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 מועצה  תחבר –גב' איילה שני 
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 חסרים:

  ראש העירייה -מר רן קוניק

 וחבר מועצה העירייהמשנה לראש -מר בני רייך

 חברת מועצה –גב' קארין אינס 

 חברת מועצה  –גלית לנדסהוט  ד"ר

 

 

 על סדר היום:

הצעה לסדר מאת חבר המועצה מר רונאן קפלן בנושא מתנות למוסדות  .1

קו חנוכיות כמתנה החינוך: כמה ימים לפני חג החנוכה, לפני כחודש, חול

לתלמידי השכבות הנמוכות של בית ספר יסודי בעיר. החנוכיה הוגשה במארז 

"בהוקרה ובאהבה" מבית הכנסת ברחוב שינקין, ו"כשי" מבית הכנסת ברחוב 

הגלבוע. המארז כלל הזמנה להשתתף בפעילות בתי הכנסת. הורי התלמידים 

נה. תושבי העיר לא נשאלו מראש אם ברצונם שהילדים יקבלו את המת

ממשיכים לעקוב בדאגה אחר כניסה של גרעינים תורניים לעיר וגופי הדתה 

והתחזקות. אנו גם חרדים מהאפשרות שגופים מסחריים יכנסו לתוך מערכת 

( כל מתנה 1 –החינוך שלנו, ויציעו תשורות לתלמידים ולהורים. הצעה לסדר 

יים מטעם גוף חיצוני ותשורה המיועדת לחלוקה בגנים ובבתי הספר בגבעת

( מנהל החינוך ייקח על עצמו 2תובא לאישור ראש מנהל החינוך העירוני. 

להימנע מאישור מתנות של גופי הדתה, עמותות תרוניות, חב"ד, עדי יהוה, 

סיינטולוגיה, מיסיונריות וכו'. כמו גם גופים מסחריים )לדוגמה: ספר על תזונה 

 ן אוכל(. בריאה ופירמידות מזון בחסות קונצר

הצעה לסדר מאת חבר המועצה מר רונאן קפלן, בנושא תשלום לאומנים:  .2

הממליץ לעיריות  2019-העיר גבעתיים תאמץ את חוזר מנכ"ל משרד הפנים מ

בחגים  –להופעה. יתרה על כך ₪ אלף  70-שלא לשלם לאמנים יותר מ

 65-הקרובים: פורים ויום העצמאות לא תשלם העיר גבעתיים לאמן יותר מ
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בנוסף, בחירת האמנים תייצג גיוון מגדרי, תוך כדי שיתוף אמנים ₪. אלף 

 ואמניות תושבי.ות גבעתיים וגיל הזהב. 

אישור המועצה לאשרור חברי הועד המנהל של "תלמה ילין". חברי מועצה:  .3

קארין אינס, עו"ד אביעד מנשה, רונאן קפלן. עובדי עירייה: שרון פילוסוף, יוני 

 אבי לוי. נציגי ציבור: יו"ר שי פירון, דוד קיגלר. רובינשטיין, 

אישור המועצה למינוי הגב' דנה זילברמן, מנהלת מרכז הצעירים "הטרקלין"  .4

ומדור מלגות כחברה בוועד המנהל ומורשית חתימה בקרן גבעתיים לעידוד 

 ההשכלה הגבוהה, במקום מר  טל גזית.

המנהל בקרן גבעתיים לעידוד אישור המועצה למינוי מר ניצן עמית כחבר ועד  .5

סיון  –ההשכלה הגבוהה, במקום מר אפרים פריהר. חברי מועצה: "יור 

גולדברג, עו"ד יעקב שטרן, ד"ר גלית לנדסהוט. עובדי עירייה: זיוה גבאי, 

 דנה זילברמן, שי שנקמן. נציגי ציבור: אושרה צרפתי, נועה אגא, ניצן עמית. 

מארי מוהבן כיו"ר ועדת הערר בארנונה, אישור המועצה למינוי עו"ד בבת ד .6

במקום עו"ד ניר רשף. ואישור מר אהרון כהן כחבר בוועדת ערר בארנונה, 

 במקום עו"ד דורון אגוזי. 

אישור המועצה להאצלת סמכות ראש העירייה לאישור מכרז לבחירת משרד  .7

לוועדה המקומית לתכנון ובנייה, למר אסף אדרי, סמנכ"ל ליועץ משפטי 

 אנוש.  משאבי

 אישור תב"רים. .8

 אמנון רגב.   –הצגת אירועי חגיגות המאה לגבעתיים  .9
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הצעה לסדר מאת חבר המועצה מר רונאן קפלן בנושא מתנות למוסדות החינוך:  .1

כמה ימים לפני חג החנוכה, לפני כחודש, חולקו חנוכיות כמתנה לתלמידי השכבות 

שה במארז "בהוקרה ובאהבה" מבית הנמוכות של בית ספר יסודי בעיר. החנוכיה הוג

הכנסת ברחוב שינקין, ו"כשי" מבית הכנסת ברחוב הגלבוע. המארז כלל הזמנה 

להשתתף בפעילות בתי הכנסת. הורי התלמידים לא נשאלו מראש אם ברצונם 

שהילדים יקבלו את המתנה. תושבי העיר ממשיכים לעקוב בדאגה אחר כניסה של 

הדתה והתחזקות. אנו גם חרדים מהאפשרות שגופים  גרעינים תורניים לעיר וגופי

מסחריים יכנסו לתוך מערכת החינוך שלנו, ויציעו תשורות לתלמידים ולהורים. הצעה 

( כל מתנה ותשורה המיועדת לחלוקה בגנים ובבתי הספר בגבעתיים 1 –לסדר 

קח על ( מנהל החינוך יי2מטעם גוף חיצוני תובא לאישור ראש מנהל החינוך העירוני. 

עצמו להימנע מאישור מתנות של גופי הדתה, עמותות תרוניות, חב"ד, עדי יהוה, 

סיינטולוגיה, מיסיונריות וכו'. כמו גם גופים מסחריים )לדוגמה: ספר על תזונה בריאה 

 ופירמידות מזון בחסות קונצרן אוכל(. 

 

. הצעה לסדר חברים יקרים. סדר היום שלנו, הצעות לסדר, לפי הסדר: גב' טלי ארגמן

 מאת חבר המועצה מר רונאן קפלן, בנושא מתנות למוסדות החינוך. רונאן, בבקשה. 

אוקיי. אז אנחנו מתחילים עם מתנות. קצת ישן, כי לא היינו כאן : קפלן-מר רונאן אפנר

חודש שעבר סגרו לנו את המיקרופונים. אנחנו זוכרים. אני רוצה שנייה להגיד משהו 

הקודמת על התקציב. שאני רוצה להגיד שאפו לויוי על מרכז  שנשאר ככה מהישיבה

הצעירים, שבסיכומו של דבר זה משהו שויוי התחילה, ויוי התחילה את מרכז הצעירים. 

 ודיברו על זה עוד בתקופתה ראינו תוכניות. אני אומר שאפו, וזה קרה. )מדברים ביחד( 

  -בין זה לבין מה שקרה  בסוף : דובר

 בסדר, אז מה? : פסוןגב' ויוי וול

 היתה פרוגרמה למכרז צעירים. ...  : קפלן-מר רונאן אפנר
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 אני מודה לויוי גם על מורשת ישראל. : מר מושיק גולדשטיין

אני רוצה להודות לויוי על זה שהפכה את גבעתיים לעיר הכי צעירה : מר סיון גולדברג

 בישראל. הרי הכל התחיל בתקופתך, ויוי. 

  -מרכז הצעירים, הפרוגרמה : קפלן-מר רונאן אפנר

 היית ... מחזיקת התיק, לא? : מר סיון גולדברג

 שנים, ביחד איתי.  24: גב' טלי ארגמן

 שנים.  10נוער וצעירים. : מר סיון גולדברג

 שנים אנחנו ביחד.  24: גב' טלי ארגמן

  -של חמש שנים. זה בדיוק בחמש : מר סיון גולדברג

 פך. המה :לי ניב-גב' אור

של המהפך. גם מרכז הצעירים, אני רק רוצה להגיד, המרכז הושק : מר סיון גולדברג

לפני כמה? שלושה חודשים או ארבעה חודשים, משהו כזה. דם יזע ודמעות הושקע בו. 

לי ניב, אפילו עוד בקדנציה הקודמת, בתכנון וגם אני, -כמות הזמן שהשקענו בו, גם אור

גם אדריכלים ואנשי תכנון שונים לחלוטין. את כל הקונספט  כשנכנסתי. אנחנו לקחנו שם

שינינו מהיסוד. ... תיכף גם ויוי או רונאן יגידו שבית טייבר היתה יוזמה שלהם. ותיכף על 

 עוד איזה מרכז ומוסד יגידו שזה גם שלהם. אבל אם זה ככה,  

 ... החברה לפיתוח גבעתיים, : מר מושיק גולדשטיין

 מושיק, אתה בנית את המרכז. את הקומה הציבורית. כל ההצטיידות. : מר סיון גולדברג

 ... שלושה מדברים ביחד... מה קורה לכם? שלושה ביחד. : גב' טלי ארגמן

סיון, אתה צעיר, אבל אתה לא חייב להיות קטן. אתה יכול לצאת מזה : גב' ויוי וולפסון

, עשיתם שינויים, תאמין לי שזה לא גדול. בסופו של דבר אני רוצה לומר לך. נכון, תכננתם

משנה. כל כך קטן מבחינתך. נכון, התחלנו. כי לפני שאני הגעתי וקיבלתי את התיק, לא 
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לי במשך -היה תכנון למרכז צעירים. קיבלנו את התקציב, קיבלנו את הקומה. רבנו עם אור

הגיד לך חודשים איך לחלק את הדבר ובסוף הגענו. המשכת. כל הכבוד. אפילו באתי ל

 שאפו. רגע, באתי להגיד לך שאפו. לא חייבים להיות קטן. שלום. 

קודם כל, אם אנחנו כבר מדברים, אז יש רק בן אדם אחד שהוביל את : מר סיון גולדברג

החזון הזה, ונתן לכל הדבר הזה לצאת לפועל, וזה רק ראש העירייה, וקוראים לו רן 

 קוניק. זה אחד. 

 ר. ברו: גב' ויוי וולפסון

במגדל שניים, כל הדבר הזה התהפך מהיסוד. כי מה שתוכנן עם : מר סיון גולדברג

השחר בהתחלה זה בטח לא מה שיצא בפועל. זה לשנות את כל הקונספט של המקום. 

