
 עיריית גבעתיים
 46פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס' 

 03.11.2021, ב"פתש חשווןב כ"ח, רביעימיום 

 

 נוכחים:

 סגנית ראש עיר וחברת מועצה -לי ניב-גב' אור

 סגן ראש העירייה וחבר מועצה-מר מושיק גולדשטיין

 סגן ראש העירייה וחבר מועצה  –מר סיון גולדברג 

 וחברת מועצה העירייהוממלאת מקום ראש  סגנית-גב' טלי ארגמן

 וחבר מועצה העירייהמשנה לראש -מר בני רייך

 חבר מועצה -פרופ' יזהר אופלטקה

 חברת מועצה -גב' ויוי וולפסון

 חבר מועצה  –מר אלי הולצמן 

 חברת מועצה –גב' קארין אינס 

 חבר מועצה –מר אלעד רוזגוביץ 

 חבר מועצה  –מר איתמר אביבי 

 חבר מועצה – קפלן-ן אפנרמר רונא

 חברת מועצה  –גלית לנדסהוט  ד"ר

 מנכ"ל העירייה- עו"ד יורם פומרנץ

 עוזרת למנכ"ל העירייה –עו"ד ורו"ח איילת חיים 

 יועמ"ש העירייה -ארז -רנית בראוןעו"ד 

 מר תמיר מילר, סגן הגזבר

 ל. מר חיים רוזנבאום, חשב אגף שפע והממונה על תקציב הרגיל והבלתי רגי
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 עו"ד דניאל רז, תביעה עירונית

 עוזרת ראש העירייה –גב' אביבה שבתאי 

 מבקר העירייה –רו"ח גבי סוידאן 

 רכזת ישיבות המועצה-גב' שולי ברוך בר דוד

 

 חסרים:

 ראש העירייה -מר רן קוניק

 חבר מועצה  –אביעד מנשה  עו"ד

 חבר מועצה –יעקב שטרן  עו"ד

 מועצה  תחבר –גב' איילה שני 
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 על סדר היום:

אישור המועצה למינוי הגב' שרון פילוסוף, כראש מנהל חינוך, נוער וצעירים,  .1

 80%-70%במקום הגב' אירית אהרונסון, שפורשת לגמלאות, בטווח שכר של 

 משכר מנכ"ל. 

אישור המועצה למינוי הגב' שרון פילוסוף כחברה בוועדות חינוך, ועדת מל"ח,  .2

עדת תחבורה ובטיחות בדרכים, ועדה לקידום מעמד יו"ר ועדת משנה פס"ח, ו

הילד, ועדה למאבק בנגע הסמים, ועדה למיגור אלימות, חברה בעמותת תלמה 

 ילין, עמותת הספורט העירונית ועמותת קהילתיים במקום הגב' אירית אהרונסון. 

אישור המועצה למינוי הגב' זיוה גבאי כחברה בוועדות המאבק בנגע הסמים,  .3

"ח )מנהלת מכלול אוכלוסיה(, ועדה לקידום מעמד הילד, ועדת הנחות ועדת מל

י שואה, במקום הגב' מירי פרחי דבמיסים, הוועדה למיגור אלימות, ועדת שור

 שיצאה לגמלאות. 

אישור המועצה למינוי הגב' שרון לוינהר, מנהלת ביה"ס שמעוני, כחברה בוועדת  .4

 אות. חינוך במקום הגב' רונית גרייף, שיצאה לגמל

 .10.10.21, מיום 2אישור המועצה לפרוטוקול ועדת שמות מס'  .5

 –אישור המועצה להחלפת שינוי מורשיי חתימה בביה"ס ברנר: חשבון ביה"ס  .6

. הגב' מזל שלו, 040020, מס' חשבון 640ניהול עצמי, בנק הפועלים, מס' סניף 

 . 059757443, במקום הגב' רונית גרייף, ת.ז. 024675308ת.ז. 

הגב' מזל . 582216, מס' חשבון 640בנק הפועלים, מס' סניף  –שבון הורים ח

 .059757443, במקום הגב' רונית גרייף, ת.ז. 024675308שלו, ת.ז. 

 במעמד מזכירת ביה"ס כמורשת חתימה לא חל שינוי.

 אישור עבודה נוספת לגב' שפרה וענונו, עובדת במרכז לשירות התושב. .7

מכויותיו של ראש העירייה לפי חוק עזר לגבעתיים ה להאצלת סצאישור המוע .8

 )שימור רחובות( למר אלון בוקסנבוים, מנהל אגף נמ"ר.

 . 2021 – 2020עדכון המועצה על תב"רים שנסגרו בשנת  .9

 אישור תב"רים.  .10
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ת את מקומו של ראש העירייה, רן קוניק, כיוון שהוא ממלאאני היום : גב' טלי ארגמן

בר. אז ערב טוב. אני מקווה שכולנו נהיה ממושמעים ונגמור את נאלץ ללכת ללוויה של ח

 זה קצר ולעניין. 

