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. 11.5.22, ישיבה מן המניין. יום רביעי, 54קצרה, מס' בישיבה  אנחנו מר רן קוניק:

. יש לנו שני סעיפים. אחד זה תב"רים והראשון זה אישור יועצת 6בחדר הישיבות, שנקין 

 ראש העירייה לקידום מעמד האישה. 

 

ביטון לתפקיד יועצת ראש העירייה לקידום -למינוי גב' אתי לויאישור מועצה   .1

 מעמד האישה. 

 

הסעיף הראשון, היה מכרז פנימי. לפי החוק קודם מקובל לעשות במכרז : מר רן קוניק

הזה. זה לא תפקיד בשכר. כשנבחרת עובדת מתוך העירייה, אם היא מתאימה כמובן, יש 

קריטריונים די קשוחים האמת, אז היא לא מקבלת על זה שכר, מעבר לתפקידה. אולי רק 

 תוספת של שעות. 

 שעות נוספות.  :יבלי נ-גב' אור

שעות נוספות. אבל העדיפות היא קודם כל למצוא מישהי מתוך העירייה. מי : מר רן קוניק

שנבחרה, הומלצה, נבחרה בוועדת הבחירה זאת אתי לוי ביטון. שהיא היום מנהלת את 

מדור האירועים, גופים אומנותיים, ספורט קהילתי באגף האירועים, תחת ליאור סידוב, מי 

 . אפילו יש פה תמונה שלה, או שזה רק אצלי. שמכיר

 ... אתה שם תמונות, כי אנחנו לא מכירים את החדשים. : גב' טלי ארגמן

 שנים בעירייה.  12היא לא חדשה. טלי, היא כבר )מדברים ביחד( היא  :לי ניב-גב' אור

 שנה.  20. עוד מעט 2005אה, אתי ... אפרת בן שחר. : מר רן קוניק

גם לא אנחנו שמים את התמונה. זה היא שמה את התמונה. שמה  :ניב לי-גב' אור

 בקורות חיים.  
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 ? 16מה, היא שמה תמונה מגיל : מר מושיק גולדשטיין

 לפחות תפרגן. היא יפה, מושיק. : גב' טלי ארגמן

הישיבה מוקלטת. אתי עובדת טובה. היא אשת חינוך אגב, יש לה תעודת : מר רן קוניק

ה שנים בעירייה. היא עושה עבודה טובה. בחורה רצינית. התמודדה, הוראה גם. הרב

לי מן הסתם תעבוד איתה גם בצמוד, -רוצה להיות מעורבת גם בקידום תחום הנשים. אור

 כמחזיקת התיק. וזהו. 

 לי? -רגע, למי היא כפופה? לאור: גב' טלי ארגמן

 לא. לראש העירייה.  :לי ניב-גב' אור

 הוא יועצת ראש העיר. אבל מאז ומעולם, גם הקודמות לה,  התפקיד: מר רן קוניק

  -כולם כפופים לכולם, אני שואלת כי : גב' טלי ארגמן

 זה תפקיד סטטוטורי, זה תפקיד שחייבים אותו, : גב' טלי ארגמן

 הרבה דברים לא מובנים לי בתקופת הקורונה. : גב' טלי ארגמן

 ה אנחנו פה. אני אסביר לך, טלי. בשביל ז: מר רן קוניק

 מי עבד, אבל, לא, לא, התפקיד פה, לא, אני לא שאלתי : גב' טלי ארגמן

 אני רוצה להסביר לך. תקשיבי. : מר רן קוניק

 לא, לא, אני מבינה, אני מבינה. : גב' טלי ארגמן

רגע, לפרוטוקול. בחוק חייבים את התפקיד הזה. זה לא נתון לשיקול דעתו : מר רן קוניק

 ייה. היום בחוק חייבים למנות יועצת למעמד האישה. של ראש העיר

 זה מזמן כבר, לפניך. זה לא חדש. : גב' טלי ארגמן

גם בזמנו אורה שמואל,  הייתהיועצת קודמת.  הייתהנכון. אז אני אומר, : מר רן קוניק

זיכרונה לברכה. והיועצת הקודמת עזבה. אלו לא תפקידים בשכר וגם לא בשכר גבוה. לא 

 הרבה.  נשארות
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 יפה מאוד שבוחרים כוח אדם מתוך העירייה, איכותי. מעולה. : מר אלי הולצמן

 לא, זה החוק מחייב. קודם כל מחייב אותך לעשות מכרז פנימי. אתה חייב. : מר רן קוניק

 כן, טוב שמצאתם מתוך העירייה. : מר אלי הולצמן

 צוני. כן. אם אתה לא מוצא, אז אתה יוצא למכרז חי: מר רן קוניק

 זה מה שאני אומר. אני שמח שנבחרה מתוך העירייה. : מר אלי הולצמן

לא כל אחת יכולה להתמודד. אתה צריך תואר אקדמי, אתה צריך פה, אתה : מר רן קוניק

 צריך שם. זה לא פשוט. 

  -צריך מה מבחינת הדרישות : ד"ר גלית לנדסהוט

 ניסיון ניהולי.  :לי ניב-גב' אור

 , שוויוןכן, אבל מבחינת הזיקה למגדר ו: הוטד"ר גלית לנדס

 לא, אין.  :לי ניב-גב' אור

 אין, כי אחרת אי אפשר יהיה למצוא. : מר רן קוניק

 ניסיון ניהולי,  :לי ניב-גב' אור

 היא תעבור איזו הסמכה? : ד"ר גלית לנדסהוט

ם מיום, כן, הסמכה של הרשות לקידום מעמד האישה, בטח. תוך שנתיי :לי ניב-גב' אור

 מה? 

מוגדרת כיועצת בנושא  הייתהלא, לא מירי, מה פתאום. מירי פרחי? אולי : מר רן קוניק

הרווחה. אבל לא, )מדברים ביחד( בנוסף. זה לא, מקבלת על זה שעות נוספות. זה לא 

תפקיד במשרה מלאה. גם כשיוצאים למכרז חיצוני זה לא במשרה מלאה. זה שליש 

בחורה בשם ענבל. מי בעד? יש מישהו  הייתהבל. אחרי זה ענ הייתהכן, זה משרה. 

 שמתנגד? נמנע? כולם בעד. 
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 הצבעה: פה אחד.  

ביטון לתפקיד יועצת ראש העירייה -אושר מינוי גב' אתי לויהחלטה: 

 לקידום מעמד האישה, פה אחד. 

 

 תב"רים. אישור  .2

 

, כמובן נכבד את אז אנחנו .סעיפים 16טוב, אז יש לנו תב"רים, לא מעט. : מר רן קוניק

הישיבה וכל מי שהגיע, ונבקש ממאור לעבור על זה, להסביר כל אחד מה הוא, ואם יש 

 שאלות אז תשאלו. 

טוב, אז שלום לכולם, ערב טוב. יש לנו ככה תב"רים שמתחלקים : מר מאור יבלושניק

מיליון שקל.  לכמה קטגוריות. התב"ר הראשון הוא הגדלת תב"ר לשיפוצי מוסדות קהילה,

עימה שנתית מאותו תב"ר לטובת שיפוץ מוסדות הקהילה, פהוא למעשה סוג של 

 כשהכוונה היא למרכזים קהילתיים. 

התב"ר השני, הגדלת תב"ר עבור בינוי של אגף נוסף בבי"ס גורדון. הוא למעשה בשלבים 

קט, מתקדמים של תכנון ולכן אנחנו כבר יודעים לצפות את העלות הריאלית לפרוי

 ובהתאמה אנחנו מגדילים את התב"ר. 

 רגע, שנייה. אני רוצה כאן לשאול, להתייחס. : קפלן-מר רונאן אפנר

 עדיף אולי שאני אשלים, ואז בסוף? : מר מאור יבלושניק

 תרשום הערות על כל, : מר רן קוניק
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התב"ר השלישי הוא הגדלת תב"ר, חידוש כבישים רעועים. שהוא : מר מאור יבלושניק

לצורך. שנועד לתחזוקה שוטפת, איטום כבישים וכן הלאה. גם כן סוג של פעימה, בהתאם 

תב"ר רביעי, הגדלת תב"ר עבור אגף חדש בבי"ס בן גוריון. כנ"ל כמו התב"ר של בי"ס 

גורדון, גם כן הגדלה יחסית, בהתאם לתכנון שהתקדם, והיום אנחנו יודעים לצפות טוב 

בדיקה ותכנון של מוסדות חינוך. גם כן, סוג של פעימה  יותר את העלות. תב"ר חמישי,

 שאנחנו מגדילים מעת לעת לטובת תכנון של מוסדות החינוך.

