשאילתה מאת חבר המועצה אורי קרמן
לא .איני סבור כך.
 .3שאילתה מאת חברת המועצה ד"ר גלית לנדסהוט בנושא בריכת רמב"ם:
בישיבת המועצה שהתקיימה בחודש מרץ  ,2019בתגובה לשאילתה שהעליתי בנוגע
לפרסום מכרז לשיפוץ בריכת רמב״ם ,אמר ראש העיריה שבקיץ  ,2020״אפילו כבר
באביב״ ,תהיה הבריכה מוכנה לשימוש הציבור .כידוע לנו ,בקיץ  2020עדין לא פורסם
המכרז לשיפוץ ,ומצב הבריכה נותר כשהיה שנה וחצי קודם לכן.
בסוף ספטמבר  2020פורסם בשעה טובה מכרז לשדרוג ,הפעלה ואחזקה של מתחם בריכת
רמב״ם ,אולם לא הוגשה אף לא הצעה אחת למכרז זה.





לאור זאת אבקש לשאול:
מתי צפוי להתפרסם מכרז נוסף?
האם המכרז החדש יכלול מפרט מלא ,לרבות התייחסות למגבלות השימור (זאת בניגוד
למכרז הקודם ,שלא כלל מפרט וכתב כמויות)?
להערכתך ,מתי צפויה להיפתח הבריכה לשימוש התושבות והתושבים? (בהנחה שעד
לסיום העבודות משבר הקורונה יהיה מאחורינו ,כמובן).
תשובה לשאילתה מאת חברת המועצה ,ד"ר גלית לנדסהוט
האמת שאנחנו צריכים לשאול אותך את השאלות הללו.
קצת מפתיע שאת כחברת ועדת המכרזים ,שנכחת בישיבתה מיום  15.12.2020ואף הנך
חתומה על פרוטוקול ישיבה זו – ישיבה שדנה בסוגיית הבריכה ,שואלת אותנו שאלות
שניתנו עליהן תשובות באותה ישיבה.

לנוחיותך ,מצ"ב פרוטוקול הישיבה ובה נמצאות כל התשובות לשאלותייך.
 .4אישור המועצה להנצחות (אושרו בישיבת ועדת שמות מיום )27.12.2021
א .הנצחת קובה (יעקב) קרייזמן ז"ל ,ראש העיר השני של גבעתיים.
אופן ההנצחה :קריאת ביה"ס אורט גבעתיים על שמו ("אורט קרייזמן גבעתיים").
ב .הנצחת גלי בללי ז"ל.
אופן ההנצחה :קריאת שם סניף "כנפיים של קרמבו" על שמה.
הצבעה
א .הנצחת קובה (יעקב) קרייזמן ז"ל – ("אורט קרייזמן גבעתיים")
 12בעד
 3נגד:
החלטה

רן קוניק ,אור-לי ניב ,יזהר אופלטקה ,אלי הולצמן ,אביעד
מנשה ,קארין אינס ,מושיק גולדשטיין ,יעקב שטרן ,בני רייך,
סיון גולדברג ,איתמר אביבי ,אלעד רוזגוביץ.
גלית לנדסהוט ,ניר קורן ,אורי קרמן.
אושרה הנצחת קובה (יעקב) קרייזמן ז"ל – קריאת שם ביה"ס אורט
גבעתיים על שמו ("אורט קרייזמן גבעתיים") ,ברוב קולות.

ב .הנצחת גלי בללי ז"ל -קריאת שם סניף "כנפיים של קרמבו" על שמה.
הצבעה

פה אחד.

החלטה

הנצחת גלי בללי ז"ל – קריאת שם סניף כנפיים של קרמבו
על שמה אושרה פה אחד.