 

אישור המועצה למינוי הגב' שרון פילוסוף, כראש מנהל חינוך, נוער וצעירים,  .1

משכר  80%-70%במקום הגב' אירית אהרונסון, שפורשת לגמלאות, בטווח שכר של 

 מנכ"ל. 

 

. אישור המועצה למינוי 46בת מועצה מן המניין מס' סעיף ראשון. ישי: גב' טלי ארגמן

הגב' שרון פילוסוף כראש מנהל חינוך, נוער וצעירים, במקום הגב' אירית אהרונסון, 

משכר מנכ"ל. והנה, אני רוצה להציג  80% - 70%הפורשת לגמלאות. בטווח שכר של 

 אותה. היא צעירה מאוד. אני מגיעה להצבעה. 

 האלה, כולנו הגמלאים של המחר.  הצעירים: מר בני רייך

אני מביאה את זה להצבעה. מי בעד מינוי הגב' פילוסוף. פה אחד. : גב' טלי ארגמן

 בהצלחה. 

 

 הצבעה: פה אחד. 

הגב' שרון פילוסוף, כראש מנהל חינוך, נוער  ה שלמינויאושר החלטה: 

וצעירים, במקום הגב' אירית אהרונסון, שפורשת לגמלאות, בטווח שכר 

  משכר מנכ"ל. 80%-70%של 
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אישור המועצה למינוי הגב' שרון פילוסוף כחברה בוועדות חינוך, ועדת מל"ח, יו"ר  .2

ועדת משנה פס"ח, ועדת תחבורה ובטיחות בדרכים, ועדה לקידום מעמד הילד, ועדה 

למאבק בנגע הסמים, ועדה למיגור אלימות, חברה בעמותת תלמה ילין, עמותת 

 ת ועמותת קהילתיים במקום הגב' אירית אהרונסון. הספורט העירוני

 

כחברה בוועדות , אישור המועצה למינוי הגב' שרון פילוסוף 2סעיף מס' : גב' טלי ארגמן

ועדת תחבורה ובטיחות ועדת משנה פס"ח, חינוך, ועדת מל"ח, יו"ר ועדת משנה פס"ח, 

עדה למיגור אלימות, בדרכים, ועדה לקידום מעמד הילד, ועדה למאבק בנגע הסמים, ו

חברה בעמותת תלמה ילין, עמותת הספורט העירונית ועמותת קהילתיים במקום הגב' 

וברוכה הבאה, גב' פילוסוף. אני נמצאת גם בוועדה לקידום מעמד הילד  אירית אהרונסון.

 ואני אשמח שתגיעי. הצבעה. כולם בעד? פה אחד. 

 

 הצבעה: פה אחד. 

רון פילוסוף כחברה בוועדות חינוך, ועדת מינויה הגב' שאושר החלטה: 

מל"ח, יו"ר ועדת משנה פס"ח, ועדת תחבורה ובטיחות בדרכים, ועדה 

לקידום מעמד הילד, ועדה למאבק בנגע הסמים, ועדה למיגור אלימות, 

חברה בעמותת תלמה ילין, עמותת הספורט העירונית ועמותת קהילתיים 

  במקום הגב' אירית אהרונסון.

 

ר המועצה למינוי הגב' זיוה גבאי כחברה בוועדות המאבק בנגע הסמים, אישו .3

ועדת מל"ח )מנהלת מכלול אוכלוסיה(, ועדה לקידום מעמד הילד, ועדת הנחות 
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במיסים, הוועדה למיגור אלימות, ועדת שורדי שואה, במקום הגב' מירי פרחי שיצאה 

 לגמלאות. 

 

י הגב' זיוה גבאי כחברה בוועדות המאבק למינו. אישור המועצה 3מס' : גב' טלי ארגמן

בנגע הסמים, ועדת מל"ח )מנהלת מכלול אוכלוסיה(, ועדה לקידום מעמד הילד, ועדת 

י שואה, במקום הגב' מירי פרחי דהנחות במיסים, הוועדה למיגור אלימות, ועדת שור

 מי בעד? פה אחד.  שיצאה לגמלאות.

 

 הצבעה: פה אחד. 

הגב' זיוה גבאי כחברה בוועדות המאבק בנגע של מינויה אושר החלטה: 

הסמים, ועדת מל"ח )מנהלת מכלול אוכלוסיה(, ועדה לקידום מעמד 

הילד, ועדת הנחות במיסים, הוועדה למיגור אלימות, ועדת שורדי שואה, 

  במקום הגב' מירי פרחי שיצאה לגמלאות.

 

וני, כחברה בוועדת אישור המועצה למינוי הגב' שרון לוינהר, מנהלת ביה"ס שמע .4

 חינוך במקום הגב' רונית גרייף, שיצאה לגמלאות. 

 

. אישור המועצה למינוי הגב' שרון לוינהר, מנהלת ביה"ס 4סעיף מס' : גב' טלי ארגמן

 שמעוני, כחברה בוועדת חינוך במקום הגב' רונית גרייף, שיצאה לגמלאות. מי בעד? 
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 הצבעה: פה אחד. 