התב"ר השישי, תב"ר שיפוץ ושדרוג גינות ציבוריות. למעשה את הפעימה הקודמת, גם, 

 סוג של פעימה נוספת. פעימה קודמת לעניין השיפוץ של הגינות סיימנו ואנחנו מתקדמים

 לפרויקטים הבאים. 

תכנון ושיפוץ בריכת רמב"ם. האמת שזה נדון גם פה כמה פעמים. אז אני אעדכן שהוחלט 

מרכיב מכריע בסיפור הזה, שלא אפשר  הייתהאחרי כמה ניסיונות, להערכתנו הקורונה 

, שזה מה שתכננו. ולכן אנחנו היום פותחים DBOT. או BOTלנו להתקדם עם פרויקט של 

מיליון שקלים, שהתכלית שלו היא שיפוץ של הבריכה בכוחות עצמנו  6תב"ר של 

מיליון  10-במתכונת קצת יותר מצומצמת. כי הפרויקט של הגן החיצוני היה מתוכנן ל

חשוב להגיד, גם בהמשך ייתכן ותהיה פה הגבהה, תיאום שיטות פעולה יחד עם שקלים. 

קום בסופו של דבר. וכמו העמותה העירונית לספורט, שאמורה גם להפעיל את המ

 שאמרתי, מה זה, סליחה? 

 פיתרון טוב. : מר אלעד רוזגוביץ

כן. הכיוון הוא בעצם לקחת את זה בעצמנו, לתכנן, לבצע ולהכין את : מר מאור יבלושניק

 הבריכה אין האוס. 

  -היה עדיף שמישהו ייקח את זה, אבל : מר רן קוניק
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. 470וא תכנון קרית חינוך במתחם כורזין. חלקה כן. סעיף שמיני ה: מר מאור יבלושניק

למעשה החלקה, למי שמכיר, שגובלת מצפון למתחם כורזין, חלקה שמיועדת להיות 

קרית חינוך משולבת, גני ילדים, מרכז קהילתי וכן הלאה. היו כמה שנים שעסקנו שם 

חנו בענייני הסדרה מול המנהל, קרקעות וכן הלאה. אני לא אלאה אתכם. היום אנ

 מתכוונים להתניע שם את התכנון ולכן זה בעצם השלב הראשון. 

 על מה אתה מדבר? אחרי בית ווהלין? : מר בני רייך

 איפה שהחניון. : מר רן קוניק

אחרי בית ווהלין מערבה. תלוי מאיזה כיוון אתה מסתכל. מה שהוא : מר מאור יבלושניק

שחניון יעד, עד בית שרת. כולל אגב, גם צפונית לכורזין. יש לך את תפוצות ישראל, איפה 

 המתחם של בית שרת. שבוע הבא אנחנו הורסים, 

  -לא, לא, זה שימור. אתם לא יכולים : מר אלי הולצמן

 נכון. אבל זה חלק מהמתחם שהולך להיות מתוכנן. : מר מאור יבלושניק

 בית שרת? : מר רן קוניק

 כן. : מר אלי הולצמן

. כל המתחם הזה מיועד להיות 470ן, זה חלק אבל מחלקה נכו: מר מאור יבלושניק

 בתוכנית המתאר של העיר מתחם שבעיקרו הוא קרית חינוך. 

 את קופת החולים שם אתם גם מורידים? : מר אלי הולצמן

 קופת חולים גם מבנה שמיועד לשימור. : מר מאור יבלושניק

 כרגע זה התכנון. לא מחר בבוקר. : מר רן קוניק

 כרגע התכנון שמתייחס לכל האספקטים. : יבלושניק מר מאור

 ומה אמור להיות שם? גני ילדים ו? : ד"ר גלית לנדסהוט

 קרית חינוך. : מר רן קוניק
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 רעיונית כרגע בלבד, גני ילדים, מעונות, : מר מאור יבלושניק

 -אי אפשר היה להטיל על הקבלנים שבונים עכשיו בהסתדרות את כל : מר בני רייך

 בני, שנייה. : אור יבלושניקמר מ

 זה לא חוקי. : מר רן קוניק

 שהם יהיו חלק מהעסק? : מר בני רייך

  -לא, יש אגב אלמנטים שיממנו : מר מאור יבלושניק

 יש פסק דין לגבי זה. : מר רן קוניק

לא, יש אלמנטים אבל של מטלות ציבוריות, במסגרת התב"עות : מר מאור יבלושניק

 החדשות.

 בשטח שלהם. : יקמר רן קונ

שהם יממנו אלמנטים של שימור. זה כן יקרה, אבל הכל לפי חוק. : מר מאור יבלושניק

מה שאנחנו יכולים כמובן אנחנו משיתים על קבלנים שפועלים במרחב. לשאלתך, גני 

 44ילדים, מעונות יום, מרכז קהילתי והדבר המרכזי הוא תיכון חדש בגבעתיים, של 

 כיתות. 

 תגיד לי, ומה עם קופת החולים? : גמןגב' טלי אר

  -שאגב, ייבנה בשלביות. הוא לא ייבנה : מר מאור יבלושניק

 מה יקרה עם קופת חולים? : גב' טלי ארגמן

קופת חולים, הייעוד עצמו, השימוש עצמו סביר להניח שעם הזמן : מר מאור יבלושניק

 יועתק לכורזין. 

 ר, יועתק. העתקתם את הדוא: גב' טלי ארגמן

 מה אנחנו? אנחנו העתיקו את הדואר? : מר רן קוניק

 באים אלי תושבים מהדרום, לא יודעת. כולם העתיקו שם. : גב' טלי ארגמן
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 למה את לא מדייקת בדברים? : מר רן קוניק

 אתם לא גרים בדרום. לא את ולא אתה. : גב' טלי ארגמן

 אני הוצאתי מכתב למנכ"ל הדואר. : מר רן קוניק

 סליחה, באים אלי התושבים להתלונן למה אין דואר. : י ארגמןגב' טל

 תגידי להם שזה לא העירייה. : מר רן קוניק

 לא בנק, אין זה, סגרו הכל. אז עכשיו סוגרים את קופת חולים? : גב' טלי ארגמן

 אז אנחנו מצפים שתגידי להם שזה לא קשור לעירייה.  : מר רן קוניק

 נו, אלי פ: מר מושיק גולדשטיין

 )מדברים ביחד( 

 השטח של הדואר, לדוגמה, למשל, מה זה לא עניין של ניהול? : גב' טלי ארגמן

 זה שטח פרטי. הוא לא שלנו, טלי.  : מר רן קוניק

  -מה זה? השכירו את זה : מר מושיק גולדשטיין

 את כל הדרום סגרו. אתה לא ראית?  : גב' טלי ארגמן

 שטח עירוני להשכרה. הדואר ישב במקום פרטי.  אבל זה לא: מר מושיק גולדשטיין

 מה עושים במקום?  : גב' טלי ארגמן

 מפעילה פרטית.  הייתהאגב, גם המפעילה שם : מר מושיק גולדשטיין

 הרבה סניפים נסגרו. : מר רן קוניק

אני יכולה עוד ללכת. יש אנשים מבוגרים בכל הזה, אתם שכחתם שיש : גב' טלי ארגמן

 ום. מקיותר מכל דרום. גם מבוגרים ב

  זה לא היה של הדואר. זה זכיין, זה לא הדואר. לא היה שם דואר, זה לא שלנו. : דובר

 טלי, זה לא שלנו. : מר רן קוניק

 )מדברים ביחד( 
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 אז עכשיו כולם רצים לל"ה.  : גב' טלי ארגמן

 לא חייבים. יש גם ברמת חן.  : מר מושיק גולדשטיין

 . ברמת חן. עכשיו אמרו להם. ... נכון: גב' טלי ארגמן

קודם כל היא צודקת. הוצאתי מכתב למנכ"ל. למה את לא מפעילה את : מר רן קוניק

 הקשרים שלכם אצל שרי הליכוד? 

