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 עדכון. –לי ניב, סגנית ראש העירייה -אור .1

 
, ישיבה מן המניין, 26אנחנו  פותחים את ישיבת מועצת העיר מס' : מר רן קוניק

סעיפים וזהו, ננצל את ההזדמנות, נקווה  14יש לנו  . סדר היום מונח בפניכם.5.8.2020

שכולם בסדר, מרגישים טוב. היום ט"ו באב. אז נאחל לכולנו שבישיבה הבאה כבר לא 

נצטרך את כל הפרוצדורות של הקורונה, למרות שכנראה זה לא כל כך מהר ייפתר. אבל 

סעיף ראשון, יש לנו נקווה שאתם בריאים ושלמים ומרגישים טוב. אז אנחנו מתחילים עם 

 לי ניב, סגנית ראש העירייה, בבקשה. -עדכון של אור

שלי הוא בנושא אישור רישום זוגיות לזוגות שאינם ערב טוב. העדכון  :לי ניב-גב' אור

-נשואים, לצורך קבלת זכויות ושירותים בעירייה. בישיבה קודמת שהיתה אמורה להיות ב

שהתבטלה, אם אתם זוכרים. ולכן ההצעה לא  , הגשתי הצעה לסדר, ישיבת המועצה1.7

עלתה. אבל כדי לא לעכב להוציא לפועל את העניין הזה, ביקשתי לכנס ישיבת הנהלה. 

הנהלת העיר ברשות ראש העירייה ופורום ההנהלה, ושם בישיבה  התכנסה ישיבת 

אושר הנושא של אישור רישום זוגיות. לשמחתי כמובן, הפירוט של  6.7-שהתכנסה ב

נוהל, אני לא בטוחה שאני אגע בו כרגע, כי הוא בעבודה, אבל אני אעדכן בכל זאת. ה

בישיבת ההנהלה הנחה ראש העירייה, כמובן, לאחר שאישר את המהלך, לגשת למלאכת 

הפרקטיקה ולפרוט את זה לנהלי עבודה. עד היום התקיימו כבר שלושה מפגשים של 

רון היה ממש הבוקר, שבו כבר בעצם שלחנו ממלאי התפקידים הרלוונטיים בעירייה. האח

מסמכים להקמת מאגר נתונים שמחויב על פי חוק. ממש הבוקר זה נעשה ואנחנו נתחיל 

את נוהל העבודה בשתי פעימות. פעימה ראשונה תהיה באמצעות טופס מקוון לסריקת 

תחיל אישורים. יהיה נוהל מסודר. אני לא אכנס פה ממש לפרטים. אני מקווה שנצליח לה
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בספטמבר השנה. והפעימה השנייה, תהיה המשך של הפעימה הראשונה, לאחר שנבנה 

פיתרון טכנולוגי חכם, שגם אנחנו כבר התחילו באגף מנהל כללי, שבו התושב, או הזוג 

שירצו לקבל אישור על רישום הזוגיות שלהם, לא יצטרכו אפילו למרכז לזכויות התושב 

שעומד לנגד עינינו כמובן, מעבר להכרה שהיא מהלך  אלא הכל ייעשה דיגיטאלי. כשמה

מאוד מבורך ומאוד מתקדם ומאוד מעיד על שיוויון ועל מה שאנחנו חושבים ועל מה 

שאנחנו מובילים כאן בעיר. מעבר לכך הוא יהיה תהליך פשוט ויעיל, ובאמת בלי צורך 

 לטרטר אף אחד. 

ז הרעיון מדבר על כך שבעצם זוג אבכל זאת אגיד כמה משפטים רק על הרעיון הכללי. 

שאיננו נשוי, ואנחנו מדברים על כלל הזוגות, לא רק להט"בים, למי שחשב שאולי זה רק 

ללה"טבים, כל זוג שאיננו נשוי ובעצם מנהל משק בית משותף או חי כידועים בציבור, 

יוכל שרוצה לקבל הגדרה של זוגיות לצורך מתן זכויות או הטבות שניתנות לזוג נשוי, 

לבוא לעירייה, להגיש תצהיר חתום על ידי עורך דין, שגם אותו אנחנו מכינים בימים אלה. 

יהיה פורמט שאפשר יהיה להוריד אותו מאתר האינטרנט. יוגש התצהיר למרכז שירות 

לתושב, לרפרנט המקצועי שיעסוק בכך. הוא יבדוק שהתצהיר כתוב כפי שאנחנו הנחינו 

ג אישור כתוב, שגם אותו אנחנו כותבים. כמובן מלווה משפטית. בפורמט, וייתן לאותו זו

עם האישור הזה א', הוא יוכל לשאת את האישור הזה. אבל הכוונה בפעימה, בגלל זה 

חילקתי את זה לשתי פעימות. פעימה ראשונה הוא יצטרך ללכת עם האישור. בפעימה 

היה בתוך מאגר הנתונים השנייה, כשכבר נבנה את הפיתרון הטכנולוגי, אז הוא כבר י

שיהיה בעירייה, ואז הוא גם לא יצטרך להציג אותו. אלא כשהוא יבוא ויציג את עצמו, 

 ייכנסו לרשומה שלו ויראו שיש לו אישור רישום זוגיות. 

אז ההכרה הזו היא כמובן לצורך הקבלה של כל הזכויות או השירותים הניתנים בעירייה 

 זוג לכל דבר ועניין באשר להטבות ולזכויות.   עבור זוג נשוי. מבחינתנו יהיה
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 אפשר לשאול שאלה? : מר מושיק גולדשטיין

 כן, זהו. אני בעצם סיימתי. אתם יכולים כמובן לשאול.   :לי ניב-גב' אור

אני חושבת שהנושא קצת יותר מורכב. מה קורה עם בן אדם נכה : מר מושיק גולדשטיין

ו סוגי הטבות, והוא נשוי למישהי, ויש לו גם ידועה יש לנשוי, שיש לו ידועה בציבור? 

   -בציבור. אז מה? שני הבתים 

לא, האישור הזה ניתן לזוג שאיננו נשוי. תשים לב. אם הוא נשוי,  :לי ניב-גב' אור

 מבחינתי הוא לא במשחק בכלל.  

 אה, הוא צריך להיות גרוש? : מר מושיק גולדשטיין

ות זוג שאינו נשוי. אם הוא נשוי, אני לא מתעסקת איתו הוא צריך להי :לי ניב-גב' אור

בכלל. אנחנו לא צד פוסק. אנחנו לא רבנים ואנחנו לא שופטים. אנחנו לא צד פוסק. זוג 

 שאיננו נשוי, מבחינתי,  

 יעקב אומר שעם הזמן אולי גם נהיה רבנים. : מר מושיק גולדשטיין

 אולי.  :לי ניב-גב' אור

 . מעבירים סמכויות לרשויות. לא, מה: מר רן קוניק

אולי, אולי. רק עוד שתי הערות. שנייה. כמובן שמדובר כאן על תושבי  :לי ניב-גב' אור

גבעתיים ולא על מישהו שגר מחוץ לעיר. זאת אומרת אחד מבני הזוג חייב להתגורר 

בגבעתיים. מנהלים משק בית משותף. וכמו שאמרתי, חותמים על הפורמט של תצהיר 

 ו בונים. שאלות. שאנחנ

 רוצה להתייחס? : מר רן קוניק

רק רציתי לשאול. אוקיי, אני מבין כאילו את כל המהלך. רק למה הורדת : ד"ר ניר קורן

את ההצעה מסדר היום, והאם לא יותר נכון שכאן בפורום של מועצת העיר נצביע על זה? 

  -כי היתה לך הצעה, היא כבר היתה כתובה, היא כבר היתה 
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נכון, אמת. א', בדקתי עם היועצת המשפטית, וכדי לאשר מהלך כזה, לא  :לי ניב-אור גב'

  -נדרש אישור מועצת העיר. היות והישיבה 

 ברור שלא נדרש. אבל מותר, אפשר. : ד"ר ניר קורן

לא, בסדר. אבל היות וישיבה נדחתה, ולא רציתי לעכב את זה, ביקשתי  :לי ניב-גב' אור

הנהלה. כונסה ישיבת הנהלה וזה אושר. זה הכל. אין פה שום דבר אישור לכנס ישיבת 

 מעבר. 

 לי. תודה על העדכון. -טוב, אור: מר רן קוניק

 בבקשה.  :לי ניב-גב' אור

 עוד מישהו? : מר רן קוניק

אני רוצה להבין. זו בעצם תעודת זוגיות, אבל זוג נשוי לא יכול לקבל : מר אורי קרמן

 אותה? זה הרעיון? 

 למה זוג נשוי צריך לקבל אותה?  :לי ניב-אור גב'

כל הרעיון בתעודה הזאת, כל הקונספט מאחורי זה זה שיוויון. יש את : מר אורי קרמן

האנשים שהם נשואים, המדינה מכירה בהם, הם דרגה מסוימת. ואנחנו כאילו בדרג ב'. 

  -זה בעצם מה ש, אני לא מבין למה לא לאפשר 

 ב' אתה אמרת. אני לא אמרתי דרג ב'. דרג  :לי ניב-גב' אור

  וג ברישום.למה לא לאשר כל ז: מר אורי קרמן

למה זוג רשום צריך להירשם? הרי זוג נשוי מקבל ממילא, מתוקף החוק,  :לי ניב-גב' אור

מה שמקבל זוג נשוי. זוג שאיננו נשוי לא מקבל מתוקף חוק. אנחנו עושים השוואה ושיוויון 

 וי לזוג שהוא נשוי. בין הזוג שאיננו נש

היית עושה שיוויון אם היית נותנת לכל זוג להירשם. למה לא לתת לכל : מר אורי קרמן

 זוג, 
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למה אני צריכה לתת, תסביר לי, אורי. למה שאתה תרצה להירשם,  :לי ניב-גב' אור

 למה? 

 כי את רוצה לתת תעודת זוגיות מטעם העירייה. : מר אורי קרמן

א, אני לא נותנת תעודת זוגיות. אני נותנת אישור רישום זוגיות לצורך ל :לי ניב-גב' אור

 מתן הטבות או זכויות שמגיעות גם לזוג. שמגיעות לזוג נשוי ולזוג נשוי שאינן מגיעות. 

 אז למה לא לתת, : מר אורי קרמן

 הזכויות מגיעות לזוג הנשוי. : מר רן קוניק

  -מצוין. ואפשר : מר אורי קרמן

 לא מחתנים אותם. רק נותנים להם אישור זוגיות. : יקמר רן קונ

  -יש בעיה טכנית לתת : מר אורי קרמן

לא. זוג נשוי רוצה לבוא להירשם, רוצה שאנחנו ניתן לו אישור שהוא זוג  :לי ניב-גב' אור

 נשוי? נראה לי מיותר. אבל אם הוא מתעקש. 

 . לא צריכה להיות בעיה, אבל זאת לא המטרה: מר רן קוניק

קודם כל, אני ממש מצטרף להערה של אורי. ואני יודע משאר העיריות : ד"ר ניר קורן

   -שמקיימים מהלכים דומים, שזה כל הרעיון. ליצור 

 אף עירייה לא מדברת על זוג נשוי. אף עירייה.  :לי ניב-גב' אור

וי ובין אם לא מדברת על זוג נשוי. אבל בעיריית תל אביב, בין אם אתה נש: ד"ר ניר קורן

 אתה לא, אתה יכול לקבל את תעודת הזוגיות שלהם. מעבר לזה, 

 זו לא תעודת זוגיות. עוד פעם.  :דובר

לא, לא נכון. אתה טועה, ניר. אני בקשר הדוק עם עיריית תל אביב.  :לי ניב-גב' אור

 מלווה אותם בכל התהליך הזה. ממש לא. אתה טועה. 

