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 דברי פתיחה, מר רון קוניק, ראש העירייה.  .1

 

טוב, ערב טוב לכולם, ברוכים הבאים. ברוכים הבאים חברי המועצה  מר רן קוניק:

החדשים, ברוכים הבאים חברי המועצה היוצאים. מיד ניפרד מכם בצורה מכובדת. וכמובן 

המועצה הממשיכים, הוותיקים יותר, הקהל היקר שהגיע, בני המשפחות. אנחנו גם חברי 
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בישיבה לא ארוכה אבל חגיגית ומרגשת. וסדר היום מונח בפניכם. אני אתחיל, 

ברשותכם, במספר דברי פתיחה. אני אקרא מהדף. זה לא יהיה ארוך מדי. בעיקרון כל 

יום. אז אם מישהו שרוצה לברך אחד מחברי המועצה יכול לדבר על הנושאים שבסדר ה

 את הנכנסים, את היוצאים, מוזמן לעשות את זה לפי התור, אחרי. 

של מועצת העיר גבעתיים,  1אני מתכבד לפתוח ישיבה חגיגית זו, ישיבת המועצה מס' 

. בשם כל תושבי העיר, בשם מנהלי ועובדי העירייה, אני רוצה לקבל 2018נובמבר 

במועצת העיר, עשרה במספר, וכמו כן לברך את שבעת  בברכה את החברים החדשים

חברי המועצה אשר ממשיכים לקדנציה נוספת לשירות הציבור. בישיבה זו ניפרד מחברי 

המועצה היוצאת, וזו ההזדמנות שלי, במידה וירצו אחרים לברך אחרי, אני אשמח, 

ליחי ונבחרי להודות לכל אחד ואחת מכם על עבודה למען העיר גבעתיים ותושביה, כש

ציבור במשך שנים לא מעטות. עבודה שהיא שליחות אמיתית, התמסרות טוטאלית למען 

העיר ותושביה, וברוב הזמן מבלי לקבל תמורה. אני יודע, סמוך ובטוח כי רבים מקרב 

תושבי העיר מעריכים מאוד את תרומתכם, חברי המועצה היוצאת. מוקירים לכם תודה 

 כולנו. על כל מה שעשיתם בעבור 

הערב, כאמור, אנו פותחים חמש שנות פעילות ציבורית. עבור עשרה מאיתנו זה היום 

הראשון שנבחרי ציבור. זה יום מרגש וחשוב. גם עבורנו הוותיקים יותר יום זה מרגש לא 

פחות. זוהי זכות גדולה עבור כולנו, כל אחד בדרכו, לפי אמונתו וערכיו, לפעול למען 

ת ולהשפיע, לשנות, לתקן, לעשות טוב יותר, להעיר הערות ולהילחם הציבור בעיר, לנסו

על האמת שלנו, וכל זאת בכדי שלכולנו תהיה עיר המספקת איכות חיים גבוהה, עיר 

שכיף לגור בה, עיר שלתושביה יש גאוות יחידה והבנה כי אין מקום טוב יותר לגור בו, 

 לגדל ילדים, להזדקן, מאשר כאן בעירנו גבעתיים. 
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אנו זמן קצר מתום מערכת הבחירות, תקופה בה באופן טבעי הרוחות קצת מתלהטות, 

המחלוקות מתעצמות והשיח לא פעם הופך  לשיח אלים ואישי. אני קורא לכולנו ומבקש 

לחודש, נתנהל מצד אחד  4-כי כבר מהישיבה הרשמית הבאה, הזו והבאה שתהיה ב

הדרך ועל עמדותינו, אך מאידך נזכור  באסרטיביות, תוך מאבק בלתי מתפשר על צדקת

תמיד כי אנחנו לא העיקר פה. כולנו נבחרי ציבור, בחר בנו ציבור איכותי, ממעמד סוציו 

אקונומי גבוה, ציבור שמאס במאבקים אישיים, השמצות ומלחמות אגו. ציבור המצפה 

ועקרונות  מנציגיו לכבד אחד את השני ולהיאבק בצורה הוגנת כל אחד על עקרונותיו הוא

הציבור אשר שלח אותו לייצגו כאן. ולכן כולי תקווה כי ישיבות מועצת העיר בקדנציה הזו, 

אגב, כפי שהיו גם בחמש השנים האחרונות, יתנהלו בצורה עניינית, רצינית, בוגרת, 

ממלכתית ומתורבתת. אין לי ספק שאכן כך יהיה. שתהיה לכולנו הצלחה רבה ושנים של 

ך, כי עכשיו מרובה למען העיר גבעתיים ותושביה. אם מישהו רוצה לברעשייה פורייה ו

אנחנו בסעיף הברכות, אז הוא מוזמן. בני. יש לך מיקרופון? ראוי לציין, בני רייך פותח 

 קדנציה חמישית. לא ברצף, אבל קדנציה חמישית כחבר מועצת העיר. 