הגב' שרון לוינהר, מנהלת ביה"ס שמעוני, של מינויה אושר החלטה: 

  כחברה בוועדת חינוך במקום הגב' רונית גרייף, שיצאה לגמלאות.

 

 .10.10.21, מיום 2אישור המועצה לפרוטוקול ועדת שמות מס'  .5

 

. 10.10.21, מיום 2. אישור המועצה לפרוטוקול ועדת שמות מס' 5מס' : גב' טלי ארגמן

 וטוקול. הצבעה. מי בעד? יש לכולם את השמות, הפר

 ההצעה על כל שם בנפרד? : ד"ר גלית לנדסהוט

 אנחנו מבקשים שזה יהיה ככה. אנחנו נשמח שזה יהיה בנפרד. : גב' ויוי וולפסון

 ברצון. איזה שם? אברהם זבידה ז"ל. : גב' טלי ארגמן

 תסבירי מה זה, סליחה. : גב' ויוי וולפסון

וחית קטנה על ספסל בו ישב אברהם זבידה, ברחוב בו אופי ההנצחה, ל: גב' טלי ארגמן

השכנים ביקשו להנציחו על ידי לוחית קטנה על הספסל הוא התגורר. היה איש ערירי. 

 במימונם. הם מממנים. מי בעד? פה אחד. 

 

 הצבעה: פה אחד.  

 . מר אברהם זבידה ז"להנצחתו של  האושרהחלטה: 

 

ההנצחה: הוספת שילוט בגינת מרים ונוח נוח נפתולסקי. אופן : גב' טלי ארגמן
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 נפתולסקי. מי בעד? 

 בסך הכל זו הוספה של האישה.  :לי ניב-גב' אור

אני רוצה להגיד משהו על נוח נפתולסקי. הוא היה אדם העלייה השנייה : גב' ויוי וולפסון

והיה מאוד חשוב לו הנושא של איכות הסביבה וקיימות והוא באמת רצה לעשות כמה 

 ם, פרויקטים גדולים בעיר. דברי

לעיריית גבעתיים. כולל האזור של בניין השק"ם בפינה, היו לו אדמות גדולות והכל נתרם 

אזורים ענקיים. ואני חושבת שהיה מגיע לו קצת יותר הנצחה. אני כמובן מסכימה, אבל 

אני חושבת ... שמי שרוצה לבכות על קברו, כן. ממה שנשאר. הבן תרם חצי העיר 

 ירייה. לע

 המשפחה ביקשה. אם היא תבקש שוב, אנחנו נעלה את זה בוועדה. : גב' טלי ארגמן

אני לא בקטע של משפחה, אני חושבת שזה באינטרס שלנו דווקא : גב' ויוי וולפסון

 להוקיר בן אדם כזה. 

 פה אחד? כולם הצביעו? פה אחד. : גב' טלי ארגמן

 

 הצבעה: פה אחד.  

 של מר נח נפתולסקי ז"ל. אושרה הנצחתו החלטה: 

 

רינה פייבל ז"ל. אופן ההנצחה, רחבת ישיבה קיימת על שמם שתשופץ : גב' טלי ארגמן

ברחוב המרי פינת רחוב גבע, במימון המשפחה. רצ"ב אישור ועדת תרומות. מי בעד? פה 

 אחד. 
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 הצבעה: פה אחד.  

 אושרה הנצחתם של רינה ופייבל )שרגא( שבס. החלטה: 

 

שפרה רובינשטיין ז"ל. אופן ההנצחה: מעבר הולכי רגל על שמה בין : ארגמן גב' טלי

 הרחובות המפנה למעיין, חוצה מדרום לצפון. מי בעד? פה אחד. 

 

 הצבעה: פה אחד.  

 שפרה רובינשטיין ז"ל. של  האושרה הנצחתהחלטה: 

 

השמש? שעון  ציון נקר ז"ל. תיקון להנצחה. שעון שמש, זוכרים את שעון: גב' טלי ארגמן

 שמש במימון המשפחה בגינת תיאטרון גבעתיים. הצבעה. מי בעד? 

 מה הכוונה בתיקון להנצחה? : ד"ר גלית לנדסהוט

ההנצחה הוסבה כשלט בהצלחה, ואחר כך תיקנו את זה כשעון. זאת : עו"ד רנית בראון

ר. עדיף אומרת זה תיקון בדיעבד. שוחחנו על זה אז, שהיה תיקון טעות סופר. וזה בסד

היה שזה יהיה מראש. אבל אפשר גם לעשות תיקון בדיעבד, במצבים מסוימים. וזה אחד 

 המצבים שהוועדה הביאה את זה לפתחה והם הצביעו על זה. 

הוועדה התנהלה בצורה בלתי תקינה. ומה שעושים עכשיו זה : ד"ר גלית לנדסהוט

אש. אני חושבת שזה בעצם מתקנים לאחור את מה שהוועדה היתה אמורה לעשות מר

 לא תקין. זו התנהלות בלתי תקינה. 