 יותר. נראה לי שהויכוח מ: מר רן קוניק
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 אתה טועה לגמרי.  :לי ניב-גב' אור

 אורלי, אני לא חושב שיש לנו מניעה, :מר רן קוניק

 לא, אין לי מניעה. ממש לא.  :לי ניב-גב' אור

  -מגיע לזוג נשוי. אתה רוצה לקבל אישור : מר רן קוניק

 לם.  לא, זה באמת מוציא את כל העוקץ מהרעיון של תעודה שיוויונית לכו: ד"ר ניר קורן

 זוג נשוי יקבל את התעודה במועצה הדתית. : מר מושיק גולדשטיין

   -אז אנחנו אומרים : מר רן קוניק

אם הוא ... הוא יכול ללכת למועצה הדתית. ומי שלא רוצה : מר מושיק גולדשטיין

 להתחתן ברבנות, אנחנו רוצים להציע לו את המסמך או את התעודה הזאת.

  אתה מדבר על זוגות שלא נשואים ברבנות? אתה מדבר?על מה  :לי ניב-גב' אור

 זוגות שלא נשואים ברבנות, זוגות שהתחתנו באורתודוכסיות, : ד"ר ניר קורן

בוודאי שכן. בוודאי שכן. אורי דיבר על זוג נשוי. בואו, זוג נשוי זה זוג  :לי ניב-גב' אור

 ר, שהוא לא מוכר, שהתחתן ברבנות, לצורך העניין. אם יש זוג שהתחתן במקום אח

 זה לא נכון. גם אם אני הייתי מתחתן, : ד"ר ניר קורן

טוב, עכשיו אתם מתחכמים, אתה יודע. עכשיו זה כאילו התחכמות, כדי  :לי ניב-גב' אור

  -להכניס 

 )מדברים ביחד( היא מסבירה את זה בצורה מאוד ברורה. : מר רן קוניק

נשוי, אגש לעירייה לקבל את האישור זוגיות. ואז  אני עכשיו, כשאני עוד לא: ד"ר ניר קורן

בעוד שנתיים, כשאני אחליט לנסוע עם בן זוג לחו"ל, וארצה להירשם בישראל כזוג נשוי 

 גם ברמה הארצית, שזה מותר לי על פי חוק, אז אני אצטרך להחזיר את תעודת הזוגיות? 

 לא.  :לי ניב-גב' אור

  למה שתחזיר אותה?: מר רן קוניק
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אמרתי? כנראה היית  בוא, ניר. אתה ממציא תהליכים. איפה, אני :לי ניב-' אורגב

 בישיבה אחרת. 

אולי ככה לסיום, עוד פעם, אולי אני אגיד. תקני אותי אם אני טועה. זאת לא : מר רן קוניק

תעודת זוגיות. ולא תעודת נישואין. זה אישור שהעירייה מכירה בזוג שחי יחד, אישור על 

מקנה לבני הזוג בדיוק מה שמקבל זוג נשוי שהתחתן בצורה מוכרת, במרכאות זוגיות ש

או לא במרכאות, ברבנות. אם זוג שהתחתן ברבנות, אורי, אתה ומאיה תרצו לבוא, לקבל 

  -את האישור הזה, וולקאם. הוא לא ייתן לכם ... כי אתם גם ככה 

 מישהו רוצה, בשמחה.  וולאקם, לא יודעת מה הוא ייתן, אבל אם :לי ניב-גב' אור

אבל מי שלא נשוי על פי הרבנות, מה שנקרא, והוא בזוגיות, ועשה גם : מר רן קוניק

 לי? -חתונה כזו או אחרת שלא מוכרת, נכון, אור

 נכון, אמת.  :לי ניב-גב' אור

יקבל אישור על זוגיות. לא תעודת נישואין ולא תעודת זוגיות ולא משהו : מר רן קוניק

 אחר. 

היום, שלא קשורה  ישיבות וזה. שבכלל אני אני רוצה להעיר הערה לסדר : ניר קורןד"ר 

קבלתי את סדר היום ואני מסתכל שיש סעיף שנמצא לפני השאילתות ולפני ההצעות 

עדכון'. ואני בטוח שאנחנו הולכים לקבל עדכון  –לסדר. שקוראים לו "סגנית ראש העירייה 

בניגוד לחוק. כי לפי החוק, פקודת העיריות אומרת בקשר לקורונה. אבל מה שנעשה זה 

ששאילתות והצעות לסדר צריכות להיות בתחילת הישיבה. צריך ... כל סדר היום. אז 

 מעבר לזה שהמחטף נעשה בצורה זה, הוא גם מנוגד לחוק. 

שום מחטף. אני לא בטוח שזה בניגוד לחוק. אבל יש יועצת משפטית, ואם : מר רן קוניק

  -היא 

 אני אשמח שתאמתי את דברי. : "ר ניר קורןד
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 לא יודע אם יש  חוק כזה. : מר רן קוניק

 בתוספת הראשונה.  25תחפשי את סעיף : ד"ר ניר קורן

 יכול להיות. אבל בטח שאין מחטף פה. : מר רן קוניק

לי הציגה. קודם כל אני חושב -אני רוצה רק להעיר לגבי הנוהל שאור: עו"ד יעקב שטרן

מסכימים, וגם דיברנו על זה בינינו, אורי, לפני כמה שבועות, שאני לא חושב שיש שכולם 

חולק שכולנו רוצים שיהיה לכל תושב ותושבת זכויות שוות, בלי קשר לקבוצה, קהילה, 

ואוכלוסייה ומין, מגדר וכו'. הנקודה שאני העליתי, שאני חושב שיש הבדל תהומי, בעיני 

זכויות ומתן זכויות שוות לכולם לבין להפוך את זה לאיזשהו לפחות,  בין החוק בנושא של 

 ורשמי של תעודת זוגיות. כלומר כל עוד יש בעיה, משהו טקסי 

 אתה לא צריך לגנוב לסמוטריץ' את הנאומים. : ד"ר ניר קורן

 ניר, ניר, תן לי להמשיך לדבר. : עו"ד יעקב שטרן

ם על המילה תעודה. זאת לא תעודה. זה זו לא תעודה לנישואין. אתם חוזרי: מר רן קוניק

 אישור. 

לכן אני בא לחדד. אני אומר, וגם הדברים שלי מכוונים לשם שאני : עו"ד יעקב שטרן

 חושב שבנוהל, אגב, אני חושב שנשמח לראות אותו, 

 כשהוא יהיה,  :לי ניב-גב' אור

א מדובר על אני רוצה לחדד את הנושא הזה,  כל מה שרן אומר. של: עו"ד יעקב שטרן

תעודת זוגיות, אלא באמת הכרה מוניציפאלית באותם זוגות שלא מקבלים כיום את 

הזכויות, ככל שיש כאלה. ואני שמח לשמוע, על פי העדכון שלך, שהיא אמרה שאין כאלה 

זוגות, אני מבין. דבר נוסף שרציתי להגיד, שאנחנו צריכים לדעת בקשר למה שמושיק 

אני מקווה שלא יהיו כאלה, אבל אם כן, אנשים שינצלו את אמר, שאם יש כן אנשים, 
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הדבר הזה, וכן יש להם זוגיות אחרת או  יש להם אולי אפילו הם מעגנים אישה, אז אנחנו 

לא צריכים לבוא ולעזור לאותו אחד שהוא גם מעגן את אשתו וגם עוד תצ'פר אותו שהוא 

ב שאנחנו כגוף ציבורי, גוף מנהלי, חי עם מישהו או מישהי אחר, לתת לו זיכוי. אני חוש

לא יכולים להתעלם ולומר 'אנחנו נותנים רק את הזכויות ולא בודקים שום דבר'. אני לא 

חושב. אני חושב שאנחנו צריכים בנוהל הזה לשים פה דברים מאוד ברורים, מאוד 

 מדויקים, מאוזנים, כדי שלא יצא זכרנו בהפסדנו. תודה רבה. 

ורק הערה, זה אנשים שמתגוררים באותו בית. ומנהלים משק בית : עו"ד רנית בראון

 משותף. 

כשתראו את הנוהל, כשהוא ייבנה, אז אפשר יהיה להעיר על הנוהל. אין  :לי ניב-גב' אור

 שום בעיה. 

רק עוד נקודה אחת ברשותך, בקצרה. ידועים בציבור זה נוהל מוכר, : עו"ד יעקב שטרן

משל בביטוח לאומי יש פרוצדורה מאוד ברורה איך אתה שמעוגן משפטית אגב, ניר. ול

מקבל את המעמד הזה. אתה צריך לחתום על תצהיר, ויש שם עדים. יש נוהל מאוד ברור 

שאתה גם יודע שמי שעושה אותו הוא באמת אחד שצריך ומגיע לו. ולעומת זאת, יכולים 

יע להם הזכויות האלה, להיות, נקווה שלא, אבל עדיין, יכולים להיות אנשים שזה לא מג

וינצלו את זה. ואני לא מדבר רק על זה שמחר בבוקר אדם שמקבל את האישור הזה אולי 

גם יכול להשתמש בזה בצורה לא ראויה שיבוא למנהל בית ספר, למרות שזה בכלל לא 

הבן שלו ולהגיד 'הנה, יש לי תעודת זוגיות', אז הילד הזה שבכלל שייך לאישה שלו, 

 'אני רוצה לבוא לאסיפת הורים שלו ואני רוצה', המון מורכבויות. מבעל אחר, 

 טוב, יעקב, הנקודה הברורה.  : מר רן קוניק
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שאילתה מאת חבר המועצה, מר ניר קורן, בנושא שינוי פעילות מיזם "נעים  .2

 בסופ"ש".

 

 . שולי. , שאילתה של ניר קורן, בנושא 'נעים בסופ"ש'2אנחנו עוברים לסעיף : מר רן קוניק

מאז חודש מיזם ההסעות 'נעים בסופ"ש' לפני כחודש, התלוננו  :גב' שולי ברוך בר דוד

בפני מספר תושבים על אוטובוסים שלא מגיעים לתחנה. חלק מהמקרים קרו בעקבות 

חלק או טעויות אנוש של הנהגים, אבל מסתבר שה תקלות לגיטימיות של עיכובים בזמן

הוקדמה משתיים  חר ושעת סיום הפעילות של המיזם מאהנוסף של התלונות הגיעו 

לפנות בוקר לחצות, מבלי שנמסרה הודעה לנוסעים. לא בתחנות עצמן, לא ברשתות 

 החברתיות ולא באפליקציות תכנון נסיעה. רק מי שנכנס לאתר באופן יזום, אין סיבה

הסבר אם  , יכול היה לראות הודעה על שינוי שעות הפעילות, ללאאמיתית לעשות זאת

מדובר בשינוי קובע או זמני. ההודעה המצורפת שקיבלתי מתושבת  העיר ממחישה 

היטב את הנזק שנגרם למיזם 'נעים בסופ"'ש' בעבות ההחלטה: שעות הפעילות שצומצמו 

הופכות את המיזם לפחות רלוונטי עבור חלק מהתושבים וגם אלו שהשעות רלוונטיות 

פגיעה באמון שהאוטובוס אכן יגיע. מצורפת כאן  יפסיקו להשתמש בו בגלל –עבורם 

 ההודעה. אתם רואים אותה, נכון? 

ברצוני לשאול: מדוע מלכתחילה צומצמו שעות הפעילות של מיזם 'נעים בסופ"ש'? האם 

ההחלטה התקבלה בהסכמת עיריית גבעיים או בהחלטה של עיריית תל אביב יפו? מדוע 

 ר לגבי השינוי בשעות הפעילות? לא נמסרה הודעה לתושבי ותושבות העי

( הוחלט לשנות את שעות הפעילות בעקבות השינוי בביקוש 1התשובה לשאילתה: 

( כמובן שההחלטה התקבלה בשיתוף כל העיריות השותפות 2בתקופת הקורונה. 

( הנחת העבודה היא שאדם אשר מעוניין להשתמש בשירות יבדוק מתי 3לפרויקט. 
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כל אדם כאשר הוא עושה שימוש בתחבורה סטנדרטית השירות פעיל, כפי שעושה 

 ציבורית. 

