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 על סדר היום:

 מאת חבר המועצה, מר רונאן קפלן בנושא בריכת רמב"ם. שאילתה  .1

. בתגובות 2018הבריכה הציבורית היחידה בגבעתיים ריקה וסגורה מאז 

עונה ראש העיר: לעיתונות על השאלה "מתי יתחילו בשיפוץ הבריכה?" 

"בקרוב". הסיבות לעיכוב מגוונות. המצב הפוליטי, הקורונה ועוד. עושה רושם 

ב יצטרכו תושבי העיר לנדוד לבריכות אחרות. יקרות הרבה שגם בקיץ הקרו

 יותר ורחוקות. האם יכול ראש העיר לתת צפי לתחילת שיפוץ הבריכה? 
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 הצעה לסדר מאת חברת המועצה איילה שני, בנושא אלימות נגד נשים.  .2

אלימות נגד נשים על היבטיה השונים )פיזית, כלכלית, משפטית וכו'( נמצאת  

רונות בקו עלייה. תופעה זו חוצת מגזרים, גילאים, מצב בשנים האח

סוציואקונומי, השכלה, מקום מגורים וכו'. אישה נפגעת אלימות יכולה להיות 

השכנה ממול, הקולגה לעבודה, המוכרת בחנות, מחנכת הכיתה, קרובת 

 משפחה ועוד. 

וני נכעירייה, אנו מחויבים לפעול להעלאת המודעות בנושא ולקיומם של מנג 

סיוע מיטביים לנשים אלו ולמשפחותיהן. אחת הדרכים האפקטיביות להעלאת 

המודעות הינה קיום הרצאות וסדנאות בנושא ע"י גורמים המתמחים בתחום, 

לדוגמה עמותת "רוח נשית" שבשנים האחרונות הדריכה ברשויות מקומיות 

צליה, תל רבות כמו: כוכב יאיר, כרמיאל, רעננה, באר שבע, חוף השרון, הר

 אביב וקריית גת. 

 הצעה לסדר: 

א. בשלב ראשון, עיריית גבעתיים, על כל מוסדותיה ושלוחותיה, תקיים  

 פרויקט העלאת מודעות שיכלול הרצאות וסדנאות לכל העובדים והעובדות. 

ב. בשלב השני, העירייה תרחיב את פרויקט הפצת המודעות באמצעות  

שבות העיר, לרבות מערכת החינוך הרצאות וסדנאות לכלל תושבי ותו

 העירונית. 

ג. מוצע כי יריית הפתיחה של הפרויקט תהיה ביום האישי הבינלאומי הקרוב,  

8.3.22 . 

 * גילוי נאות: אני מרצה בהתנדבות בעמותת רוח נשית.  

 הצעה לסדר מאת חבר המועצה רונאן קפלן בנושא תשורות למוסדות החינוך. .3

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

יה הוגשה במארז יהשכבות הנמוכות של בית ספר יסודי בעיר. החנוכ

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

 הגלבוע. המארז כלל הזמנה להשתתף בפעילות בתי הכנסת. 
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רצונם שהילדים יקבלו את המתנה. הורי התלמידים לא נשאלו מראש אם ב 

תושבי העיר ממשיכים לעקוב בדאגה אחר כניסה של גרעינים תורניים לעיר 

וגופי הדתה והתחזקות. אנו גם חרדים מהאפשרות שגופים מסחריים ייכנסו 

 לתוך מערכת החינוך שלנו, ויציעו תשובות לתלמידים ולהורים. 

  –הצעה לסדר  

ת לחלוקה בגנים, ובבתי הספר בגבעתיים מטרם א. כל מתנה ותשורה המיועד 

 גוף חיצוני תובא לאישור ראש מנהל החינוך העירוני. 

ב. מנהל החינוך ייקח על עצמו להימנע מאישור מתנות של גופי הדתה,  

עמותות תורניות, חב"ד, עדי יהוה, סיינטלוגיה, מיסיונריות וכו'. כמו גם גופים 

בריאה ופירמידות מזון בחסות קונצרן מסחריים )לדוגמה ספר על תזונה 

 אוכל(. 

הצעה לסדר מאת חבר המועצה רונאן קפלן בנושא תשלום לאומנים ביום  .4

 העצמאות. 

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

בחגים  –להופעה. יתרה על כך ₪  70,000-שלא לשלם לאמנים יותר מ

-ויום העצמאות לא תשלם העיר גבעתיים לאמן יותר מהקרובים: פורים 

בנוסף, בחירת האמנים תייצג גיוון מגדרי, תוך כדי שיתוף אמנים  ₪.  65,000

 ואמניות תושבי.ות גבעתיים וגיל הזהב. 

 . 35%-שכר מנכ"ל ל 30%-אישור המועצה לעדכון שכרה של אורלי שהרבני מ .5

 . 2.1.2022ת שמות מיום אישור המועצה לפרוטוקול ישיבת ועד .6

המועצה למינוי גב' איילה שני, נציגת סיעת מר"צ גבעתיים החופשית  ראישו .7

 כחברה בדירקטוריון עמותת קהילתיים, במקום הגב' גלית לנדסהוט.

 אישור המועצה להארכת שירות לגב' אביבה בן צור.  .8

 אישור תב"רים.  .9
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 .19.7.2016מיום  2/2106מס' .אישור מועצה לפרוטוקול ועדת תמיכות 1

 

ערב טוב לכולם. חיכינו רק שהטכנולוגיה פה תתעדכן וזה ישודר בשידור : מר רן קוניק

חי, כמו הישיבות הרגילות. קודם כל, תודה על הסכמתכם המלאה לקיים את הישיבה 

 הזאת בזום. כולל חברי האופוזיציה. לא מובן מאליו. 

תקנות של הקורונה, אפשר לעשות ועצה בזום, לאור הכידוע, כדי לקיים היום ישיבות מ

. אז באמת תודה לכולכם. אני חושב שזאת החלטה 100%את זה, אבל בהסכמה של 

נכונה, במיוחד שהישיבות הן לא עמוסות מבחינת הנושאים. אז אנחנו מתחילים. אנחנו 

 בפניכם.  . סדר היום8.2.2022, ישיבה מן המניין, 49פותחים את ישיבת המועצה מס' 

 

שאילתה מאת חבר המועצה, מר רונאן קפלן בנושא בריכת רמב"ם. הבריכה  .1

. בתגובות לעיתונות על 2018הציבורית היחידה בגבעתיים ריקה וסגורה מאז 

השאלה "מתי יתחילו בשיפוץ הבריכה?" עונה ראש העיר: "בקרוב". הסיבות 

ה רושם שגם בקיץ הקרוב לעיכוב מגוונות. המצב הפוליטי, הקורונה ועוד. עוש

יצטרכו תושבי העיר לנדוד לבריכות אחרות. יקרות הרבה יותר ורחוקות. האם 

 יכול ראש העיר לתת צפי לתחילת שיפוץ הבריכה? 