 ואני אגיד לך את האמת, עוד משהו. גם מהמקום הזה, 

  -סיון, כל מילה הופכת לעוד יותר : גב' ויוי וולפסון

 לא היה אמור להיות מרכז צעירים בתחילת דרכו. : דברגמר סיון גול

 אוקיי, בסדר. די. : גב' ויוי וולפסון

 חברים, ראש העירייה קוניק לא היה לפני, : גב' טלי ארגמן

 אני רוצה לחדד עוד משהו אחד. : מר סיון גולדברג

 לא, לא, : גב' טלי ארגמן

ת, תקציב הצעירים, אני רק רוצה , בבחירות האחרונו30.10.2018-ב: מר סיון גולדברג

 5%אחוז,  5, אולי 10-לחדד את הנקודה, היה תחת מחלקת נוער וצעירים. פחות מ

ממחלקת הנוער והצעירים הוקצה לצעירים. זה היה בתקופה שלמחזיקת התיק קראו ויוי 

 וולפסון. כרגע יש גם מחלקה שלא היתה, 

 ... שרון : גב' ויוי וולפסון

שרון ... ואת היית יו"ר ראש הסיעה. זה לא משנה. כרגע יש מחלקה : מר סיון גולדברג
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חדשה, שלא היתה קיימת לחלוטין לפני הבחירות. יש לה תקציב עצמאי, יש לה חמישה 

עובדים בשכר, ויש לה פעילות עניפה. בהשכלה גבוהה, בפיתוח קריירה, בתרבות ופנאי 

 זה רק לחדד. תודה.  ובמעורבות חברתית. וכאן אנחנו רק מתחילים. אז 

אני רוצה משפט סיום. לסיכום הדיון הזה. אני רוצה להודות ליקי : מר מושיק גולדשטיין

ברוש, שעמד כיו"ר מר"צ והקים את המפלגה הזאת בעיר הזאת. ... למישהו מגיע תודה. 

 תודה רבה לכולכם. 

 בטח שהוא הקים אותו,  : גב' ויוי וולפסון

 יקי ברוש,  ...: מר מושיק גולדשטיין

 נכון, נכון, יקי ברוש. )מדברים ביחד( : גב' ויוי וולפסון

 העסקונה של העסקונה. : גב' ויוי וולפסון

 חבר'ה, אתם רוצים עכשיו להיות רציניים? אנחנו עם ההצעה לסדר. : גב' טלי ארגמן

 ?מה נהיה לנו? אי אפשר להגיד משפט ולעבור עליו? מה קרה? מה קרה: גב' אילה שני

 מה קרה? מה נהיה? כל אחד צריך לקפוץ ממש עם כל האגו? 

 זה לא אגו. זה לא אגו. לדייק. ... : מר סיון גולדברג

 תודה, גברתי, יו"ר. : קפלן-מר רונאן אפנר

זו הפעם האחרונה. אני מצטערת. אם לא אני אצטרך להוציא. רונאן, : גב' טלי ארגמן

 אתה ממשיך. 

אני מבקש לדבר על הנושא של מתנות דרך מוסדות  אוקיי.: קפלן-מר רונאן אפנר

החינוך, שמגיעות להורים. אז כמו שאמרתי, ואנחנו מדברים על משהו שקרה בחנוכה. 

מאז כבר עברו, בשמחה רבה מחרתיים זה פורים. אבל בית ספר יסודי בעיר קיבלו 

ת ברחוב חנוכיות כמתנה מבית הכנסת בשינקין. מי שהיה חתום על המתנה זה בית הכנס

שינקין. וגם שי מבית הכנסת ברחוב הגלבוע. עם טלפון, בואו להשתתף בקבוצת ווטסאפ 
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ובפעילות של בתי הכנסת. ההורים לא נשאלים מראש האם הם מעוניינים לקבל את 

של בתי כנסת. האם יעלה על הדעת המתנות. ותכל'ס, אני גם לא מדבר רק על מתנות 

 והאם אפשרי  והגיוני,  

 על איזה עוד מתנות אתה מדבר, רק שנבין? : יק גולדשטייןמר מוש

אני כרגע מדבר על המתנה הזאת. אני בודק אם יש נוהל. מה : קפלן-מר רונאן אפנר

הנוהל שבו אנחנו כהורים מקבלים מתנות? האם למשל קונצרן מזון יכול לשלוח לי טבלה 

או כל מיני דברים? ולכן של פירמידת המזון, שבה הוא מקדם את הקורנפלקס עם הסוכר 

  -אני אומר, אנחנו לא רוצים גופים, רגע, לא סיימתי, אתה כבר 

 רגע, אבל יש הצעה. : גב' ויוי וולפסון

שנייה. אני אומר, יש לנו כניסה של גופים, אני מאוד חרד מכניסה, : קפלן-מר רונאן אפנר

ם יכולים  להיכנס לתוך אני הורה לילדים בבית ספר. אני חרד מהעובדה שגופים חילוניי

מערכת החינוך שלנו, גופים מסחריים חיצוניים.  אנחנו גם מסתכלים כן בדאגה על 

הכניסה של כל מיני גופים שרוצים מאוד לחזק אותנו, כל מיני גרעינים חילוניים, וגופי 

הדתה והתחסדות. אני לא חושב שבית הספר הוא זה שאמור להעביר לי את הבשורות 

 האלה. 

כאדם חילוני לא מעוניין, אני גם לא מעוניין שהילדות שלי יקבלו את העניין. ולכן,  אני

ההצעה אומרת שכל מתנה, לא קשור אם היא מגוף מסחרי, אם מטעם בית הכנסת, 

או ראשת  מטעם גרעין תורני, כל גוף, כל מתנה שרוצים לחלק תובא לאישור לראש

וך ייקח על עצמו להימנע ולא לאשר מתנות מנהלת החינוך העירונית.  ומראש מנהל החינ

 של גופי הדתה, ומנהל החינוך ... 

 10-אתם יודעים שהצעה לסדר, מי שלא יודע, הצעה לסדר מוגבלת ל: גב' טלי ארגמן

  -דקות. אז לא כדאי לפתוח 
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 כולה אני מציג שתיים וחצי דקות. : קפלן-מר רונאן אפנר

 שתיים וחצי דקות? : גב' טלי ארגמן

 עובר מהר.  :לי ניב-' אורגב

יש פה משהו שהוא מאוד עקרוני ואנחנו רוצים לדבר. אם אין : קפלן-מר רונאן אפנר

 סבלנות, אז בואו תקצרו ... 

זה לא עניין של אין סבלנות. אני לא רוצה שייפתח פה ויכוח בזמן שאתה : גב' טלי ארגמן

 מציע את ההצעה. 

מנהל החינוך, ומנהל וראש מנהל החינוך תיקח אנחנו חושבים ש: קפלן-מר רונאן אפנר

על עצמה להימנע מאישור מתנות, גם של גופי הדתה, גם עמותות תורניות, חב"ד, 

 והסיינטולוגיה,  

אני רק אומר. אתה התחלת להתחזק רק הערת אגב. ... : מר מושיק גולדשטיין

 לאחרונה. אתה הולך עם כיסוי ראש. 

 תתייחס.  רונאן, אל: גב' ויוי וולפסון

 אני הולך עם כיסוי ראש עקב טיפולים אונקולוגיים. תודה רבה.  : קפלן-מר רונאן אפנר

 בבקשה. : מר מושיק גולדשטיין

תודה. אז אמרתי. אנחנו לא רוצים לא מתנות מחב"ד. לא מעדי : קפלן-מר רונאן אפנר

חריים. צריך לעצור יהוה, לא סיינטולוגיה, לא מיסיונריות, וגם אנחנו לא רוצים גופים מס

את זה, כמו שאמרתי. לא רוצה לקבל ספר על תזונה בריאה ופירמידת מזון. צריך לעצור 

 את זה ויש לנו דוגמה, שכבר התחלנו לקבל מתנות כאלה. תודה. 

 טוב, יש לי תשובה. : גב' טלי ארגמן

 זו לא שאילתא. זו הצעה לסדר. : גב' ויוי וולפסון

 ר. רגע, הצעה לסד: גב' טלי ארגמן
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אם את רוצה שיהיה דיון, אז זה נפתח לדיון. אנשים ידונו. נצביע בעד או : גב' ויוי וולפסון

נגד. אין פה תשובה. זו שאילתא, טלי. זו לא הצעה לסדר. בהצעה לסדר הוא מעלה, 

אם את אומרת אין דיון, אז זה להוריד את זה אנשים יכולים לדבר, לדון. ואז מצביעים. 

 מי בעד ומי נגד. ...  מסדר היום.

טוב, אנחנו מעוניינים להעביר את זה לוועדת החינוך. שראש אגף : גב' טלי ארגמן

 החינוך, 

 מנהל חינוך. : עו"ד אביעד מנשה

 מנהל חינוך, סליחה, סליחה. : גב' טלי ארגמן

וך אבל ועדת החינוך זה יו"ר, זה לא ראש מנהל החינוך. יו"ר ועדת החינ: גב' ויוי וולפסון

 היא לא ראש מנהל החינוך. 

 אבל היא חברה בה.   :לי ניב-גב' אור

מי יעביר את זה לוועדת חינוך? ... ועדת חינוך ושום ... לא יעבור : מר מושיק גולדשטיין

  -לשום מקום. או שאת מורידה את זה מסדר היום, אז 

   -בסדר. אבל אני רק אומרת שזו : גב' טלי ארגמן

 לא יעבור לשום ועדת חינוך. : ןמר מושיק גולדשטיי

 אנחנו מתנגדים שזה יעבור לוועדת חינוך.  : עו"ד יעקב שטרן

 )מדברים ביחד( 

 בבקשה, אז בוא נדון. מצוין, טלי. : גב' ויוי וולפסון

טלי, ההצעה שלנו היא להסיר את זה מסדר היום. כמו שהיום יש : עו"ד יעקב שטרן

 דיונים, 

 א יכול להציע. אתה ל: גב' ויוי וולפסון

אני רוצה להציע מה שאני רוצה להציע. אני רוצה להציע לטלי, היא : עו"ד יעקב שטרן
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 תעשה מה ... 

 זה מה שאני אומרת. אנחנו יכולים להעביר את זה למנהל החינוך. : גב' טלי ארגמן

   -אין מה להעביר. מנהל החינוך : עו"ד יעקב שטרן

 יר. אין מה להעב: מר מושיק גולדשטיין

 למה אין מה להעביר?  : גב' טלי ארגמן

מחר ירצו לחלק סופגניות, אני לא צריך אישור ועדת חינוך לזה. : מר מושיק גולדשטיין

 מה זה השטויות האלה? 

  -אני רוצה להתייחס : עו"ד יעקב שטרן

 זה הולך להיקבר שם. : גב' ויוי וולפסון

לא הכוונה היא שאם ירצו לחלק  אני רוצה רגע להשיב למושיק.: עו"ד שרונה לוי

סופגניות זה ידון בוועדת חינוך. אלא שאלה עקרונית. במסגרת הדיונים של ועדת החינוך, 

תידון גם שם. סוג האירוע, סוג הנושאים. וזה המקום המתאים לדון בזה, מפני שזה 

ני הגורם המקצועי שדן בגני הילדים ובבתי הספר. זה לא צריך להיות נדון פה. לכן א

   -חושבת 

 לא לפה ולא שם. : מר מושיק גולדשטיין

  -לכן אני חושבת : עו"ד שרונה לוי

 אז תתנגד. אל תוריד את זה מסדר היום. אז תבקש שידונו, : גב' ויוי וולפסון

 זו דעתך. : גב' טלי ארגמן

 אבל טלי, אם הוא לא מסכים, אז נדון בזה פה. ... : גב' ויוי וולפסון

  –לא, הצעה לסדר, לא. אם לא מסכים : גב' טלי ארגמן

 ... לקבל החלטה בנוגע להצעה לסדר.  : עו"ד שרונה לוי

 להוריד אותה. : מר מושיק גולדשטיין
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ואנחנו עכשיו מצביעים האם לדון בה או לא להוריד אותה מסדר היום. : עו"ד שרונה לוי

 יע. ובהמשך היא תידון במקומות המקצועיים המתאימים. אז צריך להצב

בקיצור, אתם מורידים מסדר היום ללא שום סיבה. אתם מורידים את זה : גב' ויוי וולפסון

 מסדר היום כשאפילו אין הסכמה לגבי הסיבה למה אתם מורידים את זה מסדר היום. 

