ה'טבת,תשע"ט 
13דצמבר, 2018


לכבוד 
-------------------------------שלום רב,

הנדון :הזמנה לישיבת מועצה מן המניין מס'  ,3בתאריך 9.1.2019



הנךמוזמן/תלישיבתמועצתהעירמןהמניין,מספר,3שתתקייםביוםרביעי, 
ג'בשבטתשע"ט,ה 9- בינואר,2019בשעה,19:00ב"ביתראשונים",סמטתגזית,
גבעתיים .
סדר היום:
 .1שאילתהמאתגב'ויויוולפסון,חברתמועצה
א .בישיבתהנהלתעירייתרמתגןמתאריך,10.12.2018הציעד"ר
רפלוביץ,יו"רהאיגודלשירותיםוטרינריםשלגבעתייםובניברק,
לצרףאתעירייתרמתגןלאיגוד.
מההסכוםשהוצעלעירייתרמת-גןלשלםתמורתהשירותולפי
איזהפרמטריםנקבעהסכום .


ב .בתאריך,31.12.2018פרסמהעירייתגבעתייםכתבתפרופילשל
ראשהעירייהבמגזיןהמנהליםשל"דהמרקר".
מההסכוםששילמהעירייתגבעתייםעבורפרסוםכתבהזו .
למישילמההעירייהעבורהכתבה .

 .2הצעהלסדרמאתהגב'ויויוולפסון,חברתמועצה

דורשתהכנהמידיתשלתכניתשימורעירונית,שתסתמךעלרשימת 
90המבניםאשרהוגדרולאחרסקרשימור,שעירייתגבעתיים
הכינהואשרהוגשהואישרהבוועדההמחוזיתבישיבתה
בתאריך .28.11.2016:

דבריהסבר :
מעלשנהשפגהתוקףשלהודעהעלפיסעיפים77-78,עיריית
גבעתייםלאחידשהאתבקשתהוגםלאהכינהתכניתשימורכפי
שהתחייבה .
נוצרמצבשבואיןתכניתשימורוהמבנים"לשימור"חשופים
להריסה .
 .3הצעהלסדרמאתאוריקרמן,חברמועצה 
פתיחתישיבותוועדתהמשנהלתכנוןובנייהושידורןלציבור .


ההצעההיאפשוטהומתבקשת:אנחנומבקשיםכיישיבותוועדת
המשנהלתכנוןובנייהיהיופתוחותלקהל,וכיגםהן,וגםישיבות
המליאהשלהוועדה,ישודרובאתרהעירייהאובפייסבוק.אנחנו
מבקשיםגםשמועדיהישיבותוהנושאיםעלסדרהיוםיפורסמו
מבעודמועדבאתרובעמודהפייסבוקשלהעירייה .

אנוקוראיםלחבריהמועצהלתמוךבהצעהשלנו,לפתוחלקהלאת
ישיבותוועדתהמשנהלתכנוןובנייה,ולשדראותןוגםאתישיבות
המליאה,באתרהעירייהאובפייסבוק,כדילהגדילאתהשקיפות
שלעבודתהוועדהושלההחלטותבנושאהתכנוןוהבנייהבעירוכדי
לאפשרלציבורלהיותמעורבבהחלטותהתכנוניותבעיר.איןלנו
ספקשכלחבריהמועצהיתמכובהצעהזו,כיכולנובעדשקיפות
בעדהאינטרסהציבורי .



 .4אישורהמועצהלתיקוןטעותסופרבהחלטתהבישיבתמועצת
העיר,מס',58מיום,7.11.2017כךשבסעיף8לפרוטוקוליוחלפו
המילים"כחלקמחלקה168(בעבר)135במילים"חלקמחלקה
,133הןבכותרתוהןבהחלטה.
 .5אישורהמועצהלנוסחתקנוןמותאםעפ"ינוהלמשרדהפנים,לשם
הסדרתמעמדהשלהקרןלעידודההשכלההגבוההבגבעתיים,
כתאגידעירוני.
 .6אישורהמועצהלקידוםמיזמיהתחדשותעירוניתברחביהעיר
גבעתייםבאמצעותתכניותפינויבינויותוכניותלפיתמ"א38לאור
המדיניותהמתגבשתבתוכניתהמתארהכוללנית,ולהקמתמנהלת
התחדשותעירוניתלצורךקידוםתהליכיםאלובהתאםלמדיניות
תכנונית,כלכלית,חברתיתומשפטיתשתגבשהמנהלתיחדעם
אגפיהעירייהבכלל,וזאתבהמשךובהתאםלהסכםהסיועבמימון
מנהלתעירוניתלהתחדשותעירוניתשנחתמהביןעירייתגבעתיים
למשרדהשיכוןוהבינויבדצמבר .2017
 .7אישורהמועצהלעבודהנוספתלעו"סאנהבלוך,כמדריכתערב
ב"מעגן"–מקלטלקורבנותסחרבנשים.