 

, של רונאן קפלן בנושא בריכת 1יש לנו שאילתה קודם כל, בסעיף מס' : מר רן קוניק

את יכולה להקריא אותה. בכל מי מקריא? אביבה, את מקריאה את השאילתה? רמב"ם. 

פעם שמישהו ירצה, בגלל שזה זום, יש פה את ארהל'ה, שמנהל את האופרציה. אז 

אפשר גם לכתוב בצ'ט. אתם לא מושתקים. כל אחד יוכל לדבר אבל באישור, מה שנקרא. 

אחרת זה הופך להיות בלגן ולא שומעים אף אחד. גם בשידור. אני מזכיר לכם שזה 
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בלייב. אביבה שבתאי. כולם יודעים איך להפעיל את הצ'ט? יש צ'ט בצד שידור שמשודר 

ימין שאפשר לכתוב. אולי גם את ההצבעות נעשה ככה. אביבה, בבקשה. תקריאי את 

 השאילתה. 

אוקיי, שאילתה מאת  חבר המועצה מר רונאן קפלן, בנושא בריכת : גב' אביבה שבתאי

. בתגובות 2018ריקה וסגורה מאז  רמב"ם. הבריכה הציבורית היחידה בגבעתיים

בעיתונות על השאלה מתי יתחילו בשיפוץ הבריכה, עונה ראש העיר "בקרוב". הסיבות 

לעיכוב מגוונות. המצב הפוליטי, הקורונה ועוד. עושה רושם שגם בקיץ הקרוב יצטרכו 

תושבי העיר לנדוד לבריכות אחרות, יקרות הרבה יותר ורחוקות. האם יכול ראש העיר 

 לתת צפי לתחילת שיפוץ הבריכה? 

 אין ביכולתו של ראש העירייה לתת צפי שכזה. 

 שאלת המשך, רונאן קפלן? אתה יכול לדבר, רונאן. : מר רן קוניק

ככל שאני הבנתי את הנהלים של קיום ישיבות מועצה בזום, אנחנו : קפלן-מר רונאן אפנר

 בדוק את זה. לא אמורים להיות במיוט. קראתי את זה בקפידה. לא ל

 אתה מקבל אישור לדבר מתי שאתה רוצה. מה הבעיה עם זה? : מר רן קוניק

לא, אבל אם אני במיוט, אני רוצה להגיד משהו, אז אני לא יכול. : קפלן-מר רונאן אפנר

אז יש כאן משהו שלא. יש נהלים שיצאו מאוד ברורים ממשרד הפנים. בואו תקראו אותם. 

 במיוט. אנחנו לא אמורים להיות 

 לא הבנתי מה הבעיה? אתה רוצה להתפרץ ולהפריע לדברים של אחרים? : מר רן קוניק

 אני לא מתכוון להפריע ולא להתפרץ. : קפלן-מר רונאן אפנר

כל פעם שתבקש לדבר תבקש אישור. פשוט אי אפשר אחרת לנהל ישיבה : מר רן קוניק

  בזום כשאני מדבר ואתה מתפרץ ואתה מדבר ואני מתפרץ.
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אני עוד לא התפרצתי לשום דבר, אני חושב. אני אומר עוד פעם. : קפלן-מר רונאן אפנר

  -לפי הנהלים קראתי את הנהלים. 

תאר לך שכולנו, הנה, שנינו עכשיו דיברנו ביחד ולא שמעו אף אחד מאיתנו. : מר רן קוניק

 זה נראה לך נורמאלי לנהל ישיבה ככה בזום? 

 בטוח שאפשר לקיים ישיבות עם הרבה מאוד אנשים, וכולנו ... אני : קפלן-מר רונאן אפנר

אז אנחנו מנהלים ישיבות בצורה מתורבתת. ומקשיבים אחד לשני. וכל : מר רן קוניק

אחד שיבקש לדבר בתורו יוכל להגיד את דבריו, בלי שמישהו אחר יפריעו לו. ותאר לך 

 לדברי השני.  שעכשיו עשרה אנשים יתחילו לצעוק ביחד ולהיכנס כל אחד

 אני עוד פעם אומר. אלו לא הנהלים שאנחנו ... : קפלן-מר רונאן אפנר

אתה מוזמן לפנות למשרד הפנים ולהתלונן. עכשיו בוא, יש לך שאלת : מר רן קוניק

  -המשך על בריכת רמב"ם? יש לך שאלת המשך לגבי בריכת 

נגיש תלונה למשרד  ... של השבוע האחרון, יש מצב שאנחנו: קפלן-מר רונאן אפנר

 הפנים. אני מדבר על ההתכתבויות שלי ... 

 זכותך הלגיטימית. : מר רן קוניק

אני רוצה שנחזור לתשובה שלך. באמת אין צפי לתחילת השיפוץ?  : קפלן-מר רונאן אפנר

להתפרץ ולא זה, אבל רץ מר שמועתי, גם בשיחות, שאנחנו משום שרצה, באמת לא 

כל המתחם לבניינים וכאלה. זה מה שאני שמעתי מאנשים  נקבל תוכנית שעושים את

 שהם תושבי גבעתיים. 

 זה אפילו לא, איך אומרים, זה אפילו לא מצחיק. : מר רן קוניק

 לא, זה לא מצחיק. : קפלן-מר רונאן אפנר

זה אפילו עצוב. שאתה עד כדי כך לא מעודכן במה שקורה בעיר. האזור : מר רן קוניק
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שימור. האזור הוא בייעוד של שצ"פ ושטח חום. לא בניינים ולא נעליים. כולו הוא אזור ל

אני אפילו מתבייש שאני צריך להסביר את זה. כי זה מידע כל כך בסיסי וכל כך שקוף וכל 

כך זמין. זה לא מהיום. שלהעלות, אפילו כשמועה, את העניין הזה שבמקום בריכת 

, של כל הישיבות בזום, היא לא בצורה של רמב"ם יהיו ... שההתנהלות של הישיבה בזום

איש פתוחים וכל אחד מתחיל לצעוק באמצע הישיבה. יש לכל אחד זכות  20, 18, 17

 דיבור. דיברת, שאלת בהרחבה. קיבלת תשובה. 