 טוב. יש לך שאלת המשך? : מר רן קוניק

פחות שאלה, יותר הערה. רק להגיד שזו הנחת עבודה שהיא לא נכונה. כי : ד"ר ניר קורן

באמצע שבוע, אז אני לא  60מי שמכיר שעות של אוטובוסים ויודע, גם כשאני נוסע בקו 

נכנס לאתר של דן ובודק. אלא אני יורד ואני יודע פלוס מינוס מה  כל פעם מחדש

התדירות שלו, באיזה שעות. אז אם אנחנו רוצים ליצור אמון בהסעות האלה, ולייצר מצב 

שאנשים יודעים שהם יורדים לתחנה, אני גם לא מבין כאילו. משתנות שעות של קו, תמיד 

יש את הדברים האלה. הפעם לא היה שום יש עדכונים על גבי תחנות האוטובוס. תמיד 

דבר מזה. הלכתי בכמה תחנות לבדוק, לא היה שום דבר מזה. ופשוט אנשים נתקעו 

 בתחנות ולא היה להם איך לחזור לעיר. 

בסדר. ההערה מתקבלת, ודיברנו על זה גם עם הרשויות המקומיות : מר רן קוניק

ראה יצאו מנקודת הנחה שאנשים האחרות. היתה תקופה שזה הפסיק לגמרי. אז הם כנ

 מתעדכנים באפליקציה. 

 

שאילתה מאת חבר המועצה, מר ניר קורן, בנושא מערך בקרה/פיקוח על מעונות  .3

 . 3 – 0וגני הילדים לגילאי 

 

  -, שולי, שאילתה בנושא 3סעיף : מר רן קוניק

ני ילדים שאילתה בנושא מערכך בקרה/פיקוח על מעונות וג :גב' שולי ברוך בר דוד

 . 3 – 0לגילאי 

( התקבלה פה אחד במועצת העיר הצעתי להקמת 10.07.2019למעלה משנה ) לפני"
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שנמצאים בשטח העיר גבעתיים.  0-3מערך פיקוח על המעונות ועל גני הילדים לגילאי 

אלו, במרכז  חינוךמכיוון שלעיריית גבעתיים אין סמכות חוקית לפיקוח כפוי על מוסדות 

היוזמה לרכז במקום אחד מידע רלוונטי עבור ההורים לגבי כלל המעונות  ההצעה עמדה

וגני הילדים בעיר )שייבחרו בכך(, ובכך לאפשר להורים לבצע בחירה מושכלת באשר 

גבעתיים כתבה שכותרתה -לחינוך ילדיהם. כשבועיים לאחר מכן, התפרסמה במקומון ר"ג

רתה נאמר כי "העירייה תפקח על ( במסג25.07.2019"מהפכת הגיל הרך בגבעתיים" )

פעוטונים וגנים פרטיים בעיר" וכי "גנים שישתתפו בתכנית החדשה, יירשמו במאגר 

שיפורסם לציבור ההורים". במסגרת הכתבה, מסר ראש העירייה, מר רן קוניק,  רוניעי

למקומון גבעתיים  כי "יצאנו לדרך חדשה, עם המון רצון, עם הכרת הצרכים והדרישות 

ההורים ועם ההבנה שעיריית גבעתיים תהיה החל מעתה חלק ממערך הבקרה של 

 לשאול: ברצוני ושל גופים פרטיים הכפופים למשרד הכלכלה". אלהוהתיאום של גנים 

הסטאטוס הנוכחי של קידום הצעה זו? האם המערך הוקם בפועל? אילו צעדים  מה

? מה מעכב גניםידע אודות המנת להקים מקום שירכז את המ-קונקרטיים נעשו עד כה על

 את יישום ההצעה?

פגישה עם נציגי הגנים הפרטיים ולאחריה הוקם צוות עבודה  התקיימהוהתשובה: 

. הצוות למד את הנושא, השתתף בכנסים של רשויות אחרות, חוםשהוביל ויוביל את הת

ניית קיים פגישות רבות עם כל הגורמים המקצועיים, פנימיים וחיצוניים, הנדרשים לב

 . שלושמעטפת לתוכנית הפיקוח על הגנים בגילאי לידה עד 

יצא קול קורא להורים ולבעלי המעונות על מנת להכיר את כל המסגרות  2019 בדצמבר

המסגרות  תהקיימות בגבעתיים ולאחריו נערכו סיורים בעיר במטרה להכיר מקרוב א

בעלי המסגרות בעיר אך מרץ היינו אמורים לקיים כנס בהשתתפות כל  בחודש השונות.

המוצע הינו מתווה של "תקן איכות  המתווה הכנס לא יצא לפועל עקב נגיף הקורונה.
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גבעתיים" שיכלול קריטריונים בהם חייבים בעלי המסגרות לעמוד על מנת לקבל את תקן 

 לקבלת "תקן איכות גבעתיים" הם: הקריטריוניםאיכות גבעתיים.  

 גבעתיים תקיים עיריית –ראשונה  זרהע קורס •

 ש לעצמו ואנחנו נוודאוכל מוסד ירכ –עזרה ראשונה  תיק •

 העירייה תתקין, כל מוסד יממן – וקהמצ לחצן •

 בטיחות של העירייה יועץ •

 יאכל מוסד ימצ –על ביטוח הילדים  אישור •

 סמינרים שנתיים שמנהל החינוך יקיים 2-תינתן ב  –פדגוגית  הדרכה •

 גבעתייםשל השפ"ח ב – פסיכולוגי שירות •

 מיפוי הכשרת מפעילי המוסדות  -כוח אדם תקינת •

'  יהודית קורוטקי מנהלת ביה"ס בורוכוב לשעבר, אחראית על התחום, תחת מנהל גב

 החינוך הנוער והצעירים.

 כן. שאלה? הערה? : מר רן קוניק

ה מערך לא הספקתם תוך שנה לייצר את זה? בסוף בסוף זה לא איז: ד"ר ניר קורן

 פיקוח שעכשיו דורש ללוות את הגננות כל יום. אני פשוט שואל, אם לא הספקתם להקים, 

 נדמה לי ששולי הקריאה לך בצורה מאוד ברורה את לוחות הזמנים. : מר רן קוניק

 אוקיי, הבנתי. אז התשובה היא לא. : ד"ר ניר קורן

 

 דת משפחה עירונית. הצעה לסדר מאת חבר המועצה, מר ניר קורן, בנושא תעו .4

 
יש צורך , הצעה לסדר של ניר קורן בנושא תעודת משפחה עירונית. 4סעיף : מר רן קוניק

 להעלות אותה, אחרי העדכון שקיבלנו? 
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 לי לא הביאה את זה לסדר היום במסגרת, -כמובן. במיוחד בגלל שאור: ד"ר ניר קורן

 דקות. בבקשה. אוקיי. אז בוא נשמע אותך. יש לך עשר : מר רן קוניק

ההצעה היא מוכרת. אני הגשתי אותה פה לפני חודשיים. אתם מכירים  :ד"ר ניר קורן

 אותה. 

 אתה רוצה להקריא אותה. : מר רן קוניק

אני לא רוצה להקריא אותה. אני אגיד עליה כמה מילים בעל פה. אתם : ד"ר ניר קורן

ים כדי לוודא שאנחנו עומדים בצד בגדול מכירים אותה. נעשו עוד כל מיני תיקונים נקודתי

המשפטי הנכון מבחינת ההצעה הזאת. מעבר לזה היא גם לא סותרת שום דבר 

לי כפי שהיא הציגה אותה. אפשר לאשר אותה ולהתקדם בכיוון של -מהתוכנית של אור

 לי. זה הכל. -אור

 ?מילא, לא. אנחנו מצביעים. יעקב, אתה רוצה לנהל את הישיבה במקו: מר רן קוניק

לי. ההחלטה -אנחנו מצביעים. אין דיון נוסף על דיון נוסף על דיון נוסף. קיבלנו עדכון מאור

שלנו היא אישור זוגיות. ולכן אנחנו מתקדמים. מי בעד להסיר את ההצעה מסדר היום? 

 סליחה, מי מתנגד, טעות שלי?  תודה רבה. 

 

בנושא הצעה: להסיר מסדר היום את ההצעה לסדר של מר ניר קורן 

 תעודת משפחה עירונית.

לי ניב, אלי הולצמן, אביעד מנשה, סיון -בעד: רן קוניק, אור 10הצבעה: 

גולדברג, איתמר אביבי, בני רייך, מושיק גולדשטיין, יעקב 

 שטרן, אלעד רוזגוביץ. 

 נגד: ויוי וולפסון, גלית לנדסהוט, ניר קורן, אורי קרמן . 4
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ה, מר ניר קורן, בנושא תעודת הצעה לסדר מאת חבר המועצהחלטה: 

 משפחה עירונית הוסרה מסדר היום, ברוב קולות. 

 

הצעה לסדר מאת חבר המועצה, מר ניר קורן, בנושא הקמת שביל אופניים טקטי  .5

 בדרך יצחק רבין. 

 
, הצעה לסדר של ניר קורן, בנושא הקמת שביל אופניים טקטי בדרך 5סעיף : מר רן קוניק

 . רבין. בבקשה, ניר

טוב, גם פה אנחנו מדברים על משהו שאנחנו מתקדמים איתו כאן : ד"ר ניר קורן

בישיבות מועצה בחודשים האחרונים. אם אתם זוכרים, לפני שתיים או שלוש ישיבות 

מועצה אני הצעתי לערוך דיון בעצם בישיבה מאוחדת של ועדת תנועה וועדת בטיחות 

קטית. אז דיברתי על זה בזמנו בישיבה בצורה יותר בדרכים, ולנהל דיון בענייני עירוניות ט

רחבה. בגדול עירוניות טקטית זה מהלכים שאפשר להוביל בתחבורה ובכלל במרחב 

ציבורי יחסית בזמן קצר. ויחסית גם אפשר לשנות אותם תוך כדי תנועה.  אנחנו מגלים 

וח, אז גם שמשהו עובד פחות טוב, או שמתכננים איזשהו תכנון שהוא יותר ארוך טו

הוועדה לשמחתי גם פה בישיבת מועצה לשמחתי העברנו את אפשר לבטל אותם בקלות. 

זה לוועדה. ובוועדה באמת דנו בזה ובעצם הצבענו בעד אמירה שאומרת שהוועדה 

הצביעה פה אחד, עיריית גבעתיים תפעל ברוח זו לקידום הנושא ככל הניתן. בישיבה 

ני שאלתי מה מתקדם עם זה, האם יש איזשהן העוקבת של ועדת בטיחות בדרכים א

התקדמויות בנושא. שני הדברים שציינו זה באמת את נתוני התנועה שהם מתוכננים 

לז'בוטינסקי, ברדיצ'בסקי, לא זוכר בדיוק באיזה רחוב. בכל מקרה, כמובן שאני מברך על 

ת טקטית, כי כל ביטול תנועה שעושים בעיר. זה לא לגמרי עונה על ההגדרה של עירוניו
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זה לא עכשיו שמיתנו תנועה בצורה שאפשר לעשות אותה מהיום למחר או בטווחי זמן 

קצרים. אלא באמת זה משהו שהוא דורש יותר תכנון. ואז אמרתי לעצמי 'בוא נמשיך 

להתקדם הלאה ונחשוב איפה באמת קל יחסית לקיים מדיניות של עירוניות טקטית'. 

תיים, גם עם מומחי תחבורה ותנועה. וסימנו את הקטע והתייעצתי גם עם פעילים חבר

של דרך רבין שבין ויצמן, מהקניון, עד דרך השלום כאיזשהו מקום שיחסית קל לעשות בו 

שביל אופניים טקטי. יש שלוש סיבות בגדול. אחת, זה גם הנקודה הכי טובה מבחינת 

כבר יש שביל אופניים.  חיבור לשבילים אחרים. בדרך רבין בחלק הראשון שלה עד הקניון

וגם בקצה השני שלה בדרך השלום זה מתחבר לשבילי אופניים של מזרח תל אביב, של 

 ביצרון שם. 

דבר שני, יש שם גם בנסיעה לשני כיווני התנועה, יש משהו שנראה כמו חצי נתיב. אפשר 

תיב לראות את זה בתמונה למטה בהצעה. שבעצם יש מכוניות חונות, ואז יש עוד חצי נ

שהוא מת. שרכבים לא יכולים לנסוע בו, ואז עוד נתיב. בעצם מה שאני מציע זה לקרב 

במעט את הנתיב חנייה לפסי ההאטה שאנחנו רואים, ובעצם ליצור שביל אופניים טקטי 

מופרד, איפה שהמכוניות חונות עכשיו בתמונה. זה עלות תקציבית שהיא מאוד נמוכה. 