 כי זו הצעת קשקוש. היא קשקוש. : עו"ד יעקב שטרן

י, אני חושבת שאת צריכה אתה קובע עכשיו שזה קשקוש, סבבה. טל: גב' ויוי וולפסון

 לדאוג לזה שהדיון יהיה פה ולא יורד מסדר היום. 

 אבל תקשיב,  : גב' טלי ארגמן

 תורידו את זה מסדר היום. : מר מושיק גולדשטיין

אם מורידים, אם הרוב מוריד, אז אין מה לעשות דיון. הצעה לסדר לא, : גב' טלי ארגמן

 זה לא דיון. 

ת לא יכולה, לא, אנחנו לא מסכימים. זה צריך לדון פה. זה קשקוש לא, א: גב' ויוי וולפסון

להעביר את זה לוועדת החינוך. זה סתם למרוח את הדבר וזה סתם לקבור את הדבר 

 הזה. 

 טלי, בואי נעבור להצבעה וזהו. : עו"ד אביעד מנשה

 רק רגע. מה יש לדון פה, ויוי? : גב' טלי ארגמן

קבלי החלטה ונצביע. ותה של האופוזיציה לבקש ככה. טלי, זו זכ: עו"ד אביעד מנשה

 קדימה. ... 

 אנחנו מצביעים בעד הסרה מסדר היום. : גב' טלי ארגמן

 והעברת הנושא לוועדת החינוך.  : עו"ד אביעד מנשה

 לא, אני מתנגד. : מר מושיק גולדשטיין

 הוא מתנגד, בבקשה. : גב' ויוי וולפסון
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 בירים לוועדת חינוך. אנחנו מתנגדים לוועדת חינוך. אנחנו לא מע: עו"ד יעקב שטרן

 טלי, את צריכה להחליט. או שדנים פה או שלא. כי אין לך הסכמה.  : גב' ויוי וולפסון

 אני לא מסכים שוועדת חינוך ... : מר מושיק גולדשטיין

את טוב, אז אנחנו בכל זאת נרים, כי יש לנו ... הצעות. אנחנו מסירים : גב' טלי ארגמן

 זה מסדר היום. 

 בלי סיבה. בלי סיבה הם הסירו. : גב' ויוי וולפסון

 מי נגד? : גב' טלי ארגמן

 ככה. ללא סיבה. : גב' ויוי וולפסון

 

 החלטה: להוריד מסדר היום.

 הצבעה: 

בעד: טלי ארגמן, אור לי ניב, אלי הולצמן, אביעד מנשה, סיון  10

 יעקב שטרן, אלעד רוזגוביץ. גולדברג, איתמר אביבי, מושיק גולדשטיין,

 נגד: ויוי וולפסון, אילה שני, רונאן קפלן.  3

 
קחו בחשבון כל ההורים פה שהילדים יכולים מחר לבוא עם ספר : קפלן-מר רונאן אפנר

 של סיינטולוגיה. 

את כבר ענתה לך מהייעוץ המשפטי שזו לא הכוונה. אבל לכם מאוד נוח : גב' אילה שני

 .. הדמגוגיה הזאת. .

אם היינו עכשיו באירופה, היו מביאים חנוכיה, דיון על החנוכיה, נו, : עו"ד יעקב שטרן

באמת. יש מנהלי בתי ספר. ... ואם המנהלים יחשבו שיש בעיה, )מדברים ביחד( אני 

סומך על המנהלים של גבעתיים שיש להם מספיק שיקול דעת לנהל מוסד של מאות 



14 
 

 בדבר כזה או אחר ...  תלמידים ולדעת האם יש במתנה או

כל המנהלים שלנו ... חנוכיות בגנים וגם בבתי הספר, בכיתות : קפלן-מר רונאן אפנר

 הצעירות. הם עדיין לא נותנים לקבל הזמנה להשתתף בשיעורי דת, ... בהתחזקות, 

והזמנה לתנועת לאיגי אפשר לקבל הזמנה? זה בסדר לקבל : עו"ד אביעד מנשה

 ... עיה עם זה? לתנועת איגי? אין ב

 זה ... זו מערכת החינוך. : עו"ד אביעד מנשה

 אפילו לא החברה להגנת הטבע נכנסת באופן עצמאי ... : גב' ויוי וולפסון

נכון. אבל וועדת החינוך אחראית. אז מועצת העיר ... את מבקשת : עו"ד אביעד מנשה

 להנחות את בתי הספר. 

 

אן קפלן, בנושא תשלום לאומנים: העיר הצעה לסדר מאת חבר המועצה מר רונ .2

הממליץ לעיריות שלא לשלם  2019-גבעתיים תאמץ את חוזר מנכ"ל משרד הפנים מ

בחגים הקרובים: פורים ויום  –להופעה. יתרה על כך ₪ אלף  70-לאמנים יותר מ

בנוסף, בחירת האמנים ₪. אלף  65-העצמאות לא תשלם העיר גבעתיים לאמן יותר מ

 מגדרי, תוך כדי שיתוף אמנים ואמניות תושבי.ות גבעתיים וגיל הזהב.  תייצג גיוון

 
 בבקשה, רונאן. : גב' טלי ארגמן

טוב, תראו. ההצעה היא מאוד פשוטה. זה נושא שדוסקס הרבה : קפלן-מר רונאן אפנר

 בתקשורת ובציבור הישראלי. כמה משלמים לאמן. 

ן בעיני, כי תשעים אחוז מהישראליים, יפה, אמרת אמן. יפה. זה מוצא ח: גב' טלי ארגמן

  -כולל בטלוויזיה, אומרים 

 יש לי תעודת הוראה. אז עשיתי את המבחן בעברית. : קפלן-מר רונאן אפנר

 המן. גם ... אמר המן. : מר אלי הולצמן
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יש חוזר מנכ"ל. הנושא הזה זה נושא שדוסקס. עוד פעם, היתה : קפלן-מר רונאן אפנר

חודשיים. הנושא הזה דוסקס בציבור ובתקשורת. יש חוזר מנכ"ל לנו כאן הפסקה של 

₪  70,000-, שממליץ לעיריות שלא לשלם לאמנים יותר מ2019-משרד הפנים מ

להופעה. עכשיו, אני כבר חודשיים מנסה לקבל מידע כמה עיריית, שלום יו"ר העיר, 

וא הכי חסוי ושלום, אני מבין שאת ממלאת מקום של היועצת. מתברר שהנתון הזה ה

 בעיר. 

 מי יו"ר העיר, לא הבנתי? : דובר

 מנכ"ל העיר, יורם. ואני לא יודע את השם. : קפלן-מר רונאן אפנר

 שרונה, מהלשכה המשפטית. : לוי עו"ד שרונה

אנחנו מבקשים, בשביל לקיים דיון רציני על הנושא, כמה העיר : קפלן-מר רונאן אפנר

לקבל את המידע הזה, אבל קיבלתי מסמך, הייתי יכול משלמת לאומנים? אני הייתי אמור 

לקבל את המספרים האלה אבל הייתי כנראה עובר על החוק או מקבל תביעה משפטית 

אם הייתי אומר לכם כמה אומנים קיבלו. משום שהעירייה מגינה על הסודות המסחריים 

ארזי מבקשת של האומנים. עכשיו, מתוך הסתכלות בנתונים שפורסמו בתקשורת, ירדנה 

, ממספרים שמדובר 100,000-. הבנתי שמדובר ב70,000-וכנראה גם מקבלת יותר  מ

שנה. אני בשוק. גם מרגול נחשבת מאוד גבוהה והיא הופיעה כאן לפני נדמה לי שנתיים. 

אומר, ראש העיר לא נמצא, אבל אני מאמין שראש העיר צופה בנו מביתו. כדי לקיים דיון 

מיליון של  3.5-אותו עניין שאתם לא נותנים לנו להבין מה כולל ה ציבורי, וזה בדיוק

 חגיגות יום העצמאות. אל תתקנו לי את העברית, בבקשה. 

 אל תתייחס. : גב' ויוי וולפסון

 אל תתקנו עברית. זה לא הנושא. : קפלן-מר רונאן אפנר

 אל תתייחס. הם רוצים פשוט להפריע. אל תתייחס. : גב' ויוי וולפסון
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יש עניין. נכון, אנחנו באופוזיציה, אנחנו הביקורת. אתם מסתירים : קפלן-ר רונאן אפנרמ

מידע. אני שואל עוד פעם, אולי יורם, כבוד מנכ"ל העירייה, כמה שילמתם לאומנים שנה 

שעברה? כדי שנוכל לנהל את הדיון. ההצעה שלי אומרת בואו נאמץ את חוזר מנכ"ל 

ם לתקופה קלה. המדינה מדברת על הורדה מה שנקרא משרד הפנים. אנחנו לא נכנסי

רוחבית בכל התקציבים. הולכת להיכנס תקופה מאוד קשה כלכלית. אנחנו קוראים 

עיתונים, אנחנו יודעים את הדברים האלה. אני אומר 'בואו נאמץ החלטה שלא משלמים 

מגדרי, תוך  . בנוסף, אני חושב שזה חשוב שבחירת האומנים תייצג גיוון65,000-יותר מ

כדי שיתוף אומנים ואומניות תושבי ותושבות גבעתיים וגיל הזהב. ואפרופו באמת ראיתי, 

 חגיגות פורים, זה החג הכי שמח בכל בתי הכנסת. אישה אחת לא מופיעה שם. 

 איפה? איפה?  :לי ניב-גב' אור

 ה. חגיגות פורים בבתי הכנסת. אין ולו אישה אחת שמופיע: קפלן-מר רונאן אפנר

  -מה פתאום? אני שייכת לקהילה של החבר'ה : גב' טלי ארגמן

אני מדבר על האומנים שהוזמנו. יש פנטומימאי, יש זמר. אני : קפלן-מר רונאן אפנר

 אראה לכם פרוספקט, ממחלקת מורשת ישראל. 

 שטרן, היתה לנו גם אישה. : גב' טלי ארגמן

ני אומר. וההצעה היא הצעה אנחנו מבקשים, עוד פעם א: קפלן-מר רונאן אפנר

שמסתכלת, אנחנו אמונים על כספי הציבור. לשמור על מסגרת תקציבית, כפי שבאה לידי 

לאומן. אני בטוח שאפשר להביא  65,000-ביטוי בחוזר מנכ"ל משרד הפנים, ולא יותר 

 אומנים משובחים וטובים שיעשו לנו שמח. ותודה. 

ש אלי, אני אתן לך פה את יישום ההמלצות לכל רונאן יקירי, אתה תיג: גב' טלי ארגמן

 רשות מקומית. 

