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הספר  מבית  ה'  שכבת  תלמידי 
תוכנית  בנו  בגבעתיים,  בורוכוב 
הספר  בית  עם  פעולה  לשיתוף 
בביקור  בלוד.  המעורב  ספיר 
בורוכוב  תלמידי  של  הראשון 
בורוכוב  תלמידי   קיבלו  בספיר, 
הדרכה מתוקשבת מתלמידי ספיר 
וקיימו  בדרכים  זהירות  בנושא  
משותפות.   ספורט  פעילויות 
בהמשך יארחו תלמידי בורוכוב את 
ולאחר  הספר  בבית  לוד  תלמידי 
נוער  מחלקת  אותם  תארח  מכן 

וקהילה בעיר.

"האחר  במסגרת  פעולה  שיתוף 
בורוכוב  ספר  בית  בין  אני"  הוא 

לבית ספר ספיר בלוד

תושבת-העיר  אייזנר-רוזנברג,  לימור 
נדירה  כבד  במחלת  החולה   ,42 בת 
נזקקת לניתוח מיוחד בחו"ל. הניתוח 
החולים,  קופת  ידי  על  אמנם  ממומן 
והמחייה  השהייה  הוצאות  עבור  אך 

נדרש מימון עצמי.
במהלך יוצא דופן, נערכו ימי התרמה 
מיוחדים בכל בתי הספר בעיר, אשר 
הספר,  בתי  מנהלי  נרתמו  למענם 
מורים, הורים ותלמידים. במהלך ימי 
ההתרמה נאספו למעלה מ-75,000 ₪. 
בריאות  המון  ללימור  מאחלים  אנו 
המשפחה  לחיק  מהירה  וחזרה 

והחברים.

אשר  בעיר,  החניה  מצוקת  עקב 
מהחודש  החל  לה,  ערים  כולנו 
הקרוב, יוכלו תושבי גבעתיים בעלי 
בחניוני  הנחה  מ- 50%  ליהנות  תו 
לילה  חניית  תותר  כן  כמו  העירייה, 
ועד   19:30 מהשעה  החל  חופשית 
8:00 בבוקר לתושבי העיר בעלי תו. 

הנחה 50% בחניונים

בעיר,  גבעתיים משלימה את מהפכת המחזור  עיריית 
על ידי הצבת פחים כתומים לאיסוף אריזות. 

בימים אלו, מוצבים ברחבי העיר כ-1800 פחים כתומים 
המיועדים למחזור אריזות, פחים אלו, ישרתו כ- 21,000 
בתי אב בעיר המתגוררים בבניינים משותפים, והמהווים 

כ- 95% מתושבי העיר.
מהלך זה, משלים את מערך מחזור הפסולת בעיר: 
הפח הכתום )כלל האריזות הביתיות(, הפח הסגול 

לאריזות זכוכית,  הפח הכחול לנייר ולקרטון והמחזורית 
לבקבוקי פלסטיק אשר תכולתם מגיעה כבר היום למחזור.

גבעתיים ממחזרת

קרנבל פורים חוזר לכיכר נוח

עיריית גבעתיים החליטה השנה להעביר את קרנבל 
בחלק  האחרונות  בשנים  שנערך  המסורתי,  פורים 
המערבי של כצנלסון, לחלקו המזרחי של הרחוב, זאת 
של  זה  בחלק  העסקים  לבעלי  גם  להעניק  במטרה 
הרחוב ליהנות מעשרות אלפי האנשים הצפויים לבקר 
במתכונת  הקרנבל  יתקיים  התיכנון,  פי  על  בקרנבל. 
מדרחוב, מאזור מתחם כיכר נח ועד לרחוב בן גוריון. 
הצגות,  תהלוכות,  מופעים,  יערכו  הרחוב  לאורך 

דוכנים, לוליינים ועוד הפתעות רבות. 