ש העיר, אז שתי קדנציות ערב טוב. אז אם כבר ציינת את זה, אדוני רא: מר בני רייך

רצופות אצל יצחק ירון, ראש העיר, ושלוש קדנציות, זאת אומרת עכשיו הקדנציה 

השלישית הרצופה, ביחד זה מגיע לקדנציה החמישית. אני חייב לציין שכשהתחלתי הייתי 

חבר המועצה הצעיר ביותר. והיום אני חבר המועצה המבוגר ביותר. אז זה הסיפור. אני 

ל לראש העיר הצלחה בקדנציה החדשה, ומאחל שהקדנציה הזאת תהיה לא רוצה לאח

פחות טובה מקודמתה. ועשרת הנבחרים החדשים, איחולי הצלחה, נכנסים לקדנציה 

שהיא תהיה, אני מקווה, מעניינת וגם עם הרבה מאוד אתגרים. וחלק מהנבחרים הם 

מיני אתה כבר לא כל כך משמאלי, מיצעירים מאוד ואני אשמח מאוד לסייע, אם תרצו. 

צעיר. סך הכל, לצעירים מביניכם, מי שירצה אני אשמח גם לסייע לו. והכל יהיה בסדר 
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ואני באמת מאחל לכל חברי המועצה המשך פעילות באווירה נעימה וידידותית כמו 

 שהיתה עד עכשיו. אני מאחל לכולם רק שמחות ורק בריאות. תודה רבה. 

כפיים, חבר'ה. זה לא יקרה כנראה בישיבות הבאות. זה  אפשר למחוא: מר רן קוניק

הזמן גם למחוא כפיים, לנצל את הישיבה הזו. מישהו רוצה לברך את הנכנסים, את 

 המועצה? ויוי, כן. 

כן. טוב, אני רוצה לברך באמת את כל החדשות וכל החדשים. נבחרות : גב' ויוי וולפסון

ם. אני רוצה לדבר על הדבר העיקרי שקורה ונבחרי ציבור החדשים והנמצאים, הוותיקי

ורציתי לפנות אליך, רן. הרבה אתה מתכתב איתנו היום, שאנחנו יושבים באופוזיציה. 

דרך התקשורת. אז רציתי לומר לך שאתה חשבת שאחרי מערכת הבחירות מה שהיה  

הוא שיהיה. אבל אנחנו אנשים שמתכוונים ברצינות להבטחות שנתנו לרבע מהבוחרים 

שהצביעו לנו. במערכת הבחירות הבטחנו לשנות ולתקן תחומים שיותר מכל משפיעים על 

חיי התושבים והתושבות ודורשים שינוי נרחב. תכנון ובנייה התנהל בעיקר על ידי הבית 

היהודי בחדרי חדרים. וזה מבחינתנו לא יכול להימשך. היינו מוכנים לעזור לך לתקן את 

את גולדשטיין כממלא מקום יו"ר ועדת תכנון ובנייה, וכיו"ר  המצב. במקום זה מינית שוב

 יעד, כדי להבטיח ששוב, 

חבר'ה, נא לא להפריע, בבקשה. כל אחד זכאי בישיבה הזו לומר את מה : מר רן קוניק

 שהוא רוצה. 

ששוב נושא תכנון ובנייה יהיה נחלתו של הבית היהודי. לחילופין ביקשנו : גב' ויוי וולפסון

נוך, או לפחות חלק מהחינוך, או את החינוך המיוחד, שאתה יודע שנכשלתם את החי

בטיפול. בתגובה  לקחת מאיתנו את הנוער, את החינוך הבלתי פורמאלי. רן, אתה יכול 

זה  24,027קולות מתוך  5,448מהקולות. אבל  10%להמשיך לספר במקומון שקיבלנו 

. מר"צ רואה 10%-מבינה שזה יותר מ חברי מועצת עיר, אפילו אני 17מתוך  4. 22.6%
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בתפקידה ורואה בפוליטיקה ובתפקידים את האמצעים ולא את המטרה. מכיוון שלא 

קיבלנו את האמצעים ולא קיבלנו את הכלים, אז אנחנו באמת נהווה את האופוזיציה 

בגבעתיים. אנחנו מתחייבים ומתחייבות להיות חברי מועצת עיר מאוד פעילים, להיות 

ים, לעזור בכל הצעת סדר חיובית שתבוא, אפילו לקחת בה חלק. אבל נעמוד ונלווה חיובי

את כל ההחלטות הפוליטיות של מדיניות במועצת העיר, נתריע, נבקר ואפילו ניאבק במה 

 שאנחנו חושבים שצריכים להיאבק. אז תודה רבה, בהצלחה לכולנו. 