הפיתרון האולטימטיבי בנסיבות הקיימות זה התיקון שנעשה.  כמובן, : עו"ד רנית בראון
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כמו שאמרנו גם אז, היה עדיף שזה היה מראש. מאחר ולא היה מראש, זו הדרך הכי 

 נכונה משפטית, מנהלית, ציבורית, לתקן את זה. 

 רנית, אני רוצה לשאול. : לפסוןגב' ויוי וו

 התיקון הוא שנרשם בהתחלה שלט ולאחר מכן זה תוקן לשעון. : עו"ד רנית בראון

אני רוצה להבהיר, או להבין. מה זאת אומרת? בעצם באו לוועדה, : גב' ויוי וולפסון

ביקשו אישור להציב שלט. הלכו ובנו שעון. הוועדה לא יודעת מזה, וגם כשבאו הם לא 

 עים, זה מטעה אותם. מוד

 הוועדה אישרה את זה, סליחה. : דוברת

אישרה קודם כל שלט. קודם כל הוועדה אישרה שלט. אחר כך רצתם : גב' ויוי וולפסון

ובניתם, או מישהו, לא ועדת שמות, מישהו בנה שעון שמש. זה מזכיר לי קצת את תכנון 

'אופס, הוספנו מרפסת'. אנחנו  ובנייה. קודם בונים, אחר כך מגיעים לעירייה ואומרים

 בדרך כלל לא נוהגים לאהוב את הדבר הזה, לא? במקום מרפסת זה שעון שמש. 

 גם בתכנון ובנייה עושים הרבה פעמים הכשרות בדיעבד. : עו"ד רנית בראון

לצערנו הרב. בדרך כלל צריכים להרוס. בהחלט צריך להרוס. או שנעלה : גב' ויוי וולפסון

משפטי. אבל פה זה מול העירייה, כי העירייה עשתה את זה. אני לא את זה להליך 

חושבת שהמשפחה רצה לעשות את הדבר הזה. אז אני באה ואומרת לא תקין שעירייה 

 מתנהלת בצורה כזו. 

מה שהיה כאן זו טעות. זה נכון. במצב התקין זה לא נכון היה לעשות כך.  :לי ניב-גב' אור

ראש על שעון שמש. נכתב 'שלט'. עלה בוועדת שמות אבל היתה פה טעות. דובר מ

האחרונה הנושא הזה. ועדת שמות אישרה את זה, את התיקון. ולכן זה מגיע לפה, 

 להצבעה על התיקון. 
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אורלי, אחד הדברים, ואני יושב בוועדת שמות. כל מה שאת : קפלן-מר רונאן אפנר

 אומרת עכשיו לא עלה. זה מה שהוצג. 

אני מדברת על הוועדה המקורית. אתה לא היית בוועדה המקורית. אני  :לי ניב-גב' אור

 מדברת על הוועדה המקורית. 

תני לי להשלים ... בוועדה האחרונה עכשיו, ואני חתום על מה : קפלן-מר רונאן אפנר

 שהגיע לכאן, כל הנושא שהיתה טעות ולא טעות, לא הגיע. 

 לא נכון. אמרו.  :לי ניב-גב' אור

 לא, לא נאמר. : קפלן-אפנר מר רונאן

 לא נכון.  :לי ניב-גב' אור

 במועצת העיר זה נאמר. : גב' אביבה שבתאי

 יש לך פרוטוקול? ...  :לי ניב-גב' אור

 בפרוטוקול, בישיבה שאני נכחתי, : קפלן-מר רונאן אפנר

 זה הסיכום של הפרוטוקול של הוועדה.  :לי ניב-גב' אור

כי הצבענו בעד. אבל לא היה כזה דבר: 'תשמעו, והנה גמרנו נכון. : קפלן-מר רונאן אפנר

 לבנות את הפסל', אמר רן, 

  -אמר רן שזה תיקון  :לי ניב-גב' אור

כולם מאוד אוהבים את הפסל ומרוצים ממנו. והוא על השם של : קפלן-מר רונאן אפנר

 נקר. 

כאן היחיד מבין כל  אני רוצה לומר משהו. סיימת, סליחה?  אני חושב שאני: מר בני רייך

 חברי המועצה שזוכר את האדם ומכיר את האדם. 

 גם אני. : גב' טלי ארגמן

גם את. הספקתי להיות חבר מועצה בתקופה ההיא, כשהוא היה מהנדס : מר בני רייך
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 העיר. אני חושב שכל ההתעסקות מסביב לנושא הזה, שעון, ויוי, את שומעת אותי? 

 ה. כן, סליח: גב' ויוי וולפסון

שעון, לא שעון. אתם פוגעים בזכרו של האדם. האדם הזה היה אדם יקר. : מר בני רייך

ואיך אומרים, אצבעותיו היה מהנדס העיר. תרם הרבה מאוד לכל נושא התשתיות בעיר. 