, לסמן שבילי אופניים. לפעמים, פה יש איזשהי חומה זה בגדול לקחת, לצבוע את זה

טבעית של המכוניות שחונות. אבל באופן כללי גם אפשר לסמן את זה עם עמודים. זהו. 

אחרי התייעצויות, זה באמת ההתקדמות לעירוניות טקטית שאנחנו יכולים לעשות בצורה 

מציע שנצביע על  הכי מהירה. כמובן שנשמח לכל התקדמות אחרת, אבל בינתיים אני

  הדבר הזה. 

טוב, גם ההצעה הזו לצערי היא די מיותרת ולא צריכה להגיע למועצת העיר : מר רן קוניק

ולכן אנחנו נצביע על הסרתה מסדר היום. מועצת העיר וחבריה, כולל אני, אגב, עם כל 
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הכבוד לכולנו, לא יכולים  לקבל החלטה כזו מבלי שאנחנו מבינים את המשמעות  

מקצועית שלה. בשביל זה יש יועצי תנועה ואנשי מקצוע. אנחנו יכולים להצביע להקים ה

שביל אופניים טקטי, ואף אחד, כולל אני, לא בדיוק נדע על מה הצבענו. מעבר לזה 

ן יש כבר תכנון מאוד מאוד מתקדם. שלהערכתי גם יצא לפועל בחודשים שבדרך רבי

ת הרמזור ברבין פינת רביבים, בהצטלבות הקרובים. אישרנו כבר בוועדת התנועה א

שהיא הצטלבות קטלנית. נהרג שם רוכב אופנוע לפני שנתיים שלוש. ולכן כל הציר הזה, 

התכנון שלו על שולחנו של הרפרנט הרלוונטי במשרד התחבורה, כולל שביל אופניים. לא 

פניים טקטי. טקטי אלא רגיל. ולכן זה לא המקום להצביע בישירה הזו על הקמת שביל או

אם כבר, זה צריך לעבור אישור של ועדת תנועה, המלצה, ולבוא לפני מועצת העיר. כי 

 ההמלצה, בדיוק כמו שמנציחים אנשים בוועדת שמות או בכל, 

  -אין לי יכולת לקדם את זה דרך שם. אני מאוד אשמח שאתה : ד"ר ניר קורן

וח שיקדמו, אבל היכולת קיימת יש יכולת לקדם את זה דרך שם. לא בט: מר רן קוניק

והיא צריכה להיות שם. אתה גם יכול עכשיו להעלות שננציח אדם כזה או אחר. אבל זה 

לא עובד ככה. כי יש קודם ועדת שמות, שצריכה לאשר. ואז היא מביאה את זה בפני 

 מועצת העיר. 

 בסדר גמור. מועצת העיר היא מעל הוועדות. : ד"ר ניר קורן

לא, אבל מועצת העיר מאשרת דברים מקצועיים שהוועדות מחליטות.  :מר רן קוניק

אתה אחרת אפשר לייתר את הוועדות. אתה כל הזמן רוצה לכנס את הוועדות. עכשיו 

 אומר 'בוא נחליט', 

לא, אבל זו ועדה מקצועית. זו לא ועדה שיש בה מקום לנציגי ציבור. זו : ד"ר ניר קורן

  -ועדה שלאף אחד מאיתנו 

לא, אבל יש ועדת בטיחות ותחבורה שאתה משתתף בה. ושם זה צריך : רן קוניקמר 



21 
 

 לעלות. 

 אבל ועדת בטיחות ותחבורה, זה לא בסמכותה כל הנושא של תמרורים, : ד"ר ניר קורן

אבל היא ממליצה. ואם היא ממליצה לעשות שביל טקטי, אז זה יעלה בפני : מר רן קוניק

ת העיר לא אנשי מקצוע והם לא אוכפים החלטות של מועצת העיר להחלטה. חברי מועצ

 ועדות מקצועיות. נתתי לך דוגמה של ועדת השמות. מה ההבדל? 

אני מבין ועדת השמות. אבל ועדת השמות מיועדת במיוחד בשביל זה. : ד"ר ניר קורן

לנו, כחברי מועצת עיר יש את הבמה הזאת, את הזירה הזאת, כדי להציע דברים בכל 

 שאנחנו לא חברים בהם. הוועדות 

אנחנו לא מצביעים על דברים בצורה כזו פה. אולי במקומות אחרים כן. כי : מר רן קוניק

כל אחד מהיושבים פה צריך להבין על מה הוא מצביע, ואני לא בטוח שהוא יודע.זה 

שנתת שתי הדמיות פה והחלטת שיש נתיב וחצי וזה, זה יפה מאוד. אני מכיר את 

אני מקבל אותם מדרור ומהבחור השני מעיריית תל אביב בערך כל  השקפים האלה.

 יומיים. 

לא יודע מי זה הבחור השני. אבל כן, אני התייעצתי עם פעילים חברתים, : ד"ר ניר קורן

  -התייעצתי 

 אייל סנטו. אני מכיר את כל הפעילים. : מר רן קוניק

 לא יודע מי זה. : ד"ר ניר קורן

ה. זה בחור דווקא נחמד. גם דרור בחור נחמד. הכל ידוע. אבל יש לא משנ: מר רן קוניק

הסדרה, בלי קשר לדרך רבין. במקרה בחרת בקטע שהוא מיועד כבר לביצוע וזה יעשה 

 גם צחוק מאיתנו לעשות משהו שלושה חודשים אחרי זה. 

זה ממש לא יעשה צחוק מאיתנו. זה משהו שאפשר להוציא אותו לא : ד"ר ניר קורן

 שה חודשים ולא בשלושה שבועות, אלא בשלושה ימים. בשלו
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ניר, אנחנו לא עובדים בשליפות. אני לא יודע מה זה תוך שלושה חודשים. : מר רן קוניק

אני לא יודע מה זה לבוא ולצייר סימנים של אופניים על הכביש. זה לא כזה פשוט. בטח 

 ריותנו. לא בציר תנועה כזה שהוא גם ציר בין עירוני, שלא רק באח

אתה יכול להסתכל על כל עיר באירופה ולהראות שהם הוציאו את זה : ד"ר ניר קורן

 בשלושה ימים אחרי התפרצויות קורונה במדינה שלהם. 

אני לומד הרבה, מנסה, כולנו אני חושב, ממה שקורה בעולם ובאירופה. פה : מר רן קוניק

שבכלל לא באחריותינו  במדינת ישראל זה עובד קצת אחרת. הציר הזה הוא ציר

 הבלעדית, כי הוא ציר בינעירוני. 

אנחנו לא יכולים לעשות בו מה שאנחנו רוצים בלי אישור של משרד התחבורה. בגלל 

שהוא בינעירוני. יש כמה צירים כאלו, כולל בן גוריון, רבין, דרך השלום וכו'. טוב, אנחנו 

  אוקיי.  מסירים את ההצעה הזו מסדר היום. מי בעד? מי נגד?

 

הצעה: להסיר מסדר היום את ההצעה לסדר של מר ניר קורן בנושא 

 הקמת שביל אופניים טקטי בדרך יצחק רבין. 

לי ניב, אלי הולצמן, אביעד מנשה, סיון -בעד: רן קוניק, אור 10הצבעה: 

גולדברג, איתמר אביבי, בני רייך, מושיק גולדשטיין, יעקב 

 שטרן, אלעד רוזגוביץ. 

 ויוי וולפסון, גלית לנדסהוט, ניר קורן, אורי קרמן . נגד: 4

הקמת הצעה לסדר מאת חבר המועצה, מר ניר קורן, בנושא החלטה: 

הוסרה מסדר היום,  שביל אופניים טקטי בדרך יצחק רבין

 ברוב קולות. 
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מעל גגות מבני ציבור   .p.vאישור סיוע במימון ממפעל הפיס להקמת מערכת  .6

 ברשויות. 

 

מעל גגו  .p.v, אישור סיוע במימון מפעל הפיס להקמת מערכת 6סעיף מס' : רן קוניקמר 

מבני ציבור ברשויות. בעצם המתקנים הסולאריים. אתה רוצה לומר על זה משהו, מאור? 

תסביר במשפט אחד מה המשמעות של הסיוע ממפעל הפיס. הוא יסביר גם מה 

 א יחדד אותו. סמנכ"ל העירייה. הפרויקט. את הפרויקט אישרנו, בזמנו. אבל הו

ערב טוב. האמת היא שנשלחו חומרים מקדימים, אז הסבר כללי : מר מאור יבלושניק

היה. אם יהיו שאלות כמובן אני אענה. אגב, אני אזכיר שהתב"ר לביצוע כבר אושר לפני 

כמה ישיבות מועצה. אנחנו מדברים כרגע על אישור הלוואה שבעצם נועדה לתת 

לרשויות לקדם את הפרויקט הזה. הרעיון הוא לקחת הלוואה שאמורה לכסות  אינסנטיב

את רוב עלותו של הפרויקט, שבסופו של דבר גם יניב הכנסה קבועה לתקציב השוטף של 

העירייה, שכמובן ישרת את העירייה לפעילות השוטפת, חינוך, תרבות, פנאי, כל מה 

מיליון. הפרויקט  9.1ת על סכום כולל של שנוגע לפעילות העירייה. בגדול ההלוואה מדבר

מיליון. יש איזשהי דלתא שהעירייה משלימה. הצפי להחזר הכנסה  10-כולו מוערך בכ

שנה. כך שהמשמעות היא בעצם  25הוא סדר גודל של תשע שנים ומשך חיי המערכת 

שנים. שזה מסתכם  15, 16-הכנסה קבועה לעירייה, אחרי תקופת החזר ההלוואה, של כ

מיליון שקלים לתקציב השוטף של העירייה בפעילות. אני אענה על שאלות,  10במינימום 

 אם יש. 

 יש שאלות בנושא, מישהו? אם אין שאלות, אז נצביע. מי? יעקב? : מר רן קוניק

שאלה אחת. אמרתי את זה למאור במייל, אבל זה נראה לי גם נכון : עו"ד יעקב שטרן
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אמר ברמה העירונית. אמנם זה לא רלוונטי לעכשיו, אבל לעתיד לבוא. אבל אני חושב שיי

כמו, אגב, בבית שמש. הם החליטו שהכסף העתידי שייכנס, המוסדות שעליהם מותקנים 

המתקנים האלה יהיו שותפים להכנסות, גם כאמירה ערכית וגם שירגישו שותפים ולא רק 

  -שהגג שלהם משמש כמשהו 

 זה הרעיון פה, לא? בבתי ספר? : וניקמר רן ק

ון הוא פעם אחת, יש ערך מאוד גדול אקולוגי, חינוכי, בעצם זה כן, הרעי: מאיר יבלושניק

שאנחנו מתקינים את המתקנים. כי בעצם אנחנו מייצרים חשמל משמש ולא מנפט. זה 

זה פעם אחת. פעם שנייה, יש גם איזשהו תמריץ שאנחנו ניתן באופן רוחבי, אגב 

דיפרנציאלי. לא כל בתי הספר יכניסו אותו דבר. ואנחנו לא נעשה את החשבון הזה בבתי 

ספר. אנחנו נגדיר סכום רוחבי לכל בתי הספר. אגב, גם בית ספר, אני חושב שבן גוריון, 

הגג שלו לא היה מספיק גדול בשביל להכין פאנלים. בכל זאת גם הוא יקבל איזשהו 

 עירוני, רוחבי, לכל בתי הספר, בגין הפרויקט הזה. תמריץ, כי התמריץ יהיה 

טוב. אז אנחנו נצביע. מי בעד אישור הסיוע, הלוואה, ממפעל הפיס? כולם, : מר רן קוניק

 פה אחד? תודה. 

 

 פה אחד. הצבעה: 

מעל גגות  PVממפעל הפיס להקמת מערכת  ןאושר סיוע במימוהחלטה: 

 מבני ציבור ברשויות, פה אחד. 