כל אחד אחר שירצה לדבר, ידבר בצורה מכובדת. ישמעו אותו. גם בבית ישמעו אותו, 

ם זה. ההיפך, אני מתפלא אפילו על הדרישה דווקא בהקלטה. ואני לא מבין מה הבעיה ע

לנהל דיון שאי אפשר יהיה להקשיב אחד לשני. וכפי שאמרתי, אם אתה חושב שמשהו 

פה לא תקין בצורת ההתנהלות הישיבה, אתה מוזמן לפנות למשרד הפנים, למחוז תל 

 אביב, ולהתלונן. 

 

מות נגד נשים. הצעה לסדר מאת חברת המועצה איילה שני, בנושא אלי .2

אלימות נגד נשים על היבטיה השונים )פיזית, כלכלית, משפטית וכו'( נמצאת 

בשנים האחרונות בקו עלייה. תופעה זו חוצת מגזרים, גילאים, מצב 

סוציואקונומי, השכלה, מקום מגורים וכו'. אישה נפגעת אלימות יכולה להיות 

ת הכיתה, קרובת השכנה ממול, הקולגה לעבודה, המוכרת בחנות, מחנכ

 משפחה ועוד. 

כעירייה, אנו מחויבים לפעול להעלאת המודעות בנושא ולקיומם של מנגוני  

סיוע מיטביים לנשים אלו ולמשפחותיהן. אחת הדרכים האפקטיביות להעלאת 

המודעות הינה קיום הרצאות וסדנאות בנושא ע"י גורמים המתמחים בתחום, 

האחרונות הדריכה ברשויות מקומיות לדוגמה עמותת "רוח נשית" שבשנים 

רבות כמו: כוכב יאיר, כרמיאל, רעננה, באר שבע, חוף השרון, הרצליה, תל 

 אביב וקריית גת. 
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 הצעה לסדר: 

א. בשלב ראשון, עיריית גבעתיים, על כל מוסדותיה ושלוחותיה, תקיים  

ב. פרויקט העלאת מודעות שיכלול הרצאות וסדנאות לכל העובדים והעובדות. 

בשלב השני, העירייה תרחיב את פרויקט הפצת המודעות באמצעות הרצאות 

 וסדנאות לכלל תושבי ותושבות העיר, לרבות מערכת החינוך העירונית. 

ג. מוצע כי יריית הפתיחה של הפרויקט תהיה ביום האישי הבינלאומי הקרוב,  

8.3.22 . 

  * גילוי נאות: אני מרצה בהתנדבות בעמותת רוח נשית. 

 

, הצעה לסדר של איילה שני, 2טוב, אנחנו עוברים לסעיף השני. סעיף : מר רן קוניק

חברת המועצה, בנושא אלימות נגד נשים. נכון? החלפנו את הסדר, איילה. רצית להיות 

 קודם. קדימה. את יכולה להציג, המיקרופון שלך פתוח. בבקשה. 

א תקין שכולנו במיוט או שאנחנו ראשית אני אגיד גם שזה נראה לי ל: גב' אילה שני

צריכים שיפתחו לנו כדי שנוכל לדבר. מה גם שאתה פנית לנושא הבא, רן, ולא אפשרת 

הזדמנות אם עוד מישהו רוצה להגיב על הנושא הקודם, על השאילתה.  וזה נראה לי לא 

 תקין. 

שתלמדי גם את הגיע הזמן לא, את לא מכירה את החוק, סליחה, סליחה. : מר רן קוניק

את החוקים. סליחה שאני כל כך מדבר בצורה לא יפה. אבל זה פשוט, כחברי מועצה, זה 

יפה להגיש שאילתות אבל אולי תעשו את המינימום, תלמדו איך זה עובד. אין כזה דבר 

 בשאילתה לפתוח בדיון. 

 לכן יש שאילתה, ויש הצעה לסדר. בשאילתה, אני עושה לך מבוא קטן של חצי דקה. חבר

המועצה שואל שאלה, מקבל תשובה. מותר לו לשאול שאלת המשך. גם זה לא מובן 

מאליו. והוא מקבל תשובה. ובזה נגמר הסיפור ועוברים לשאלה הבאה. אין דיון של 
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חברים אחרים והבעת דעה על השאילתה. גם בהצעה לסדר מצביעים בסוף ההצעה 

אותה מסדר היום  ולהתקדם לסדר האם לפתוח את הנושא לדיון או להצביע להסיר 

הלאה. לכן אני מבקש ללמוד את הנושא, ולדייק. ולא לזרוק דברים באוויר, שמראים על 

 זה שאתם אפילו לא יודעים את ההבדל בין שאילתה לבין הצעה לסדר. 

 ועדיין כותבת כאן ויוי שהנוהל קובע שאסור לחברי מועצה להיות במיוט. : גב' אילה שני

 ז בסדר. עניתי על זה פעמיים. פעם שלישית כבר מיותר ... א: מר רן קוניק

מצוין. הצעה לסדר. ובכן, כפי שכתוב, אלימות נגד נשים על היבטיה : גב' אילה שני

... מה? לא שומעים השונים נמצאת בשנים האחרונות בקו עלייה. תופעה זו חוצת מגזרים

 אותי? 

 . שניות 2קטיעה של  הייתהלא, לא, : מר רן קוניק

אוקיי. המוכרת בחנות, מחנכת הכיתה, קרובת משפחה ועוד. כעירייה אנו : גב' אילה שני

וני סיוע מיטביים לנשים אלו נמחויבים לפעול להעלאת המודעות בנושא ולקיומם של מנג

ולמשפחותיהן. אחת הדרכים האפקטיביות להעלאת המודעות הינה קיום הרצאות 

עמותת "רוח נשית" שבשנים  אם בתחום ,לדוגמוסדנאות בנושא ע"י גורמים המתמחי

האחרונות הדריכה ברשויות מקומיות רבות כמו כוכב יאיר, כרמיאל, רעננה, באר שבע, 

 חוף השרון, הרצליה, תל אביב וקריית גת. וכמובן רבות נוספות. 