"נועה מציירת מהלב"

בתיאטרון גבעתיים, הוצגה תערוכה  
מיוחדת במינה-״נועה מציירת מהלב״.
של  משאלתה  בהגשמת  מדובר 
החולה  ה-9,  בת  טולדנו  נועה 
נועה  הציגה  בתערוכה  בלוקמיה. 
דרך  מהווים  אשר  מציוריה,  מגוון 
ביטוי ומקור לאופטימיות עבורה, מאז 
גילוי המחלה. מספר שבועות לאחר 
צבעים  ביקשה  היא  נועה,  שחלתה 
שמצאה  הדרך  זו  לצייר.  והחלה 
ההתמודדות  את  לבטא  בעצמה 
היא  הלוקמיה.  מחלת  עם  שלה 
בתקופות  גם  לצייר  הפסיקה  לא 
הבד  מול  לעמוד  קשה  לה  שהיה 
ומצאה פתרונות כיצד לצייר. לטקס 
הפתיחה המרגש הגיעו  לברך: ראש 
השחקן,  קוניק,  רן  גבעתיים  עיריית 
וחבר הנהלת העמותה ליאור כלפון, 

חבריה של נועה ואורחים נוספים.

ויוסף באו במחנה הריכוז "פלאשוב" בפולין, ערכה  במלאת 70 שנה לחתונת רבקה 
התגוררו  אשר  באו  הזוג  של  לזכרם  מיוחדים  הנצחה  אירועי  סדרת  גבעתיים  העיר 
עשרות שנים בעיר. חלקו הראשון של הטקס, התקיים בבית העלמין "נחלת יצחק", שם 
קבורים בני הזוג באו, בנוכחות הבנות לבית באו, ראש העירייה רן קוניק, סגניתו אור-לי 
ניב, שגריר פולין ורעייתו ואורחים נוספים.  חלקו השני נערך בבית ראשונים, בנוכחות 
המשתתפים מאירוע הבוקר, אשר אליהם הצטרפו מאות תושבי גבעתיים אשר בינם 
גם ניצולי שואה ובני משפחותיהם, שם נערך אירוע מרגש אשר כלל הצגה של תלמידי 
את  המחיזו  והדסה, אשר  צלילה  באו,  הזוג  של  בנותיהם  עם  יחד  "הדרך",  תיאטרון 
סיפור החתונה הייחודי של בני הזוג. הזמרת שולי נתן ביצעה מופע אקוסטי ולני רביץ 

אמון היה על הנחיית האירוע ושעשע את הקהל בהומור הכל כך ייחודי שלו.

עיר שלמה נרתמת לטובת 
לימור אייזנר-רוזנברג

גבעתיים מוקירה את משפחת באו וזוכרת את ניצולי השואה 

לראשונה בגבעתיים פארק נגיש
בקרוב ישופץ פארק רבקה בגבעתיים 
הראשון  הנגיש  לפארק  ויהפוך 
בגבעתיים לבעלי מוגבלויות, לעגלות 

תינוק ולקשישים.  
מגוון  יכלול  החדש  הפארק 
ספורט  מתקני  לילדים,   אטרקציות 
הגילאים  לכל  המיועדים  ומשחק 
ויכלול ספינת פיראטים חדשה, אזור 
ומתקנים  אומגה  לפעוטות,  מיוחד 
מוגבלויות.  בעלי  לילדים  מיוחדים 

בנוסף, תחודש גם התאורה בפארק.



קצרים!

שאלות ותשובות

מועדון המתנדבים ליונס גבעתיים העוסק במשך השנה 
במגוון רחב של פעילויות התנדבות למען העיר 

והקהילה ואשר נוסד בשנת 1964, חגג 50 להיווסדו, 
באירוע חגיגי אשר נערך בבית ראשונים.

יזהר שניידרמן, יקיר העיר גבעתיים 
לשנת 1990 ובנם של הוגי שכונת בורוכוב

דוד ומלכה שניידרמן, נפטר בחודש 
פברואר והוא בן 102. יהי זכרו ברוך.

מאמנט שהינו מייזם קהילתי ספורטיבי תפס תאוצה.
בתי ספר בעיר נוטלות  כבר 140 משתתפות מ-7 
חלק בליגת המאמנט. מעבר להיותה ליגת ספורט, 
קהילתית.  חברתית  רשת  הינה  המאמנט  ליגת 
ותרומה  פיתוח  על  דגש  שמות  בליגה  החברות 
לקהילה, כבר יצא לדרך מייזם ראשון של משלוחי 

מנות לנזקקים בפורים.