 ופון שם. תודה לויוי. מישהו? כן, סיון. המיקר: מר רן קוניק

טוב, זה יהיה קצר מאוד. אני רק רוצה להגיד, בדומה לבני, אני רק : דברגסיון גולמר 

 אגיד שאני הצעיר שבחבורה, אבל אחרי עבודה קשה אני חושב שההישג פה בכלל, 

 רגע, מי יותר צעיר? אתה או איתמר? : מר רן קוניק

אבל אני שמח, עוד ביום אני. זה קרוב, אבל. אחרי עבודה קשה : סיון גולדברגמר 

ראשון, כשחתמנו בישיבה האחרונה על הסכם הגג הקואליציוני, זה היה ניכר שישבו 

כמה? שישה, ממש ישב שולחן של צעירים. חד"ש בתוך מועצת העיר. אני חושב שאנחנו 

 נביא איתנו רוח חדשה, שצריכה היתה להגיע לכאן. ושיהיה לכולנו בהצלחה. 

 לי? בבקשה, תעבירו אליה את המיקרופון. -מישהו רוצה? אורבה. תודה ר: מר רן קוניק

לכל האורחים, תודה שבאתם לכבד אותנו. ערב טוב ערב טוב לכולם.  :לי ניב-גב' אור

לחברי מועצת העיר הנכנסים, הוותיקים, ראש העיר. אני מאחלת לכולנו קדנציה מעניינת, 

ת המטרה שלשמה אנחנו כאן, תורמת ובעיקר בעיקר מכבדת, מפרגנת. שלא נשכח א

כולנו, לשרת את הציבור. זה כמובן מה שאני מתכוונת לעשות ומה שחברי לשולחן הזה, 

 אני מניחה. אז שיהיה לכולם בהצלחה. תודה. 

 מי? יעקב? תעבירו לו בבקשה. : מר רן קוניק

מכובדי ראש העיר, חברי למועצת העיר, חברי המועצה היוצאת, קהל : יעקב שטרןמר 
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נכבד, אורחים. אל אולם זה נשואות מעתה, ויהיו גם בעתיד, עיני תושבי  ותושבות העיר. 

לאולם זה יתנקזו החלומות, הרצונות, הערכים המובילים את אזרחי העיר, ואנחנו, 

כשליחי הציבור, נפעל עמם שם. וזה המקום גם בו תיפגש המציאות, האילוצים והצרכים 

ון ולהתווכח. אבל בעיקר, וזה העיקר, לא נחשוש גם עם החלומות שלנו. לא נהסס לד

להסכים ולעבוד יחד. אני בטוח שיהיו ימים גדולים ומשמעותיים, וכנראה גם ימים 

הקטנים כולנו נזכור שאנחנו פועלים בשירות הציבור שבשגרה. אני מקווה שגם בימים 

ת בוני העיר הזאת, ובשירותם של רעיונות גדולים ואנשים גדולים, תושבי העיר. נזכור א

שבאו לפה כדי להקים חברה למופת. לכל אחד מאיתנו יש כאן במועצה תפקיד חשוב. 

  ת הגענו, סימן שהשליחות שלנו...ואם לעת הזא

לא נשכח את כל החברים שלנו לדרך. אנחנו רוצים, סיעת 'הבית שלנו' בגבעתיים ישמיעו 

 יו"רהיוצאת, שותפה שלנו לדרך,  בשם מושיק להודות לאורנה צדוק, חברת מועצת העיר

בן שוהם שגם  הסניף, שתומכת ועוזרת ואנחנו רוצים להגיד לה באמת תודה גדולה. לבני

ורסמן, שליווה אותנו ותודה באמת לכל הרב יחיאל חבר שלנו לסיעה ולרשימה, נמצא כאן 

הקהל היקר, שאנחנו נעשה את הכל כדי להיות ראויים לכם ותודה רבה אחרונה 

 שפחה שלי, להורים שתמכו. ערב טוב. למ

 טלי ארגמן, רוצה? תעבירו. : מר רן קוניק

ערב טוב לכולם. ראשית אני רוצה להודות לחברים היוצאים שעשו : גב' טלי ארגמן

עבודה נפלאה, והכל כמו שאמר ראש העיר, בהתנדבות. מאוד מעריכה  אותם ושתהיה 

ת הצעירים וגם את המבוגרים. ומאחלת להם דרך צלחה. אני מברכת את החדשים, גם א

לכם בהצלחה. וזכרו שאתם הצעירים, נכון, אתם מביאים רוח צעירים, אבל אנחנו פה 

 20יכולים לעזור לכם. ואני רוצה לציין שאני וחברתי למועצה, ויוי וולפסון, נמצאות כאן 

שנה  18שנה. זאת הקדנציה החמישית ברציפות, וחלק מהזמן עבדנו בהתנדבות. אני 
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עבדתי בהתנדבות, הפריירית היחידה. אבל אני חושבת שגם האופוזיציה יכולה להוסיף 

 לנו. אז אני מאחלת לכולם הצלחה, במיוחד לראש העיר ודרך צלחה. 