ואני אגיד, פה שמתי כוכבית, אני רק אומרת גילוי נאות, אני עצמי מרצה בהתנדבות  

בשלב ראשון עיריית גבעתיים, על כל מוסדותיה ה הזו. ולכן ההצעה לסדר: א( בעמות

ושלוחותיה, תקיים פרויקט העלאת מודעות שיכלול הרצאות וסדנאות לכל העובדים 

והעובדות. ב( בשלב השני, העירייה תרחיב את ... הרצאות לכלל תושבי ותושבות העיר, 

ציעה כי יריית הפתיחה של הפרויקט תהיה ג( אני מ-לרבות מערכת החינוך העירונית. ו

 . נראה לי שהדברים מדברים בעד עצמם. 8.3.22-ביום האישה בינלאומי הקרוב, ב
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לי ניב, ביקשה להתייחס. אני -אוקיי, אז מחזיקת תיק הנשים, סגניתי אור: מר רן קוניק

, שיש רק אוסיף, בהקשר של המיוט, לפני שתעלו את זה פעם רביעית וחמישית עוד פעם

פה גם תמלול בישיבה הזאת. ישיבות המועצה מתומללות. וברגע שבזום כל אחד מתחיל 

ולדבר, לא שומעים אף אחד ואי אפשר גם לתמלל את הישיבה. לא רק שאי אפשר 

לשמוע, גם אי אפשר לתמלל. התמלול הוא חשוב לא פחות מהדברים. חייבים לתמלל 

ה, במקום לברך על זה שאפשר לשמוע מילה במילה. אני מתפלא שאתם מתעסקים בז

 לי, בבקשה. -כל אחד כמו שצריך  וכמה שצריך וכו'. זה בעניין הזה ויותר להוסיף. אור

אוקיי, ערב טוב לכולם. אז אני מאוד מסכימה עם הפסקה הראשונה  :לי ניב-גב' אור

גם והשנייה שלך, איילה. כעירייה אנחנו אכן מחויבים לפעול גם להעלאת המודעות, 

להנגשת מידע, גם לסייע, גם לטפל, לעשות עוד הרבה מאוד דברים. אין ספק שיש הרבה 

 דרכים אפקטיביות להעלאת המודעות. גם אלה שאת הצעת וגם אחרות. 

ואני חייבת לציין ככה בתחילת הדברים, שאם לא היה קורה מה שהצעת כאן, אני כנראה 

הצעה שהיא לדעתי נובעת מחוסר  הייתי צריכה להתפטר מתפקידי. אז היות והצעת

היכרות עם מה שקורה כאן באמת, אז אני אעשה סקירה, לא קצרה, אני מודה, אבל 

 סבלנות, על מה שקורה כאן בתחומים האלה. 

 לי. לא להתפרע. -אבל יש לך גם הגבלת זמן, אור: מר רן קוניק

 ? אוקיי. אני אנסה לעמוד בהגבלת הזמן. אוקיי. מה :לי ניב-גב' אור

 חמש דקות, לפי החוק. : מר רן קוניק

אוקיי. אז עיריית גבעתיים עוסקת בכמה וכמה תחומים בהקשר של  :לי ניב-גב' אור

אלימות נגד נשים, על רבדיה השונים. החל ממחאות שהיא לוקחת בהם חלק או יוזמת, 

. 2018-אני שובתת' בעקבות מקרי הרצח שהיו ב –כמו מחאת ההזדהות 'אני אישה 

חאה השתתפו מאות נשים מהעירייה, כולל ראש העירייה, שיתוף ארגוני נשים מהעיר, במ
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עובדות העירייה שרצו להשתתף יצאו והשתתפו גם בעצרת המרכזית. מדי שנה, 

ביום המאבק באלימות נגד נשים נעשה כאן אירוע גדול. כולכם אגב  25.11-בנובמבר, ב

 מוזמנים אליו תמיד. 

הצגה של   2019-ות טד, שנגע בכמה וכמה סוגי אלימות. בהיה ערב הרצא 2018-ב

, למרות הקורונה, ערב בזום עם לילי בן עמי, יו"ר עמותת 2020-תיאטרון פלטפורמה. ב

, ערב עם קרימינולוגית מכלא גלבוע בנושא אלימות 2021-סלע. אחותה של מיכל סלע. ב

ושים תמיד את הערבים של גברים, בשיתוף האגף לשירותים חברתיים. אגב, אנחנו ע

 האלה בשיתוף האגף לשירותים חברתיים. 

בקהילה, בעיר בכלל, אנחנו שותפים במיזם שהתחיל כבר לפני שנתיים של קבוצת 

 הייתהווטסאפ עירונית שנקראת 'מישהו ערה', שמלווה נערות בעיקר בשעות מאוחרות. 

רז, מי שזוכר,  דיאנה הפגנה פה בעקבות האונס באילת בזמנו. בעקבות הרצח של

הקמתי פה פורום חשיבה עירוני, בשיתוף תושבות מהעיר, עובדות עירייה, האגף 

, אגף התקשורת, משטרה. חלשירותים חברתיים, מנהל החינוך, קהילתיים, השפ"

 כתוצאה מהפורום הזה נולדו כמה תוצרים. 

גישור שלנו אחד מהם היה קמפיין סימני אזהרה שרץ כאן, תוכנית שיח מגשר של מרכז ה

בבתי הספר היסודיים, סדנאות הגנה עצמית במרכזים הקהילתיים. מאוחר יותר, בעקבות 

הקורונה, היות וראינו, כפי שאת ציינת, שהנושא של האלימות, על רבדיה השונים אני 

חייבת לציין, ועוד נושאים שקשורים בעניין הזה, עולים, הקמנו פה פורום מוגנות שממש 

. כבר נפגש מספר מפגשים. גם הוא רב תחומי, כל גופי העירייה בימים אלה עובד

 והקהילה, כולל ועד ההורים העירוני ומרכז הגישור העירוני. 