ניכרות כאן בכל פעילות שנמצאת בעיר. ואני מציע שנאשר את זה. המשפחה גם תרמה 

די להתקשקש עם כל הדבר הזה מסביב. אני יותר מ את הכסף לשעון השמש. ולא צריך

חושב שאנחנו צריכים לאשר את זה ולעבור לסעיף אחר לסדר היום. כל מילה מיותרת. 

גם פוגעת בזכרו של האדם. וגם פוגעת בתרומתו לעיר. זה פשוט חבל מה שקורה כאן. 

ט שאם מתחילים ויכוחים של אנשים שאני מכבד אותם כחברי מועצת העיר אבל זה פשו

  -לא לכבודו של האדם, שתרם כל כך הרבה לעיר. אז אני מציע 

 ויוי, את גם הכרת אותו. לא? את איתנו ביחד. שלושתנו היינו.  :גב' טלי ארגמן

 לא, סליחה. כשהגעתי לעירייה מהנדס העיר היה מארק. : גב' ויוי וולפסון

 זה לא בתקופה שלי. אני יותר ותיק, : מר סיון גולדברג

 אני יותר ותיקה. : י וולפסוןגב' ויו

 טלי יותר ותיקה משנינו. : מר סיון גולדברג

אני רוצה באמת, הסיפור הזה שפוגע, לא פוגע, אני מנסה דברים גם : גב' ויוי וולפסון

... מהנדס העיר, הוא בטח לא אוהב את כל הקשקוש הזה. לא שלנו, בעיות של בנועם. 

לבן הנדסי הערים. אבל אני חושבת שזה לא קשור תכנון ובנייה באמת, זה לא אהוב על מ

 אדם. כבודו במקומו מונח. אנחנו מדברים על התנהלות. זה כל הסיפור. 

 הצבעה. מי בעד? מי נגד? יש נגד? שלושה. : גב' טלי ארגמן
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 הצבעה: 

לי ניב, אלי הולצמן, קארין אינס, -בעד: טלי ארגמן, בני רייך, אור 10

ולדשטיין, סיון גולדברג, איתמר אביבי, אלעד יזהר אופלטקה, מושיק ג

 רוזגוביץ. 

 נגד: ויוי וולפסון, גלית לנדסהוט, רונאן קפלן.

 אושר ברוב קולות תיקון הנצחתו של ציון נקר ז"ל. החלטה: 

 

בגלל התנהלות. לא מכירה את הבן אדם. אני בטוחה שהוא איש ראוי. : גב' ויוי וולפסון

 מה זה קשור. 

 

 –המועצה להחלפת שינוי מורשיי חתימה בביה"ס ברנר: חשבון ביה"ס  אישור .6

. הגב' מזל שלו, ת.ז. 040020, מס' חשבון 640ניהול עצמי, בנק הפועלים, מס' סניף 

 . 059757443, במקום הגב' רונית גרייף, ת.ז. 024675308

שלו,  . הגב' מזל582216, מס' חשבון 640בנק הפועלים, מס' סניף  –חשבון הורים 

 .059757443, במקום הגב' רונית גרייף, ת.ז. 024675308ת.ז. 

 

. אישור המועצה להחלפת שינוי מורשי חתימה בביה"ס 6סעיף מס' : גב' טלי ארגמן

, מס' חשבון 640ברנר. חשבון בית הספר, ניהול עצמי, בנק הפועלים, מס' סניף 

ונית גרייף, ת.ז. , במקום הגב' ר024675308ת.ז. . הגב' מזל שלו, 040020

. הגב' 582216, מס' חשבון 640בנק הפועלים, מס' סניף  –חשבון הורים  .059757443

הצבעה. מי  .059757443, במקום הגב' רונית גרייף, ת.ז. 024675308מזל שלו, ת.ז. 
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 בעד? פה אחד. 

 

 הצבעה: פה אחד.  

החלפת שינוי מורשיי חתימה בביה"ס ברנר: חשבון אושרה החלטה: 

, מס' חשבון 640ניהול עצמי, בנק הפועלים, מס' סניף  –ביה"ס 

, במקום הגב' רונית גרייף, 024675308. הגב' מזל שלו, ת.ז. 040020

 .059757443ת.ז. 

. הגב' 582216, מס' חשבון 640בנק הפועלים, מס' סניף  –חשבון הורים 

, במקום הגב' רונית גרייף, ת.ז. 024675308מזל שלו, ת.ז. 

059757443. 

 

 אישור עבודה נוספת לגב' שפרה וענונו, עובדת במרכז לשירות התושב. .7

 

. אישור עבודה נוספת לגב' שפרה וענונו, עובדת במרכז 7סעיף מס' : גב' טלי ארגמן

 לשירות התושב. רנית, את רוצה להסביר? 

לה הגב' שפרה וענונו עבדה לפני קבלתה לעבודה בעירייה כמצי: עו"ד רנית בראון

בבריכה ברמת גן. בריכת 'דג הזהב' ברמת גן. כמצילה. על מנת לשמור על כשירותה 

כמצילה, היא ממשיכה לעבוד בבריכה. היא עזבה בריכה אחרת שהיא עובדת בה. השכר 

שקל לחודש. מבחינת תנאי החוק אני אישרתי את העבודה הנוספת. ואני  400הוא 

 יישאר בעבודה. ממליצה לאשר.  במוקד שירות לתושב גםשהמנהל שלה חושבת 
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 הצבעה. מי בעד? : גב' טלי ארגמן

 

 הצבעה: פה אחד.  