 

 ר מינוי הרב שי פירון כיו"ר דירקטוריון "תלמה ילין" במקום רו"ח מירב הלר.אישו .7

 
. אנחנו מביאים לאישור את מינויו של שר החינוך לשעבר, הרב שי 7סעיף : מר רן קוניק
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פירון, שהסכים, חייב לומר את זה במלוא ההערכה, לשמש יו"ר עמותת תלמה ילין, 

 מר על זה משהו, או שניגש להצבעה? אורי. במקום רו"ח מירב הלר. מישהו רוצה לו

האמת שאני רוצה לשאול כמה דברים. כי זה באמת מאוד יפה ששי פירון : מר אורי קרמן

הסכים לבוא להיות יו"ר הדירקטוריון, זה נפלא. אבל אתם בטח זוכרים שביקשתי פה 

. אבל בכל לפני כמה וכמה ישיבות שנערוך דיון על מה שקורה בתלמה ילין ואתם סירבתם

זאת הייתי רוצה, אם אנחנו ממנים פה יו"ר, אז לקבל איזו תמונה. קודם כל למה היו"ר 

הקודמת עזבה את תפקידה אחרי שנה, פחות או יותר, שנה ורבע. ומה מצב הגירעון 

בבית הספר? החלטנו, החלטתם אתם, לא כל כך הבנתי את העניין הזה, אבל בזמנו 

שקלים לכסות את הגירעון, או קראתם לזה תוכנית  העירייה העבירה חצי מיליון

ההבראה. איפה תוכנית ההבראה של בית הספר? שכר הלימוד שבית הספר יגבה בשנה 

הקרובה נמוך באלפי שקלים לכל תלמיד משכר הלימוד שהוא גבה באופן לא חוקי, או 

ר הזה, לפחות לא מאושר בשנים הקודמות. איך זה יעבוד פתאום? איך פתאום בית הספ

שנמצא בגירעון, ששוב, כיוון שהדירקטוריון לא מתפקד, אני לא באמת יודע מה קורה 

שם, אפשר לקבל איזו תמונה על מה קורה כשממנים יו"ר חדש? זה בעצם מה שאני 

 מבקש. 

ובטח לא תחת הסעיף הזה. אנחנו עכשיו מצביעים על אפשר, אבל לא פה. : מר רן קוניק

 עושים דיון על בית הספר. אתה חבר דירקטוריון, אתה זכאי,  אישור של שי פירון ולא

אתה יודע מתי לאחרונה הוא התכנס? לא, זו עמותה עירונית והעירייה : מר אורי קרמן

 פה לא ... מה קורה שם. 

אבל יש לדברים האלה סדר.  אתה יכול, גם כחבר מועצה וגם כחבר : מר רן קוניק

  דירקטוריון, לדרוש כל מה שקשור,

מיליון שקלים,  2ביקשתי שנערוך דיון וסירבתם. לא רציתם. גירעון של : מר אורי קרמן
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העברנו חצי מיליון שקל, על מה? אמרתם תוכנית הבראה. איפה תוכנית הבראה? זה לא 

 מעניין פה אף אחד? 

אני מסביר לך, אבל אתה לא נותן לי. אנחנו עכשיו בסעיף שקשור למינוי : מר רן קוניק

 לעמותה. אנחנו לא בדיון על בית הספר. אתה יכול להגיש שאילתה,  יו"ר

 סירבת לדיון על בית הספר. : מר אורי קרמן

נכון. כי אנחנו הולכים לעבור עכשיו בית ספר, בית ספר, במועצת העיר : מר רן קוניק

 ולהתחיל לנתח אותו. 

 לא כל בתי הספר הם העמותות עירוניות. : מר אורי קרמן

יש לדברים האלה נוהל משפטי. אתה גם כחבר בעמותה יכול לדרוש את כל : וניקמר רן ק

 מה שביקשת. אין שום דבר, 

 דרשתי ולא קיבלתי כלום. : מר אורי קרמן

 בסדר. אז תפנה למשרד הפנים ולרשם העמותות. : מר רן קוניק

 אתה יודע מה? רעיון טוב. בסדר. : מר אורי קרמן

 תפנה. : מר רן קוניק

דווקא אורי זה סימן מה שרן אומר לך, שיש פה עוד ... להתייחסות : יעקב שטרן עו"ד

 ודמות כזאת שמגיעה, אז קל וחומר, 

 יש לו שאלות לגיטימיות. : מר רן קוניק

 הבעיה זה לא פירון. מאוד מבורך שהוא מגיע. : מר אורי קרמן

להגיד למה יו"ר  יש לו שאלות לגיטימיות. מועצת העיר זה לא המקום: מר רן קוניק

 החליטה להפסיק או לא להפסיק. 

 אה, זאת היתה החלטה שלה. : מר אורי קרמן

בוודאי. היא לא פוטרה. אנחנו מברכים על הגעתו של דמות כמו שי פירון. : מר רן קוניק
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אני חושב שכולם צריכים לברך. רובנו לפחות. לא יודע, יש כאלו שאולי מתנגדים, זה 

יו בעיות בבית הספר. זה לא המקום להיכנס מי אשם, מה אשם, מה בסדר. ואין ספק שה

 הנתונים. זה גם לא מדויק מה שאמרת לגבי הגבייה הלא חוקית. 

 מה לא מדויק? : מר אורי קרמן

לא מדובר על שנים. מדובר, להבנתי, על שנה אחת. אבל לא נפתח את זה : מר רן קוניק

מועצה, זכותך לבקש לעיין ולקבל איזה פה. אתה כחבר גם בעמותה עצמה וגם כחבר 

מסמך שתרצה. זאת עמותה. יש גם את כל החומר ברשם העמותות. אתה יכול לקבל 

הכל. ואם לא נותנים לך, אני אומר לך באמת כעצה, תפנה לאנשים, אני לא מאמין שאם 

תבקש משהו עכשיו מהנהלת בית הספר, יש מנהל חדש, יו"ר חדש, ולא תקבל. עושים 

ית הבראה, עוברים עליה, מצמצמים, קוצצים, מתייעלים. עובדים על זה אנשים מאוד תוכנ

רציניים. אתה מכיר אותם. אני חושב שהאמירה שהדירקטוריון לא מתפקד קצת עושה 

עוול לאנשים ממנהל החינוך שנמצאים שם. ועזרו להתגבר על המשבר שהיה, שבעתו גם 

זוב. זה קורה. זאת עמותה ובית ספר שיקר מנהל בית הספר עזב וגם יו"ר החליטה לע

 לכולנו. וכרגע אנחנו מצביעים על מינויו של שי פירון. זה הכל. 

 שיהיה לו בהצלחה. : מר אורי קרמן

כולם בעד. אלעד אוקיי. מי בעד? בעד כולם. לא? מי נגד? מישהו נמנע? : מר רן קוניק

ו באמת בלי ציניות ובלי כל התנגד. אז אושר ואנחנו באמת מאחלים לשי פירון, עכשי

הבעיות שיש לבית הספר, דמות כזו שבאמת תשמש כיו"ר בית הספר, אני חושב שזו 

בשורה מאוד משמחת. ונאחל לו ולבית הספר, יש גם מנהל חדש, ד"ר דן שגיב. איש 

אומנות, מוסיקה. מהפקלוטה למוסיקה במכללת לוינסקי, אם אני לא טועה. אז צוות חדש 

 הצלחה. ונאחל לו ב
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לי ניב, אלי הולצמן, אביעד מנשה, סיון -בעד: רן קוניק, אור 14הצבעה: 

גולדברג, איתמר אביבי, בני רייך, מושיק גולדשטיין, יעקב 

 שטרן, ויוי וולפסון, גלית לנדסהוט, ניר קורן, אורי קרמן.

 נגד: אלעד רוזגוביץ, 1

וריון ביה"ס אושר מינוי הרב שי פירון למינויו כיו"ר דירקטהחלטה: 

 "תלמה ילין", במקום רו"ח מירב הלר, ברוב קולות. 

 

, בנק לאומי, סניף 33298/80אישור המועצה לשינוי מורשה חתימה בחשבון מס'  .8

, 040355760, גבעתיים, ע"ש ביה"ס לאה גולדברג: גב' יפעת שטיינר, ת.ז. 988

, במקום מר 15.8.2020מנהלת ביה"ס הנכנסת תהיה מורשת חתימה החל מתאריך 

 , מנהל ביה"ס היוצא.029631769יובל תמרי, ת.ז. 

 

אנחנו בסעיף טכני של אישור לשינוי מורשה חתימה בחשבון בית הספר : מר רן קוניק

תמרי עוזב. ונכנסת לאה גולדברג. גם שם יש חילופי מנהלים. מנהל בית הספר, יובל 

ינוי מורשי החתימה. כולם מנהלת חדשה, יפעת שטיינר. ואנחנו נדרשים לאשר את ש

 בעד? בעד, פה אחד. 

 

 הצבעה: פה אחד. 

, בנק לאומי, 33298/80אושר שינוי מורשה חתימה בחשבון מס' החלטה: 

 , גבעתים, ע"ש ביה"ס לאה גולדברג, פה אחד. 988סניף 
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אישור המועצה לקיום אירוע חתונה לזוגות תושבי גבעתיים, בשל מגבלות  .9

צפה הכוכבים שבגן העלייה השנייה. עיריית גבעתיים תסייע הקורונה, ברחבת מ

במתן מקום ושירותים נלווים שאינם בעלות כספית ישירה אלא ממשאבי עירייה 

 הקיימים ממילא. 

 
. אישור המועצה לקיום אירוע חתונה לזוגות תושבי גבעתיים. בשל 9סעיף : מר רן קוניק

ך שקורה במספר רשויות. כמעט בכל מגבלות הקורונה, ודאי שמעתם, זה מהלך מבור

רשות היום, לדעתי. ואנחנו שמחים להיות חלק מזה גם. במידה ותאשרו. קיום של חתונה 

איש, זה  20לזוגות תושבי גבעתיים. אנחנו במסגרת מגבלות הקורונה, חתונות של עד 

 שטח פתוח. מי שמזמין זה החתן והכלה. אנחנו מדברים באמת על יוזמה. המיקום הוא

ברור, גם זוגות בגן העלייה השנייה. זה המיקום שבחרנו, ברחבת מצפה הכוכבים. 

להטב"ים. כל זוג שמתחתן, יכול לקבל מאיתנו את העזרה. נמצא פה ליאור. ליאור, אתה 

 רוצה להגיד איזה משפט שניים על זה? כמה קיבלת, טלפונים, מה, מו, מי. 

לי, -עה. אז קודם כל בהקשר למה שאמרה אוררציתי להוסיף משהו בהצ: גב' ויוי וולפסון

שבעצם יהיה כתוב כל סוגי חתונות. כדי שאנחנו לא נמצא את עצמנו  אחר כך מתווכחים. 

זה כן, זה לא. ודבר שני, רציתי באמת, כיוון שאנחנו נותנים באמת לזוגות האלה משאב 

 טוב, אז להוסיף שזה מחייב את הזוגות,  

 סוגי הזוגות, אבל המועצה הדתית תחתן שם. כל : מר מושיק גולדשטיין

בסדר, בסדר, יאללה. אבל רציתי להוסיף שהזוגות, למשל אם יש כיבוד : גב' ויוי וולפסון

או אם יש זה, הם מחויבים להשתמש באנשים או בשירותים עירוניים. זאת אומרת אם 

ים האלה בתוך הם הולכים לקנות עוגה או משהו כזה, שיהיו מחויבים לרכוש את השירות

 העיר. ואז אנחנו עושים בעצם משהו תוספתי, 

לא בטוח נראה לי שליאור יגיד לך שזה כבר קיים. אז בואי נשמע אותו. : מר רן קוניק



30 
 

 שאפשר לחייב, אבל בוא נראה. להמליץ. 

אז כמה מילים על הנושא. מרגע שרן בעצם פרסם את הפוסט, אז הגיעו אלינו  ליאור:

חלקם כמובן גם לא של תושבי גבעתיים, ואנחנו מקפידים בסינון עשרות טלפונים. 