 

 פרידה מחברי המועצה היוצאים.  .2

 
אוקיי, תודה רבה. עוד מישהו? טוב, הסעיף השני למעשה הוא באמת : מר רן קוניק

ברי המועצה היוצאים. אנחנו גם הכנו תשורות צנועות. מספר מילים, מחהפרידה 

ברשותכם, מעבר למה שאמרתי בדף. דברים מהלב, ככה ממש בקצרה. בהמשך גם 

לברכות שנאמרו פה. יש פה באמת, מצד אחד עשרה חדשים, אבל יש פה, כפי שטלי 

 10על זה, די ותיק,  שנה. גם אני כבר, כשאני חושב 20אמרה, גם ותיקים מאוד. סוגרים 

שנים. וכולנו מבינים מה זה אומר להיות חבר מועצה. אני לא נכנס כרגע אם זה בשכר או 

לא בשכר. חבר מועצה, נציג ציבור, במיוחד בשנים האחרונות, כשמעורבות התושבים 

גבוהה מאוד, רשתות חברתיות וכו'. הכל בשקיפות, הכל זמין. זאת ממש עבודה קשה, 

גבוהה ועם תחושת אחריות ושליחות מאוד כבדה וגדולה. ה במסירות מאוד , עבוד24/7

אני רוצה בעיקר להודות לכם. אולי אוסיף או אודה לעמיחי, שהוא נציג האופוזיציה היחידי 

שנמצא פה, בין שלושת חברי האופוזיציה, ואני מודה לך, כי אתה ניהלת או התנהלת 

ולא מוותרת. עשית את תפקידך בצורה נהדרת,  כאופוזיציה ראויה, מקצועית, לא פשרנית

אני חייב לומר את זה. אני הייתי חמש שנים באופוזיציה גם ולא הגעתי לרמות בקיאות, 

באמת אני אומר, לרמות שאתה הגעת מבחינת הבקיאות וההתעמקות והרצון באמת 

את. חינכת להעיר, גם בע' וגם בא', ועשית את זה. אנחנו מכירים אותך לא מהיום, בכל ז

פה דורות של תלמידים כמנהל תיכון קלעי. עשית את זה בדרך מאוד מאוד ראויה. וכל מי 

שנחשף לכך, ויש ציבור גדול שלא נחשף לכך, הוא לא נחשף לישיבות המועצה, ואולי 
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זאת ההזדמנות להודות לך ולקוות שזה יופץ כמה שיותר, עשית שירות מאוד גדול ואני 

למה שויוי אמרה. אני ממש לא אכנס לזה, כי זה לא המקום, אענה רק במשפט אחד 

לדעתי. אבל אנחנו בסופו של דבר, אפשר להתווכח על הדרך או על התוצאות, אבל הרצון 

. וזה לא היה 17מתוך  17שלנו היה בסופו של דבר לעשות קואליציה מקיר לקיר, עם 

שהיו מסתכלים על זה  רחוק שזה יקרה. בסופו של דבר, אם זה היה קורה, לא בטוח

בצורה נכונה או ראויה, כי באיזשהו מקום תמיד טוב שתהיה אופוזיציה. למרות שיש 

מקומות שמתנהלים בסדר גמור גם בלי. ואתה ניהלת אופוזיציה כמו שצריך, וניהלת 

אותה כמעט לבד. ולא היית חייב שם. כי כשאתה הלכת, או בחרת להתמודד למועצת 

מך אולי או לא חשבת שהתפקיד שלך יהיה תפקיד של אופוזיציה העיר, לא תיארת לעצ

אלא יותר תפקיד ביצועי, של מחזיק תיק חינוך או משהו כזה. בכל זאת נשארת ושמרת 

ו. זה שמדי פעם ממש כמו הילד עם האצבע בסכר, שמרת על ההתנהלות הטובה של כולנ

לא הסכמנו זה בסדר. אלו כללי המשחק. אני רוצה להודות לך באופן אישי בשם כולנו 

וכמובן לשאר החברים. ומאחל לכם בהצלחה ולהודות לכם על השנים שכיהנתם כחברי 

מועצה ותרמתם מזמנכם וממרצכם לטובת הציבור, שלא תמיד יודע להעריך את זה, אבל 

ח שאתם גאים מאוד בפעילות שלכם ושמחים שכיהנתם כחברי בסופו של דבר אני בטו

 מועצה ואני באמת מאחל לכם הצלחה בכל אשר תהיו. 