אנחנו כרגע בונים תוכנית שהשלב הראשון שלה יהיה מיפוי פערים בעיר. סקר למיפוי 

גויות פערים, ויש לה עוד תוכנית ארוכה שתיבנה בעקבותיה, שתעסוק בנושא של התנה
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מסוכנות, אלימות, מעורבות קהילתית, שימוש בחומרים. זאת תהיה תוכנית שתיכנס 

לבתי הספר, מנהל החינוך כמובן שותף מלא לעניין הזה. ייכנס גם לבתי הספר. הדרכת 

במסגרת שבוע הדיבור , רווחה וכו'. וכמובן בני נוער. חצוותי חינוך, גורמי טיפול, שפ"

שהוא שבוע הגישור והדיאלוג בקהילה, אנחנו מקיימים כל  החדש, מתקיים אחת לשנה,

 שנה אירוע שנוגע בנושא הזה. 

השנה אנחנו עוסקים בנושא של הטרדות מיניות במקומות בילוי, בארים וכו'. עובדי 

עירייה, גם אותם הזכרת. עובדי עירייה השתתפו בקמפיין שניהלנו כאן, שקראנו לו 

ות', עם מסיכות אדומות, שהצטלמנו ועשינו פה איזושהי 'גבעתיים לא שותקים  ולא שותק

מחאה. יש תוכנית למניעת הטרדות מיניות מאוד עניפה, שמובילה הממונה על ההטרדות 

המיניות, במקרה זו אביבה, העוזרת של רן. גם פה, כל שנה יש אירוע לכלל עובדי 

רת ועוד. היו פה העירייה. סדנאות בנושא הטרדה מינית, הקרנת סרט ומפגש עם היוצ

 הרצאות לעובדות עירייה על אלימות כלכלית, על התנהלות אישית במציאות של הקורונה. 

מערכת החינוך, יש פה המון המון עשייה, החל מהרצאות שהבאנו את רן גבריאלי, 

 שמדבר על מין, מיניות ומגדר בפני כל שכבות י"א, י"ב בעיר. 

ירת שינוי חברתי בין מין ומגדר של עמותת מכנה תוכנית בנושא הסטריאוטיפ המגדרי ויצ

תוכנית מיניות מיטיבה ומניעת אלימות משותף, שנכנסה לאחד התיכונים. כניסה של 

ח' ועד י"ב. -ז'-מינית בכל בתי הספר בעיר, שרצה שנתיים מלאות ורצה בכל השכבות. מ

ושא אלימות סדנאות של  התנהגות מינית בריאה של מידע אמין על מין. שיעורים בנ

מינית ואלימות כלפי נשים. שיעורים בנושא סימני אזהרה, עם מרכז סיוע לנפגעות תקיפה 

מינית. סדנאות 'בואו נדבר על זה' בנושא אלימות במשפחה. מיצגים שלוקחים בהם חלק 

כל יום מאבק באלימות נגד נשים כל בתי הספר, כולל היסודיים השנה הצטרפו לכך 

עם תנועות הנוער, שאחראית עליה מחלקת הנוער, חברתי קארין,  אפילו. עשייה מרובה
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שלוקחים חלק גם בפעילות ביום המאבק. גם במערכי שיעור שהם מעבירים בתנועות 

 הנוער בעיר ובתיכונים. 

אפילו התקיים יריד מכירת יד שנייה שהכנסותיו נתרמו למקלט לנשים מוכות. היו השנה 

עות הנוער, של עמותת יסודות לצמיחה בנושא אלימות. הרצאות מכל שכבות ב', מכל תנו

קארין וטל, מנהל מחלקת הנוער, יזמו קבוצה של נערות ערות, של נערות אקטיביסטיות, 

 פמיניסטיות, שעוסקות במספר נושאים. 

אחד מהם הוא אלימות כלפי נשים. הקבוצה הזאת עובדת עם מועצת הנשים העירונית, 

נה פרויקט משותף. באגף לשירותים חברתיים נעשית עבודה, בשיתוף פעולה, וייצרו הש

מרכז למניעת אלימות במשפחה. הוא מטפל כמובן  2020כמובן, עניפה. הוקם בשנת 

בפניות שקשורות לאלימות בין בני זוג, גירושים וכו'. גם עו"ס להט"ב שמטפל גם במקרי 

 אלימות להט"ב שקיימים. 

 . לי, צריך לסיים-אור: מר רן קוניק

אני מסכמת בדיוק. בשבוע האישה הקרוב כמובן נעסוק גם בנושאים  :לי ניב-גב' אור

שקשורים לחיזוק הבחירות של ילדות ונערות וגם בנושאים הרלוונטיים לסוגיה הזו. אני 

אסכם, כי לא נותר לי הזמן, יש עוד רשימה ארוכה, כמובן. זה היה ממש נגיעה קצרה. אני 

ת מהסקירה שלי, אנחנו פועלים בנושא אלימות נגד נשים חושבת שכפי שניתן לראו

והנושאים שמסביב כדי למנוע את ההגעה למצבים כאלה בכל הרבדים השונים, גם של 

 העיר וגם של העירייה. 

גם אם זה בעליית מודעות, גם אם זה במניעת אלימות וכמובן בטיפול באלימות קיימת 

הם פה, אגב. נושא מניעת אלימות שזור בכל באמצעות הגורמים הטיפוליים שנמצאים גם 

הפעילויות שלנו. ואנחנו נמשיך ונפעל כמובן.  התוכניות קיימות ואנחנו ממשיכים איתם. 

אני רק מציינת שלכל הפעילויות, אני מדברת על האירועים הגדולים, מוזמנים כלל חברי 
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ת, וחבל. אולי זאת המועצה. מעולם לא ראיתי את מר"צ מגיעים לפעילויות אלה ספציפיו

הסיבה שעולה הצעה כזו כאן. אתם פשוט לא מכירים את הפעילות. אני חושבת 

שההצעה היא קצת מנותקת ממה שקורה. ולאור הסקירה, אני לפחות ממליצה להוריד 

 את ההצעה מסדר היום. תודה. 

 טוב. כן, ויוי ביקשה להתייחס ואחרי זה קארין. : מר רן קוניק

 ם אני רוצה להתייחס. ג: גב' אילה שני

כן, ניתן לך בסוף. כי את מגישת ההצעה. ויוי, בבקשה. את יכולה לדבר. : מר רן קוניק

 תפתחי את המיקרופון שלך. 

תודה רבה, באמת. מצאת לך דרך לשלוט בדבר ולהפוך להיות גננת : גב' ויוי וולפסון

י ממש מתפלאה מרנית ומחנכת. אז אני רוצה להגיד לך שזה לא חוקי מה שקורה פה. ואנ

שאני מבקשת ממנה להביא את הנוהל כפי שהתקבל במשרד הפנים בשבוע שעבר, 

בוועדת הפנים של הכנסת. וזו חוצפה וזה מביך, שזה פשוט יושבים כאן במיוט ונותנים 

 לדבר הזה להתרחש. אין פה שום בעיה של סדר ואין פה שום בעיה של ניקיון. 