הראשוני, שיהיו תושבי גבעתיים. לפחות שאחד מבני הזוג יהיה תושב גבעתיים. עוד דבר 

שאנחנו מקפידים עליו זה לא יותר מפעמיים בשבוע, בימים שני ורביעי, גם כדי לא 

לא להעמיס על ציבור התושבים  להפריע לפעילות המצפה, שהיא בימים אחרים, וגם כדי

איש. ואנחנו בשיחות הטלפון  20במקום. ההגבלות, כמו שראש העיר אמר, הם כרגע 

ולאחר מכן בהסכמים איתם, אחרי שאתם תאשרו את זה, אנחנו מגדירים לכולם שגם אם 

 50-תהיה פתיחה של הנושא של חתונות והגדלת כמות הקהל, אנחנו לא נאפשר יותר מ

דיין אנחנו במקום ציבורי קטן ואנחנו בעצם באים להקל ולא לעשות להם את איש. כי ע

 האירוע ההמוני שלהם במקום. 

לגבי מה שאמרת עם בעלי מקצוע. משיחות הטלפון שהיו לנו עד עכשיו, רובם הגדול לא 

מביאים בעלי מקצוע אלא כיבוד קל וצלם וכאלה. לכולם אנחנו ממליצים על בעלי מקצוע 

נו קשר  מתוך גבעתיים. חלקם מחויבים לבעלי מקצוע שהם התחייבו להם עוד שיצרו אית

והוא  12.8-במקום ששם הם התכוונו לעשות חתונה. למשל אם מישהו תכנן חתונה ב

סגר על צלם, אז הוא מחויב לבוא עם הצלם הזה לאירוע שלנו. כך שאנחנו יכולים 

א נגרום להם לשלם סתם את להמליץ, אנחנו לא יכולים לחייב אותם. אנחנו גם ל

ההתחייבויות שלהם. אבל אנחנו מנסים לכוון אותם לעבוד עם בעלי מקצוע מתוך העיר. 

לחודש, שעליה אנחנו כבר עובדים  12-אני יכול להגיד שבחתונה הראשונה שמתוכננת ב

 עתיים, מישהו שיש לו בית קפה, איך זה נקרא? יותר מדויק, הקייטרינג הוא מישהו מגב

 לא משנה. : רן קוניקמר 
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מישהו מגבעתיים. השעות, ואנחנו מגבילים אותם עד שעה עשר, למרות שהחוק : ליאור

מאפשר גם עד אחת עשרה. אנחנו מגבילים עד עשר, ומוסיקה בצנעה ולא בפול ווליום 

 של מועדון ריקודים. זהו. 

  –צריך לציין שזה רק חתונות. היו פניות : מר רן קוניק

פניות לבר מצוות, גירושין, בריתות וכדומה. אנחנו מאפשרים רק חתונות, לכל היו : ליאור

סוגי החתונות. אנחנו גם לא מגדירים להם. מי שרוצה מביא רב ומי שרוצה מביא מישהו 

אחר שיחתן אותו. אנחנו לא נכנסים לנושא הזה בכלל. ייאמר לזכות המועצה הדתית 

 שא. שהיא תורמת את החופה הניידת לטובת הנו

 אה, יפה.  : מר רן קוניק

 גם לזוגות ... : מר מושיק גולדשטיין

 אולי אפשר לעשות שם שולחן לרישום, לתת להם את האישור. : מר רן קוניק

 ובקר מגיע למדוד חום לכולם. : ליאור

 ליאור, תודה. כן, איתמר. : מר רן קוניק

א יכולים לחייב אותם לקנות אני אמשיך לשאלה של ויוי. אמנם אנחנו ל: מר איתמר אביבי

בעסקים מקומיים, אבל אנחנו מעודדים, כמו שליאור אמר. וזו הזדמנות מעולה להגיד על 

הקמפיין שהיום הושק וייכנס לתוקף משבוע הבא לשלושה שבועות בגבעתיים, שאנחנו 

הראשונים שיקנו כל שבוע בעסקים  50מעודדים לקנות בעסקים מקומיים. כל מי שיקנה, 

שקלים הטבה לאירועי פנאי  250תתפים במבצע, יקבל מאיתנו, מעיריית גבעתיים, שמש

ותרבות מקהילתיים. זה שיתוף פעולה של היחידה לקידום עסקים יחד עם קהילתיים. 

 ואנחנו מאוד שמחים על כך. 

 יפה. יישר כוח. אוקיי. : מר רן קוניק
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קסימה, באמת. אני חושב שזו רק הערה. אני מצטרף לברכות. יוזמה מ: עו"ד יעקב שטרן

רוצה להגיד תודה רבה גם, אמנם לא בשורה אדירה. באמת תודה לכל מי שעוסקים. אני 

סיימנו, אבל אני רוצה להגיד גם תודה על האירוע היום. אני חושב שישיבת מועצה גם על 

 פי הכללים וגם מאוד מכבדת. 

ני אגיד אותו בכל זאת, כי אני ותודה אחרונה, אמנם זה לא רלוונטי לסעיף הזה, אבל א

כבר מדבר, בשוונג, זה לעובדי האגף לשירותים חברתיים, שלפני כמה ימים חזרו 

לעבודה מלאה אחרי תקופה ארוכה של שביתה ומאבק. אנחנו מאוד אוהבים אותם ומאוד 

גאים בהם ואנחנו בטוחים שעכשיו, עם ההסכם החדש, גם הדברים יבואו לידי ביטוי מול 

 ת לציבור. השירו

אנחנו כמובן מצטרפים בכלל על כל העבודה שהם עשו בחודשים : מר רן קוניק

האחרונים. לא רק הם, אבל אין ספק שהאגף הזה היה בחזית המאבק, נקרא לזה כך. 

אוקיי. אז אמרת תודה גם, יפה. אנחנו מצביעים בעד אישור קיום החתונות בגן העלייה. 

 דה. מי בעד? כולם בעד, פה אחד. תו

 

 הצבעה: פה אחד. 

אושר קיום אירוע חתונה לזוגות תושבי גבעתיים, בשל מגבלות החלטה: 

הקורונה, ברחבת מצפה הכוכבים שבגן העלייה השנייה. 

עיריית גבעתיים תסייע במתן מקום ושירותים נלווים שאינם 

בעלות כספית ישירה אלא ממשאבי העירייה הקיימים 

 ממילא, פה אחד. 
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המועצה להארכת שירות לרו"ח מירב הלר, בדירקטוריון תאגיד מי  אישור .10

 גבעתיים. 

 

. חזרנו למירב הלר. אנחנו נדרשים לאישור להארכת קדנציה 10סעיף : מר רן קוניק

נוספת של שלוש שנים בתור דירקטורית בתאגיד מי גבעתיים. מי בעד? מישהו נגד? 

 כולם בעד. 

 

 הצבעה: פה אחד. 

ארכת שירות לרו"ח מירב הלר כחברה בדירקטוריון אושרה ההחלטה: 

 תאגיד מי גבעתיים, פה אחד. 

 

 אישור המועצה להקמת ועדת בריאות עירונית.  .11

 
את רוצה להסביר . אישור המועצה להקמת ועדת בריאות עירונית. 11סעיף : מר רן קוניק

 לי, כמה מילים? בתור מי שמרכזת את זה. -את זה, אור

 יש הרכב עירוני, של חברי מועצת עיר? : פסוןגב' ויוי וול

 אנחנו נשמע את ההסבר. זאת ועדה מקצועית. : מר רן קוניק

 מה זה מקצועית? אז למה אנחנו צריכים לאשר אם זה משהו שבתוך, : גב' ויוי וולפסון

אנחנו רוצים לאשר. לא צריכים. רוצים. גם זה סעיף שלא היה אמור : מר רן קוניק

לי .ואז -ע. אנחנו מביאים אותו. זה דבר חשוב. אבל בואי נשמע את אורלכאורה להגי

 תוכלי גם לשאול שאלות. 

תוכנית עירונית לקידום בריאות, המטרה של ועדת הבריאות היא לגבש  :לי ניב-גב' אור
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שנוגעת בתזונה, באורחות חיים, בפעילות ספורטיבית עממית. בעצם הוועדה הזאת 

וכנית העירונית. אנחנו רוצים להצטרף לתוכניות כמו רשת ערים תהיה גוף ההיגוי של הת

בריאות ופרויקט אפשרי בריא, ואחד התנאים להצטרף לתוכניות האלו הוא קיום ועדה 

 כזו. לצד תנאים נוספים, אבל זה התנאי העיקרי. זהו, זו מטרת הוועדה. 

כים להיות שם חברי מועצת אז שוב אני חוזרת. אם זו ועדה עירונית, צרי: גב' ויוי וולפסון

עיר. ועדת בריאות זו אחת מועדות הרשות שקיימות בערים אחרות. אני מברכת על זה 

שסוף סוף בעיריית גבעתיים תהיה ועדה כזאת. אבל אין שום סיבה שבגבעתיים לא יהיו 

 חברי מועצת עיר חברים בוועדה הזאת. 

 ועדה. יש חברת מועצת עיר, שעומדת ברשות הו: מר רן קוניק

 זה לא מספיק. הסידור הזה הוא פשוט המצאה מקומית. : גב' ויוי וולפסון

 לא, לא. : מר רן קוניק

המצאה יצירתית למדי. אבל זה ממש לא לעניין. אפשר להחליט גם : גב' ויוי וולפסון

 באותה מידה שוועדת צעירים, רק איתמר ישב שם. ועדת היגוי. כי זאת ועדת רשות. 

 נכון, ועדת רשות.  :מר רן קוניק

 זה פשוט לא נכון. ועדת רשות אומרת שהעירייה, : גב' ויוי וולפסון

ועדת רשות יכולה גם להיות, ויוי, שלושה חברים. עם חבר מועצה אחד : מר רן קוניק

  -ועובד עירייה ותפקיד 

אז אני שואלת אותך למה כל כך חשוב לך להרוס את הדבר הבסיסי, : גב' ויוי וולפסון

 חיים הדמוקרטיים הבסיסיים שקיימים בערים? ה

 נהפוך הוא. : מר רן קוניק

נכון. אז כנראה שאם אנחנו נלך לבג"צ או נלך לבית המשפט, נקבל : גב' ויוי וולפסון

איזשהי תשובה כזו שאפשר היה. אבל למה כל כך חשוב היה לך לעשות את הדברים 
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לי, -לא מתקבלת על הדעת? אורבצורה עקומה? בצורה כמה שפחות משתפת ובצורה ש

אני באמת לא מבינה למה בוועדת בריאות חשוב לך שלא יהיו חברי מועצת עיר, כמו 

בערים אחרות? באותה מידה שיש ועדת צעירים ובאותה מידה שיש ועדת  נוער, זה 

 כאילו אנחנו יכולים פשוט לייתר ממשמעות את כל הוועדות, חוץ מוועדות חובה. 

ואני רוצה באמת, בהזדמנות הזאת, חבל לעשות את זה. זה קורה זה? למה לעשות את 

אותו דבר במועצת נשים. זו אחת הערים, ועם כל הכאב אומרת את זה, שהכי פחות 

פעילות. נכון, אתן עושות כל מיני אירועים בתוך קהילתיים. זאת לא היתה המטרה. 

ות, ועדות עירוניות המטרה היא לשתף כמה שיותר תושבים. זאת המטרה של הוועד

 נועדו, 

 את טועה ומטעה.  :לי ניב-גב' אור

 אני טועה ומטעה, אבל תני לי לסיים. : גב' ויוי וולפסון

 את מטעה.  :לי ניב-גב' אור

נכון, נכון, נכון. באמת, לקחת עכשיו גם את הנושא של בריאות, שזו : גב' ויוי וולפסון

עותיות בדיוק כמו איכות הסביבה וכמו באמת אחת הוועדות המשמעותיות, שבאמת משמ

כדי שמישהו ירגיש פה שהיא מנהלת  כל דבר אחר. ולהוציא ממנו את הדבר הזה, למה?

 את זה בלי הפרעות, או בלי שיתוף. למה? חבל. 

פשוט חבל. נכון, כנראה תצליחו להתגבר על הדבר הזה. מאיזשהי דרך, ואז אנחנו נפנה 

העניין? באמת, אני ממש מתקשה להבין. אני הסתכלתי על ויגידו לנו, אבל לא חבל? מה 

זה, הייתי בטוחה, אגב, באמת הייתי בטוחה שיש הרכב ושתיכף תגידו בסדר, אז כל 

אחד. זה פשוט, זה חבל. למה אתן עושות את זה? למה אתם עושים את זה? כאילו מה 

 הפחד מחברי מועצת עיר?  