ביה"ס אורט גבעתיים זכה במקום 
הראשון בתחרות ניווט ארצית לבתי 
ספר תיכוניים. ביה"ס כצנלסון זכה 

במקום השלישי בתחרות הניווט 
הארצית לבתי ספר יסודיים.

גבעתיים זכתה במקום 
החמישי בישראל בשיעור 

הגיוס והשירות הצבאי 
המשמעותי בקרב נשים.

יום קבלת קהל בלשכת ראש העירייה - ימי שני  16:00 - 19:00 בתאום מראש - קארן 03-5722200

שמענו כי הערכת שהעיר תיגדל לכ- 150 
למה  להסביר  תוכל  האם  תושבים,  אלף 

בדיוק התכוונת? 

ניכר כי במקרה הזה דבריי הוצאו מהקשרם והיה 
מי שדאג אף "לתבלם" במטרה שיובנו אחרת.

ובניה  תכנון  שמומחי  הייתה,  במקור  הכוונה 
הציגו בפניי מספר תרחישים אפשריים, אשר 
יבואו לידי ביטוי בעוד 15 שנה, וזאת בהתחשב 
בגידול הטבעי של התושבים במקרים של בניה 

כזו או אחרת בעיר.

אחד התרחישים חזה, כי במקרה הקיצוני, מספר 
תושבי העיר עשוי לגדול עד למעלה מ- 130,000 
איש. ההערכה האישית שלי אגב היא כי כמות 
התושבים תגדל למספר של כ -90,000 איש תוך 
15 שנה וזאת לאור ריבוי הפרויקטים של תמ"א 
38 ופינוי בינוי, אותם מעודדת המדינה למען 
מוגנות התושבים במקרים של רעידות אדמה או 

נפילת טילים. 

החינוך  בתחום  הצפויים  השינויים  מהם 
בגבעתיים בשנים הקרובות?

תחום החינוך בעיר עומד לעבור מהפכה של 
ממש, כאשר המטרה העומדת לנגד עיננו היא 
להחזיר את המצוינות החינוכית אשר אפיינה 
את העיר בעבר.  לאחר עזיבתו של מיקי קיסרי, 

אנו עומדים לקראת מינוי ראש אגף חינוך חדש, 
ונבחר את האדם המתאים ביותר לתפקיד חשוב 
וועדה לתכנון אסטרטגי  בכוונתנו להקים  זה. 
חינוך  אנשי  ישתתפו  בה  אשר  בעיר  לחינוך 
וועדי  נציגי  החינוך,  משרד  אנשי  מגבעתיים, 
תבחר  זו  וועדה  מקצוע.  אנשי  ועוד  ההורים 
ביעדים אסטרטגיים ותלווה את מערכת החינוך 

העירונית ביישומם.

כפי שניתן לראות כבר התחלנו בבניית גני ילדים 
נוספים בשל הביקוש, הצורך והגידול הדמוגרפי 
לגני ילדים לגילאי 3 ואנו מתכוונים להמשיך 

ולבנות גנים נוספים בשנים הקרובות.
חדשות  מעבדות  לבנות  נחל  אף  בקרוב 

ומשוכללות בבתי הספר העל יסודיים בעיר.

פעמים רבות אנו מקבלים הודעות ישירות 
מ"מי גבעתיים". האם "מי גבעתיים" הוא 
חלק מעיריית גבעתיים או שמדובר ביחידה 

נפרדת?  

בדצמבר 2001 חוקקה הכנסת את חוק תאגידי 
המים. החוק נולד כדי לייעל את מערכת אספקת 
המים לאוכלוסייה, ולגרום לכך שיושקעו במשק 
המים כל המשאבים הנדרשים לשמירה על כמות 
המים ואיכותם. כיום משק המים העירוני עבר 
לניהול תאגידי מים וביוב עירוניים – עצמאיים, 
תחת "רשות המים", כך ש"מי גבעתיים" הנו חלק 

מתאגיד ארצי ונפרד מעיריית גבעתיים.