 טלי, או בעד או נגד. או שדנים בזה. זו לא שאילתא. : גב' ויוי וולפסון
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לא, רק שנייה. ידוע לנו על הצעתם של מר שלמה דולברג, יו"ר מרכז : גב' טלי ארגמן

מציעים להגביל את . 2019שלטון מקומי, ומר מרדכי כהן, מנכ"ל משרד הפנים, משנת 

שקלים פלוס מע"מ. אגב, מי שעמד  70,000ההתקשרות להופעת אומן עד לסכום של 

בראש הוועדה שהמליצה זה יו"ר ועדת התרבות בשלטון המקומי, רן קוניק, ראש עיריית 

פלוס  70,000גבעתיים. זאת אומרת דולברג אמר שהוא, כמו שאומרים, הוא טוען שעד 

 ה. בסדר. מ... ממליץ. המלצמע"

 אם ראש העיר הציע, אז בואו נאמץ. : קפלן-מר רונאן אפנר

 אז בואו נאמץ את זה. : גב' ויוי וולפסון

איזשהו מסמך  2019אני רוצה לחדד את מה שטלי אומרת. יש משנת  :עו"ד שרונה לוי

 שהוא לא מסמך מחייב בשום צורה. 

 הוא לא חוזר מנכ"ל.  :לי ניב-גב' אור

 הוא לא חוזר מנכ"ל, : עו"ד שרונה לוי

 בגלל זה יש הצעה של רונאן. כי זה לא מחייב. זה מה שהוא רוצה. : גב' ויוי וולפסון

הוא כתב בהצעה לסדר, הוא השתמש במינוח 'חוזר מנכ"ל'. חוזר : עו"ד שרונה לוי

 מנכ"ל זה מסמך שמחייב אותנו. רגע, שנייה. 

 . אמרתי, חוזר מנכ"ל ממליץ: קפלן-מר רונאן אפנר

 חוזר מנכ"ל הוא לא ממליץ. חוזר מנכ"ל הוא מחייב.  :לי ניב-גב' אור

 חוזר מנכ"ל משרד הפנים, כשהוא מתפרסם, כולנו מתיישרים. : עו"ד שרונה לוי

 בדיוק, אין ברירה אחרת.  :לי ניב-גב' אור

ככה מנכ"ל משרד הפנים אמר לנו. פה מדובר על איזושהי המלצה  כי: עו"ד שרונה לוי

היא שנת קורונה.  2019ברמת ההמלצה כזאת לא מחייבת, שאומרת שנת  מאוד

שקל. אבל זה לא מחייב. זה פורסם בשנה  70,000ממליצים עד גבול של מקסימום 
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שהיתה שנת קורונה. זה לקח בחשבון גם את ההיבטים הכלכליים, גם את ההיבטים של 

דעתי רוצות כן לתת אופי של  ההתקהלויות אולי. היום זה לא חל והיום הרשויות, לעניות

  -החגיגות שבאמת התקופה הזאת 

אנחנו לא יכולים  לדון ברצינות, משום שאתם, והיועצת כותבה : קפלן-מר רונאן אפנר

למכתבים שלנו, אתם מונעים מידע מאוד בסיסי. שימו על השולחן כמה שילמתם ונוכל 

 לדון. וזה עניין של ביקורת ציבורית. 

הדרישה הזאת היא לא כרגע לדיון פה. רק שנייה, יש דרך לעשות את : עו"ד שרונה לוי

זה. אני חושבת שצריך עכשיו להצביע לגבי הבקשה שלך, ואחר כך אתה תפנה בדרכים 

 המקובלות ותקבל תשובה. וכפי שצריך. זה הכל. 

אני חושבת שמה שאת אומרת באמת מחזק את הצורך בהצעה לסדר : גב' ויוי וולפסון

אן. כי בעצם העירייה לא מחויבת להגביל את הסכומים שהיא משלמת לאומנים. של רונ

והוא מבקש כן לעשות את זה. אז זה באמת מאוד מצדיק את ההצעה לסדר של רונאן. אז 

 בואו נצביע בעד או נגד ונלך הביתה. 

אני  יכול לבקש רק משרונה איזושהי הבהרה לגבי המסמך של : עו"ד אביעד מנשה

  -חריים? מה שרונאן סודות מס

כן, אבל זה הדבר הנפרד, אביעד. זה אנחנו מדברים על הצעה לסדר : גב' ויוי וולפסון

מאוד ספציפית, מאוד ברורה. שאומרת שצריך להגביל את שכר האומנים. זהו. כן מחייב, 

 לא מחייב, זה לא רלוונטי. באמת שרונה אמרה 'זה לא מחייב'. נכון. 

 ב לי שמי ששומע יבין שאנחנו לא  מחויבים, חשו: עו"ד שרונה לוי

 נכון. זה בנו. : גב' ויוי וולפסון

 ... חריגה כלשהי. אני לא ... : עו"ד שרונה לוי

את צודקת, שרונה. )מדברים ביחד( את צודקת, את צודקת וזה נכון. : גב' ויוי וולפסון
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בע את ההגבלה ואת מחזקת את מה שרונאן אומר שיש צורך באמת שמועצת העיר כן תק

 של הסכום. מכיוון שאין לנו היום שום מסמך שמחייב אותנו. תודה. 

 אני רוצה להתייחס, אפשר?  :לי ניב-גב' אור

 כן. : גב' טלי ארגמן

בקצרה, טלי. קודם כל, אני רוצה להגיד כמה דברים שהם מאוד חשובים  :לי ניב-גב' אור

אוקטובר -גור אומנים בחודש ספטמברלדיון הזה. קודם כל אנחנו בגבעתיים נוהגים לס

 שנה קודמת, כך שהאומנים לשנה הזו, רונאן, זו תשובה. ויוי מפריעה לך, זו תשובה לך. 

 לא, לא מפריעה. זה בסדר. אנחנו שומעים. : גב' ויוי וולפסון

אמרתי שבגבעתיים אנחנו נוהגים לסגור אומנים כבר בחודש אוקטובר  :לי ניב-גב' אור

א', כדי לזכות במחירים טובים יותר. ב', כדי לזכות בשעות הופעה טובות שנה קודמת. 

יותר. ובאומנים שאנחנו מעוניינים בהם. כך שההצעה לשנה זו היא לא רלוונטית, כי אנחנו 

הרבה אחרי סגירות. לגבי חוזר מנכ"ל, זה לא חוזר מנכ"ל, כבר התייחסו כאן. אגב, 

, כתוב 2019כהן, מנכ"ל משרד הפנים בשנת בוויינט התפרסם אחרי המכתב של מוטי 

היה בכתבה, מיד אני אמצא, שהרשויות שעוד לפני שנשלחו אליהן המלצות הוועדה של 

 משרד הפנים,  ויוי, חבל שאת לא מקשיבה. 

 אני ממש מקשיבה. : גב' ויוי וולפסון

 0070,0-כבר החליטו להגביל את הסכומים שהן משלמות לאומנים ל :לי ניב-גב' אור

. אתה 2019-שקלים. עיריית רמת גן, תל אביב, ראשון לציון ועיריית גבעתיים. זה נכון ל

יודע מה הבעיה? שאת האומנים לא עדכנו. האומנים לא עדכנו את שכרם. כל האומנים 

אני מתכוונת. המשיכו לקחת  2019שקלים, בשנת  100,000עדיין ממשיכים לקחת מעל 

קרה, אנחנו כמובן הדבר הזה יעמוד לנגד עיני הפורום את הסכומים שהם לקחו. בכל מ

שמקבל החלטות לגבי האומנים. לגבי ייצוג נשי, דיברת על ייצוג נשי ועל ייצוג גילאים 
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מבוגרים. אז אני רוצה להרגיע אתכם, שמבחינת ייצוג נשי, גם בפורים וגם ביום 

לנו פסטיבל אומנים ותיקים העצמאות יש לנו רוב נשי במופיעות. ולגבי אומנים ותיקים יש 

שבו יופיעו כל האומנים הוותיקים, הרוב נשי גם שם. אתן לכם דוגמה, למשל מירי אלוני, 

עדנה גורן, קיה שוורץ, דורית ראובני, חנן יובל, גבי ברלין, אלי גורנשטיין. אלה האומנים 

 הוותיקים. זהו. תודה. 

 תודה. הצבעה. : גב' טלי ארגמן

לא, אי אפשר להסיר. היה כבר דיון, אביבה. החוק אומר שבשביל להסיר : גב' ויוי וולפסון

 לי הגיבה. בוודאי שכן. -אסור שיהיה דיון. והיה פה דיון. אור

 היא אמרה שהציעו. : גב' טלי ארגמן

חברים, לא, לא, לא, היה פה דיון. מה זאת אומרת. אנחנו שומעים פה : גב' ויוי וולפסון

 מלומדת. ... סבבה, תצביעו בעד או נגד. לי ה-את עמדתה של אור

  -שאלו שאלה. ... ענתה נקודתית. זה לא נחשב : עו"ד שרונה לוי

את ענית נקודתית. קודם כל היתה הצעה לסדר. סליחה, היתה הצעה : גב' ויוי וולפסון

 לי התייחסה. טלי, באמת. -לסדר. היועצת המשפטית הסבירה. ואור

  -זיקת התיק, התייחסה לי מח-אור: עו"ד יעקב שטרן

 חבר'ה, עכשיו גמרנו. יותר לא מדברים בהצעות לסדר. בזה הסתיים. : גב' טלי ארגמן

 אין יותר הצעות לסדר. : גב' אילה שני

 מי רוצה להוריד את זה מסדר היום? : גב' טלי ארגמן

שרונה.  לא, את לא יכולה להוריד את זה מסדר היום. אבל היה פה דיון,: גב' ויוי וולפסון

 את התייחסת נקודתית,  

 את לא יועצת משפטית. : מר מושיק גולדשטיין

לי התייחסה להצעה לסדר. ... גם אני -נכון, נכון. אבל היה פה דיון. אור: גב' ויוי וולפסון



21 
 

 התייחסתי. לא, אי אפשר. טלי, זה לא בסדר. 

 . 3סעיף : גב' טלי ארגמן

 ?  3מה סעיף : גב' ויוי וולפסון

 זה ירד מסדר היום. : ושיק גולדשטייןמר מ

  -איך הורדת את זה מסדר היום? לא היתה פה : גב' ויוי וולפסון

 די, הצבענו. ... לא, אבל הם לא הצביעו. זה נכון.  :לי ניב-גב' אור

 תגיד לי, אתה נורמאלי? ... : גב' ויוי וולפסון

 הם לא הצביעו.  :לי ניב-גב' אור

ה את מדברת? ... טלי, זה לא חוקי מה שאת עושה. זה לא בסדר. על מ: גב' ויוי וולפסון

 יצביעו בעד ונגד. חבל, חבל על הדבר הזה. זה מביך. לא היתה הצבעה בכלל. 

 אבל עכשיו היועצת עוזרת לי, : גב' טלי ארגמן

 איפה הוכרז זה שמורידים מסדר היום? : גב' ויוי וולפסון

  -אז זה מה שאני אומרת. הם הצביעו נגד, בעד ההצעה. ואתם : גב' טלי ארגמן

 לא הצבענו. לא הצבענו. : גב' ויוי וולפסון

 מי בעד להסיר את ההצעה? : גב' טלי ארגמן

אוקיי. זה לא חוקי. סבבה, את יכולה לעשות מה שאת רוצה. היה פה : גב' ויוי וולפסון

 דיון. הדיון מוקלט.  