אז אם אין עוד מישהו שרוצה, אנחנו עכשיו נזמין אתכם, ברשותכם, אחד אחד. אם תרצו, 

תוכלו, נעשה ככה לחיצות ידיים, אולי תיכנסו מהאמצע, ותרצו, תלחצו ידיים לאחרים 

ו תשורה יפה. מסכימים? זה ספונטני, הרגע החלטנו על זה, זה לא תוכנן. אז ותקבל

אנחנו נתחיל פה לפי הסדר שנרשם לי. אני רוצה לקרוא לאורי רשטיק. אורי כיהן שתי 

קדנציות. היה חבר המועצה הצעיר. חבר מועצה הצעיר ביותר שנבחר. אני חושב עכשיו 

? רגע, בואו נקריא מה כתוב פה. בהוקרה אולי אתם שברתם את השיא, לא? לא שברתם
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והערכה על שנות כהונתך כחבר מועצת העיר, אורי. תצליח, תודה על כל מה שעשית. 

אני רוצה להזמין את אורנה צדוק, עורכת הדין אורנה התחומים שהיית אחראי עליהם. 

בעתיים אני רוצה להזמין את עו"ד ורו"ח נועם גבריאלי. גצדוק. הבית שלנו בגבעתיים. 

אני שלנו. שימש גם כיו"ר ועדת המכרזים, חבר דירקטוריון יעד. בן גבעתיים. יליד. 

מתכבד להזמין את שמוליק צ'צ'יק, חבר סיעת מר"צ בקדנציה הזו. ואחרון חביב מאלו 

מנהל תיכון קלעי שהגיעו היום פיזית לכאן, ד"ר עמיחי ברלד. סיעת כן לגבעתיים. 

 לשעבר.

 ל חברי המועצה הנכנסים.הצהרת אמונים ש .3

 

אוקיי. עכשיו לרגע המרגש של הצהרת אמונים. יש לכולכם את הנוסח : מר רן קוניק

המאוד מיוחד. אנחנו נעשה את זה פשוט לפי סדר הישיבה. ככה נתחיל, וכל אחד יאמר 

בקול רם ובגאווה. אני אתחיל, ברשותכם. אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל 

 לי ניב. -נה את שליחותי במועצה. בבקשה. אורולמלא באמו

אני מתחייבת לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את  :לי ניב-גב' אור

 שליחותי במועצה. 

 תגידו רק את השם לפני, כל אחד. : מר רן קוניק

יזהר אופלטקה, אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל  :פרופ' יזהר אופלטקה

 את שליחותי במועצה.  ולמלא באמונה

אלי הולצמן. אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה : מר אלי הולצמן

 את שליחותי במועצה. 

קארין אינס. אני מתחייבת לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא : גב' קארין אינס
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 באמונה את שליחותי במועצה. 

שמור אמונים למדינת ישראל ולמלא אביעד מנשה. אני מתחייב ל: מר אביעד מנשה

 באמונה את שליחותי במועצה. 

סיון גולדברג. אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא : מר סיון גולדברג

 באמונה את שליחותי במועצה. 

איתמר אביבי. אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא : מר איתמר אביבי

  באמונה את שליחותי במועצה.

אורי קרמן. אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה : מר אורי קרמן

 את שליחותי במועצה. 

ניר קורן. אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את : מר ניר קורן

 שליחותי במועצה. 

ת ישראל ד"ר גלית לנדסהוט. אני מתחייבת לשמור אמונים למדינ: גב' גלית לנדסהוט

 ולמלא באמונה את שליחותי במועצה. 

ויוי וולפסון, אני מתחייבת לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה : גב' ויוי וולפסון

 את שליחותי במועצה. 

. אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא אלעד רוזגוביץ: מר אלעד רוזגוביץ

 באמונה את שליחותי במועצה. 

למדינת ישראל ולמלא באמונה את בני רייך. אני מתחייב לשמור אמונים : יךמר בני רי

 שליחותי במועצה. 

יעקב שטרן. אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה : מר יעקב שטרן

 את שליחותי במועצה.  

מושיק גולדשטיין. אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל : מר מושיק גולדשטיין
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 מלא באמונה את שליחותי במועצה. ול

טלי ארגמן. אני מתחייבת לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה : גב' טלי ארגמן

 את שליחותי במועצה. 