אין ספק כי התאגיד משקם תשתיות מים וביוב 
רבים  כספים  ידיו  על  ומושקעים  בעיר,  רבות 
אנו  זאת,  עם  יחד  חדשות.  תשתיות  בבינוי 
מקיימים עם התאגיד קשר הדוק במטרה לייעל 
גבעתיים.  תושבי  לכם,  הניתן  השירות  את 
בכוונתנו לעדכן אתכם התושבים, עד כמה שניתן 
מראש, בשיבושים אשר צפויים בעיר. מוקד 107 
של העירייה מצוי בקשר כל העת עם מוקד מי 

גבעתיים ואנו דורשים מהתאגיד כי השירות
הגבוהים  בסטנדרטים  יעמוד  גבעתיים’  ב’מי 

אותם אנו מציבים גם בעירייה. עדכונים עולים  
כל העת גם באתר העירייה ובעמוד הפייסבוק 

העירוני.

הבנו שעומדת לקום בגבעתיים עמותה אשר 
תאגד את החינוך הבלתי פורמאלי, הספורט, 
הקייטנות והחוגים. האם תוכל להסביר לנו 

במה מדובר? 

כחלק מהאג'נדה של העירייה לקידום התרבות, 
פורמאלי,  הבלתי  והחינוך  הקהילה  הפנאי, 
בעמותה  עירונית.  עמותה  הקמת  על  הוחלט 

ירוכזו הפעילויות השונות בעיר:  
כך בין היתר פעילויות הפנאי, מוסדות התרבות 
כגון )תיאטרון גבעתיים, קונסרבטוריון ועוד(, 

חוגים, צהרונים, קייטנות, מועדוניות ועוד.
הצורך באיגוד כלל הפעילויות תחת קורת גג 
אחת)עמותה שהינה זרוע ביצועית של העירייה(, 
נובע מהרצון לרכז ולייעל את השימוש במשאבים 
הנתונים כיום, לצד יכולת גיוס משאבים נוספים 
שלא מתקציב העירייה ועל ידי כך להעשיר את 

מכלול הפעילויות האמורות.
החסרה  תפעולית  מגמישות  תיהנה  העמותה 
כיום שתתבטא ביכולת קבלת החלטות מהירה, 
תקציבית  ראייה  עובדים,  בהעסקת  גמישות 
סגורה ומבוקרת, ריכוז מכרזים שיביא לחיסכון 
ניכר בעלויות, וכל זאת תוך הגברת ההתמחות 
בעולמות התוכן, גיוס בעלי מקצוע רלוונטיים 

לתקופות משתנות ועוד.
העמותה תשים לעצמה מטרה מרכזית, להגביר 
את שיתוף המידע עם התושבים - גם במיפוי של 
הצרכים של התושבים בשכונות השונות ומענה 
להם וגם בקבלת רעיונות. כמו כן הפעילויות יהנו 
מפרסום אפקטיבי באמצעים השונים כך שיגיעו 

לידיעת כלל התושבים.



אירועי התקופה הקרובה

ספורט

קהילה
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ילדים

מוסיקה

בקרוב

 בגבעתיים!

פסטיבל שירת הים 

למוסיקה ותרבות יהודית

 16-18.4.2014

תיאטרון גבעתיים

 	

שבת תרבות עם העיתונאי איתן דנציג ואורחיו 
)מרכז קהילתי בית ראשונים 8.3.14 בשעה 11:00(

 	

פתיחת תערוכות בתיאטרון גבעתיים: 
"מכאן שם"- ציורים של צבי פורת                                                

" INTO the MIRACULOUS" –  ציורים של 
אביחי כהן. )יום חמישי 6.3.14 בשעה 19:00(              

אוצר התערוכות והתיאטרון- דורון פולק
 	

איגוד הציירים והפסלים גבעתיים ר”ג  מציג 
תערוכת ציורים של האמן ארגלזי רונן המצייר 

באמצעות הפה. )בית ראשונים. התערוכה תינעל 
ב- 31.3.14(

"משחקים של פעם" לכיתות ג' במסגרת שבוע החינוך 	 
הגופני )6.3.14 מגרש בית שרת(

גמר אליפות בכדורסל בתי ספר יסודיים כיתות ז'-ח' 	 
)25.3.14 אולם תל"ם בשעה 12:00(

 	