  עה לסדר?ויוי, ... הצ: מר רן קוניק

... מביכה, תסגור את ... תעשה מה שאתה רוצה. אתה תעשה מה : גב' ויוי וולפסון

 שאתה רוצה עם האנשים האלה, 

  את רוצה להתייחס להצעה לסדר?: מר רן קוניק

... לא איתנו. מביך ביותר. מביך ביותר מה שקורה פה. לא, לא אתן לך : גב' ויוי וולפסון

גור אותי במיוט. כמו שאתה נוהג לעשות את זה. חצוף! ממש! לדבר. אני אמשיך עד שתס

לא ייתכן דבר כזה. ואתם יושבים שם. רנית, כתבתי לך. ביקשתי ממך את חוות הדעת 

שלך. אסור לכם לשבת שם. זה מביך. זה מביך אתכם. אתם לא צריכים לשבת שמה. 

 הוא לא צריך לעשות את הדברים האלה, חברים. 
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 ה רבה, ויוי, תודה רבה לך. תוד: מר רן קוניק

לא, אני אמשיך לדבר עד שאתה תסגור בכוח, בכוחנות. כמו שאתה : גב' ויוי וולפסון

 אוהב ויודע. ... 

תודה רבה. עכשיו לא שומעים אותך באמת. את השטויות שלך הצדקניות. : מר רן קוניק

יבת מועצה מסתבר שאת בחורה פרובוקטיבית, שכל מה שמעניין אותך זה להפריע ליש

תקינה. כדי שלא ישמעו בבית את מה שמדברים פה, כדי שלא יוכלו לתמלל את הישיבה 

הזו. ההצעה לסדר מעניינת אותך כמו שאותי מעניין מה קורה עכשיו בלפלנד. ובמקום 

להגיב לעניין, את ממשיכה לעשות פרובוקציות. ואם את באמת תפריעי, אז יסגרו. בדיוק, 

בישיבות פרונטאליות גם עושים סדר ולפעמים  שיבה. מה לעשות?בשביל זה יש סדר בי

גם צריך  להוציא אנשים מהישיבה. ואם באת להפריע לפה, אז אנחנו לא ניתן לך, 

יקירתי.  בדיוק בשביל זה יש את האופציה שלא לתת לך להפריע לישיבה ולאנשים 

 שרוצים לצפות בישיבה בבית. 

בחוק אין לך מושג. ובישיבות שעושים בזום, עושים  עכשיו, תלמדי גם את החוק. כי גם

אותם בצורה מסודרת ומאפשרים לאנשים לדבר. אם לא היו מאפשרים לאנשים לדבר, 

בה. רק בצורה לא חוקית. אבל מאפשרים לכל אחד לדבר, ובהרח הייתההישיבה 

מסודרת, לפי התור. כמו אנשים מתורבתים, כמו אנשים מנומסים, כדי שישמעו את כולם 

מעניין אותך שישמעו  מה מעניין אותך?ויוכלו להגיב כל אחד. אבל זה לא מעניין אותך. 

כל אחד? מעניין אותך לעשות פרובוקציות. מגינת הדמוקרטיה שלנו. מזל שאת קיימת. 

 קשה. כן, קארין, בב

טוב, אני רוצה רגע שנייה לחזור להתייחס להצעה לסדר. כמי שהאמת : גב' קארין אינס

לי אמרה את מחלקת הנוער, וגם בכלל מובילה קהילה גדולה -מובילה, קודם כל כמו שאור

של נשים, אני קצת לא כל כך מבינה איך קשור שני דברים. מאיפה ההצעה הגיעה, כי 
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אפילו לא הספיקה למנות את כל הפעילויות, לא סיימה  לי-באמת, אני חושבת שאור

למנות את כל הפעילויות בהקשר של יום האישה. יש המון פעילויות, ולשמחתי אני 

משתתפת בהרבה מאוד מהפעילויות האלו. פעילויות חשובות, שבאמת מהגיל הקטן, 

אותן ומתגאה הצעיר, ועד המבוגרות שביניהן. פעילויות שאני אגב מאוד גאה ואף מראה 

בהם בפני חברותיי בערים אחרות. והלוואי וכל עיר וכל יישוב יעשה פעילויות במגוון כזה 

לי, -גדול ובכמות כזאת גדולה ומהותית ומשמעותית כמו בגבעתיים. אז כל הכבוד, אור

אני רוצה להגיד באמת מדהים ושאפו על העבודה ועל הפעילויות האלה שאת עושה. עוד 

. אני לא כל כך מבינה את הקשר בין יום האישה. יום האישה זה משהו, איזושהי הערה

אני לא רואה את הקשר בין יום האישה לבין נושא של העלאת המודעות לאלימות נגד 

נשים. יום האישה זה יום האישה. יום שבאמת של העצמה ועוד המון דברים שאפשר 

 לעשות ביום האישה. 

ות של אלימות נגד נשים. נכון שאנחנו עושים פעילות, אני יש גם יום ייעודי, ייחודי לפעיל

עושה גם פעילות במחלקה אצלנו לאורך כל השנה. אבל בהחלט אין שום קשר בין שני 

התאריכים, לראות עיני. וזה באמת נושא חשוב אבל מטופל היטב בעיריית גבעתיים. 

 המבורכת. לי על שיתופי הפעולה ועל העשייה -ושוב, אומרת תודה רבה לאור

  אני יכולה להגיב?: גב' אילה שני

כן. את מגיבה ואחרי זה אנחנו, בקצרה. לפתוח מצלמות, חבר'ה. גלית, : מר רן קוניק

 אלעד. חברי מועצה, לא עובדי עירייה. 