 .5אישור המועצה למינוי מר ליאור רותם ,מנהל יחידת השיטור העירוני ומר ערן אהרוני
(יקל"ר) ,כחברים בועדת ביטחון.
הרכב הועדה:
יו"ר הועדה
חבר ועדה
חבר ועדה
חבר ועדה
חבר ועדה
חבר ועדה
חבר ועדה

אור-לי ניב
רונן אלמוג
שלומי לוי
ליאור רותם
רונן אלמוג
ערן אהרוני
אסף אלמוג

נאווה כהן
אבי שחר
רונאן קפלן אפנר
אילן תמיר
אור פרוינד

חבר ועדה
חבר ועדה
חבר ועדה
חבר ועדה
חבר ועדה

מזכירת הועדה :קארין ישראל
הצבעה

פה אחד.

החלטה

אישור מינוי מר ליאור רותם ,מנהל יחידת השיטור העירוני
ומר ערן אהרוני (יקל"ר) ,כחברים בועדת ביטחון ,אושר פה אחד.

 .6אישור המועצה למינוי מר ערן אהרוני (יקל"ר) ,כחבר בועדת מל"ח.
ועדת מל"ח
יו"ר הועדה
מ"מ יו"ר הועדה
מ"מ יו"ר הועדה
חבר ועדה
חבר ועדה
חבר ועדה
חבר ועדה
חבר ועדה
חבר ועדה
חבר ועדה
חבר ועדה
חבר וועדה
חבר ועדה
גבעתיים)
חבר וועדה
חבר וועדה
חבר וועדה
חבר וועדה
חבר וועדה
חברת וועדה
חבר וועדה
חברת וועדה
חברת וועדה
חבר וועדה

רן קוניק
אור-לי ניב
יורם פומרנץ
שלומי לוי
רונן אלמוג
גדי שכנאי
פיני זוהר
ויטוריו ישראל
רונאן קפלן אפנר
גד וקנין
ערן אהרוני
משה חג'בי
אסף אלמוג

נציג המשטרה (מפקדת תחנת

אלי זולטה
אילן מועלם
הרצל צידקי
פיני אדרי
יוני רובינשטיין
מירי פרחי
אסף אדרי
אירית אהרונסון
שרית צולשין
רן זיסר

מד"א
ראש ענף פס"ח מחוזי
מנהל מכלול לוגיסטיקה
מנהל מכלול חינוך
מנהלת מכלול אוכלוסיה
מנהל מכלול שליטה
מנהלת מכלול פס"ח
מנהלת מכלול הנדסה
מנהל מכלול מידע לציבור

נציג היקל"ר (מפקד היקל"ר)

מזכירת הועדה :קארין ישראל
הצבעה

פה אחד.

החלטה -

אושר מינוי מר ערן אהרוני (יקל"ר) ,כחבר בועדת מל"ח ,פה אחד.

 .7אישור המועצה להצטרפות העירייה לשירותי האינטרנט בבנק הדואר לחשבונות
8617203
8617213
5200566
8616540
8616776
8616764
8617219

עיריית גבעתיים  -בית המשפט לעניינים מקומיים.
עיריית גבעתיים  -קנסות חניה.
עיריית גבעתיים.
עיריית גבעתיים.
עיריית גבעתיים
עיריית גבעתיים
עיריית גבעתיים

 8617264עיריית גבעתיים
הצבעה

פה אחד.

החלטה

אושרה הצטרפות העירייה לשירותי האינטרנט בבנק הדואר
לחשבונות פה אחד.
 – 8617203עיריית גבעתיים  -בית המשפט לעניינים מקומיים.
 - 8617213עיריית גבעתיים  -קנסות חניה.
 - 5200566עיריית גבעתיים.
 - 8616540עיריית גבעתיים.
 - 8616776עיריית גבעתיים
 – 8616764עיריית גבעתיים
 – 8617219עיריית גבעתיים
 – 8617264עיריית גבעתיים

 .8אישור המועצה ללקיחת הלוואה בסך  16מלש"ח למשך  15שנה לעבודות פיתוח בעיר
בהתאם תכנית הפיתוח הרב שנתית.
הצבעה

פה אחד

החלטה

אושרה לקיחת הלוואה בסך  16מלש"ח למשך  15שנה לעבודות
פיתוח בעיר בהתאם תכנית הפיתוח הרב שנתית ,פה אחד.

 .9אישור תב"רים
הצבעה

פה אחד.

החלטה

התב"רים אושרו פה אחד.