 שלי? : גב' טלי ארגמן

 שרי הליכוד. : מר רן קוניק

 שרי הליכוד? איזה שרי ליכוד? מי שולט עכשיו? ...  : גב' טלי ארגמן

 זרקו את בנק הפועלים בגלל בנט. : דשטייןמר מושיק גול

 בכל מדינה דמוקרטית ... לכלא. : גב' טלי ארגמן

 למה זה לא עוזר לנו עם בנט? : מר רן קוניק

 עזוב, עזוב, בחייך. אתה תראה שכולם יהיו בבית סוהר. : גב' טלי ארגמן

 )מדברים ביחד( 

 ביבי, עכשיו אתם ראיתם? הכל סגור. : גב' טלי ארגמן

 טלי, טלי, ממשיכים. ... : ב' טלי ארגמןג

כי זו לענות עליה, אגב, טלי, זו שאלה טובה. אנחנו לא יודעים כרגע : מר מאור יבלושניק

 סוגיה מורכבת. אם תרצי, אסביר לך אחר כך. 

   ?מה זה: מר רן קוניק

 מי יהיה בכלא? : מר מושיק גולדשטיין

  -... ייעודי קרקע : מר מאור יבלושניק

 הכל שם. גמרתם, סגרתם. : ' טלי ארגמןגב

פה שאלה נוספת לעניין האופי של בית הספר התיכון. אנחנו  הייתה: מר מאור יבלושניק
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עדיין לא עסקנו בנדבך הזה. אנחנו מעריכים אגב שהאגף הראשון בתיכון, תאריך היעד 

ן עוד שזה חמש שנים קדימה. ולכן יהיה נכו. 2027כרגע שנידרש אליו הוא ספטמבר 

שנה, שנתיים באמת לעסוק גם באפיון הפדגוגי חינוכי של האגף. אנחנו עדיין לא שם.  

מיליון שקלים. למעשה  2התב"ר התשיעי, הגדלת תב"ר שיפוצי קיץ מוסדות חינוך, 

מתווסף למה שכבר פתחנו, בהינתן התכנון המפורט יותר בהתקדמות של פורום שיפוצי 

 קיץ. בעצם החלפת ... מהשטח. 

 מה זה יכלול? : ד"ר גלית לנדסהוט

סעיפים. אני לא זוכר  300מיליון תוספת? יש רשימה של בערך  2-ה: מר מאור יבלושניק

 אותה בעל פה ולא רוצה לשלוף אותה. 

אז למה לא לשלוח לנו את זה מראש, באמת? שהכל יהיה פתוח, : ד"ר גלית לנדסהוט

 שנוכל לדעת את זה. 

 וצי קיץ כאילו? מה, לשיפ: מר רן קוניק

לא רק, הכל. זו לא פעם ראשונה שאנחנו מעלים את הסוגיה הזאת : ד"ר גלית לנדסהוט

בנוגע לתב"רים. התב"רים כוללים כותרת שלא מפרטת מה מתוכנן. לא ברור לי למה אי 

 אפשר לקבל מראש פירוט. 

ה דווקא השאלה מה רמת הפירוט. כי יש פירוט גם, שיפוצי קיץ ז: מר מאור יבלושניק

  - 500-, יכול להגיע גם ל300דוגמה טובה. שיפוצי קיץ כולל בדרך כלל בין 

 עבודות לעשות. סיוד, צביעה, חשמל.  30כל בית ספר יש לו איזה : מר רן קוניק

הצוותים המקצועיים זה יותר. הצוותים המקצועיים מתנהלים בייחוד : מר רן קוניק

ממש בלוחות זמנים מאוד קצרים. עכשיו, הדברים  בשיפוצי קיץ, כשהזמן הוא מאוד קצוב,

האלה הם תוך כדי תנועה. אנחנו מתכננים, מיד מוציאים להצעות מחיר, מכרז וכן הלאה 

ולביצוע. לפעמים זה אפילו מהיום למחר. לעדכן את התקציב ולהעביר לכם סעיפים 
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א בהכרח מה לא יתעדכנו זה יהיה לא אחראי מצידנו, כי זה לשבהכרח יתממשו בשטח ו

 שיקרה. 

 כן, אבל יש מישהו שעושה את זה, יש אומדן. : ד"ר גלית לנדסהוט

 אני יכול לתת משהו עקרוני, כן. : מר מאור יבלושניק

 בסדר. אז משהו עקרוני. משהו עקרוני אני חושבת ... שיגיע. : ד"ר גלית לנדסהוט

חסת למוסדות החינוך. או בתי שיפוצי קיץ בגדול, הכותרת 'שיפוצי קיץ' מתיי: מר רן קוניק

 ספר או, לא יודע אם כולם יודעים. 

 לא, לא, ברור לי. : ד"ר גלית לנדסהוט

לא בטוח שכולם יודעים, שנייה. כשאנחנו כותבים שיפוצי קיץ, כתוב פה : מר רן קוניק

גני ילדים. יש בתי ספר. יש מגרשי  85 וכמה גני ילדים? 80אגב, מוסדות החינוך. יש 

לא חושב ש, לישיבת מועצה אפשר לבקש באופן ספציפי כל קיץ אפילו אם את  ספורט.

רוצה, פירוט השיפוצים. ועדיף כמה שיותר קרוב לקיץ, כי כמו שמאור אומר, לא תמיד 

יודעים בתאריך הזה בדיוק מה יהיה. אבל בסוף יש תקציב. כל בית ספר שולח את 

יפוצי קיץ? זה או צביעה, או חידוש של הדרישות שלו, מתעדפים. זה בדרך כלל, מה זה ש

 גני ילדים, או הצללות. חידוש מגרשי ספורט, מזגנים, חשמל, בטיחות. לא דברים חדשים. 

ברור שזה יכול להיות דינאמי ושזה משתנה ושהצרכים גם יכולים : ד"ר גלית לנדסהוט

ונבדוק. מעכשיו עד אוגוסט גם להשתנות. אני לא מבקשת צ'ק ליסט שאחר כך נעבור 

מיליון שקלים מקרנות  40אבל תראה, מוגש לפנינו כרגע בקשה לתב"רים בסכום של 

  -הרשות. אני חושבת שלשלוח עמוד וחצי, זה נראה לי 

לא, תתייחסי לכל סעיף בנפרד, גלית. קודם כל זה לא סכום, א', אנחנו : מר רן קוניק

ות שזה פינאטס. שלא שמחים שיש לנו יכולת לפתח את העיר בסכומים האלה, למר

  -תתבלבלי. בהשוואה 
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בוא נגיד שביחס לתב"רים אחרים שאנחנו מאשרים, זה יחסית : ד"ר גלית לנדסהוט

רשימה גדולה. אני אומרת שרשימה כזאת אני הייתי מצפה לקבל פירוט יותר משורה. זו 

 לא פעם ראשונה שזה עולה. 

 מעבר לזה שהסכום לכאורה נחשבאני יכול לעבור איתך שורה שורה. ו: מר רן קוניק

גדול, למרות שהוא לא גדול בכלל. אין פה, הדברים ברורים. יש פה שיפוץ במוסדות 

קהילה. אפשר להגיד תפרט מה אתה הולך לעשות בשדה בוקר ובבית ראשונים. בסדגר. 

הרעיון הוא לשפץ חלק משלושת המרכזים הקהילתיים שיש. גם זה לא יספיק במיליון 

 שז"ר, בית אלון ובית ראשונים.  שקל. שזה

 אל תבין את זה לא נכון. הלוואי והיו כאן מיליארד שקלים. : ד"ר גלית לנדסהוט

 תוספת אגף בגורדון, זה ברור. חידוש כבישים, : מר רן קוניק

 לא, אבל זה לא ברור. איפה זה ייבנה? : ד"ר גלית לנדסהוט

 רים עכשיו. אלו שאלות אחרות, גלית. זה תב": מר רן קוניק

 מיליון לאגף אחד,  13-מיליון ו 10תב"רים, אבל : גב' טלי ארגמן

 לא דנים עכשיו בתוכניות האגף החדש. : מר רן קוניק

נכון, אבל אם אנחנו מאשרים את זה, אני חושבת שסביר לדעת מה : ד"ר גלית לנדסהוט

 אנחנו מאשרים, לאן הכסף הזה הולך. 

ישי שאילתה אני מבקשת לדעת מה עושים בבי"ס גורדון, לא בתב"רים. תג: מר רן קוניק

 איפה בונים את האגף, למה באגף הזה. זה לא קשור לתב"רים. 

 לפני שאני מצביעה על הכסף. : ד"ר גלית לנדסהוט

 אז אפשר לשאול. אז הוא יענה לך. : מר רן קוניק

לקחת למשל הבריכה. מה מתוכנן שם? כמה אנשים אמורים : ד"ר גלית לנדסהוט

  -בחשבון? איך היא תופעל 
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הכל שאלות לגיטימיות, והישיבה גם מתומללת ומוקלטת. אבל זה לא : מר רן קוניק

בפירוט של התב"רים. את יכולה לשאול על כל סעיף מה שאת רוצה ויענו לך. זה לא עם 

 התב"רים. 