“רוק בעזרת הנשים – עוצמת השירה הנשית" 

כתיבה שירה ולחנים – אביבית לוי. שירה: מיכל 

סונסינו. עיבוד והפקה מוסיקלית  יוסי קירש )יום 

רביעי, 19.3.14, בשעה 20:00, בית ראשונים(
 	

ערב זמר עם מוישלה גרשטיין והאקורדיון ) יום 

חמישי, 27.3.14 בשעה 17:00 בית ראשונים(
 	

"שבת טון" קאמרי גבעתיים קונצרט מס' 2 

בסדרת קונצרטים קאמריים בבית "יד לבנים". 

בנגינת מורי הקונסרבטוריון העירוני בגבעתיים 

ותלמידים מצטיינים לזכרו של פלטיאל בר-און ז"ל.     
)29.3.14 בשעה 11:00 בית ראשונים(

 	

"בוא אלינו לים" – משירי להקת חיל 
הים בסימן נשים ששרו בלהקות ונשכחו 

מהלב. שרה ומספרת:  נאוה שפיצר                                                       

)יום רביעי, 26.3.14 בשעה 19:30, בית אלון(

 	

המרצה - חיים רוטר. )יום חמישי 6.3.14 בשעה 19:30 במרכז הרצאה בנושא: "יחסים בריאים משפרים בריאות"  מאת 
קהילתי שז"ר

 	

"לחזור ולגעת" )14.3.14 בשעה 10:00 בספריית יד לבנים(מפגש עם המשוררת והסופרת דליס על ספר השירים החדש 
 	

ומה שביניהם )5.3.14 בשעה 19:30, ספריית בית אלון(יום האישה הבינלאומי : מרצה סימה מגן – נשים, גברים 
 	

)10.3.14 בשעה 19:00, מרכז קהילתי בית ראשונים(50 שנה לג'ימס בונד. מרצה : רון פוגל עם קטעי סרטים 
 	

בשעה 20:00, ספריית בית אלון(פיקרסקי, הרצאה של ויקי שול, יו"ר אגודת קשת. )12.3.14 סגנית ראש העיר גבעתיים אור-לי ניב ופעילת ”חושן” נורית "נשים גאות"- ערב בסימן הנשיות הלסבית. סיפור איש עם 
 	

מרצה: מורן קושניר  )21.3.14 בשעה 10:00, ספריית יד לבנים(הרצאה בשיתוף איילה גיאוגרפית "החיים בין פיורד לקרחון" 
 	

20:00, ספריית בית אלון(האישה. נגינה בגיטרות – דלית ומרסלו רייך )2.4.14 בשעה אדריכלית ופסלת, ורד סוויד, מנהלת הרשות לקידום מעמד לגיטרה וכותבת הספר "לנפש אין טיוטה", לאה דולינסקי, "נשים יוצרות חותם אישי". דלית רייך, קומפוזיטורית, מורה  
 	

בר גנדלמן רז )9.4.14 בשעה 20:00, ספריית בית אלון(מרתון סרטי אמנות- אומניות מציגות. נגינה ושירה – הזמרת 

קריאת מגילה קהילתית ברוח התנועה המסורתית 	 
בהנחיית חברת מועצת העיר שרון אורשלימי )מוצאי 
שבת 15.03.14 בשעה 18:30 בית אלון(                      

מפגשי אימהות  אחרי לידה – שעה של בוקר בכייף 	 
)ימי שני בשעה 10:00 בתאריכים 10.3.14, 17.3.14, 

24.3.14 בבית ראשונים(. לפרטים: אור קל שובל  
 052-6260234

בתאריך 26/03 )יום רביעי( פתיחת סדנת תעסוקה 	 
חדשה וייחודית – "סדנת א.ו.פ.ק – איתור ופיתוח 

קריירה", לתושבי ותושבות העיר בגילאי 35-50 
שהנם מחוסרי עבודה. )יום רביעי, 26.3.14( לפרטים 

נוספים: נועה שטיינמץ, עו"ס קהילתית בטלפון 
03-5722304

לגור איתו/איתה – נפתחת סדנא להורים בגיל 	 
השלישי הגרים עם ילדיהם. )החל מ- 26.3.14, ימי 