 ל טוב. הכ: מר מושיק גולדשטיין

 מי נגד? : גב' טלי ארגמן

 אנחנו. : גב' ויוי וולפסון

 רגע, אבל את רוצה, אני הולכת לפי, אני מצטערת. : גב' טלי ארגמן
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 החלטה: להוריד מסדר היום.

 הצבעה: 

בעד: טלי ארגמן, אור לי ניב, אלי הולצמן, אביעד מנשה, סיון  10

 שטרן, אלעד רוזגוביץ.גולדברג, איתמר אביבי, מושיק גולדשטיין, יעקב 

 נגד: ויוי וולפסון, אילה שני, רונאן קפלן.  3

 
 מה שרציתי לומר, ויוי, שהיו כאן חילופי דברים. זה לא דיון.  :לי ניב-גב' אור

 זו התייחסות. מה זה דיון? מה זה דיון? : גב' ויוי וולפסון

  -כשיושבים בפורום כזה, ויש חילופי  :לי ניב-גב' אור

 אפילו פומרנץ כובש את חיוכו. : וולפסוןגב' ויוי 

 פומרנץ הרבה פעמים כובש את חיוכו.  :לי ניב-גב' אור

 נכון, כי הוא מכיר את החוק.  : גב' ויוי וולפסון

 תשאל את יקי ברוש. : מר מושיק גולדשטיין

 ה, יש חילופי דברים ספונטניים. וזה לא ייתכן שייכפה עלינו איזשהו ... כז :לי ניב-גב' אור

בשביל זה יש חוק, בשביל זה יש סדר. לא, באמת, שרונה, לא רציני מה : גב' ויוי וולפסון

שאת אומרת. לחלוטין לא רציני מה שאת אומרת. בשביל זה יש סדר דיון. סדר דיון אומר 

שמורידים מסדר היום, אין דיון, רק מי שמנהל את הישיבה יכול להגיב. רק מי שמנהל את 

לי -גיב. עד כמה שברור לי, אני לא מנהלת את הישיבה וכן דיברתי. אורהישיבה יכול לה

 דיברה. הביעה את עמדתה. אין יותר דיון מזה. 

 ויוי, זה לא נכון. כשיש דיון אומרים 'דיון פתוח להתייחסויות'. : עו"ד יעקב שטרן

 מתקיים דיון. ההיפך הוא הנכון. לא, לא אומרים שום דבר. : גב' ויוי וולפסון
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 חבר'ה, אתם לא תציעו ליו"ר מה להגיד. תירגעו כולכם. : גב' טלי ארגמן

 אז טלי, בבקשה. את יו"ר, אני מציעה לך לעשות הצבעה. : גב' ויוי וולפסון

ויוי, אני מתייצעת עם היועצת המשפטית. ברגע שהיא אמרה לי כן, כי : גב' טלי ארגמן

 אני מאוד כעסתי שפה דיברו על דבר שכבר דיברתי.

  

אישור המועצה לאשרור חברי הועד המנהל של "תלמה ילין". חברי מועצה: קארין  .3

אינס, עו"ד אביעד מנשה, רונאן קפלן. עובדי עירייה: שרון פילוסוף, יוני רובינשטיין, 

 אבי לוי. נציגי ציבור: יו"ר שי פירון, דוד קיגלר. 

 

רור חברי הוועד המנהל של . אישור המועצה לאש3אני עוברת לסעיף : גב' טלי ארגמן

 "תלמה ילין". חברי המועצה: קארין אינס, עו"ד אביעד מנשה, רונאן קפלן. מי בעד? 

 פה אחד.  :גב' שולי ברוך בר דוד

 עובדי עירייה: שרון פילווסוף ויוני רובינשטיין. : גב' טלי ארגמן

 הצבענו על הכל. : דוברת

 על הכל הצבעתם? : גב' טלי ארגמן

 הכל. : שטרן עו"ד יעקב

 

 פה אחד. הצבעה: 

 החלטה: אושר אשרור חברי הוועד המנהל של "תלמה ילין", פה אחד. 

 

אישור המועצה למינוי הגב' דנה זילברמן, מנהלת מרכז הצעירים "הטרקלין"  .4

ומדור מלגות כחברה בוועד המנהל ומורשית חתימה בקרן גבעתיים לעידוד ההשכלה 

 ת.הגבוהה, במקום מר  טל גזי
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. אישור המועצה למינוי הגב' דנה זילברמן, מנהלת מרכז הצעירים 4: גב' טלי ארגמן

"הטרקלין" ומדור מלגות כחברה בוועד המנהל ומורשית, פסיקים אין פה, ומורשית 

חתימה בקרן גבעתיים לעידוד ההשכלה הגבוהה, במקום מר טל גזית. תאמינו לי 

 ורות חיים למי שרוצה לראות. יותר ... מי בעד? יש קבגרמנית כותבים 

 פה אחד.  :גב' שולי ברוך בר דוד

 

 הצבעה: פה אחד. 

מנהלת מרכז הצעירים החלטה: אושר מינוי הגב' דנה זילברמן, 

"הטרקלין" ומדור מלגות כחברה בוועד המנהל ומורשית חתימה בקרן 

 גבעתיים לעידוד ההשכלה הגבוהה, במקום מר  טל גזית, פה אחד. 

 

ר המועצה למינוי מר ניצן עמית כחבר ועד המנהל בקרן גבעתיים לעידוד אישו .5

סיון גולדברג,  –ההשכלה הגבוהה, במקום מר אפרים פריהר. חברי מועצה: "יור 

עו"ד יעקב שטרן, ד"ר גלית לנדסהוט. עובדי עירייה: זיוה גבאי, דנה זילברמן, שי 

 עמית.  שנקמן. נציגי ציבור: אושרה צרפתי, נועה אגא, ניצן

 

אישור המועצה למינוי מר ניצן עמית כחבר ועד המנהל בקרן גבעתיים : גב' טלי ארגמן

 לעידוד השכלה גבוהה, במקום מר אפרים פריהר. מי בעד? 

 פה אחד.  :גב' שולי ברוך בר דוד

 

 הצבעה: פה אחד. 
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 החלטה: אושר מינוי מר ניצן עמית כחבר ועד המנהל בקרן גבעתיים. 

 חברי המועצה: היו"ר, : מןגב' טלי ארג

 היתה הצבעה. שש.  :גב' שולי ברוך בר דוד

 אתם לא רוצים פירוט? : גב' טלי ארגמן

 לא, אנחנו מכירים את הרשימה. : גב' ויוי וולפסון

 

אישור המועצה למינוי עו"ד בבת דמארי מוהבן כיו"ר ועדת הערר בארנונה, במקום  .6

כחבר בוועדת ערר בארנונה, במקום עו"ד דורון  עו"ד ניר רשף. ואישור מר אהרון כהן

 אגוזי. 

 

אישור המועצה למינוי עו"ד בבת דמארי מוהבן, כיו"ר ועדת הערר : גב' טלי ארגמן

בארנונה, במקום עו"ד ניר רשף. ואישור מר אהרון כהן כחבר בוועדת ערר בארנונה 

 במקום עו"ד דורון אגוזי. הצבעה. מי בעד? 

 אחד. פה : גב' טלי ארגמן

 

 הצבעה: פה אחד. 

עו"ד בבת דמארי מוהבן כיו"ר ועדת הערר החלטה: אושר מינוי 

בארנונה, במקום עו"ד ניר רשף. ואישור מר אהרון כהן כחבר בוועדת 

 ערר בארנונה, במקום עו"ד דורון אגוזי, פה אחד. 

 

 אישור המועצה להאצלת סמכות ראש העירייה לאישור מכרז לבחירת משרד ליועץ .7

 משפטי לוועדה המקומית לתכנון ובנייה, למר אסף אדרי, סמנכ"ל משאבי אנוש. 
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אישור המועצה להאצלת סמכות ראש העירייה לאישור מכרז לבחירת : גב' טלי ארגמן

משרד ליועץ משפטי לוועדה המקומית לתכנון ובנייה, למר אסף אדרי, סמנכ"ל משאבי 

 אנוש. איפה הוא? נמצא? כן. מי בעד? 

 

 בעה: פה אחד. הצ

האצלת סמכות ראש העירייה לאישור מכרז לבחירת החלטה: אושרה 

משרד ליועץ משפטי לוועדה המקומית לתכנון ובנייה, למר אסף אדרי, 

  סמנכ"ל משאבי אנוש.

 

 אישור תב"רים. .8

 

 אישור תב"רים. : גב' טלי ארגמן

ב"ר ראשון תא מעלית שלום לכולום, ערב טוב. תב"רים, יש לנו ת: מר מאור יבלושניק

שקלים של  333,000שקלים מקרנות רשות.  27,000שקל.  360,000לבית ספר 'אורט', 

החלק ₪.  90,000 –משרד החינוך. התב"ר השני, מעקות בטיחות סביב מוסדות חינוך 

הארי של התקציב, כמו שאתם יכולים לראות, מהרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. 

גדלת תב"ר שיפוצי קיץ במוסדות קהילה. מדובר למעשה על ההשלמה מקרנות רשות. ה

תב"ר שנועד לשיפוץ מוסדות קהילה. המרכזיים הקהילתיים שלנו, נובע כתוצאה 

 מאיזשהו אירוע חריג שדרש אותנו לשיפוץ נוסף. 

 זהו, כי זה סכום נורא קטן. : גב' ויוי וולפסון

לשיפוץ מוסדות קהילה בעצם. וזו כן, זו תוספת. יש הקצבה שנתית : מר מאור יבלושניק
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הגדלה יחסית. זו לא התוכנית הגדולה, מה שנקרא. באופן יחסי, כן. לאחרונה גם אני 

. אז זה כמובן גם 1,800,000-מזכיר שהובא שיפוץ של בית ראשונים, האודיטוריום ב

 150,000חלק מהתוכנית. התב"ר הרביעי, הקמת מוזיאון חיצוני במתחם בית ראשונים. 

₪  350,000קל מקרנות רשות. תב"ר חמישי, עבודות תיקון במרכז ההפעלה העירוני. ש

₪ מיליון  4.25מקרנות רשות. תב"ר שישי, הגדלת תב"ר תכנון מתחם ההסתדרות. 

מיליון שקלים, מקרנות רשות.  5 – 2022מקרנות רשות. ותב"ר שביעי, שיפוצי קיץ 

 שאלות? 

לתי את זה בוועדת הכספים. זה לא היה כתוב כאן, נוך, שאבמוסדות החי: גב' אילה שני

 וזה חשוב להוסיף. מוסדות חינוך. 

 נכון. שולי העירה פה וכבר רשמה לי. דיוק חשוב מאוד. שאלות?: מר מאור יבלושניק

 תודה, ערב טוב. 