אז צר לי שהצעתי הקונסטרוקטיבית נלקחת למקום שבו נעלבים  אוקיי. : גב' אילה שני

כך שאין פעילות בנושא הזה בעיר גבעתיים.  וחבל שזו או מתגוננים, כאילו משתמע מ

התגובה, במקום להתייחס עניינית להצעה, שבעיני איננה סותרת בכלל את הפעילויות 

שמתרחשות. העניין הזה שאני מביאה כהצעה לסדר בנושא הזה, שהוא חשוב לכולנו, 
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ציפי ואפקטיבי לי וקארין שדיברו על זה, מדבר על משהו מאוד ספ-בטח ובוודאי לאור

בנושא הזה של העלאת המודעות לאלימות נגד נשים, ובעצם לסימנים שאנחנו יכולים 

לזהות בצורה פשוטה וברורה על נשים שנמצאות באלימות, שכאמור יכולה להיות השכנה 

ממול, הקופאית בסופר, או מחנכת הכיתה של ילדינו. ולכן אני ראיתי בדבר הזה דבר 

מעותי, ששווה להכניס אותו לפעילות העירונית, ושאני יודעת באמת, אלמנט סופר מש

 שאיננו מתקיים בדרך הזאת. 

אז אני מבינה שיותר קל ופשוט לעשות רשימה ארוכה של כל מה שמתקיים, וכאמור, לא 

לי שום כוונה לומר שאין מתקיימים הדברים, אלא בסך הכל, אולי לשפר, לטייב או  הייתה

שעשויה להיות מאוד אפקטיבית, וחבל שאין התייחסות להביא פרספקטיבה אחרת 

עניינית לדבר עצמו. אני חושבת שלקבל את ההצעה לסדר הזאת, ולקחת גם פרויקט 

בסגנון הזה, אוקיי, לא יבוא על חשבון ולא יאיים על שום פעילות שנעשית היום. אבל יכול 

תשובה היא שלילית, להיות שבגלל שאני כחברת אופוזיציה מעלה את זה, אז כמובן שה

 מה שנקרא באוטומט. ואני יכולה רק להצר על כך. 

-אני לא חושב שזאת הסיבה. כן נצביע על להסיר את ההצעה, כי כפי שאור: מר רן קוניק

לי הסבירה, אין בה משהו שמחייב, נקרא לזה ככה, החלטת מועצה. אני בכלל מציע, זה 

ר לכם. המועצה היא לא מעל לוועדות. גם תופס להצעות הבאות. יש ועדות, אני מזכי

קודם כל צריך להביא נושאים לוועדות. יש לכם גם כחברי אופוזיציה נציגים בכל הוועדות. 

טח בוועדות החשובות. וקודם כל צריך להעלות את זה בוועדות. אתם אם אני זוכר נכון. ב

ו המועצה כאילו מייתרים את הוועדות. מעלים למועצה, ומה יעשו הוועדות? יגיד

 החליטה? זה להבא, אני נותן לכם עצה. 

דברים כאלה שהם באמת חיוביים, תכנים, הצעות, לא מדובר פה בהצעה באמת 

לי הציגה, זה באמת -קנטרנית או משהו, אני מסכים. אבל גם זה לא המקום וגם כפי שאור
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, בצורה נתון לדיון בוועדות. זה בסדר גמור. הוועדות מתנהלות באמת ללא פוליטיקה

עניינית. זה לא מועצת עיר שאולי פה ושם קצת יש פוליטיקה. הוועדות הן שונות. אז אני 

ממליץ להבא. מי בעד, נקרא לזה ככה, להסיר את זה. ואם אילה תבחר, להעלות את זה 

בקהילתיים או בוועדת מועצת הנשים וכדומה. כן. לצורך ההצבעה כל אחד יכול להגיד 

 נעשה את זה מסודר. מושיק?  בעד, נגד. לפי התור

 בעד. : מר מושיק גולדשטיין

 איתמר? : מר רן קוניק

 בעד. : מר איתמר אביבי

 סיון? : מר רן קוניק

 בעד. : מר סיון גולדברג

 טלי? : מר רן קוניק

 בעד. : גב' טלי ארגמן

 אלי? : מר רן קוניק

 בעד. : מר אלי הולצמן

 קארין? : מר רן קוניק

 בעד. : גב' קארין אינס

 לי? -לי? בעד, מן הסתם, כי היא הציעה. את פה, אור-אור: מר רן קוניק

 כן, כן, בעד.  :לי ניב-גב' אור

 בסדר. לא שמעו אותך. יזהר? : מר רן קוניק

 בעד. : מר יזהר אופלטקה

 אביעד? בעד. אני גם בעד. בני? : מר רן קוניק

 בעד. : מר בני רייך
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 יה עברנו. ויוי? טוב, חברי הקואליצ: מר רן קוניק

אני ממש אני מציעה להפסיק את הפארסה הזאת שאתה מנהל פה. : גב' ויוי וולפסון

מציעה  לא לעשות את זה לחברי קואליציה שלך. עזוב את האופוזיציה. יש פה אנשים 

 שהולכים איתך. 

טוב, עזבי. אנחנו לא נפנה אליך. את יכולה לכתוב בצ'ט אם את בעד או : מר רן קוניק

  -גד. מיצינו את נ

 אנחנו לא נוכל להמשיך ככה את הישיבה. אנחנו מבקשים לדעת, : קפלן-מר רונאן אפנר

 אתה בעד או נגד? רונאן? : מר רן קוניק

  -אני בעד להמשיך את הדיון ולדבר על ההצעה : קפלן-מר רונאן אפנר

 ... לוקח אותו לכיוונים אחרים, : מר רן קוניק

  -אנחנו מבקשים לקבל חוות דעת מהיועצת : קפלן-מר רונאן אפנר

 ... להפריע לדיון.  : מר רן קוניק

לא, אנחנו נצא מהדיון, כבוד ראש העיר. אנחנו נצא מהדיון ואנחנו : קפלן-מר רונאן אפנר

 נתלונן. 

 אתה יכול לצאת מהדיון. אין בעיה. : מר רן קוניק

 אתם לא ... לעשות את ... : קפלן-מר רונאן אפנר

 רונאן, אתה יכול לצאת מהדיון. הכל בסדר. : ן קוניקמר ר

... אני לא מדבר על זה ש... השבוע לתיאטרון על שטות לא : קפלן-מר רונאן אפנר

 נורמאלי. 

  -רונאן, אפשר לשאול אם אתה בעד : מר רן קוניק

 מנכ"ל העירייה לא הצליח ... לגבי ההצעה שלי לסדר. : קפלן-מר רונאן אפנר

 ... ההצבעה. אתה יכול להתמקד בשאלה שלי? : קמר רן קוני
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... לעזוב את השיחה עכשיו. היה לי מאוד לא נעים אתכם. אני : קפלן-מר רונאן אפנר

 מבקש ... 