רביעי בין השעות 11:00-10:00, בבית ראשונים( 
לפרטים והרשמה: עו”ס אפרת נחום  03-5722389

משיקים את "עץ המוצצים" – מוזמנים כל הילדים הבוגרים 	 
הרוצים היפרד לשלום מהמוצץ ולמצוא עבורו בית חדש 

)6.3.14, שעה 17:00, גן רבקה(
ילדי גבעתיים מוזמנים לחגיגת פורים בכל המרכזים 	 

הקהילתיים: סדנאות, הפעלות, מתקנים והמון הפתעות       
)יום שלישי 11.3.14 החל מהשעה 16:30 במרכז קהילתי בית 

ראשונים, מרכז קהילתי שז”ר ומרכז קהילתי שדה בוקר(



פורים
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  במקרה של גשם האירוע יתבטל – יש להתעדכן במוקד העירוני, אתר האינטרנט ובאמצעי התקשורת.    בהתאם להנחיות המשטרה אסורה הכניסה עם בעלי חיים, אופניים או נשק למתחם.

 תיאטרון בובות         מבחר סדנאות יצירה לגיל הרך         מתקנים מתנפחים         מופעי אקרובטיקה ואש         
פסלים חיים לאורך הרחוב, הולכי קביים ובובות ענק         יריד שעשועים         ג'ימבורי       מתופפים ברחוב        במת מוסיקה

תהלוכת פתיחה ססגונית של להקות הריקוד העירוניות ובתי הספר לריקוד

16.3.2014
יום ראשון, י"ד באדר ב'

14:30-10:00

)בקטע שבין מתחם כיכר נח לרחוב בן גוריון(ברחוב כצנלסון

בקרנבל פורים ענקגבעתיים חוגגת 

אלון לוקו
מופע קרקס 
לכל המשפחה

בבמת ההופעות

טליק ואמיר

בבמה המרכזית

    "גילי
בא לבקר"

רוני נדלר
 כוכבת הילדים 

מערוץ הופ

 אליאנה ודניאל 
)מ"גאליס"( 

במופע משותף

לאורך רחוב כצנלסון

שימו לב! בשל קיום האירוע ובהתאם להוראות משטרת ישראל יתקיימו השינויים הבאים בהסדרי התנועה:

החל ממוצ"ש 15.3.14 בשעה 19:00 ועד ליום ראשון 16.3.14 בשעה 16:00 
לא תתאפשר חניית רכבים ברחובות הבאים:

ברח' כצנלסון בקטע שבין  דרך בן גוריון ועד לכצנלסון מס' 107 )בסמוך לבית הגימלאי(. 	 
רח' סירקין בקטע שבין רחוב שינקין למשרד הפנים.	 
רח' המעלות ורח’ המעגל כ- 100 מ' מרח’ כצנלסון.	 

רכב אשר יחנה בניגוד להוראות ייגרר על חשבון בעליו לחניון כורזין!

לתשומת לבכם: 
חל איסור חניית רכב דו-גלגלי על המדרכה בקטעים הנ"ל. החניונים ברח' סירקין ובבניין השקם הישן יהיו 

פתוחים לרשות התושבים ללא תשלום החל מיום שבת בשעה 19:00 ועד יום א' בשעה 17:00.

ביום האירוע יתקיימו הסדרי התנועה הבאים:
רח' המעלות יהיה סגור לתנועה בקטע שבין רח’ המעגל לרח’ כצנלסון )תותר כניסה לדיירי הרחוב בלבד(.	 
רח' המעגל יהיה סגור לתנועה בקטע שבין רח' פועלי הרכבת לרח’ כצנלסון.	 
רח' כצנלסון בקטע שבין רח' ויצמן לרח' גורדון יהיה פתוח מרח' גורדון בלבד.	 

תחנות האוטובוסים ברחובות כצנלסון וסירקין, בקטעים האמורים, יבוטלו  עד לשעה 16:00 ותנועת 
האוטובוסים תוסט למסלולים חלופיים. יש להתעדכן במוקד חברת "דן"  3456* או  03-6394444.

הסדרי תנועה - קרנבל פורים