 כי אנחנו בסוף מצביעים.  עד כמה אני יכולה?: ד"ר גלית לנדסהוט

אז מתוכנית השימור של גבעת רמב"ם לתב"רים, נתחיל לדון עכשיו : ניקמר רן קו

  בתוכנית שימור?

לא, אבל לשלוח לנו מראש ולאפשר לנו לקרוא את זה, אני חושבת : ד"ר גלית לנדסהוט

בסוף אנחנו מצביעים על הסכומים האלה, ואין סיבה שלא נדע שזה דבר סביר ביותר. 

 למה אנחנו מתווים את זה. 

אני אומר עוד פעם. אני חושב שכל סעיף פה די ברור מה המטרה שלו. ולכן : רן קוניקמר 

יש ישיבה. אתם לא מצביעים באופן אוטומטי. זכותכם לשאול כל דבר. גם בישיבה הזו 

וגם בנפרד. ותמיד תקבלו תשובות. להתחיל להביא לישיבת תב"רים חומר על כל אחד 

מיליון. אין לזה  6-קש תחשיב כלכלי איך הגענו למהסעיפים, את רוצה שימור, ההיא תב

 סוף. זה לא בישיבת תב"רים. 

לא ברור לי. אני חושבת שזה בדיוק המקום. המקום שבו אנחנו : ד"ר גלית לנדסהוט

 מתווים את זה, זה בדיוק המקום לשלוח את זה מראש. 

  סליחה, יש הבדל בין בי"ס גורדון לבן גוריון?: גב' טלי ארגמן

  מאיזו בחינה?: ן קוניקמר ר

  -מבחינת גודל, מבחינת צורך, צרכים. מבחינת למה זה : גב' טלי ארגמן

 כן, כן. : מר רן קוניק

 ברור שיש. : מר מאור יבלושניק

 אז בסדר, אז אולי צריך לברר. : גב' טלי ארגמן
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 אז שואלים ועונים. : מר רן קוניק

 . נו, בסדר. זה מה שאני אומרת: גב' טלי ארגמן

 אז מה עכשיו, נביא את התוכניות עכשיו של האגף? : מר רן קוניק

  מה את אומרת בסדר? את מכירה את בתי הספר?: גב' טלי ארגמן

   ?אני לא אמרתי בסדר. מה את רוצה ממני :לי ניב-גב' אור

 את אמרת משהו עכשיו. : גב' טלי ארגמן

 ט מעל ... בגלל זה המחיר. בבית ספר בן גוריון מתוכנן אולם ספור: מר רן קוניק

 בסדר, אז לכן ... : גב' טלי ארגמן

 בואו שנייה נדבר על גורדון. כי רציתי קודם ולא הגענו לזה. : קפלן-מר רונאן אפנר

 מה זה קודם? : מר רן קוניק

רציתי לדבר על גורדון. בואו נחזור לגורדון. אפשר? סיימנו את : קפלן-מר רונאן אפנר

 , 2הרשימה? סעיף 

קודם כל עוד לא סיימנו. נכון? ... אבל אני מזכיר שאנחנו בדיון על : מר רן קוניק

התב"רים. אנחנו לא בדיון עכשיו על איפה יהיה האגף החדש בבי"ס גורדון. אם תרצה 

 לשאול ... 

 הספציפי זה רק תוספות אגף. טלי, תשימי לב. זה רק תוספות אגף.  :לי ניב-גב' אור

 ים את החומר עשרה ימים לפני. יש שאלות הבהרה, מקבל: מר רן קוניק

 ברור, זה הרבה כסף אגף. את יודעת איזה בניין זה אגף?  :לי ניב-גב' אור

לא סתם הסעיפים התקציביים הכספיים נשלחים עשרה ימים ... כל שאלה : מר רן קוניק

ל. שרוצים עליה תשובה או מסמך מסוים, אפשר לבקש. לא תמיד בטוח שהבקשה תתקב

אבל אם רוצים מסמך מסוים, או בטח לשאול שאלה מסוימת בהקשר לאחד הסעיפים, 

בדיוק בשביל זה זה עשרה ימים מראש. כמו תקציב עירייה. זה לא סתם, זה לא בא 
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  -ברגע האחרון. אבל בואו נסיים את הסעיפים ונחזור 

ה על אומנים הוצאאולי לקבל את המסמכים שמסבירים כמה היה : קפלן-מר רונאן אפנר

 ביום עצמאות? לא, בכללית. אני שואל שאילתות, 

 אתה ביקשת שאילתה לא בלוחות זמנים. : מר רן קוניק

 לא קשור לשאילתה. : קפלן-מר רונאן אפנר

 יש לך אבל שאילתה על זה. : מר רן קוניק

 אני מסכים ששאלנו את זה גם בשאילתה, שזכותנו לבקש. : קפלן-מר רונאן אפנר

 לא, הוא הגיש עכשיו שאילתה חדשה. : קוניקמר רן 

  -לא, אני ביקשתי את זה : קפלן-מר רונאן אפנר

 הוא הגיש אותה באיחור. : מר רן קוניק

 אני אענה.  :עו"ד יורם פומרנץ

 הגשנו את זה גם בעבר. : קפלן-מר רונאן אפנר

  -הגשתם את זה לפני : מר רן קוניק

הופעות ערוכים, מוכנים ונערכו. קבעה היועצת כל החוזים של ה :עו"ד יורם פומרנץ

המשפטית שחבר המועצה צריך לחתום על כתב התחייבות מסוים. אני אסביר את הרציו 

שלו. לשמור על האינטרסים המובהקים של הציבור. והכוונה אם מישהו שמופיע פה נתן 

וצה להופיע לנו סכום שהוא בשאר הארץ לא עובד כי בא לו לשים אותנו על המפה והוא ר

פה, והוא ביקש מאיתנו לא לפרסם את הסכום ושלא ייתן לסכום הזה פומבי. בסך הכל 

 היטיב איתנו כי עלה לנו יותר זול, אז אנחנו לא רוצים שזה יצא לשום צד ג'. 

 וכמובן לפני ההופעות. : מר רן קוניק
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 בשום מקרה. גם לא אחרי.  :עו"ד יורם פומרנץ

 אחרי. גם לא  :לי ניב-גב' אור

יש עוד הסכמים שנוגעים בזה. כמובן שכלפי חבר המועצה אין שום  :עו"ד יורם פומרנץ

 סוד. מה שהתבקש חבר המועצה שהוא לא יעביר את המידע הלאה. 

 והסכים? : מר רן קוניק

אז אני הסברתי. ... כל עוד שזו חוות לא הסכים. מרגע זה עצרנו,  :עו"ד יורם פומרנץ

 הדעת המשפטית, 

 דברים ביחד( )מ

ביקשנו אתכם כרגע שתיתנו לנו את המספרים בלי לציין כמה : קפלן-מר רונאן אפנר

 נתת, 

 זה הגשת לא בלוחות זמנים. : מר רן קוניק

 בסדר, אני רק אומר. בעיקרון, כשאנחנו מבקשים מידע, : קפלן-מר רונאן אפנר

  אבל איך זה קשור לתב"רים? :לי ניב-גב' אור

לא, אני אומר. נאמר בכללי שכשאנחנו מבקשים את זה אנחנו : קפלן-מר רונאן אפנר

  -מקבלים, נכון לעכשיו. ראש העיר ומנכ"ל העירייה. אני לפחות לא מקבל 

  כל מה שהתבקש על פי הכללים קיבלת.  :עו"ד יורם פומרנץ

תלוי מה אתה מבקש. ... באיזה זמן אתה מבקש. באיזה תדירות אתה : מר רן קוניק

 . אם אתה חושב שכל יום תבקש משהו אחר וכולם יעבדו פה כל היום רק בשבילך, מבקש

 ... עניתי לך. יש סבירות.  :עו"ד יורם פומרנץ

  -אני עדיין מזכיר פה שאנחנו : קפלן-מר רונאן אפנר
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יש פה הרבה אנשים שהיו חברי אופוזיציה. אתה לא חדש, לא המצאת את : מר רן קוניק

העשייה באופוזיציה. והיא מבורכת. אבל בסוף אתה תשפוך את התינוק עם המים. כי גם 

אם תפנה ותתלונן במשרד הפנים יגידו לך 'אדוני, יש גבול לכל תעלול'. אנשים לא עובדים 

 , היו לך בקשות, כל יום בקשה אחרת. ...לאלך מסמכים.  תפה כל היום בשביל לת

 נכון. כנראה היו לי כמה ימים פנויים. : קפלן-מר רונאן אפנר

  -אוקיי, בסדר. לנו לא היו : מר רן קוניק

 לנו לא היו ימים פנויים.  :עו"ד יורם פומרנץ

 אנחנו עדיין מחכים למידע שיגיע. : קפלן-מר רונאן אפנר

לתב"רים. לגבי הזה, לא ידעתי מה שהוא אמר עכשיו. הוא טוב, בואו נחזור : מר רן קוניק

 אמר שאתה לא חותם. אם אתה רוצה לדעת, 

 רוצה להתקדם. כל החוזים מוכנים. אין לנו סודות.  :עו"ד יורם פומרנץ

בסוף יש לך אחריות כחבר מועצה גם, אפילו שאתה באופוזיציה, יש לך : מר רן קוניק

 אחריות ציבורית גם. 