 . מינוי סגני ראש העירייה ואצלת סמכויות.4

יפה, ברכות והצלחה לכולם. עכשיו התחייבתם. טוב אנחנו עוברים לסעיף : מר רן קוניק

, שהוא מינוי הסגנים ובעלי התפקידים, מבחינה רשמית כמובן, על פי 4חה, , סלי3מס' 

החוק ועל פי הנוסח המשפטי. אנחנו נעבור סעיף סעיף. לא כל התיקים ולא כל הסמכויות 

נכתבות פה. זה נכתב רק חלקית לפעמים, רק לצורך האישור, אז לא להתרגש למה 

קריא, ברשותכם. אנחנו נצביע על כל התחום הזה לא הוזכר וכדומה. בסדר? אז אני א

)א(, בחירת הגב' אורלי ניב, חברת סיעת גבעתיים שלנו, כסגנית ראש 4סעיף. סעיף 

לחוק הרשויות המקומיות, למשך כל כהונת המועצה  15העירייה בשכר, על פי סעיף 

והאצלת סמכויות בתחומים תרבות, פנאי, קהילה, חירום, ביטחון, מועצת נשים, קהילת 

 להט"ב. מי בעד? מי נגד? מישהו נמנע? אוקיי. אושר פה אחד. ה

 

לי ניב, חברת -פה אחד לאשר את מינויה של הגב' אורהחלטה: הוחלט 

סיעת גבעתיים שלנו, כסגנית ראש העירייה בשכר, על פי 

לחוק הרשויות המקומיות, למשך כל כוהנת  15סעיף 

הילה, המועצה והאצלת סמכויות בתחומים תרבות, פנאי, ק

 חירום, ביטחון, מועצת נשים, קהילת הלהט"ב. 

 

)ב(, בחירת מר מושיק גולדשטיין, ראש סיעת הבית שלנו בגבעתיים 4סעיף : מר רן קוניק
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לחוק הרשויות המקומיות. במחצית הראשונה  15כסגן ראש העירייה בשכר על פי סעיף 

ם הדת והמסורת. מי , והאצלת סמכויות בתחו14.5.2021לכהונת המועצה, עד לתאריך 

 בעד? מי נגד? נמנעים? אוקיי. בחירתה אושרה. לא פה אחד. בהצלחה. 

  

מינויו של מר מושיק גולדשיין, החלטה: הוחלט ברוב קולות לאשר את 

ראש סיעת הבית שלנו בגבעתיים, כסגן ראש העירייה בשכר 

לחוק הרשויות המקומיות, למחצית הראשונה  15על פי סעיף 

והאצלת סמכויות  14.5.2021עצה, עד לתאריך לכהונת המו

 בתחום הדת והמסורת. 

 

)ג(, בחירת מר סיון גולדברג, ראש סיעת הצעירים כסגן ראש 4סעיף : מר רן קוניק

לחוק הרשויות המקומיות, במחצית השנייה לכהונת  15העירייה בשכר על פי סעיף 

ים. מי בעד? מי נגד? והאצלת סמכויות בתחום הצעיר 15.5.2021המועצה, מתאריך 

 נמנעים? אושר פה אחד, סיון בהצלחה. 

 

מינויו של מר סיון גולדברג, ראש לאשר את  פה אחדהחלטה: הוחלט 

 15סיעת הצעירים, כסגן ראש העירייה בשכר על פי סעיף 

לחוק הרשויות המקומיות, למחצית השנייה לכהונת המועצה, 

 צעירים. והאצלת סמכויות בתחום ה 15.5.2021מתאריך 
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)ד(, בחירת הגב' טלי ארגמן, ראש סיעת הליכוד, כסגנית ממלאת 4סעיף : מר רן קוניק

לחוק הרשויות המקומיות. גב' טלי ארגמן תכהן  14ראש העירייה ללא שכר על פי סעיף 

בכל כהונת הקדנציה כסגנית וממלאת מקום ראש העירייה. האצלת סמכויות בתחום 

 ? נמענים? טלי, אושר פה אחד. בהצלחה. תרבות הדיור. מי בעד? נגד

 

מינויה של גב' טלי ארגמן, ראש לאשר את  פה אחדהחלטה: הוחלט 

ממלאת מקום ראש העירייה ללא וסיעת הליכוד, כסגנית 

לחוק הרשויות המקומיות. גב' טלי  14שכר על פי סעיף 

ממלאת מקום וארגמן תכהן בכל כהונת הקדנציה כסגנית 

 . הדיורלת סמכויות בתחום תרבות ראש העירייה. האצ

 

 מינוי משנה לראש העירייה. .5

 