אושרה עבודה נוספת לגב' שפרה וענונו, עובדת במרכז שירות החלטה: 

 לתושב, פה אחד. 

 

אישור המועצה להאצלת סמכויותיו של ראש העירייה לפי חוק עזר לגבעתיים  .8

 ים, מנהל אגף נמ"ר.)שימור רחובות( למר אלון בוקסנבו

 

, אישור המועצה להאצלת סמכויותיו של ראש העירייה לפי 8סעיף מס' : גב' טלי ארגמן

חוק עזר לגבעתיים )שימור רחובות( למר אלון בוקסנבוים, מנהל אגף נמ"ר. נכסים, מבני 

 ציבור ורישוי עסקים. 

 רציתי להבין על מה מדובר. : גב' ויוי וולפסון

לום, ערב טוב לכולם. אני עו"ד רז, אני תובע עירוני בעירייה. עלו כל ש: עו"ד דניאל רז

מיני בקשות למחלקת רישוי עסקים, מטעם עסקים שנסגרו בתקופת הקורונה, שאישרנו 

להם להציב שולחנות וכסאות על גבי המדרכה. עסקים שנסגרו רצו שנוותר להם, נקרא 

שהי ועדה. כמובן יש סמכות של ראש לזה כך, על האגרה שהם שילמו. חשבנו להקים איזו

העיר לדון בעניינים האלה. החלטנו להאציל את הסמכות, כי ראש העיר לא צריך לבזבז 

מזמנו ולדון על הדברים האלה, לאלון בוקסנבוים, שהוא בעצם מנהל האגף. תקום 

איזושהי ועדה, שעל סמך הקריטריונים, זאת אומרת עסקים שנסגרו במהלך תקופת 

ולא עשו שימוש בעצם באותו מנגנון של הצבת השולחנות, נדון ונחליט אם  הקורונה
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 לבטל. 

  –רטרואקטיבית להחזיר : גב' ויוי וולפסון

 מדובר בסך הכל, דרך אגב, על שש בקשות. בוודאי, כן. : עו"ד דניאל רז

 זה נקודתי רק לזה. : גב' ויוי וולפסון

 רק, חד פעמי, נכון. תודה. : עו"ד דניאל רז

 תודה רבה. הצבעה. מי בעד? פה אחד. : גב' טלי ארגמן

 

 הצבעה: פה אחד.  

אושר להאציל סמכויותיו של ראש העירייה לפי חוק עזר החלטה: 

 לגבעתיים )שימור רחובות( למר אלון בוקסנבוים, מנהל אגף נמ"ר. 

 

 . 2021 – 2020עדכון המועצה על תב"רים שנסגרו בשנת  .9

 

 .2021 – 2020. עדכון המועצה על תב"רים שנסגרו בשנת 9מס'  סעיף: גב' טלי ארגמן

 אנחנו מברכים על עצם ההצבעה. : גב' ויוי וולפסון

 יש רשימה. : גב' טלי ארגמן

איזה יופי. אני ממש נרגשת. שאנחנו מצביעים על תב"רים שנסגרים. זה : גב' ויוי וולפסון

 . מאוד חשוב. ואני ממש מברכת על השינוי. אז השפענו

 זה עדכון. : דובר

 זה עדכון. זה בדיוק מה שדורש החוק, לעדכן. : גב' ויוי וולפסון

 אז אין הצבעה. מעדכנים. : גב' טלי ארגמן
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 אישור תב"רים.  .10

 