וד, אני לא אומר את זה בשביל לפגוע, אמרתי לך, ויוי, יש איזשהי הנחת יס: מר רן קוניק
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את יודעת, הייתי במקום שלך חמש שנים, יש פעילויות שמתבצעות ללא חברי 

האופוזיציה. מה לעשות. יש גם לפעמים ועדות קטנות, מקצועיות, ועדות רשות, של 

יה שלושה אנשים, של ארבעה אנשים, בלי נציגות של האופוזיציה. זה קורה. האופוזיצ

 היא לא חלק מהנהלת העיר. היא אופוזיציה. 

 רן, זו פרשנות שלך.  : גב' ויוי וולפסון

 אני עונה לך. : מר רן קוניק

 הנושא של אופוזיציה, לא, לא, אני כן מפריעה לך. : גב' ויוי וולפסון

 את רוצה להפריע לי, אז בסדר. אני לא אדבר יותר וזהו. : מר רן קוניק

כי כל הדיבור הזה הוא דיבור מיותר. הוא דיבור מייגע. הוא דיבור שלא  :גב' ויוי וולפסון

מתאים. שבא לכסות על מה? על מה בסך הכל אתם מכסים? זה פשוט עצוב. עצוב 

 לראות את זה. 

 טוב, אז סיימנו עם זה שזה עצוב לראות את זה. ובכל זאת, כן, איתמר. : מר רן קוניק

תייחס. קודם כל לוודא, מיכל נציגת הציבור היא אני רוצה גם לה: מר איתמר אביבי

 לי? -רופאת ילדים, נכון, אור

 כן, ד"ר מיכל. : מר רן קוניק

בוועדה כזאת. הייתי רוצה, קודם כל זה מבורך מאוד שיש איש מקצוע : מר איתמר אביבי

קודם כל על טל גזית להעיר פה, שכתוב מנהל מחלקת צעירים, אז טל הוא מנהל מחלקת 

ר, ושווה אולי להוסיף גם את שי, מנהל מחלקת הצעירים. והייתי שמח גם להוסיף, הנוע

להציע להוסיף נציג מרישוי עסקים. שהעסקים גם יהיו מתווכים פה, ויהיה אפשר להוריד 

 להם את ההחלטות מוועדת הבריאות.  

 וגם נציג מועצה דתית. : מר מושיק גולדשטיין

 ה לא אני אציע.  זה אתה תציע. ז: מר איתמר אביבי
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לי. את לא רוצה להציג אותם? כי לא -לא הקראת את חברי הוועדה, אור: מר רן קוניק

 בטוח, 

חברי הוועדה הרשומים כאן, אני התבקשתי לרכז את הוועדה הזו. קרין  :לי ניב-גב' אור

אינס, חברת מועצה. שרון, מנכ"ל קהילתיים. ליאור, מנהל אגף האירועים שעוסק גם 

 ט הקהילתי. עמוס פרישמן, מנכ"ל הפועל גבעתיים? בספור

 מנכ"ל העמותה העירונית לספורט. : מר רן קוניק

זו טעות פה. הוא מנכ"ל עמותת הספורט. ענבל לוין, מנהלת מדור  :לי ניב-גב' אור

הספורט. פז גזית, זו טעות, מנהל מחלקת הנוער. תמי בן דוד, מהאגף לשירותים 

ית. וד"ר מיכל גולן מלכי, שהיא נציגת ציבור והיא רופאת ילדים, חברתיים, עובדת סוציאל

 כמו שאמר איתמר. 

רק להציע, או שזה לא יעלה להצבעה עכשיו, ולהציע כמו שאמרנו את : מר איתמר אביבי

 מנהל מחלקת הצעירים ואת נציג רישוי עסקים, שיהיה פה. 

. אבל לגבי צעירים, בהחלט רישוי עסקים אני לא יודע עד כמה זה קשור: מר רן קוניק

 נבדוק. שימו לב שבגדול, 

 אני יכול להגיד משהו? : ד"ר ניר קורן

 כן. : מר רן קוניק

אני שמח שכל אחד רוצה את הנציג שלו בוועדה, אבל מחזיק תיק החינוך : ד"ר ניר קורן

לא פה, אז אולי צריך גם להזכיר שאין, למיטב מה שאני רואה, אין פה שום נציג של 

 חלקת חינוך. מ

 אבל טל גזית הוא נציג של מנהל החינוך. : מר רן קוניק

 ענבל וטל.  :לי ניב-גב' אור

 וגם ענבל. : מר רן קוניק
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 נראה לי שצריך מישהו מהחינוך הפורמאלי. טל גזית, כבודו במקומו מונח. : ד"ר ניר קורן

 טל מנהל את מדור ספורט בתי ספר, ניר.  :לי ניב-גב' אור

  -בוועדות אין נציג מכל : קב שטרןעו"ד יע

  -אני מבין. אני פשוט חושב: ד"ר ניר קורן

 זה היה אחד השיקולים. : מר רן קוניק

בדיוק על רקע הביקורת שאין את שר החינוך בקבינט הקורונה הארצי, אז : ד"ר ניר קורן

 אנחנו פה במצב כזה טיפה מקביל. 

  -נציגים של  לא, אתה נסחף. יש פה שני :לי ניב-גב' אור

 בכל אופן זה לא מה שרציתי, : ד"ר ניר קורן

 ואם מוסיפים את צעירים זה שלושה נציגים.  :לי ניב-גב' אור

זו היתה רק הערה. רציתי לשאול ישירות את רנית, האם זה חוקי לגמרי : ד"ר ניר קורן

להיות  להצביע על זה ככה. האם זה בסדר שאין נציגי אופוזיציה. האם הוועדה יכולה

 מורכבת רק מהרצון של מי שמקים אותה, או שיש איזשהם נהלים בעניין הזה. 

להרכב ועדת רשות אומר כדלקמן: 'ועדה  162אני מפנה אותך לסעיף : עו"ד רנית בראון

לפחות מחבריה יהיו חברי המועצה, ובלבד שחברי המועצה  10%של המועצה יהיה א', 

יהיה היו"ר'. לא כתוב שצריך להיות מישהו בוועדה לא יפחת משניים, ואחד מהם 

 מהאופוזיציה, לשאלתך. 

נכון. אבל יש את האחוזים לפי גודל הסיעות. ואני חושבת שאם תעשי : גב' ויוי וולפסון

את החישוב על כל הוועדות שבהם אנחנו חברים, אני חושבת שתגיעי למצב שיש בעיה. 

ן הזה של אחוזים, כי על זה בדיוק אנחנו ואני שוב חוזרת, הייתי מחכה, תבדקי את העניי

 מסתמכים. 
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 לא, אבל לא בוועדות רשות, : מר רן קוניק

 גם, זה כולל. רן. : גב' ויוי וולפסון

 את לא מקשיבה מה אומרים לך. : מר רן קוניק

 זה כולל את ועדות הרשות. : גב' ויוי וולפסון

ה. וכשיש שני חברי מועצה, אין אפשר בוועדת רשות עם רק שני חברי מועצ: מר רן קוניק

 נציגויות. 

 רן, תבדוק את זה. יש גם נציגי ציבור. : גב' ויוי וולפסון

 בדקתי את זה. : מר רן קוניק

 נציגי ציבור הם גם נשלחים מטעם סיעות. : גב' ויוי וולפסון

 ה. אין פה נציגי ציבור. יש פה נציגה אחת שהיא רופאה. יש פה עובדי עיריי: מר רן קוניק

 רן, רן, אתה שולף עכשיו תשובות. : גב' ויוי וולפסון

 אני עונה לך. : מר רן קוניק

 תן לרנית לבדוק את העניין. : גב' ויוי וולפסון

 אבל היא עונה לך. : מר רן קוניק

 לא, היא לא עונה לי. כי יש פה עניין, : גב' ויוי וולפסון

בשקט ותתני לה לסיים, תביני. יש  אבל את מפריעה לה באמצע. אם תהיי: מר רן קוניק

 לך מנהג לאחרונה להפריע לכולם באמצע. חבל מאוד. תמשיכי, רנית. 

הסעיף השני אומר ששאר חברי הוועדה יהיו בעלי זכות להיבחר : עו"ד רנית בראון

, ואשר על כל אחד מהם המליצה סיעה 120פסולים לפי סעיף לחברי מועצה שאינם 

 150לבד שההרכב הסיעתי של כל ועדה שהוקמה לפי סעיף המרכיבה את המועצה, וב

כולל את מומלצי הסיעות לפי סעיף זה, יהיה תואם ככל שניתן, נציגי ציבור. זה בעצם 



40 
 

 נציגי הציבור. 

נציגי הציבור של הסיעה ... נציגי ציבור לא מגיעים מאוויר, אלא מסיעות : גב' ויוי וולפסון

 ועצה, או נציגי ציבור מסיעות אחרות. זה בדיוק זה. אחרות. ופה יכול להיות או חבר מ

אני חוזר עוד הפעם. מדובר בוועדה שמורכבת משני חברי מועצה. ומעובדי : מר רן קוניק

 עירייה מקצועיים. לא מנציגי ציבור. אין פה נציגויות של סיעות. 

את זה  אנחנו נבדוק את העניין. אני מציעה לכם להימנע, להביא: גב' ויוי וולפסון

 בהצבעה הבאה. כי זה חבל על הדיון. 

 אז תבדקי, וגם אנחנו נבדוק. ובסדר. זכותך לבדוק. אני אומר עוד פעם. : מר רן קוניק

אני מציעה לא להצביע, אם ככה. בואו נצביע בפעם הבאה. חבל : גב' ויוי וולפסון

 שתצביעו על משהו שהוא לא נכון. 

כלא נכון. אנחנו עוברים על החוק? לא. הו שיתברר מקסימום נצביע על מש: מר רן קוניק

 אני חושב שלא. 

רק לפני חודשיים לא הסכימו להעלות הצעה לסדר שלי, בגלל שזה היה : ד"ר ניר קורן

לא חוקי. אז אם אנחנו הולכים להצביע על משהו שהוא אולי לא חוקי, אולי לא נצביע עליו, 

אסור להצביע במועצת העיר. עכשיו אתה  כי זה בדיוק הנימוק שלך בפעם הקודמת למה

אומר 'מקסימום נצביע על משהו ונתקן אותו'. זה בדיוק היה הטיעון שלי לפני חודשיים. 

 ואמרת בדיוק את ההיפך. אז לפחות טיפה עקביות. טיפה. 

זו ועדה מקצועית, חוקית לגמרי. זה כמו שעשינו למשל את הוועדה : מר רן קוניק

לי ונמצאים בה אנשי מקצוע. ואם יתברר שזה לא נכון, -ת אותה אורלחגיגות המאה. מרכז

 אז נתקן את זה. זה הכל. 

אני לא מצפה לשום דבר, אני פשוט אומרת לחברים, זה פשוט לא נכון. : גב' ויוי וולפסון

 וחבל. 
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בסדר, ויוי. ההערה שלך התקבלה. אני אומר עוד פעם. ועדה מקצועית, : מר רן קוניק

ה סגנית ראש העיר. עם אנשים מתוך העירייה, מקצועיים. בסופו של דבר שמרכזת אות

תביא המלצות כאלו ואחרות למועצת העיר. יש נציגת ציבור אחת שהיא לא קשורה לאף 

סיעה. היא רופאה. אני אומר נציגת ציבור, הכוונה היא שהיא רופאה מהציבור, מקצועית, 

ציבור. רופאה. )נשמעות הערות מהצד( אז יועצת תקרא לה, יועצת מקצועית, לא נציגת 

 אני מסביר לך שזו לא ועדה עם נציגי ציבור. 

אני אומרת, למה לא בדקת את זה לפני שהבאת את זה לישיבה? כל כך : גב' ויוי וולפסון

 פשוט. 

 אני בדקתי. : מר רן קוניק

 הזה.  לא בדקת. אם היית בודק, לא היינו מגיעים לדבר המביש: גב' ויוי וולפסון

הכל בסדר. אנחנו לא דנים פה בסודות האטום. סך הכל ועדה מקצועית : מר רן קוניק

 לבריאות. אם נצטרך לעשות שינויים, נעשה. אבל חבל לעכב את זה עכשיו. 