 .8אישורהמועצהלעבודהנוספתלגב'יהודיתסולומון,פקידתגביה
במרכזהשירותלתושבכמרקידהבאירועים.
 .9אישורהמועצהלעבודהנוספתלעו"דיואבחמדיהלוילכהןכחבר
ועדתעררבארנונהבמועצהאזוריתחבלמודיעין.
 .10אישורהמועצהלהסמכתמריקירקינן,כמפקחעלהבנייהמטעם
הועדההמקומיתלתכנוןובנייה.
 .11אישורהמועצהלהסמכתמרעמיתבןארוש,כמפקחעלהבנייה
מטעםהועדההמקומיתלתכנוןובנייה.

 .12אישורהמועצהלהאצלתסמכויותלמריורםכהן,מנכ"להעירייה :

בהתאםלהוראותסעיף17לחוקהרשויותהמקומיות(בחירתראש
הרשותוסגניווכהונתם),התשל"ה1975מאשרתמועצתהעיר
לראשהעירייהלהאצילאתסמכויותיועלפיחוקהרשויות
המקומיות(משמעת)(התאמתהוראות),התשל"ח1978למנכ"ל
העירייה,מריורםכהן .
מרכהןיוכללפעולבכלדברוענייןשבסמכותראשהעירייה
הקשורהבמשמעתבעירייתגבעתיים,לרבותהליכיהשעיה,מינוי
חוקרימשמעתועריכתכלשימועהנדרשלצורךהפעלתסמכויות
אלה .

 .13אישורהמועצהלהאצלתסמכותלגב'רחליאבישר,מנהלתצוות
באגףשירותלתושב,למתןאישורייעירייהלטאבולפיסעיף324
לפקודתהעירייה.
 .14אישורהמועצהלהנצחות:

א .פנינהברסברז"ל,מייסדתתיכוןשמעוןבןצבי.
אופןההנצחה:קריאתהכיכרברחובהרצוגעלשמה.
ב .ציוןנקרז"ל,מהנדסהעירייהביןהשנים1976–.1996
אופןההנצחה:הצבתשלטבגןהפסלים .
ג .אישורהמועצהלהנצחתהטייסדן(דני)בלקיןז"ל.
אופןההנצחה:פינתישיבהבגןחילהאויר .
 .15אישורהמועצהלמינויהגב'אורלישהרבניכעוזרתאישיתשל
הגב'אור-ליניב,סגניתראשהעירייה,בעלותשכרשל30%משכר
מנכ"ל.





 .16אישורהמועצהלמינוימרעוזיריעניכעוזרוהאישישלמרמושיק
גולדשטיין,סגןראשהעירייה,בעלותשכרשל30%משכרמנכ"ל.
 .17אישורהמועצהלמינוימרטלעמרכמנהללשכתראשהעירייה,
בעלותשכרשל40%משכרמנכ"ל.
 .18אישורהמועצהלמינוימרברוך בן יגאל,נציגציבורמסיעת
גבעתייםשלנו,כחברבוועדהלקידוםמעמדהילד.
 .19אישורהמועצהלהרכבועדתמל"ח(משקלשעתחירום)


 .20אישור המועצה להרכב וועדת פס"ח (פינוי ,סעד ,חללים) –
וועדת משנה של וועדת מל"ח המקומית

 .21אישורהמועצהלמינוימראורפרוינד,נציגציבורמסיעתהצעירים
לוועדתביטחוןבמקוםהגב'עמיתיודייקין.
 .22אישורהמועצהלמינוימרעדי פוזנר,נציגציבורמסיעתגבעתיים
שלנו,כחברבוועדהלמיגורהאלימות.
 .23אישורהמועצהלמינוימר עדי פוזנר,נציגציבורמסיעתגבעתיים
שלנו,כחברבוועדהלמאבקבנגעהסמים.
 .24אישורהמועצהלמינויהגב'דפנהברפמן,נציגתציבורמסיעתמרצ
כחברהבוועדתתרבותהדיורבמקוםהגב'אילהשני,