 , בחירת מר בני רייך, סליחה, כן? 5סעיף : מר רן קוניק

אני מבקשת רק לעדכן את חברי המועצה שכל המינויים של הסגנים : עו"ד דניאלה גז

 ותם. נעשו על פי הדין. הסגנים כשרים לכהן כסגנים ואין שום מניעה שבדין למנות א

אמרתי את זה. אני לא יודע כשירים. כשירים על פי הדין זה בסדר. טוב, : מר רן קוניק

, בחירת מר בני רייך, ראש סיעת הגמלאים לתפקיד משנה לראש העירייה בכל 5סעיף 

 כהונת המועצה. מי בעד? מי נגד? נמנעים? אין. אושר פה אחד. בני, בהצלחה. 
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מינויו של מר בני רייך, ראש סיעת לאשר את  פה אחדהחלטה: הוחלט 

הגמלאים, לתפקיד משנה לראש העירייה למשך כל כהונת 

 המועצה. 

 

 אישור בעלי זכויות חתימה על מסמכי העירייה. .6

 

אוקיי. יש לנו עוד שני סעיפים טכניים קצרים, ברשותכם. ואז ניפרד. סעיפים : מר רן קוניק

בעלי זכויות חתימה על מסמכי העירייה. יש לנו , 6שצריכים לקבוע אותם היום. סעיף מס' 

כמקובל שתי קבוצות. קבוצה א', עבדתכם הנאמן, ראש העירייה פלוס מנכ"ל העירייה, 

מר יורם כהן. וקבוצה ב', גזבר העירייה, מר שלומי שפירא, מנהל אגף ההכנסות מר יאיר 

ד? נגד? נמענים? , וסגן גזבר וחשב אגף שפ"ע רו"ח חיים רוזנבאום. מי בעאונפסונג

 אושר פה אחד. בעלי זכויות חתימה על מסמכי העירייה. 

 

בעלי זכויות החתימה על מסמכי לאשר את  פה אחדהחלטה: הוחלט 

ראש העיר מר רן קוניק ומנכ"ל  –העירייה: קבוצה א' 

גזבר העירייה מר שלומי  –העירייה מר יורם כהן. קבוצה ב' 

אונפסונג וסגן גזבר  שפירא, מנהל אגף ההכנסות מר יאיר

 וחשב אגף שפ"ע רו"ח חיים רוזנבאום. 

 

לפני הסעיף האחרון, יש לכם פה בקלסרים גם את כל ההסכמים שנערכו : מר רן קוניק

בין הסיעות. איפה? אה, בפולדר. אוקיי, אז בפולדר. אבל הם מקבלים את זה. במייל? 
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הסכם המסגרת הקואליציוני,  בקיצור, בפולדר, לא בקלסר, סליחה. אז גם ההסכמים. גם

שעליו חתמו כל הסיעות שבקואליציה, וגם מדריך לנבחר, שאני מאוד ממליץ, גם לחדשים 

וגם לותיקים לעבור עליו ללמוד את נהלי המועצה. הצעות לסדר, שאילתות, לוחות זמנים 

 וכדומה. 

 

 קביעת מועד ישיבות המועצה.  .7

 

ת מועד ישיבות המועצה. אני מציע, אנחנו צריכים הסעיף האחרון הוא קביע: מר רן קוניק

לקבוע יום קבוע. מה שכבר נקבע והוזמן זה נקבע. אני רוצה להסביר איך זה עובד. אנחנו 

קובעים יום קבוע. אני ממליץ ומבקש שזה יהיה יום רביעי ולא יום שלישי כפי שהיה 

ובדי עירייה בקדנציה הקודמת. מהסיבה הפשוטה שיש בישיבות מועצה לא מעט ע

ומנהלים שמחויבים להגיע לישיבות המועצה. יום שני הוא היום שבו עובדי ומנהלי 

להטריח, נקרא לזה כך, להחזיק אותם יומיים העירייה עובדים יום ארוך. ובכדי להקל ולא 

ברציפות עד שעות מאוחרות, הבקשה שלי, אני לא חושב שזה משנה משהו למישהו, 

עיה ספציפית ביום רביעי, שהישיבות יהיו ביום רביעי, בשעה אלא אם כן יש למישהו ב

שש וחצי. שבע עשינו את זה? נכון, שעה שבע. ועדת כספים תמיד מתכנסת קודם. יום 

רביעי בשעה שבע. זה היום הקבוע, היום הרביעי הראשון של כל חודש. סביר להניח 

אחרים, כמובן עם הודעה  שמדי פעם אנחנו נקיים או נבקש לקיים את הישיבות בתאריכים

מראש על פי החוק. אבל בגדול ישיבות מן המניין הקבועות אני מבקש שיהיו בימי רביעי, 

 בשעה שבע. מי בעד? יש מישהו שנגד? פה אחד. 
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כי ישיבות המועצה יתקיימו בכל יום לאשר  פה אחדהחלטה: הוחלט 