לא, כי בפעם הבאה כזה אמן, אתה יודע, הוא לא ייתן לנו מחיר ...  :ם פומרנץעו"ד יור

 זה גם אינטרסים של הציבור. ... 

מה זאת אומרת? אתה חבר מועצה. זה שאתה באופוזיציה זה לא, אתה : מר רן קוניק

 לא יכול לפעול כנגד האינטרס של הציבור. 

ר, ששם אנחנו צריכים לשמור, מה זה בדיוק כל הנושא של הציבו: קפלן-מר רונאן אפנר

 היה מוגדר? על הסודות המסחריים של השחקנים שם. אני לא מחויב לשחקנים. 

אתה רוצה שתהיה לנו עלות יותר גבוהה? אם אנחנו השגנו בזכות  :עו"ד יורם פומרנץ
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 משא ומתן סכום טוב, אתה רוצה שזה יהיה חשוף? ... 

 , בלי לציין... לגבי הסכומים: קפלן-מר רונאן אפנר

 חבר'ה, בואו, ממשיכים. ... הגשת את השאילתה? ... : מר רן קוניק

 )מדברים ביחד( 

 אסור לו להציג את זה. : גב' טלי ארגמן

נכון. ... אז הוא לא מוכן, ולכן הוא לא קיבל את זה. שם זה עומד.  :עו"ד יורם פומרנץ

 החומר הוכן. כל החומר הוכן, הודפס. 

 טוב, מאור תמשיך, בבקשה.  :מר רן קוניק

טוב, תב"ר עשירי, גדלת תב"ר תשתיות ופיתוח מתחם תחנת הזנק : מר מאור יבלושניק

בטבנקין. אנחנו מקימים מתחם תחנת הזנק משותף עם משרד התחבורה. בעצם 

מתחדש. מי שמכיר שם קצת את המתחם, יחדש ויחליף את התחנה הישנה של הנהגים 

קהילתי. שם אמנם אנחנו משאירים את המבנה הישן, אבל  שם, יחד עם תחנת שיטור

אנחנו מחדשים את כל המתחם. ויש גם בשורה גם לאזור פה ... וגם לגינה עם מתקן 

שירותים חדש, שאמור לשרת את שתיהן, מה שהיה חסר מאוד לכורזין. ולזה אנחנו גם 

 180,000של כן התקדמנו בתכנון. ואחרי גם הסכם שנחתם עם מד"א נדרשת תוספת 

 שקל לתשתיות שם. 

 זה אומר שמכבי האש עדיין נשארים בכנסת, סליחה, מאור. : עו"ד אביעד מנשה

 לא קשור למכבי האש. : מר מאור יבלושניק

 זה מד"א. : מר רן קוניק

 זו תחנת הזנק של מד"א. : עו"ד יורם פומרנץ

 לא קשור כיבוי אש.: דובר
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ספורט ב... קירוי וחידוש. למעשה פרויקט , מגרש ה11תב"ר : מר מאור יבלושניק

 שנמצא בביצוע. חלו התייקרויות מאוד משמעותיות בשנה האחרונה. 

 זה השתנה כמה פעמים.  מה סך הכל ההקצאה הכספית לפרויקט הזה?: מר בני רייך

לא, אתה מדבר על פרויקט אחר שנגנז. אני מדבר על פרויקט : מר מאור יבלושניק

 שאושר פעם אחת, 

שקל לדבר כזה זה מעט כסף. מה סך הכל ההקצאה  200,000 מה עכשיו?: ר בני רייךמ

 אני רואה שעובדים שם.  הכספית לכל נושא מגרש הספורט?

אגב, חשוב להגיד, מיליון שקלים.  5-אז אני אענה. קצת פחות מ: מר מאור יבלושניק

 . לדעתי 95%-בשיתוף פעולה עם מפעל הפיס שמממן את הפרויקט הזה ב

 כמה? : מר בני רייך

 . 95%: מר מאור יבלושניק

 ? 95: מר בני רייך

כן. מתוך ההקצאות של הרשות המקומית, כמובן. של העירייה. אבל : מר מאור יבלושניק

, 12מיליון שקלים, לשאלתך. תב"ר  5-זה בערך, בגדול התקצוב. סך הכל קצת פחות מ

נמצא כבר בביצוע. למעשה התוספת תוספת אגף משולב בבי"ס ברנר. גם כן פרויקט ש

-הזאת מתחלקת לשתיים. גם תוספת לתחולת העבודה שהוגדרה על ידינו לטובת רה

ארגון בביה"ס עצמו. וגם תוספת התייקרות. גם כן עם כורח התקופה וההתייקרויות שחלו 

במשק. אגב, חשוב להגיד. כל התוספות, יש עוד כמה כאלה, הן פחות מאשר מדד 

ייה. מאחר וההסכמים, יש סעיף שמתייחס למדד תשומות הבנייה, וזו תשומות הבנ

 תולדה בעצם של משא ומתן, תוצאה של משא ומתן מול הקבלנים. 

  מה זאת אומרת רה ארגון?: ד"ר גלית לנדסהוט
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ארגון זה בתוך בית הספר, שאנחנו בונים אגף חדש אנחנו גם -רה: מר מאור יבלושניק

מו. לדוגמה יש לפעמים חללים גדולים, או הפוך, חללים מבצעים התאמות בביה"ס עצ

קטנים שחילקו לחדרי ספח. ואז אחרי שיש לנו אגף חדש אנחנו נפתח את הקירות ונסב 

מכיתת אם לאולם. בברנר נגיד יש אולם התעמלות ישן. ברגע שיהיה אולם התעמלות 

ו בסגנון הזה. זה בדרך חדש נוכל להסב אותו לאולם כינוסים, לאודיטוריום, לא יודע, משה

כלל בשיתוף פעולה, לא בדרך כלל, תמיד, שיתוף פעולה עם המנהלת ועם הצוות 

 החינוכי. 

בעצם צופים וגם רבקה וגם תיכון שב"צ,  ... גם שבטשבט צופים בגן רבקה, גם כן 

מרכיבים של התייקרות ותוספת לתחולת העבודה. התבקשנו על ידי חברת חשמל 

 ם למתחם כולו, ולכן גם לזה יש עלות לא מבוטלת וזה נכנס פה בפנים. להוסיף חדש שנאי

  -, שיפוץ אודיטוריום בבית ראשונים. פרויקט למעשה שכבר אושר פה 15סעיף 

 זהו, זה לא עלה פעם כבר? : מר בני רייך

 עלה, עלה. זו תוספת.  :לי ניב-גב' אור

י המכרז, שהמכרז בעצם נפל עלה. לפי תכנון. כרגע אנחנו אחר: מר מאור יבלושניק

פה איזושהי תוספת קטנה לתחולת העבודה,  הייתהבדיוק על תקופת ההתייקרויות. וגם 

מה שבזמנו גם המליצו חלק מחברי המועצה. ובעקבות זה יש פה תוספת לתב"ר הזה 

 שקל.  500,000של 

 ... בזמנו זה לא היה חד משמעי. : ד"ר גלית לנדסהוט

 גבי? תחולת עבודה? ל: מר מאור יבלושניק

 למה לא? ... אודיטוריום.  :לי ניב-גב' אור

 אבל מה היה? דובר בכיסאות? לא כיסאות, : ד"ר גלית לנדסהוט
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כל קומת האודיטוריום, שיפוץ כללי מיסוד. תקרות, במה, נגישות, : מר מאור יבלושניק

 כיסאות. 

דשים, אני התבטאתי אני זוכר שזה עלה, הנושא הזה, לפני מספר חו: מר בני רייך

 ואמרתי אז שהסכום שהוקצה היה סכום נמוך מאוד, ולא רציני בכלל. 