אישורמינויהגב'ענתגירלטר,נציגתציבורמסיעתהגמלאים.
כחברהבוועדתתרבותהדיור .
אישורמינוימראיציקוויס,נציגציבורמביעתגבעתייםשלנו
כחברבוועדתתרבותהדיור .
 .25אישורהמועצהלמינויהגב'אילה שני,נציגתציבורמסיעתמרצ,
כחברהבוועדותרווחהוגמלאים.
 .26אישורהמועצהלמינויגב'עמית טופוס,נציגתציבורמסיעתמרצ,
כחברהבוועדתשפ"ע.
 .27אישורהמועצהלמינוימררונאן קפלן,נציגציבורמסיעתמרצ,
כחברבוועדתשורדישואה.
 .28אישורהמועצהלמינויעו"ד דורון אגוזי,נציגציבורמסיעתהבית
שלנובגבעתיים,כחברוועדתעררבארנונה.
 .29אישורהמועצהלמינוי מר רן קוניק,ראשהעירייה,כיו"רהוועדה
למיגוראלימות,במקוםהגב'קאריןאינס.
 28אישורהמועצהלמינויהגב'אילהברקאי,נציגתציבורמסיעתמרצ,

כחברהבוועדתצעירים.
 .30מינוימרבנירייך,ת.ז,009940206משנהלראשהעירייה,כנציג
העירגבעתייםבמועצתאיגודעריםדן(תברואהוסילוקאשפה).
 .31אישורהמועצהלהרכבהתאגידיםהעירוניים:
עמותת קהילתיים:
חברי מועצה:
יו"ר אור-לי ניב 

סיוןגולדברג
אלעדרוזגוביץ 
גליתלנדסהוט 














 




עובדי עירייה

יורםכהן,מנכ"להעירייה 
איריתאהרונסון,ראשמנהלחינוך,נוערוצעירים 
 
רונןאלמוג,מנהלאגףחירוםובטחון
אבילוי,חשבמנהלחינוך,נוערוצעירים 

נציגי ציבור:







ניליאיצקו 




נירשוהם
אילןטל-ניר(נציגהקונסרבטוריון)  
אילהברקאי 

דירקטוריון תאגיד מי גבעתיים
בני רייך
חיים רוזנבאום
מאור יבלושניק






ענבל מרל
איילת נבו
ארז קוטנר
מירב בן כנען הלר
דירקטוריון תלמה ילין
חברי מועצה
פרופ' יזהר אופלטקה
אביעד מנשה
אורי קרמן
עובדי עירייה
אירית אהרונסון ,ר' מנהל חינוך ,נוער וצעירים
יוני רובינשטיין ,סגן ראש מנהל חינוך ,נוער וצעירים
אבי לוי ,חשב מנהל חינוך ,נוער וצעירים
נציגי ציבור
יו"ר עו"ד שי ניסן
עו"ד רוני שאול
איתמר אביטן
ועד מנהל עמותת הספורט העירונית
חברי מועצה
אלי הולצמן
איתמר אביבי
בני רייך
ויוי וולפסון




עובדי עירייה
אירית אהרונסון ,ראש מנהל חינוך ,נוער וצעירים
פיני אדרי ,מנהל אגף שפ"ע
שולי ברוך בר-דוד ,מנהלת המחלקה האדמנסטרטיבית
תמיר מילר ,מנהל חשבונות
נציגי ציבור
יו"ר יורם פומרנץ

יוסי קאשי
מירב פולימר
רמי ישונסקי
ועדת ביקורת:
אלי לאור
איציק רובין
דירקטוריון יע"ד
חברי מועצה
מושיק גולדשטיין
בני רייך
סיון גולדברג
ויוי וולפסון
עובדי עירייה
יאיר אונפסונג ,מנהל אגף ארנונה
שרית צולשיין ,מהנדסת העירייה
נטע גייסט פינפולד ,ע' מנכ"ל העירייה
מאור יבלושניק ,מנהל מחלקת תיאום ובקרה
נציגי ציבור
עו"ד איציק אורטמן
עו"ד קרן שמש פרלמוטר
עמי הירשטיין
מנחם טפר
וועדה מקצועית תיאטרון גבעתיים
יו"ר טלי ארגמן
דוד קיגלר
שרון אבן טוב
ליאור סידוב
אמנון סובובולסקי
אבי אוריה
שמעון כהן
רוני שטרן
יונה זילברמן
אהרון קראוס

הקרן להשכלה גבוהה
חברי הדירקטוריון מאושרים בכפוף לאישור רשם התאגידים.
חברי מועצה




סיוןגולדברג 
עו"דיעקבשטרן
נירקורן 










עובדיעירייה 









מיריפרחי,מנהלתהאגףלשירותיםחברתיים
טלגזית,מנהלמחלקתהנוער 
שרוןכרמל,מזכירתמחלקתהנוער 




נציגיציבור 

אפריםפרי-ה 
נועהאגא 
אושרתצרפתי

אישורתב"רים.
בכבוד רב,
שולי ברוך בר – דוד
רכזת ישיבות מועצת העיר