 הצבעה. מי בעד? : גב' טלי ארגמן

 פה אחד.  :גב' שולי ברוך בר דוד

 

 פה אחד. הצבעה:  

 תב"רים אושרו פה אחד. החלטה: ה

 

 אמנון רגב.   –הצגת אירועי חגיגות המאה לגבעתיים  .9

 

 אמנון רגב. איפה אמי?  –הצגת אירועי חגיגות המאה לגבעתיים : גב' טלי ארגמן
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 מאחוריך.  :לי ניב-גב' אור

קשה, אמי. אתה יכול לעבור קדימה. אמנון בא'. זה שהוא קורא בב: גב' טלי ארגמן

 בא' בקיצור, לא אושר על ידינו. לעצמו אמי 

 )מדברים על הא ודא(. 

תודה. אפשר לעשות חושך, אני חושב. מי שרוצה לשאול יוכל והכל יהיה : מר אמנון רגב

בסדר. טוב, אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל אני מאוד נרגש להיות פה היום. כי הפעם 

ייתי חבר מועצת העיר האחרונה שישבתי פה זה היה לפני שמונה שנים בערך. ה

בכל מקרה, אני באמת מאוד נרגש להיות פה היום. בשבילי זו סגירת מעגל בגבעתיים. 

בלתי רגילה. דיברתם אני רואה על מאה, אז במאה הזאת אני מנהל הפרויקט. במאה 

הבאה אולי אני גם אהיה, אבל אני רוצה להראות לכם היום מה שעשינו. עבודה בלתי 

 נתיים האחרונות. רגילה שעשינו בש

אתם זוכרים, אני מקווה שאתם זוכרים, שהיתה קורונה. והעבודה הזאת, כדי להגיע 

לאיזה סוג של מה שתראו פה היום זו עבודה קשה. עבדנו לרוחב, ומה שתראו כאן היום 

זאת עבודה בלתי רגילה ובעצם שמעתי ככה מה אמרתם פה בישיבה, דיברו פה על קהל 

  שנגענו בכל הקהילה בצורה יפה ומאוזנת. יש לי כמה זמן לדבר פה?וקהילה. אתם תראו 

 דקה ורבע בערך.  :לי ניב-גב' אור

אני אשתדל לסיים. ואני רוצה ככה לצלול פנימה, שתוכלו  דקה ורבע?: מר אמנון רגב

קצת להבין מה עשינו. תנו לי רק לרוץ על זה כמה שיותר מהר ולהתקדם. בגדול אתם 

ים, מלבנים בלבן. אתם רואים באפור. ואתם רואים למטה בסגול. הרעיון רואים פה ריבוע

הוא שלבן זה כל האירועים השוטפים שיש בעיר גבעתיים באופן כללי במשך כל השנה. 

 אתם תראו את זה לכל אורך המצגת. 

האפורים שאתם רואים פה זה חגים, שיש בכל חודש. ולמטה בסגול זו מעורבות של 
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. חלק מאוד חשוב. למה עשינו את זה ככה? כי אתם 100-ירועי ההמנהלת בפועל בא

תראו שאנחנו נתקדם בחודשים, יש חודשים עמוסים יותר, יש חודשים עמוסים פחות. 

, היינו חייבים 100-אבל העומס הזה של החיבורים בין האירועים הרגילים לאירועי ה

 לחבר אותם בצורה אחרת לגמרי. 

לחודש יש אירוע מדהים. שבעצם מכריז על פתיחת אירועי  30-אז למשל, אתם רואים ב

, שיהיה בתיאטרון גבעתיים. אירוע מאוד מרכזי. אני רק רוצה להראות לכם דוגמה 100-ה

. אני לא אעשה את זה בכל השאר, אני מבטיח. אתם רואים, יש אחת איך אנחנו עובדים

אותו. כל אירוע נו עושים לנו פשוט ישיבת מועצת עיר. יש לנו דף עבודה מסודר שאנח

ביון. אנחנו יודעים בדיוק מה אנחנו עושים, מי אחראי, איך הוא עובד, בפני עצמו מקבל צ

 מה יהיה בתוך האירוע וכן הלאה. 

ואחד הדברים הכי חשובים, יש שם לצורך העניין חשיפת הלוגו, חשיפת הבול, שכבר 

, סרט שנמציא. יהיה פה תהליך היתה כבר בתוך התהליך של החודש הזה. יהיה לנו שיר

מאוד יפה בתוך הדבר הזה. יש שם גם ברכה של נשיא המדינה. היתה צריכה להגיע 

שרת הפנים, היא לא תגיע. אבל הרעיון המרכזי הוא הכרזה אמיתית על פתיחת  אירוע 

 . 100-ה

אז מה שאני בעצם מנסה להגיד, האירוע הזה הוא אירוע התנעה של מספר אירועים 

 30-יו במשך השנה הזאת. ואנחנו נצלול ככה עוד אחד, כדי שתבינו מה קורה. זה בשיה

 לחודש,  31-לחודש, יום רביעי. ביום  חמישי, אתם רואים, ב

  לעיר יש יום הולדת? למי יש יום הולדת?: גב' טלי ארגמן

כן, כן. לעיר. גם בלילה לבן, שאתם רואים פה  מה שאנחנו הולכים : מר אמנון רגב

עשות, אנחנו הולכים לסגור בין כצנלסון לקק"ל. סליחה, בין קק"ל לויצמן הולכים לסגור ל

שיהיו מוארות בתוך העיר עצמה, בשלושה חלקים  GVEאת העיר, עם שלוש נקודות של 



30 
 

בתוך העיר. והרחוב יהיה מקושר, מה שאני מנסה להגיש שבאמצע הלילה בין חמישי 

 לשישי תהיה הרמת כוסית. 

זה סוג, בתוך הבארים שיהיו בעיר, בתוך המקומות שנחליט בהם, תהיה בעצם יהיה אי

אני חושב שבכלל לתת איזה גוון של הרמת כוסית. בעצם ברכה אמיתית לתוך העיר. 

מועצת עיר חגיגית, שתהיה בתיאטרון גבעתיים ותהיה מוצגת לכולם, וביום חמישי בלילה 

חד אוהב לחגוג. זה יהיה אירוע שוס אמיתי שתהיה איזו הרמת כוסית לכולם לחיים, כל א

 בתוך התהליך עצמו. 

אתם רואים, אנחנו עוברים פה לאפריל. אני אעבור אתכם כמעט על כל המצגת, עד 

שתתעייפו. ואנחנו נראה. עכשיו אתם רואים יום שישי 'רחוב שמח'. 'רחוב שמח' הזה זה 

ם שישי אנשים יקומו לתוך העיר, בעצם תהליך של שלושה ימים, רביעי, חמישי, שישי, ביו

כאשר יהיו בשלוש נקודות בתוך העיר יהיה ריכוזי נגנים כאלה או אחרים שישירו. העיר 

תהיה מקושטת. זה יהיה פצצה בתוך המקום הזה. זה יהיה שלושה ימים ברצף, שבעצם 

 תהיה סוג של חגיגה אמיתית לתוך העיר עצמה. 

רכה, עם מועצת עיר חגיגית משמעותית. ואנחנו עם ב 100-כלומר פותחים את חגיגות ה

רצים עם זה קדימה. אז רביעי, חמישי, שישי, שימו לב, גם אפריל, כאשר המופעים 

הרגילים שיש לנו בכלל בעיר. אתם איתי? ומה אנחנו הולכים לעשות במשך. עכשיו יש 

. החלק הכי פה גלריית רחוב. גלריית רחוב זה תהליך שעשינו עם בית ספר 'תלמה ילין'

דקות, אני הולך. גלריית רחוב 'תלמה ילין', זה  10חשוב בתהליך היה, חברים, תנו לי רק 

פרויקט משותף שלנו עם בית ספר 'תלמה ילין'. נתנו להם לעשות בעצם חלונות ראווה 

ברחוב כצנלסון. ויהיה שם שמונה חנויות כאלה או אחרות שתהיה שם תערוכה שמספרת 

 לחודש.  5-וזה חלק מאוד חשוב שיהיה ביום שלישי, האת סיפור העיר. 

אני חייב להגיד שבעיני אירוע מרכזי. שיתקיים פרויקט אדיר אחר, כלעולם, שזה פרויקט 
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מוזמנים, שזה פתוח כמובן להרשמה לכל מי שירצה להיות.  500במצפה כוכבים. יהיו פה 

שיהיה פשוט מדהים. יהיה לזה שישירו שם  בשני קולות שיר מאוד מיוחד. 'יש בי אהבה', 

קליפ מיוחד שאנחנו נצלם אותו. אירוע אדיר שיהיה בכלעולם. פשוט מדהים להיות שם. 

השקת תערוכת 'הפועל באומנות' זה יהיה בתיאטרון גבעתיים. נציג אותו, וזו תהיה 

תערוכה ראשונה, אחת מתוך חמש. השקת פרויקט גרפיטי, כבר ראיתם את זה דרך רן, 

ארונות של בזק, שבעצם מספרות את הסיפור של  170ת זה בפייסבוק שלו. זה הציג א

גבעתיים. ולכל אזור בגבעתיים יספרו את הסיפור עצמו. סיפור של כל שכונה. מה שיהיה 

בבורוכוב יהיה בבורוכוב. מה שיהיה ברמב"ם יהיה ברמב"ם. חלקם כבר ראו את זה 

 בפוסט של רן עצמו. 'שירת הים', 

 הכי חשוב. זאת גולת הכותרת הרי. : שני גב' אילה

 'שירת הים' זה פרויקט, אני לא רציתי להגיד את זה,  : מר אמנון רגב

רגע, רגע. אני אגיד. מי שיזם לפני יקי ברוש את פסטיבל 'שירת : מר מושיק גולדשטיין

 יחד עם איציק ... הים' זה אמנון רגב. 

 זה אתה אשם.  אז זה שלא היה ייצוג נשי :לי ניב-גב' אור

 נכון, לגמרי, לגמרי.  : מר אמנון רגב

 אני עשיתי את השינוי. : מר מושיק גולדשטיין

 מושיק עשה שינוי משמעותי בשנים האחרונות. כל הכבוד.  :לי ניב-גב' אור

שירת הים זה פרויקט אדיר, שכבר מוכיח את ההצלחה שלו. ואני רק : מר אמנון רגב

ועושה את זה מצוין. חלק מאוד חשוב בתוך ההצלחה שלי  התחלתי. מושיק מלווה אותו

לפחות, בתור אחד שהיה מעורב לא מעט, כמעט שלושה עשורים אני מתנדב בעיר 

הזאת. ואני מאוד שמח שזה מה שנשאר. לגופו של עניין, מאי הוא חודש מאוד עמוס 

 . אתם רואים אותו, אתם תראו גם את המשמעות של זה. 100-בתוך אירועי ה
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תסתכלו מה קורה. יש מופע גמלאים, טקס יום הזיכרון ,ערב יום העצמאות, וכן הלאה וכן 

בחודש. נתחיל לדבר עליהם  8-הלאה. אבל יש פה כמה אירועים בתוך השבוע של ה

קצת. ... אתם רואים כיתות הגמלאים. אני באופן אישי לימדתי בבית ספר קלעי את 

דיברתי איתם על פילוסופיה וכן הלאה. לצערי זה  הגמלאים פה שלוש שנים, עד הקורונה.