 נכון, נכון.  :לי ניב-גב' אור

 צדקת. : מר רן קוניק

אז לכן אמרתי. נדרשנו לתוספת, גם מפאת הגדלת התחולה, וגם : מר מאור יבלושניק

 ייקרויות במשק. בגלל הת

 ום? כמה שיפוץ כל האודיטוריום? כי כמה כל האודיטורי: מר בני רייך

סך הכל יש גם עבודות בכל בית ראשונים. סך הכל, אני לא רוצה : מר מאור יבלושניק

מיליון שקלים. אבל זה כולל גם עבודות  3-לשלוף סתם. תיכף אני אבדוק, זה סביב ה

 שהם הגדרה של כיבוי אש למתזים. 

 רק על האודיטוריום. היה סעיף כזה.  אז היה סעיף, אני זוכר, היה סעיף: מר בני רייך

 נכון. : מר מאור יבלושניק

 ואני אז התבטאתי, שאמרתי זה סכום מגוחך. : מר בני רייך

 נכון, נכון, אמרת.  :לי ניב-גב' אור

 רגע, עכשיו אתם אומרים שזה הסך הכל. אז כמה רק לאודיטוריום? : מר בני רייך

 מיליון שקלים.  2.5כמו  אז אני מעריך שמשהו: מר מאור יבלושניק

 . זה הכל. 500,000אני חושב שגם זה היה איזה : מר בני רייך

 לא, לא, מה פתאום.  :לי ניב-גב' אור

 עושים שם שיפוץ חדש. תאורה והכל. : מר רן קוניק

 לא, לא, זה לא היה.  :לי ניב-גב' אור
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פעימה ראשונית  הייתהאני אזכיר לך, בני. היו שתי פעימות. : מר מאור יבלושניק

 שקל.  600,000שבהתחלה חשבנו על איזשהו פרויקט קוסמטי קטן. זה היה 

 על זה אני מדבר. : מר בני רייך

לאחר מכן הגענו, אחרי שהרחבנו בעצם את תחולת המועצה, הגענו : מר מאור יבלושניק

 הפעימה הבאה, . בסדר? זה מה שהיה במועצה. 1.8עם 

 את כל הבניין הזה בכלל ולהקים אותו מחדש? לא להרוס למה : מר בני רייך

 כי אין כסף.  :לי ניב-גב' אור

 מיליון? כמה זה כבר הגיע?  2.זה כמעט עולה ביחד. : גב' טלי ארגמן

  -זה סתם : מר בני רייך

 מיליון.  10מעל  :לי ניב-גב' אור

 )מדברים ביחד( 

 לא, לא, אין מה לעשות, בני. : מר רן קוניק

 מה החלופה, טלי? לא לעשות? מה?  :יבלי נ-גב' אור

 מיליון שקל?  80, 70יש לך : מר רן קוניק

 כל פעם, אתה תבוא בעוד חודשיים, : מר בני רייך

 מיליון שקל בניין כזה.  80, 70אבל אין לך ברירה. בניין חדש זה : מר רן קוניק

 ן. מי המתכנן, מי תכנן את זה ככה? זה פשוט תכנון לא נכו: מר בני רייך

 לא מדובר על התכנון עכשיו. : מר רן קוניק

 ... אני לא יודע. אתה לא מכיר אותו... : מר מאור יבלושניק

 לא, לא, אני מדבר פה על התכנון התקציבי. : מר בני רייך

מיליון שקל.  70אין פה תכנון תקציבי. אתה אומר אופציה אחת, היא עולה : מר רן קוניק

 זה לשפץ  את מה שיש. אין לנו. האופציה השנייה 



25 
 

אבל תשמע, אני מסתכל, אני מכיר, חלקנו הגדול מכיר את המקום על : מר בני רייך

שקל, זה היה מגוחך. ואני אז אמרתי את זה,  600,000-בוריו. כשאז עלה הנושא של ה

 . 1,200,000, 1,100,000. אז יהיה כמה? 500... לאשר את זה. עכשיו מוסיפים עוד 

  -לא, לא, אמרתי סך הכל : שניקמר מאור יבלו

  -יש תכנון בכלל? או שזה הכל נעשה ככה : מר בני רייך

 ברור, בני. מה, : מר רן קוניק

 מי מתכנן את זה? : מר בני רייך

  -תגיד לי, מה? נראה לך שעושים את זה בזה  :לי ניב-גב' אור

 ... ככה מתכננים?  : מר בני רייך

   -. עכשיו 600לת תכנון ביקשו רק להתח: מר מושיק גולדשטיין

 לא, לא, זה לא ... ככה. דובר על השיפוץ של האודיטוריום. : מר בני רייך

בני, מאחר ואני מלווה את הפרויקט, אני אשמח לענות לך. מה זה? : מר מאור יבלושניק

מאחר ואני מלווה את הפרויקט מטעם העירייה, אני אשמח לענות לך. אז קודם כל, אנחנו 

יחסים לכל תכנון של מבנה ציבור ולכספי ציבור בחרדת קודש. אנחנו עושים את מתי

 הדברים אגורה לאגורה, שקל לשקל. 

 אף אחד לא, ... שאני מעביר ביקורת? : מר בני רייך

 לא, לא, בני. : מר מאור יבלושניק

 רגע, בני. תן לו להסביר, בני. תן לו להסביר. : מר רן קוניק

 חדרת קודש, כאילו שמישהו כאן ... ... : מר בני רייך

 תן לו להסביר, בני. : מר רן קוניק

זה מה שנאמר, שאנחנו ... הדברים נעשים בצורה מדויקת. יש : מר מאור יבלושניק

הבדל מאוד גדול בין תחולת העבודה המקורית לבין תחולת העבודה הנוכחית. אז לכן 
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מקור לבין מה שיש היום. פשוט אמרתי. אני מסכים שיש פער גדול בין מה שנפתח ב

פון, פתחולת העבודה היא דבר אחר לחלוטין. כמו שאתה לא מתמחר אננס במחיר של מל

אז זה בדיוק הסיפור. עכשיו, במקור נפתח איזשהו תקציב עקרוני לתכנון ראשוני. לאחר 

, לפי תחולת העבודה שהוגדרה, והיום אנחנו מגדילים 1,800,000-מכן הוגדל התב"ר ב

שני טעמים. אחד, נוספו אלמנטים. לדוגמה, הגברה ותאורה לתחולת העבודה. ובנוסף מ

היו מרכיבים של התייקרות במשק. גם מה שצפינו, שתהיה עלות אחרי התכנון המפורט, 

עם כל היועצים הרלוונטיים, ואחרי כל הבדיקות, היה יקר יותר מפאת הנסיבות במשק 

 ובעולם בכלל, לא רק אצלנו. 

 לא זה מה שנאמר אז. תאמין לי שאני מכיר את הנושאים האלה, : י רייךמר בנ

 אני הסברתי אז אפשר להוציא פרוטוקולים. : מר מאור יבלושניק

 יודע מה מתאים לתכנון ראשוני ותכנון אחר. מה אתה אומר? : מר בני רייך

 אפשר להוציא פרוטוקולים. : מר מאור יבלושניק

תי. אני הרי לא מחפש לצאת נגד. אני מסביר שכשאז עלה אל תתווכח אי: מר בני רייך

הנושא הזה, אני יצאתי נגד העניין על כך שהסכום היה סכום נמוך מדי. אני כבר אומר את 

זה פעם שלישית. לא דובר על תכנון ראשוני. זה היה סכום שהוקצה לכל השיפוץ של 

ו אתה מסביר לי שזה הרחוב. וכבר אז התבטאתי שזה פשוט מגוחך הסכום הזה. עכשי

היה תכנון ראשוני, תכנון שני. זה לא ההסבר. צריכים לקחת את הדבר הזה ולבוא, 

את כשמגיעים לכאן לישיבה ומדברים על הגדלת תב"ר, צריך להגיד מה היה עד עכשיו. 

 כל הפירוט עצמו. וגם עכשיו אני חושב שזה לא ... 

מיליון שקל, היינו  60יית גבעתיים היום פירטתי, ... שאם היה לעיר: מר מאור יבלושניק

שמחים להרוס את המבנה ולבנות אותו מחדש. לצערנו אין ולכן זה הכי טוב שאנחנו 

 יודעים לעשות כרגע. ואני חושב שיהיה תוצר טוב מאוד אפילו, 
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אתה יודע מה, אתה לא שכנעת אותי עם ההסברים האלה, אבל בסדר. ... : מר בני רייך

 את האננס ואת המלפפון. זה הבנתי יותר טוב. מה שהבנתי זה 

טוב. תב"ר אחרון, למעשה מדובר גם כן בפעימה נוספת שנוגעת : מר מאור יבלושניק

 500,000לתב"ר שאנחנו מגדילים מעת לעת לטובת תחזוקה של מבני ציבור וחינוך. 