 , אישור תב"רים. מאור נמצא פה? 10סעיף מס' : גב' טלי ארגמן

הוא הגדלה של אהלן, ערב טוב. מבחינת התב"רים, יש לנו תב"ר ראשון ש: מר מאור

שקל. על חשבון קרנות רשות. התב"ר השני,  600,000הסדרת היתרים להצללות. בסך 

שקל קרנות רשות. התב"ר השלישי, מיגוני תנועה  700,000חידוש כבישים רעועים ע"ס 

שקל  1,000,000שקל, גם כן מקרנות רשות. שדרוג תשתיות רחוב ויצמן,  300,000ע"ס 

, חשוב להגיד שזו למעשה טעימה ראשונה במסגרת פרויקט קרנות רשות. ותב"ר חדש

רחב יותר לעבודות בטיחות והסדרת הרחוב כמעט כולו. ותב"ר אחרון, הגדלת תב"ר 

 גם כן מקרנות רשות. שאלות? ₪,  150,000טיפול במתקני ספורט עירוניים, 

 קרנות רשות? לא מקבלים מענקים מהמדינה, שום דבר? : מר בני רייך

 בויצמן אנחנו נקבל בהמשך. : דובר

 תוכל באמת לפרט קצת על ויצמן? מה צפוי ומה לוחות הזמנים? : ד"ר גלית לנדסהוט

כן, כמובן. למעשה האופן שבו, בני שאל את השאלה על ויצמן, אולי זה גם : מר מאור

יענה לשאלתך בהקשר של המימון. האופן שבו משרד התחבורה עובד, בכל מה שנוגע 

לו, הוא שלבי. כלומר אנחנו קודם כל מגישים בקשה  לתכנון, משלימים את לתקציבים ש

התכנון ואז בפעימה הבאה מגישים בקשה לביצוע, כלומר למימון ביצוע. הביצוע, אגב, אף 

, משתנה. אנחנו השלמנו את שלב 60%-ל 50%פעם הוא לא מאה אחוז, הוא נע בין 

ם האחרונות, בגלל שלא היה תקציב התכנון. האמת כבר לפני מעל לשנה. פשוט בשני

מדינה, לא נפתחה אפשרות להגיש בקשות למענקים. אנחנו מקווים שזה יקרה השבוע, 
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ואז גם ייפתחו הבקשות, אבל יש כבר עבודות שאנחנו רוצים להתקדם איתן, כל מה 

שנוגע לסדרת הרחוב. אז זה חלק בעצם מאותה עבודה שכוללת הסדרה ועבודות 

 הרחוב. בטיחות לאורך 

זאת אומרת שכרגע זה רק בשלב התכנון. עוד אין לוח זמנים. : ד"ר גלית לנדסהוט

 התב"ר מכסה את התכנון עצמו. 

אנחנו כרגע מתחילים על סמך הנחת העבודה שתיפתח האפשרות להגיש מר מאור: 

בקשות לתקציב ממשרד התחבורה. התקציב לא היה, לא היתה לנו נגישות אפילו 

בשלוש שנים אחרונות. ולכן את התכנון ברובו השלמנו כבר, על סמך להגשת הבקשה 

. וכרגע אנחנו מתחילים בעצם פעימה 2017-. או ב2018-מענק שקיבלנו, אני חושב, ב

 ראשונה של ביצוע. 

 אז הדבר הזה אמור לממן את ההתחלה? את הפעימה הראשונה? : ד"ר גלית לנדסהוט

עבודות ההסדרה. הן רחבות יותר. הפרויקט  כולו הוא כן, כן. זו הכוונה. חלק מ: מר מאור

רחב יותר. האומדן שלו משמעותית גבוה יותר בכל הפרויקט. אבל זו כרגע התחלה. 

 שאלות נוספות? 

 תודה רבה. הצבעה. מי בעד? : גב' טלי ארגמן

 

 הצבעה: פה אחד.  

 התב"רים אושרו פה אחד. החלטה: 

 

 המשך דיון – 2021 – 2020ו בשנת עדכון המועצה על תב"רים שנסגר .9

 



19 
 

לגבי אישור סגירת התב"רים, צריך לאשר את זה ולא רק לעדכן. מי : עו"ד רנית בראון

 , הסעיף הקודם, צריך לאשר את הסגירה של התב"רים. 9בעד? סעיף 

 מי בעד? פה אחד. : גב' טלי ארגמן

 

 הצבעה: פה אחד.  

 , פה אחד. 2021 – 2020 תאושר עדכון תב"רים שנסגרו בשנהחלטה: 

 

 תודה רבה. : גב' טלי ארגמן
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 קובץ החלטות

אישור המועצה למינוי הגב' שרון פילוסוף, כראש מנהל חינוך, נוער וצעירים,  .1

משכר  80%-70%ון, שפורשת לגמלאות, בטווח שכר של במקום הגב' אירית אהרונס

 מנכ"ל. 

 

 הצבעה: פה אחד. 

הגב' שרון פילוסוף, כראש מנהל חינוך, נוער  ה שלמינויאושר החלטה: 

וצעירים, במקום הגב' אירית אהרונסון, שפורשת לגמלאות, בטווח שכר 

  משכר מנכ"ל. 80%-70%של 

 

לוסוף כחברה בוועדות חינוך, ועדת מל"ח, יו"ר אישור המועצה למינוי הגב' שרון פי .2

ועדת משנה פס"ח, ועדת תחבורה ובטיחות בדרכים, ועדה לקידום מעמד הילד, ועדה 

למאבק בנגע הסמים, ועדה למיגור אלימות, חברה בעמותת תלמה ילין, עמותת 

 הספורט העירונית ועמותת קהילתיים במקום הגב' אירית אהרונסון. 

 

 . הצבעה: פה אחד

מינויה הגב' שרון פילוסוף כחברה בוועדות חינוך, ועדת אושר החלטה: 

מל"ח, יו"ר ועדת משנה פס"ח, ועדת תחבורה ובטיחות בדרכים, ועדה 

לקידום מעמד הילד, ועדה למאבק בנגע הסמים, ועדה למיגור אלימות, 

חברה בעמותת תלמה ילין, עמותת הספורט העירונית ועמותת קהילתיים 

  ב' אירית אהרונסון.במקום הג

 

אישור המועצה למינוי הגב' זיוה גבאי כחברה בוועדות המאבק בנגע הסמים,  .3
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ועדת מל"ח )מנהלת מכלול אוכלוסיה(, ועדה לקידום מעמד הילד, ועדת הנחות 

י שואה, במקום הגב' מירי פרחי שיצאה דבמיסים, הוועדה למיגור אלימות, ועדת שור

 לגמלאות. 