 הראשון של כל חודש, בשעה שבע בערב. רביעי 

 

אבל מה רציתי להגיד לפני זה? מה שנקבע כבר וזומן זה קיים. מבחינת : מר רן קוניק

הנוהל אנחנו צריכים לקבוע יום קבוע. ההערה של היועצת המשפטית, שאת זה היה צריך 

לקרוא, של המבקר, בנושא אישור הסגנים. אז יש פה עלות שכר סגני ראש העיר 

שחתום עליו גזבר העירייה:  בתקציב השוטף, צריך להקריא את זה, זה החוק. מכתב

-'הריני לאשר בזאת כי עלות שכרם השנתית של שני סגני ראש העירייה הינה כ

עלות זו תוקצבה בתקציב הרגיל של העירייה'. שוב להזכיר ששכר נבחרי ₪.  1,340,000

הציבור לא קובעת העירייה אלא משרד הפנים. גם של ראש העירייה וגם של סגניו וזו 

חברים, בהצלחה  נחנו הקראנו את זה. אז אישרנו, יום רביעי בשבע, סגור?העלות. אז א

לכולנו. תודה לכל מי שהגיע. שתהיה לנו קדנציה מוצלחת. שנעשה הרבה דברים טובים 

 לטובת העיר גבעתיים. תודה.  

 

__________________ 

 רן קוניק

 ראש העירייה

__________________ 

 דוד-שולי ברוך בר

 ות המועצהמרכזת ישיב
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 קובץ החלטות

 . מינוי סגני ראש העירייה ואצלת סמכויות.4

 

לי ניב, חברת -פה אחד לאשר את מינויה של הגב' אורהחלטה: הוחלט 

סיעת גבעתיים שלנו, כסגנית ראש העירייה בשכר, על פי 

לחוק הרשויות המקומיות, למשך כל כוהנת  15סעיף 

רבות, פנאי, קהילה, המועצה והאצלת סמכויות בתחומים ת

 חירום, ביטחון, מועצת נשים, קהילת הלהט"ב. 

 

מינויו של מר מושיק גולדשיין, החלטה: הוחלט ברוב קולות לאשר את 

ראש סיעת הבית שלנו בגבעתיים, כסגן ראש העירייה בשכר 

לחוק הרשויות המקומיות, למחצית הראשונה  15על פי סעיף 

והאצלת סמכויות  14.5.2021לכהונת המועצה, עד לתאריך 

 בתחום הדת והמסורת. 

 

מינויו של מר סיון גולדברג, ראש לאשר את  פה אחדהחלטה: הוחלט 

 15סיעת הצעירים, כסגן ראש העירייה בשכר על פי סעיף 

לחוק הרשויות המקומיות, למחצית השנייה לכהונת המועצה, 

 והאצלת סמכויות בתחום הצעירים.  15.5.2021מתאריך 

 

מינויה של גב' טלי ארגמן, ראש לאשר את  פה אחד: הוחלט החלטה

סיעת הליכוד, כסגנית וממלאת מקום ראש העירייה ללא 



19 
 

לחוק הרשויות המקומיות. גב' טלי  14שכר על פי סעיף 

ארגמן תכהן בכל כהונת הקדנציה כסגנית וממלאת מקום 

 ראש העירייה. האצלת סמכויות בתחום תרבות הדיור. 

 

 נה לראש העירייה.מינוי מש .5

 

מינויו של מר בני רייך, ראש סיעת לאשר את  פה אחדהחלטה: הוחלט 

הגמלאים, לתפקיד משנה לראש העירייה למשך כל כהונת 

 המועצה. 

 

 אישור בעלי זכויות חתימה על מסמכי העירייה. .6

 

בעלי זכויות החתימה על מסמכי לאשר את  פה אחדהחלטה: הוחלט 

ראש העיר מר רן קוניק ומנכ"ל  –העירייה: קבוצה א' 

גזבר העירייה מר שלומי  –העירייה מר יורם כהן. קבוצה ב' 

שפירא, מנהל אגף ההכנסות מר יאיר אונפסונג וסגן גזבר 

 וחשב אגף שפ"ע רו"ח חיים רוזנבאום. 

 

 קביעת מועד ישיבות המועצה.  .7

 

יום כי ישיבות המועצה יתקיימו בכל לאשר  פה אחדהחלטה: הוחלט 

 רביעי הראשון של כל חודש, בשעה שבע בערב. 
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