 שקל. שאלות נוספות? משהו שלא התייחסת, שלא עניתי? 

 מה שהתייחסת. אז זה הזמן לשאלות, מי שרוצה. שאלות ל: מר רן קוניק

איך אתה מתקצב משהו כן. אם אפשר לחזור לבי"ס גורדון. : קפלן-מר רונאן אפנר

 שאתה עדיין לא סיימת לתכנן? 

 יש תכנון כבר. למה לא סיימנו לתכנן? : מר רן קוניק

ה את זה לא, אבל זה לא הגיע למשל לוועדת בנייה. אני אעש: קפלן-מר רונאן אפנר

מאוד קצר. אני אשאל את ... המון תושבים בשכונה, אני גם שכן של גורדון, חושבים שיש 

 בעיה בזה שמורידים שם את השטח הירוק, של כמה? שלושה או ארבעה עצים ותיקים. 

 עץ אחד. : מר מאור יבלושניק

 עץ אחד? : קפלן-מר רונאן אפנר

שאתה יודע.  מוגם אני אגב ביניהם, כחבל שהתושבים שגרים באזור, ש: מר רן קוניק

אפילו בוגר גורדון ושיחקתי במגרש הזה בתור ילד, לא בודקים את הפרטים. לא שואלים 

את המנהלת, לא שואלים את הוועד. לא מבקשים לראות את התוכנית, את ההדמיות. 

 זורקים, 

 אבל הדמיה ראינו אותה. : קפלן-מר רונאן אפנר

 אים בפירוש שכל העצים נשארים חוץ, בהדמיה רו: מר רן קוניק

 ...הגן המתמטי...: קפלן-מר רונאן אפנר
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כן, אבל רואים בהדמיות שכל העצים, חוץ מעץ אחד, לצערנו, נשמרים. : מר רן קוניק

רואים את החצר היפה שמייצר הבניין, חצר הקטנים. זה בניין שמיועד לקטנים. כן, מה 

 ו. לעשות צריך לבנות את האגף איפשה

 והחלופות? : קפלן-מר רונאן אפנר

 אין חלופות אחרות. : מר רן קוניק

  -רונאן, אני חייב להגיד שגם אני : עו"ד אביעד מנשה

תנו לי רק לסיים. אין חלופות אחרות. או החלופות שהציעו הן לא ריאליות. : מר רן קוניק

אורה שנראית הכי למשל לבנות קומות נוספות על בניין הלימודים. שזאת האופציה לכ

הגיונית. אי אפשר לעשות את זה בזמן הלימודים. ההורים בטח לא יסכימו שיסתובבו 

 פועלים ויעבדו מעל לראש של הילדים שם במשך שנה שלמה. 

 צריך להשבית,  :לי ניב-גב' אור

צריך להשבית את הבניין. אין לאן להעביר את התלמידים. זה לא בא : מר רן קוניק

בהתחלה האופציה לבנות בצד של הבמה. האופציה הזאת עוד יותר  תההייבחשבון. 

הורסת לגמרי את הבמה. הבניין הזה יש לו במה יפה  הייתהגרועה. כי היא בעצם 

ושימושית. היא גם היסטורית ויש מעליה גם פיתוח. כל הפיתוח שם בצד הזה של 

ה כאילו היא ריאלית, הורסת. האופציה שדיברו עלי הייתהז'בוטינסקי, האופציה ההיא 

אבל היא לא ריאלית, של אולם הספורט, היא לא אפשרית מכמה סיבות. א', השטח שם 

הוא שטח למגורים, לא בבעלות העירייה. בבעלות מנהל מקרקעי ישראל. היסטורית. 

 עכשיו, אין לך אפשרות לבנות עליו. הוא לא בייעוד למבנה ציבור. בייעוד מגורים. 

 האולם. : פלןק-מר רונאן אפנר

האולם. דבר שני, אם אתה הורס את האולם, אתה קודם כל שלוש שנים : מר רן קוניק

משאיר את בית הספר בלי אולם. אם אתה בונה שם אגף חדש, גדול, עם אולם גדול, לא 
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אולם כמו שיש היום, אתה גם הורס את מגרש הכדורגל. אז האופציה הכי גרועה היא 

זה עץ אחד לצערנו, שלא הצלחנו למנוע את כריתתו. כל  המחירבשטח הזה הצפוני. 

 השאר כן.  

אני רק אוסיף, כיו"ר החברה הכלכלית, אתה מבין מהתשובה של : מר מושיק גולדשטיין

ראש העירייה עד כמה הוא מעורב לפרטי פרטים בתוכניות של שדרוג מערכות החינוך 

אתה מבין מהתשובה, והוא לא היה בעיר גבעתיים. גם בתשתיות הוא מעורב, גם בחינוך. 

 צריך, 

לא, אני אומר, בית הספר הזה קודם כל אני מודה, זה בית ספר שיש לי : מר רן קוניק

 אליו סנטימנטים. אני למדתי שם.  

 בלי שום קשר. היו כמה סיורים בבית הספר. עם כמה חלופות. : מר מושיק גולדשטיין

 אותו. עכשיו אני רוצה לשמור אותו.   כשהייתי ילד רציתי לשרוף: מר רן קוניק

היו כמה הצעות עם תוכניות מוכנות כבר לפעולה. שרן הוריד אותן : מר מושיק גולדשטיין

 מהפרק בגלל כל מיני בעיות. גם בנושא העצים שם, והשימור שלהם. 

לא, אבל הוא יוצא מנקודת הנחה ששלושה, ארבעה עצים נכרתים. הנה, : מר רן קוניק

 וא הבין שבסך הכל עץ אחד. עכשיו ה

 ... בתכנון? ... מעורבת,  : קפלן-מר רונאן אפנר

 גם בתכנון, גם בביצוע. : מר מושיק גולדשטיין

 יעד מעורבת בכל. : גב' טלי ארגמן

 הייתי שם כשירד גשם. : קפלן-מר רונאן אפנר

 למה? לא, יש תוכניות ... : עו"ד אביעד מנשה

 )מדברים ביחד( 

 רונאן קיבל תשובה שהשביעה את רצונו. טוב, שאלות נוספות? : מר רן קוניק
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 ... שיתוף ציבור. אני חושבת שקצת חבל. : ד"ר גלית לנדסהוט

 נעשה, מה זה לא נעשה שיתוף ציבור? ... ועד ההורים, : מר רן קוניק

 ועד ההורים וגם פנייה להורים בבית הספר. : ד"ר גלית לנדסהוט

 ועד הורים. גלית, יש : מר רן קוניק

השאלה אם ועד ההורים שיתף את הנתונים לציבור, לציבור : ד"ר גלית לנדסהוט

 ההורים. 

לנו יש תוכניות חומש שאנחנו, האמת היא שבקרוב אנחנו נתכנן את : מר מאור יבלושניק

התוכנית הבאה חמש שנים קדימה. התוכניות האלה מדי שנה משתקפות לוועד ההורים 

בה שנתית כזאת, שמציגים להם את כל תוכנית העבודה. ואחרי זה המרכזי. יש גם ישי

נעשות גם ישיבות פרטניות. יש את יוני רובינשטיין ממנהל החינוך. יושב באופן פרטני עם 

אחד מהוועדים. הוועדים בסוף גם אחראים לשתף את ההורים בבית הספר. אני לא כל 

 יודע באיזה מנגנון הם שיתפו את ההורים או לא. 

זהו, אני גם לא מכירה בבי"ס גורדון. אני רק חושבת שאפשר היה : ד"ר גלית לנדסהוט

למנוע חלק מהתסכול אם הייתם יוזמים פנייה לכלל ההורים בבית הספר. מפגש, כמו 

 שעושים מפגש עם הציבור. 

יכול להיות שאת צודקת. אבל אנחנו מצפים ממנהלת בית הספר ומוועד : מר רן קוניק

 הייתהגב, התוכנית של תוספות האגפים הוצגה גם בפני ועד ההורים העירוני. ההורים, א

ישיבה של ועד ההורים העירוני, של שלוש שעות, שבה הוצגו כל התוספות. בברנר, בן 

. דיברו על שטח שהיה שטח יקר לבית ויגוריון, בשב"ץ, בשמעוני אולם הספורט העכשו

 הספר. 