 

 ד. הצבעה: פה אח

הגב' זיוה גבאי כחברה בוועדות המאבק בנגע של מינויה אושר החלטה: 

הסמים, ועדת מל"ח )מנהלת מכלול אוכלוסיה(, ועדה לקידום מעמד 

הילד, ועדת הנחות במיסים, הוועדה למיגור אלימות, ועדת שורדי שואה, 

  במקום הגב' מירי פרחי שיצאה לגמלאות.

 

רון לוינהר, מנהלת ביה"ס שמעוני, כחברה בוועדת אישור המועצה למינוי הגב' ש .4

 חינוך במקום הגב' רונית גרייף, שיצאה לגמלאות. 

 

 הצבעה: פה אחד. 

הגב' שרון לוינהר, מנהלת ביה"ס שמעוני, של מינויה אושר החלטה: 

  כחברה בוועדת חינוך במקום הגב' רונית גרייף, שיצאה לגמלאות.

 

 .10.10.21, מיום 2דת שמות מס' אישור המועצה לפרוטוקול וע .5

 

 הצבעה: פה אחד.  

 אושרה הנצחתו של מר אברהם זבידה ז"ל. החלטה: 

 הצבעה: פה אחד.  
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 אושרה הנצחתו של מר נח נפתולסקי ז"ל. החלטה: 

 

 הצבעה: פה אחד.  

 אושרה הנצחתם של רינה ופייבל )שרגא( שבס. החלטה: 

 

 הצבעה: פה אחד.  

 של שפרה רובינשטיין ז"ל.  אושרה הנצחתההחלטה: 

 

 הצבעה: 

לי ניב, אלי הולצמן, קארין אינס, -בעד: טלי ארגמן, בני רייך, אור 10

יזהר אופלטקה, מושיק גולדשטיין, סיון גולדברג, איתמר אביבי, אלעד 

 רוזגוביץ. 

 פסון, גלית לנדסהוט, רונאן קפלן.נגד: ויוי וול

 ו של ציון נקר ז"ל. אושר ברוב קולות תיקון הנצחתהחלטה: 

 

 –אישור המועצה להחלפת שינוי מורשיי חתימה בביה"ס ברנר: חשבון ביה"ס  .6

. הגב' מזל שלו, ת.ז. 040020, מס' חשבון 640ניהול עצמי, בנק הפועלים, מס' סניף 

 . 059757443, במקום הגב' רונית גרייף, ת.ז. 024675308

. הגב' מזל שלו, 582216, מס' חשבון 640בנק הפועלים, מס' סניף  –חשבון הורים 

 .059757443, במקום הגב' רונית גרייף, ת.ז. 024675308ת.ז. 

 במעמד מזכירת ביה"ס כמורשת חתימה לא חל שינוי.
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 הצבעה: פה אחד.  

החלפת שינוי מורשיי חתימה בביה"ס ברנר: חשבון אושרה החלטה: 

, מס' חשבון 640ניהול עצמי, בנק הפועלים, מס' סניף  –ביה"ס 

, במקום הגב' רונית גרייף, 024675308. הגב' מזל שלו, ת.ז. 040020

 .059757443ת.ז. 

. הגב' 582216, מס' חשבון 640בנק הפועלים, מס' סניף  –חשבון הורים 

, במקום הגב' רונית גרייף, ת.ז. 024675308מזל שלו, ת.ז. 

059757443. 

 

 ו, עובדת במרכז לשירות התושב.אישור עבודה נוספת לגב' שפרה וענונ .7

 

 הצבעה: פה אחד.  

אושרה עבודה נוספת לגב' שפרה וענונו, עובדת במרכז שירות החלטה: 

 לתושב, פה אחד. 

 

ה להאצלת סמכויותיו של ראש העירייה לפי חוק עזר לגבעתיים צאישור המוע .8

 )שימור רחובות( למר אלון בוקסנבוים, מנהל אגף נמ"ר.

 

 חד.  הצבעה: פה א

אושר להאציל סמכויותיו של ראש העירייה לפי חוק עזר החלטה: 

 לגבעתיים )שימור רחובות( למר אלון בוקסנבוים, מנהל אגף נמ"ר. 
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 . 2021 – 2020עדכון המועצה על תב"רים שנסגרו בשנת  .9

 

 הצבעה: פה אחד.  

 , פה אחד. 2021 – 2020אושר עדכון תב"רים שנסגרו בשנת החלטה: 

 

 אישור תב"רים.  .10

 

 הצבעה: פה אחד.  

 התב"רים אושרו פה אחד. החלטה: 
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