נגמר. גם בגלל שהייתי עמוס. עשיתי את זה בהתנדבות. אבל תראו את הסיפור של 

כיתות הגמלאים בעיקרון הוא מאוד חשוב. כי בעצם, מי שמכיר טיפה את תוכנית 

דים תלמיהלימודים שלהם רואה שתוכנית הלימודים מאוד מעניינת. והחיבור הוא בין 

לגמלאים כדי לספר סיפור על גבעתיים, אני חושב שהוא חלק מאוד חשוב בתוך המורשת 

 של החיבור הזה. כשמדברים על קהילה, זה בהחלט החלק הכי חשוב בעיני. 

לגבעתיים. זו  100'פסטיזמר'. יש פה את טל גזית גם שנמצא. פסטיזמר, אתם רואים, 

ת בין יסודי, והולכים בעצם, זו תחרות בית תחרות שירים בית ספרית, שמדברת על כיתו

תלמידים  400ספרית, שכל בית ספר יבחר נציג כזה או אחר. יהיו שם בערך משהו כמו 

תלמידים יראו את זה באון ליין בוידיאו. זה תהליך של בחירה,  5,400-שיהיו מתוכם, ו

בעצם בכל בית ספר תהיה בחירה של מתמודד. אנחנו נעשה תחרות, נבחר אותם ו

 תלמידים יהיו בתוך התהליך הזה.  5,400המנצח ירוץ קדימה. 

. כמו שאתם רואים, אירוע בשעות הבוקר, אחר הצהריים של בתי הספר 100-משחק ה

תלמידים יהיו מעורבים באירוע הזה. זה משהו ענק שהולך  8,500התיכוניים והיסודיים. 

ם בתי הספר התיכוניים, שילמדו להיות. וכמובן כל המסלולים שיהיו הם מעורבים של ג

שנה, מי שמכיר חדשנות טיפה, זה  100גבעתיים בעוד בעצם את בתי הספר היסודיים. 

העולם שלי לגמרי, כל הרעיון בעצם לעשות איזה סוג של חשיבה מאוד עמוקה איך 

 שנה.  100גבעתיים תיראה בעוד 

חנו פותרים את זה. מה האתגרים שלה היום, מה האתגרים שלה מחר, ואיך בעצם אנ
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איך יש לתלמידים יש איזה ראייה כזאת או אחרת כדי לפתח את גבעתיים ולהציע הצעות. 

אני חושב שזה דבר נפלא, כי זו מעורבות אמיתית של תלמידים, גם משפחות בתוך העיר 

 עצמה, לצרכים  האמיתיים שלה. 

כמו למשל חידון  אנחנו ממשיכים הלאה. אני אקח אתכם לאירועים ממש משמעותיים,

ם, אחד הדברים המאוד משמעותיים. מיועד לכיתות ד' עד יגבעתיים. תראו, חידון גבעתי

תלמידים. למה אני מסביר את המספרים  2,800יקחו בו חלק יי', בכל בתי הספר בעיר. 

צריך להראות נפח, צריך להראות פעילות, צריך  100-האלה? כי כשמדברים על אירועי ה

 ה, צריך להראות מעורבות. להראות תנוע

בעצמה חלק מאוד משמעותי וגורמים בעצם אני חושב שמעורבות של תלמידים היא 

לאיזה סוג של גאוות יחידה מאוד חשובה. אני תושב העיר כמעט ארבע עשורים. העיר 

הזאת חשובה. יש בה חתך של אנשים, של תלמידים והורים מהגבוהים ביותר שיש. זאת 

 א את זה החוצה, כדי להראות את זה. ההזדמנות להוצי

אירוע תנועות הנוער, שאתם רואים פה. אירוע תנועות הנוער הוא אחד הדברים היותר 

משמעותיים שיש בעיר, כי זה כל תנועות הנוער בתוך העיר. כולם יחד יוצאים החוצה 

 שנה לעיר. חלק מאוד 100-לפעילות משותפים אל העיר גבעתיים, אל כל מה שקשור ל

משמעותי, חשוב ויפה וערכי בתוך תנועות הנוער. דרך אגב, הילדים שלי אישית גדלו 

בהנוער העובד והלומד, מאוד משמעותי בעיני. זה לגבי מאי. אתם רואים שגם מאי הוא 

אחד החודשים היותר עמוסים שיש לנו בתוך השנה עצמה. ועכשיו זה מצליח קצת יותר 

 ו אחר. לקבל איזה סוג של איוורור כזה א

 נעשה את זה?  23אנחנו עד : גב' טלי ארגמן

 החוזה שלי הוא לכל החיים. : מר אמנון רגב

 לא, לא, זה בסדר. : גב' טלי ארגמן
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אם . 22עד דצמבר  22. ממרץ 22ברור. מה שאנחנו מראים זה רק : מר אמנון רגב

 היתה לכם סבלנות לראות חודש חודש, 

  –עניין של  זה לא סבלנות. זה: גב' טלי ארגמן

אז לא, לי חשוב להראות לכם אירועים מרכזיים. אם אין לכם סבלנות אני : מר אמנון רגב

 לא רוצה. אחד הדברים שאנחנו עושים, אני אראה לכם, 

 שאלתם על מה יוצא הכסף, : דוברת

אחד הדברים החשובים שאנחנו הולכים לעשות כחלק מהחיבור לקהילה, : מר אמנון רגב

הפוסט של גבעתיים. 'עושים שכונה'. מה המשמעות, אלו אותם סיורים, אתם רואים 

ארגנו חמישה סיורים. בורוכוב, רמב"ם וכן הלאה, של מספר אנשים שיירשמו מראש 

 ונעשה כל הזמן סיורים ובעצם נדגיש את מורשת העיר. מה הסיפור של העיר הזאת. 

חושב שכשמדברים על אירועים שנה ואיזה בעצם, בעיני, אני  100למה דווקא מקדישים 

בכלל, אני חושב שיש הבדל גדול בין שעושים איזה סוג של מסיבה למשהו שמשאירים 

סוג של מורשת. משהו שכתוב, משהו שאפשר לתת אותו. משהו שאפשר ללמוד ממנו 

חלק מאוד חשוב. אז זה מה שאנחנו עושים. אני לא אכנס, כי אני רואה שאתם קצת 

 ה שקורה ביולי. נעבור ליולי, לעוד נקודה אחת. עייפים. אבל זה מ

   -מה זה ורוד לבנים, כחול לבנים? לא יודע, כתוב שם : דובר

 איפה? : מר אמנון רגב

 כן, זו תערוכה במסגרת שבוע הגאווה. רונאן, אתה מוזמן.  :לי ניב-גב' אור

שנה ארוכה,  יולי, קודם כל אנחנו עשינו בתוך תהליך מאוד ארוך, של: מר אמנון רגב

דקות, שניתן לו  38סרט דקומטרי על גבעתיים, שמספר את הסיפור של העיר. סרט של 

אירוע השקה מאוד מרכזי בתוך העיר, שיהיה ביולי, כמו שאתם רואים. אנחנו נזמין אליו 

 אנשים. נותן בעצם את הסיפור של גבעתיים, אתם תראו אותו בהמשך. 
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י מאוד יפה, מסודר, שמספר גם את החלק הישן אני חושב שהסרט הזה הוא סרט סלפ

 38של העיר. מדבר בעשורים. כל עשור, על העיר עצמה. פשוט סרט מדהים. לא ארוך, 

דקות, שאנחנו עושים אותו. הדבר השני, ימי זמר עברי, הצדעה לאמנים ותיקים. תראו, 

להגיד בעצם  הרעיון המרכזי הוא, אני חושב כשמדברים על קהילה, אירועים וכן הלאה,

תודה רבה לאמנים שנמצאים בגבעתיים. להגיד להם תודה רבה, להתייחס אליהם. לתת 

 להם מקום. 

אני חושב שזה הדבר הכי טבעי שיש בעולם לעשות. בעצם לחבר אנשים לתוך העיר 

עצמה. וזה משהו שלא ויתרנו עליו ואמרנו שזה בעצם החלק החשוב. אז ימי זמר עברי, 

 שנעשה את זה לאמנים בגבעתיים.  הצדעת האירועים

נלך על אירוע מגלשות המים. אירוע נמשיך לעוד חודש אחד, שלא תתעייפו לי מדי. 

מגלשות המים, כשמדברים על קהילה, זה בדיוק המקום לחבר משפחות שלמות לתוך 

העיר. עם המים של אירוע מרכזי בפארק גבעתיים, משמעותי, אדיר, ענק. כמות אדירה 

ם. לחבר משפחות. לא רק לתת מקום לאירועים בית ספריים, שחשובים מאוד של אנשי

 לילדים בחינוך וכן הלאה. אבל חשבנו לעשות פה אירועים שהם אירועים משמעותיים. 

נעבור עוד אירוע אחד שמאוד חשוב לי להגיע אליו. זה גם אירוע משפחות, שאתם רואים 

ם פתוחים. אירוע משפחה בקהילה, אני אותו פה. אירוע משפחות, פסטיבל היין ובתי

חושב שזה בדיוק אחד הדברים שהם צבעוניים בעיר, ומאוד חשובים. מפני שזה בדיוק 

החיבור של אנשים לאנשים. ופה אנחנו נראה עבודה פעילה, מה המשמעות שלה, איך 

 מה היא עושה בכל אזור כזה או אחר. והחיבור לתוך האזור,היא תומכת, מה היא עושה, 

 לתוך הסביבה, הוא מאוד חשוב. 

בתים פתוחים, אמנים של גבעתיים. עוד פעם פרגון לאותם אנשים שנמצאים בעיר 

ומפתחים בעיר. לתת להם מקום מאוד משמעותי ולהכניס בעצם תושבים גם מתוך העיר 
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עצמה וגם מחוץ לעיר. לבוא לראות את האומנות, את החתך הערכי הזה שיש כאן 

 מנים. לתת להם מקום. חלק מאוד חשוב. בגבעתיים, של א

דרך אגב, לכל הדבר הזה, לכל מה שאתם רואים פה, לכל התהליך המאוד מורכב, יש 

מעטפת מאוד מסודרת ומאורגנת של דוברות, יחסי ציבור, איך להציג את העיר אחרת, 

, היה מאוד חשוב 100-איך לתת לה מקום. לתת לה משמעות, לתת לה את הצביון של ה

 עשות את זה בצורה מאוד מכובדת וייחודית. ל

פסטיבל היין, מאורגן בגן הפסלים. פתוח לכל האנשים בעיר. ובו יהיה אירוע מאוד ייחודי, 

קטן, של יקבים שנבחר אותם, שיגיעו לעיר, יציגו את מרכולתם. כל מי שייכנס יצטרך 

אוד משמעותי. דרך לשלם סכום כזה או אחר, ויקבל כוס עם הלוגו של גבעתיים, חלק מ

אגב, הנושא של הלוגו והנושא של הבול והנושא של השם, אתם תראו את הכל בתוך 

 אתם עוד בכוח?  האירוע המרכזי שיהיה במרץ. 