 שטויות ונראה. : גב' ויוי וולפסון

חבל לעכב את זה עכשיו. אנחנו מצביעים. מי בעד? מי נגד? אלעד, אתה : מר רן קוניק

 בעד, נגד? בעד? מי נגד? נמנעים? ארבעתם נמנעים. 

 

לי ניב, אלי הולצמן, אביעד מנשה, סיון -בעד: רן קוניק, אור 10הצבעה: 

גולדברג, איתמר אביבי, בני רייך, מושיק גולדשטיין, יעקב 

 שטרן, אלעד רוזגוביץ. 

 נמנעים: ויוי וולפסון, גלית לנדסהוט, ניר קורן, אורי קרמן . 4

 אושרה הקמת ועדת בריאות עירונית ברוב קולות.  החלטה:
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לי ניב, קארין אינס, שרון אבן טוב, ליאור -אור –הרכב הוועדה: יו"ר 

סידוב, עמוס פרישמן, טל גזית, עו"ס תמי בן דוד, ד"ר מיכל 

 גולן מלכי. 

 

 אישור המועצה להארכת שירות לגב' לאה קירשנבאום, סייעת חינוך מיוחד. .12

 
. אישור המועצה להארכת שירות לגב' לאה 12אנחנו עוברים לסעיף : יקמר רן קונ

ורוצה  70קירשנבאום. שהיא סייעת חינוך מיוחד. אני מזכיר לכם שמי שמגיע לגיל 

הארכה, זה קורה פה ושם, לא הרבה, לעתים נדירות, מקרים מיוחדים. צריך לעבור את 

טפלת בילד מהחינוך המיוחד, אישור מועצת  העיר. במקרה הזה מדובר על סייעת שמ

 שמאוד קשור אליה ועזיבה שלה יכולה ממש לפגוע בו. 

 בת כמה היא, רן?  :לי ניב-גב' אור

. ולכן היא נדרשת לאישור מועצה להמשיך עוד שנה. ולכן זה 70היא בת : מר רן קוניק

 מגיע לפה. מי בעד? ויוי יצאה. מי נגד? נמנע? כולם בעד. 

 

 וי וולפסון נעדרה מההצבעה(  הצבעה: פה אחד. )וי

אושרה הארכת שירות לגב' לאה קירשנבאום, סייעת חינוך החלטה: 

 מיוחד, פה אחד. 

 

 אישור עבודה נוספת לגב' גלית שאול, מרכזנית העירייה. .13

 

. אישור עבודה נוספת לגב' גלית שאול, שהתפקיד שלה בעריייה 13סעיף : מר רן קוניק
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פניכם את הבקשה. במקביל לעבודתה היא גם סטודנטית היא המרכזנית. יש לכם ב

למשפטים ולמדה גישור וייעוץ. ולאור פניות של זוגות אליה, היא מעוניינת לעסוק בגישור 

 וייעוץ בין זוגות, כאמור לפי הכללים, מעבר לשעות העבודה. משבע בערב. 

לא יותר.  היא מתחייבת פה, כותבת פה שכמות השעות תהיה משהו כמו ארבע שעות,

ומאחר וזאת עבודה שהיא מוגדרת תחת הכלל של טובת הציבור, אז מותר לה לבקש 

ומותר לנו לאשר. להבדיל מעבודות שלא מוגדרות כעבודות שהן לטובת הציבור. מי בעד? 

 מישהו נגד? נמנע? כולם בעד. 

 

 הצבעה: פה אחד. )ויוי וולפסון נעדרה מההצבעה(  

לגב' גלית שאול, מרכזנית העירייה, פה  אושרה עבודה נוספתהחלטה: 

 אחד. 

 

 אישור תב"רים.  .14

 
 סעיף אחרון, התב"רים. יש לנו בעצם שני תב"רים, איילת, קצרים. : מר רן קוניק

שני תב"רים. תב"ר חדש, עבודות כלליות, מוסדות ציבור, : עו"ד ורו"ח איילת חיים

קיץ, למעשה זה הגדלה של התב"ר מיליון שקלים. תב"ר של שיפוצי  3בסכום כולל של 

 מיליון שקלים. כל הסכום מקרנות רשות.  3.5שקלים, בסך הכל  500,000, 5150

שאלה. בישיבה אמרת שזה לא תב"ר חדש, אלא שזה שינוי של תב"רים : מר אורי קרמן

 קיימים. שוב, אין פה מספר, אז קשה לעקוב. 

פותחים את התב"ר, הוא תב"ר חדש.  אין פה מספר כי אנחנו: עו"ד ורו"ח איילת חיים

שמבחינת האיפיון של העבודות הוא מאופיין גם בשני תב"רים נוספים קיימים, שזה 
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יתכנס לתב"ר אחד שנקרא עבודות מוסדות ציבור. סוג של חלק מיון וחלק פתיחת תב"ר 

 חדש. 

 ומהות העבודות? : מר אורי קרמן

תאורה, עבודת חשמל, עבודת שיפוצים  העבודות זה עבודות: עו"ד ורו"ח איילת חיים

 בבית ראשונים, מועדוניות. 

כל מה שקשור למבני ציבור ותשתיות עירוניות כאלו ואחרות. אוקיי. מי : מר רן קוניק

 בעד? מישהו נגד? נמנע? כולם בעד. 

 

 הצבעה: פה אחד. )ויוי וולפסון נעדרה מההצבעה(  

 התב"רים אושרו פה אחד. החלטה: 

 

__________________ 

 רן קוניק

 ראש העירייה

__________________ 

 דוד-שולי ברוך בר

 מרכזת ישיבות המועצה
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 קובץ החלטות

 הצעה לסדר מאת חבר המועצה, מר ניר קורן, בנושא תעודת משפחה עירונית.  .4

 

הצעה: להסיר מסדר היום את ההצעה לסדר של מר ניר קורן בנושא 

 תעודת משפחה עירונית.

לי ניב, אלי הולצמן, אביעד מנשה, סיון -בעד: רן קוניק, אור 10ה: הצבע

גולדברג, איתמר אביבי, בני רייך, מושיק גולדשטיין, יעקב 

 שטרן, אלעד רוזגוביץ. 

 נגד: ויוי וולפסון, גלית לנדסהוט, ניר קורן, אורי קרמן . 4

הצעה לסדר מאת חבר המועצה, מר ניר קורן, בנושא תעודת החלטה: 

 חה עירונית הוסרה מסדר היום, ברוב קולות. משפ

 

הצעה לסדר מאת חבר המועצה, מר ניר קורן, בנושא הקמת שביל אופניים טקטי  .5

 בדרך יצחק רבין. 

 

הצעה: להסיר מסדר היום את ההצעה לסדר של מר ניר קורן בנושא 

 הקמת שביל אופניים טקטי בדרך יצחק רבין. 

לי ניב, אלי הולצמן, אביעד מנשה, סיון -בעד: רן קוניק, אור 10הצבעה: 

גולדברג, איתמר אביבי, בני רייך, מושיק גולדשטיין, יעקב 

 שטרן, אלעד רוזגוביץ. 
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 נגד: ויוי וולפסון, גלית לנדסהוט, ניר קורן, אורי קרמן . 4

הצעה לסדר מאת חבר המועצה, מר ניר קורן, בנושא הקמת החלטה: 

רבין הוסרה מסדר היום, שביל אופניים טקטי בדרך יצחק 

 ברוב קולות. 

 

מעל גגות מבני ציבור   .p.vאישור סיוע במימון ממפעל הפיס להקמת מערכת  .6

 ברשויות. 

 

 הצבעה: פה אחד. 

מעל גגות  PVממפעל הפיס להקמת מערכת  ןאושר סיוע במימוהחלטה: 

 מבני ציבור ברשויות, פה אחד. 

 

 דירקטוריון "תלמה ילין" במקום רו"ח מירב הלר.אישור מינוי הרב שי פירון כיו"ר  .7

 

לי ניב, אלי הולצמן, אביעד מנשה, סיון -בעד: רן קוניק, אור 14הצבעה: 

גולדברג, איתמר אביבי, בני רייך, מושיק גולדשטיין, יעקב 

 שטרן, ויוי וולפסון, גלית לנדסהוט, ניר קורן, אורי קרמן.

 נגד: אלעד רוזגוביץ, 1

נוי הרב שי פירון למינויו כיו"ר דירקטוריון ביה"ס אושר מיהחלטה: 

 "תלמה ילין", במקום רו"ח מירב הלר, ברוב קולות. 
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, בנק לאומי, סניף 33298/80אישור המועצה לשינוי מורשה חתימה בחשבון מס'  .8

, 040355760, גבעתיים, ע"ש ביה"ס לאה גולדברג: גב' יפעת שטיינר, ת.ז. 988

, במקום מר 15.8.2020תהיה מורשת חתימה החל מתאריך  מנהלת ביה"ס הנכנסת

 , מנהל ביה"ס היוצא.029631769יובל תמרי, ת.ז. 

 

 הצבעה: פה אחד. 

, בנק לאומי, 33298/80אושר שינוי מורשה חתימה בחשבון מס' החלטה: 

 ים, ע"ש ביה"ס לאה גולדברג, פה אחד. י, גבעת988סניף 

 

נה לזוגות תושבי גבעתיים, בשל מגבלות אישור המועצה לקיום אירוע חתו .9

הקורונה, ברחבת מצפה הכוכבים שבגן העלייה השנייה. עיריית גבעתיים תסייע 

במתן מקום ושירותים נלווים שאינם בעלות כספית ישירה אלא ממשאבי עירייה 

 הקיימים ממילא. 

 

 הצבעה: פה אחד. 

בשל מגבלות  קיום אירוע חתונה לזוגות תושבי גבעתיים,אושר החלטה: 

הקורונה, ברחבת מצפה הכוכבים שבגן העלייה השנייה. 

עיריית גבעתיים תסייע במתן מקום ושירותים נלווים שאינם 

בעלות כספית ישירה אלא ממשאבי העירייה הקיימים 

 ממילא, פה אחד. 
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אישור המועצה להארכת שירות לרו"ח מירב הלר, בדירקטוריון תאגיד מי  .10

 גבעתיים. 

 

 בעה: פה אחד. הצ

אושרה הארכת שירות לרו"ח מירב הלר כחברה בדירקטוריון החלטה: 

 תאגיד מי גבעתיים, פה אחד. 

 

 אישור המועצה להקמת ועדת בריאות עירונית.  .11

 

לי ניב, אלי הולצמן, אביעד מנשה, סיון -בעד: רן קוניק, אור 10הצבעה: 

יין, יעקב גולדברג, איתמר אביבי, בני רייך, מושיק גולדשט

 שטרן, אלעד רוזגוביץ. 

 נמנעים: ויוי וולפסון, גלית לנדסהוט, ניר קורן, אורי קרמן . 4

 אושרה הקמת ועדת בריאות עירונית ברוב קולות. החלטה: 

לי ניב, קארין אינס, שרון אבן טוב, ליאור -אור –הרכב הוועדה: יו"ר 

מיכל  סידוב, עמוס פרישמן, טל גזית, עו"ס תמי בן דוד, ד"ר

 גולן מלכי. 

 

 אישור המועצה להארכת שירות לגב' לאה קירשנבאום, סייעת חינוך מיוחד. .12
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 הצבעה: פה אחד. )ויוי וולפסון נעדרה מההצבעה(  

אושרה הארכת שירות לגב' לאה קירשנבאום, סייעת חינוך החלטה: 

 מיוחד, פה אחד. 

 

 ת העירייה.אישור עבודה נוספת לגב' גלית שאול, מרכזני .13

 

 הצבעה: פה אחד. )ויוי וולפסון נעדרה מההצבעה(  

אושרה עבודה נוספת לגב' גלית שאול, מרכזנית העירייה, פה החלטה: 

 אחד. 

 

 אישור תב"רים.  .14

 

 הצבעה: פה אחד. )ויוי וולפסון נעדרה מההצבעה(  

 התב"רים אושרו פה אחד. החלטה: 
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