כדוגמה את שמעוני. אני אמא בשמעוני. בזמנו, אז בוא ניקח : ד"ר גלית לנדסהוט

 כשנבנה האגף החדש, העירייה יזמה פגישה עם ההורים. אנחנו הוזמנו להתייחס. 
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העירייה, אני זוכר את זה היטב, אני גם אגיד לך את השמות של ההורים. : מר רן קוניק

קשו פגישה, היה את אריה ועוד כמה שם. הם יזמו,  ואשתו של אדיר מילר, שלי. הם בי

בדיוק אותו דבר. ביקשו פגישה איתנו. הם מאוד חששו  מהאגף. מיותר להגיד שכשהוא 

נבנה כולם היו בהלם כמה הוא יפה וכמה הוא מותק וכמה הוא שמר על הזה וכולם באו 

ואמרו, זה כמעט בכל פרויקט שאנחנו עושים, יש בהתחלה התנגדות, כעס, הפגנות, 

ם איזה יופי ומברכים ואומרים איזה מזל. אז אותו דבר בשמעוני. עצומות, ובסוף כולם רואי

 הם ביקשו, גם אותו דבר. אני לא זוכר שיזמנו פגישה ספציפית. הם באו וביקשו. 

  -אוקיי, אז הם יזמו. אולי היה צריך : ד"ר גלית לנדסהוט

 בשמחה.  אין לי בעיה. יבואו ההורים של גורדון להיפגש, אני אקבל אותם: מר רן קוניק

אני חושב שצריך לעשות איזשהו צעד של הסברה ולעשות את : קפלן-מר רונאן אפנר

 העניין הזה. 

 כן, ליזום, : ד"ר גלית לנדסהוט

כולנו מבינים שהשכונה גדלה והבניינים גדלים לגובה. וצריכים : קפלן-מר רונאן אפנר

  -לתת פיתרונות 

ודם כל מתחילים לעשות עצומות אז אפשר לבקש פגישה. ברגע שק: מר רן קוניק

והפגנות, שאגב גם מי שארגנה אותם היא בכלל לא אמא בבית הספר והיא גרה בשינקין 

26 . 

  -לא, מי שמארגן את זה זאת : קפלן-מר רונאן אפנר

 זאת שבאה עם המגפון, לא יודע איך קוראים לה. : מר רן קוניק

 ם שלה סיימו בבית הספר. זאת שבאה עם המגפון הילדי: קפלן-מר רונאן אפנר

. מה שמעניין אותה שזה יפריע לה 26סיימו, והיא גרה מאחור, בשינקין : מר רן קוניק

 לבניין. 



32 
 

 לא מסתכל עליה, אתה יודע. יש גם אנשים שגרים בשכונה, : קפלן-מר רונאן אפנר

פר אתה יודע שאני מכיר את כולם. אז אני אומר. יש כמה הורים בבית הס: מר רן קוניק

 שבהחלט, וגם דיברו איתי. 

שרצה פה אולי באמת תעבור שהתשובה  אני מציע, משהו שכדאי,: קפלן-מר רונאן אפנר

  -בצורה להורים, 

 הוא לא יעביר. : מר רן קוניק

  בגורדון?נוספות לא, כמה כיתות יהיו לנו : קפלן-מר רונאן אפנר

הפדגוגיה, הרעיון פה הוא לייצר שש. ושאלתך גם מקודם, גם לעניין : מר מאור יבלושניק

 אגף נפרד לכיתות א', ב'. 

 בגורדון? : ד"ר גלית לנדסהוט

 כן. עם חצר שלהם. : מר רן קוניק

 לייצר אגף נפרד משלהם. : מר מאור יבלושניק

 זה יהיה יופי של אגף, כי גם העצים יישארו. : מר רן קוניק

שר להם גם קצת שקט מכל חצר אינטימית כזאת, מתחם שיאפ: מר מאור יבלושניק

 הבלגן. 

 אתה יודע מה? והחצר המתמטית היא לא בדיוק להיט גדול. : מר רן קוניק

תלמידים האגב, ... זה שילוב של אולם ספורט, גם כן נועד ל... : מר מאור יבלושניק

 באזור. 

 כמה כיתות תייצרו שם? : ד"ר גלית לנדסהוט

 ך הכל בבית ספרי יתווספו שמונה. שש. אפרופו ... זה ס: מר מאור יבלושניק

 רגע, קודם דיברנו ... : ד"ר גלית לנדסהוט

לא, אמרתי, כל בית ספר שאנחנו נכנסים ובונים אגף חדש, עושים : מר מאור יבלושניק
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ארגון בתוך בית -ארגון, בסדר? בבן גוריון עתידית, כזה יקרה, אז גם נעשה רה-גם רה

 ות, כי גם נתאים בתוך בית הספר הקיים. זהו. הספר. יזה יניב שמונה כיתות נוספ

יש לי שאלה. ראיתי שהפעם הכל ממומן מקרנות רשות. אין בכלל : ד"ר גלית לנדסהוט

 נוכחות של הממשלה, של ... וכו'. סתם מקרי? יש סיבה? 

 לא, יש. זה רק מה שאנחנו צריכים להוסיף. : מר רן קוניק

החינוך השעות, יש גם מקומות שבהם  התשובה היא שממשרד: מר מאור יבלושניק

לדאבוננו יש חלופת מכתבים על זה כמעט אנחנו חייבים לקחת 'סיכון מחושב' במירכאות. 

כל שבוע בין השלטון המקומי ומשרדי הממשלה. השלב שבו אנחנו מקבלים את 

ההרשאות הוא מאוחר, ולפעמים זה גם תלוי תקציב מדינה. גם בן גוריון וגם גורדון, 

נו לא נצא לדרך בסוף לפני שנקבל הרשאה תקציבית. בשלב הזה בשביל להתקדם אנח

 אנחנו חייבים שיהיה לנו תב"ר ... 

  -בסוף כן תהיה : ד"ר גלית לנדסהוט

כן, כן, תהיה הרשאה. מפעל הפיס זה עניין של תעדוף פנימי שלנו. : מר מאור יבלושניק

 תה במלואה. אין שם משהו ש, קרן עירונית. אנחנו מממשים אוסוג של בסוף זה 

 טוב, יש שאלות לגבי סעיפים נוספים? אחרים? הכל ברור? : מר רן קוניק

אם אפשר יהיה אולי להעלות את התוכנית של הבריכה לדיון : ד"ר גלית לנדסהוט

 ... כל כך הרבה. במועצה. 

 של רמב"ם? : מר רן קוניק

 כן. : ד"ר גלית לנדסהוט

פעם. בגדול גם שם, אין איזה, לא הולכים לעשות שם שינויים  בסדר, עוד: מר רן קוניק

  -דרמטיים. זו בריכה לשימור, חידוש 

 ... זה הרבה זמן, אז אפשר ... : ד"ר גלית לנדסהוט
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לא, בסדר. אני רק אומר. עוד פעם. זה חידוש כל הנושא של המשאבות, : מר רן קוניק

ללים, חדר הכושר, פתח לגינה, פתח הבריכה עצמה, המים, החשמל, הקירוי. שיפוץ הח

מונגש. הבריכה הבינונית מתוכננת להיות בריכה טיפולית. הידרותרפיה, דברים כאלה. 

 זאת אומרת לא הולך להיות שינוי, 

 ... פעוטות? : ד"ר גלית לנדסהוט

פעוטות לא. לא בריכת פעוטות. בריכה טיפולית. אה, כן, הקטנה. לא : מר רן קוניק

מי בעד אישור ורסים ... אין בעיה. אנחנו מצביעים. אם אין עוד שאלות. משנים, לא ה

תודה התב"רים. כולם בעד הכל? אז אין אף מתנגדים ולא נמנעים. אז אושר פה אחד. 

 רבה לכולם.

 

 הצבעה: פה אחד.  

 התב"רים אושרו פה אחד. החלטה: 

 

__________________ 

 רן קוניק

 ראש העירייה

__________________ 

 דוד-שולי ברוך בר

 מרכזת ישיבות המועצה
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 קובץ החלטות

ביטון לתפקיד יועצת ראש העירייה לקידום -למינוי גב' אתי לויאישור מועצה   .1

 מעמד האישה. 

 

 הצבעה: פה אחד.  

ביטון לתפקיד יועצת ראש העירייה -אושר מינוי גב' אתי לויהחלטה: 

 לקידום מעמד האישה, פה אחד. 

 

 תב"רים. ר אישו .2

 
 
 

 הצבעה: פה אחד.  

 התב"רים אושרו פה אחד. החלטה: 

 