 דילגת על משהו. חגי תשרי. : מר מושיק גולדשטיין

חגי תשרי, אני אאשר את זה אחר כך למושיק שידבר עליו. כי הוא לא : מר אמנון רגב

באופן אישי. אבל כמו שאתם רואים, מה שחשוב באמת שתראו את העומסים שיהיו שלי, 

נשים מובילות בגבעתיים. אני חושב שזאת  100בשנה הזאת. השקת ספר לתערוכת 

יוזמה אדירה. לא רק לדבר. דיברתם פה על נשים, על חלוקה, כמה יש יותר בכל מיני 

בזמן, להראות בעצם את העוצמה קבוצות כאלה ואחרות. הספר הזה מדהים. במקום, 

לי מובילה את זה. ואני חושב שזה דבר אדיר לעשות, -הנשית שגם יש בעיר הזאת. אור

נכון, במקום, כמו שצריך. אז גם נשים יש לנו פה. ואני מחזיר אתכם לסיור שכונה שהולך 

כך  להיות. סיור שכונה זה בעצם לתת לתושבים הזדמנות. אני לא הכרתי את גבעתיים כל

 . 100-טוב, עד שבעצם נכנסתי לתוך אירועי ה

התהליך הזה בעצם לימד אותי להכיר את העיר. ולא רק שלימד אותי להכיר, עברתי על 
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מורשת העיר, שזה החלק החשוב. אני רק רוצה להגיד במילה אחת אחרונה. בגלל שאין 

הגיד שבשבילי זו פה הצבעה בסוף, אין פה סדר יום ואין פה כל מיני כאלה. אני רוצה ל

באמת זכות אדירה לקחת חלק בדבר הזה. אני כמעט מכיר פה את כולם. חלק לא, חלק 

 כן. אבל מכיר פה הרבה מאוד. 

מושיק למשל ישבתי איתו המון שעות סביב השולחן. הציניות נשארה ציניות, אבל לי זו 

הזכות לעשות את  היתה זכות גדולה מאוד. גם זכות גדולה מאוד להגיד לרן, שנתן לי את

האירוע הזה. ואני חושב שזה באמת החלק המאוד חשוב, לפחות מבחינתי, בעצם להגיד 

לו באופן אישי תודה רבה. להגיד לכל האנשים שעשו את כל העבודה הזאת, כי לא רק 

אני עבדתי על הדבר הזה. אנחנו עבדנו לרוחב עם כל מחלקות העיר. שיתוף הפעולה 

ל לא לשכוח אף אחד, שלא יהיו איזה סוג של עלבונות, אני לא היה בלתי רגיל. בשבי

רוצה שיהיה, אז אני באמת רוצה להגיד תודה לכולם כולל כולם, תודה רבה על העבודה 

 הזאת, על שיתוף הפעולה, על הרצון בעצם. 

והרצון הוא להיות חלק מהגאווה של העיר הזאת. ואני חושב שזה החלק החשוב בכל 

הרגיש חלק מעורבים ולהרגיש שבעצם כל מה שאנחנו עושים פה הוא העניין הזה. ל

בעצם המורשת שלנו, האנשים שיש פה, ואני חושב שיש פה חתך של אנשים בלתי רגיל, 

שבעצם עזר לכולנו, גם לי באופן אישי, גם בתוך המפגשים האישיים שעשיתי עם 

הם באמת תודה רבה. זו האנשים, בעצם להכיר אותם טוב יותר, ליהנות מהם, ולהגיד ל

גם הזדמנות להגיד לכם תודה רבה, לכל מי שיש פה וכמובן שרואה אותנו דרך המחשב. 

 אבל זאת באמת הזדמנות להגיד תודה רבה לכולם. 

אני חושב שכמה שיותר אימונים יותר קשים  ,אני בא מהצבא ,ואני בטוח בדבר אחד

חשובה עכשיו, שבעצם הכל מוכן,  הקרב הוא הרבה יותר קל. הגענו לנקודת הזמן הכי

הכל מאורגן. אנחנו רק צריכים ללחוץ על הכפתור הירוק בשביל להתקדם. ואני מקווה 
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 שבמסר הזה אנחנו נשמח את לבכם. תודה רבה. 

 תודה רבה. : גב' טלי ארגמן

 )מדברים ביחד( 

 טלי, אני רוצה להגיד משהו. : עו"ד יעקב שטרן

ה. אמרה אביבה משהו חשוב. אני באמת רוצה להזמין כל כן, כן, סליח: מר אמנון רגב

אחד ואחת מכם לקחת חלק באירועים האלה. לבוא, להיות שותפים, ליהנות ולהרגיש את 

 אותה הרגשה שלי יש. את אותה גאווה ענקית שיש לי לעיר הזאת. תודה רבה. 

רבה. באמת, רגע, רגע, מילה. קודם כל, אני רוצה להגיד לך תודה : עו"ד יעקב שטרן

מכל הלב. אני יודע באופן אישי עד כמה פעמים בשנה האחרונה חיפשת אותי לשבת על 

הנושא הזה. אני בטוח שאת כולם. אז באמת, אני בטוח שבשם כולם תודה רבה לך ולכל 

האגפים ששותפים לדבר הזה. ואני כן חושב שאם יהיו לנו רעיונות ויוזמות, אנחנו נשמח 

 . ... גם קדימה לשבת אתך

  סיימנו, חבר'ה. : גב' טלי ארגמן

 

 

__________________ 

 טלי ארגמן

 יו"ר הישיבה

__________________ 

 דוד-שולי ברוך בר

 מרכזת ישיבות המועצה
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 קובץ החלטות

הצעה לסדר מאת חבר המועצה מר רונאן קפלן בנושא מתנות למוסדות החינוך:  .1

דש, חולקו חנוכיות כמתנה לתלמידי השכבות כמה ימים לפני חג החנוכה, לפני כחו

הנמוכות של בית ספר יסודי בעיר. החנוכיה הוגשה במארז "בהוקרה ובאהבה" מבית 

הכנסת ברחוב שינקין, ו"כשי" מבית הכנסת ברחוב הגלבוע. המארז כלל הזמנה 

להשתתף בפעילות בתי הכנסת. הורי התלמידים לא נשאלו מראש אם ברצונם 

את המתנה. תושבי העיר ממשיכים לעקוב בדאגה אחר כניסה של  שהילדים יקבלו

גרעינים תורניים לעיר וגופי הדתה והתחזקות. אנו גם חרדים מהאפשרות שגופים 

מסחריים יכנסו לתוך מערכת החינוך שלנו, ויציעו תשורות לתלמידים ולהורים. הצעה 

ר בגבעתיים ( כל מתנה ותשורה המיועדת לחלוקה בגנים ובבתי הספ1 –לסדר 

( מנהל החינוך ייקח על 2מטעם גוף חיצוני תובא לאישור ראש מנהל החינוך העירוני. 

עצמו להימנע מאישור מתנות של גופי הדתה, עמותות תרוניות, חב"ד, עדי יהוה, 

סיינטולוגיה, מיסיונריות וכו'. כמו גם גופים מסחריים )לדוגמה: ספר על תזונה בריאה 

 ת קונצרן אוכל(. ופירמידות מזון בחסו

 

 החלטה: להוריד מסדר היום.

 הצבעה: 

בעד: טלי ארגמן, אור לי ניב, אלי הולצמן, אביעד מנשה, סיון  10

 גולדברג, איתמר אביבי, מושיק גולדשטיין, יעקב שטרן, אלעד רוזגוביץ.

 נגד: ויוי וולפסון, אילה שני, רונאן קפלן.  3

 

ן קפלן, בנושא תשלום לאומנים: העיר הצעה לסדר מאת חבר המועצה מר רונא .2

הממליץ לעיריות שלא לשלם  2019-גבעתיים תאמץ את חוזר מנכ"ל משרד הפנים מ
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בחגים הקרובים: פורים ויום  –להופעה. יתרה על כך ₪ אלף  70-לאמנים יותר מ

בנוסף, בחירת האמנים ₪. אלף  65-העצמאות לא תשלם העיר גבעתיים לאמן יותר מ

 מגדרי, תוך כדי שיתוף אמנים ואמניות תושבי.ות גבעתיים וגיל הזהב. תייצג גיוון 

 

 החלטה: להוריד מסדר היום.

 הצבעה: 

בעד: טלי ארגמן, אור לי ניב, אלי הולצמן, אביעד מנשה, סיון  10

 גולדברג, איתמר אביבי, מושיק גולדשטיין, יעקב שטרן, אלעד רוזגוביץ.

 נאן קפלן. נגד: ויוי וולפסון, אילה שני, רו 3

 

אישור המועצה לאשרור חברי הועד המנהל של "תלמה ילין". חברי מועצה: קארין  .3

אינס, עו"ד אביעד מנשה, רונאן קפלן. עובדי עירייה: שרון פילוסוף, יוני רובינשטיין, 

 אבי לוי. נציגי ציבור: יו"ר שי פירון, דוד קיגלר. 

 

 הצבעה: פה אחד. 

 ועד המנהל של "תלמה ילין", פה אחד. החלטה: אושר אשרור חברי הו

 

אישור המועצה למינוי הגב' דנה זילברמן, מנהלת מרכז הצעירים "הטרקלין"  .4

ומדור מלגות כחברה בוועד המנהל ומורשית חתימה בקרן גבעתיים לעידוד ההשכלה 

 הגבוהה, במקום מר  טל גזית.

 

 הצבעה: פה אחד. 

מנהלת מרכז הצעירים  החלטה: אושר מינוי הגב' דנה זילברמן,
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"הטרקלין" ומדור מלגות כחברה בוועד המנהל ומורשית חתימה בקרן 

 גבעתיים לעידוד ההשכלה הגבוהה, במקום מר  טל גזית, פה אחד. 

 

אישור המועצה למינוי מר ניצן עמית כחבר ועד המנהל בקרן גבעתיים לעידוד  .5

סיון גולדברג,  –: "יור ההשכלה הגבוהה, במקום מר אפרים פריהר. חברי מועצה

עו"ד יעקב שטרן, ד"ר גלית לנדסהוט. עובדי עירייה: זיוה גבאי, דנה זילברמן, שי 

 שנקמן. נציגי ציבור: אושרה צרפתי, נועה אגא, ניצן עמית. 

 

 הצבעה: פה אחד. 

 החלטה: אושר מינוי מר ניצן עמית כחבר ועד המנהל בקרן גבעתיים. 

 

ו"ד בבת דמארי מוהבן כיו"ר ועדת הערר בארנונה, במקום אישור המועצה למינוי ע .6

עו"ד ניר רשף. ואישור מר אהרון כהן כחבר בוועדת ערר בארנונה, במקום עו"ד דורון 

 אגוזי. 

 

 הצבעה: פה אחד. 

עו"ד בבת דמארי מוהבן כיו"ר ועדת הערר החלטה: אושר מינוי 

כחבר בוועדת בארנונה, במקום עו"ד ניר רשף. ואישור מר אהרון כהן 

 ערר בארנונה, במקום עו"ד דורון אגוזי, פה אחד. 

 

אישור המועצה להאצלת סמכות ראש העירייה לאישור מכרז לבחירת משרד ליועץ  .7

 משפטי לוועדה המקומית לתכנון ובנייה, למר אסף אדרי, סמנכ"ל משאבי אנוש. 
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 הצבעה: פה אחד. 

לאישור מכרז לבחירת  האצלת סמכות ראש העירייההחלטה: אושרה 

משרד ליועץ משפטי לוועדה המקומית לתכנון ובנייה, למר אסף אדרי, 

  סמנכ"ל משאבי אנוש.

 

 אישור תב"רים. .8

 

 הצבעה: פה אחד. 

 החלטה: התב"רים אושרו פה אחד. 
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