 אתה יכול לעזוב, אין בעיה. : מר רן קוניק

לא נוכל, אנחנו, אני לפחות לא אמשיך כל עוד הישיבה מתנהלת : קפלן-מר רונאן אפנר

 ית. בדרך לא חוק

הישיבה מתנהלת בצורה נהדרת. כל מי שלא מוצא חן בעיניו יכול לעזוב. : מר רן קוניק

אנחנו מקשיבים לכולם. נותנים לכל אחד לדבר בזום. ובזום צריך לשמוע אחד את השני. 

יש אנשים שצופים בשידור בבית. השידור מוקלט. השידור מתומלל. ואם ויוי וגם רונאן 

ה ולהיכנס לדברים שלא אחרים וזה שלא ישמעו אף אחד ואי עניינם בלהפריע לישיב

אפשר יהיה לתמלל, אז צר לי. אין דברים להגיד ואין יכולת ורצון להביע דעה עניינית 

לנושאים שעולים, אז מתעסקים בלמה אי אפשר להתפרץ ולהפריע אחד לשני. יש פה אני 

 ות? הפלא ופלא. חושב התנהלות הכי נכונה, כי מקשיבים אחד לשני. מה לעש

אפשר לנהל דיון במועצת העיר שכל אחד מדבר לפי תורו, מביע את עמדתו, ואחרי זה 

מצביעים. צר לי שבינתיים אני רואה לפחות שני חברי מר"צ לא מתאימה להם השיטה 

הזאת שהם מקשיבים אחד לשני בצורה מתורבתת, גם אם לא מסכימים, ואחרי זה 

ם ויוי וגם רונאן. אז זה מאוד עצוב. ואני מבין שהוא יצא ואם מצביעים. הם רוצים בלגן. ג

הוא יצא אז הוא גם ויתר על ההצעות לסדר שלו. שזה גם בדיוק מראה מה החשיבות 

איננה.  שהוא מייחס להצעות שלו. אנחנו ממשיכים בהצבעה. גלית נמצאת איתנו? גלית?

  אילה מן הסתם בעד?

 יה, אם מותר לי להשלים. אחד, אני נגד. לא. אילה נגד. שני: גב' אילה שני
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 הצעת החלטה: להוריד את ההצעה מסדר היום. 

 הצבעה: 

לי ניב, יזהר אופלטקה, אלי הולצמן, -בעד: רן קוניק, טלי ארגמן, אור

קארין אינס, אביעד משה, אלעד רוזגוביץ, בני רייך, מושיק גולדשטיין, 

 סיון גולדברג, איתמר אביבי. 

 י. נגד: אילה שנ

לסדר מאת חברת המועצה  את ההצעהברוב קולות החלטה: להוריד 

  אילה שני, בנושא אלימות נגד נשים, מסדר היום. 

 

שתיים, כמו שאתה רואה, חברי לסיעה יצאו וגם אני מיד אצא, כי אני : גב' אילה שני

ממש לא במקום. כי זה  הייתהחושבת שההערה שלך לגבי ההצעות לסדר של רונאן 

יצא, אני אשלים את דברי, ברשותך, כי זה שהוא יצא לא אומר שההצעות הבאות שהוא 

שלו לסדר הן קלות ערך בעיניו, אלא שהוא שם את האופן החוקי שבו אמורה להתנהל 

הישיבה לפני ההצעות לסדר. וכאמור, יש חוק וכרגע אתה לא מקיים אותו. ועם כל הצער, 

 באמת, צער, גם אני, 

  -יכולה להסביר למה אנחנו לא מקיימים את : מר רן קוניק

גם אני אעזוב את הישיבה, רק אחרי שאמרתי שאני מתנגדת להוריד : גב' אילה שני

 מסדר היום את ההצעה שלי. 

אם לא קשה לך, לפני שאת עוזבת את הישיבה, אנחנו נשמח לשמוע למה : מר רן קוניק

 את חושבת שהישיבה מתנהלת בצורה לא חוקית?

מפני שאני מאמינה לחבריי, בוודאי למה שויוי אמרה, שמבחינת, בוודאי, : שני גב' אילה
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נכון, שמבחינת החוק אסור לשים על מיוט. עזוב, רן. אני מאמינה וגם לא קיבלנו את חוות 

הדעת של היועצת המשפטית, למרות שויוי ביקשה, ואני חושבת שזו בקשה ... לגיטימית 

ואני מתנגדת להוריד את ההצעה, זה כבר אמרתי. ואני  שצריכה להיענות וזהו. אוקיי?

 עוזבת את הישיבה. 

לפני שאת עוזבת, אני ממליץ לך, כמו שהמלצתי לך מקודם, גם קצת ללמוד : מר רן קוניק

 יותר על  נהלי המועצה, וגם פחות להאמין. לכולם, אגב. לא רק לחברים שלך ... 

 אוקיי. : גב' אילה שני

 נו. ויותר לקרוא. גם ל: מר רן קוניק

אני אאמץ את המלצתך. אבל לגבי הלאמין אני אמשיך להאמין. אבל בוא : גב' אילה שני

 נעצור כאן. 

כן. זה עניין שלך איתי. זה עניין אישי שלך. ... רק כדי ליישר את הנקודה : מר רן קוניק

הזו, כן? שאף אחד לא יחשוב בטעות שהישיבה מתנהלת בצורה לא חוקית. אסור 

בישיבות כאלה למנוע מאנשים לדבר. אם זה היה קורה, היינו סוגרים את המיקרופונים 

התנהלות לא חוקית. כי זה באמת  הייתהולא נותנים לה לדבר, מי שזו לא תהיה, אז זו 

ניצול הכוח בישיבה, שיש לך את המיקרופון,  והבן אדם בבית רוצה לדבר ואתה לא נותן 

 פה. לו. זה כמובן לא מה שקורה 

מה שקורה פה זה הפוך. זה מתן אפשרות לכל אחד לדבר. אפילו באריכות, נקרא לזה. 

בלי להפריע לו. מה שלא קורה בישיבות פרונטאליות הרבה פעמים. ורק לפי הסדר, 

בצורה מסודרת ומתורבתת, שנוכל לשמוע אחד את השני. אבל בסדר. זכותה של 

ים את זה. ולא קרה שום דבר. אז למעשה, האופוזיציה לייצר רעש מכלום. בסדר. מכיר

מאחר ורונאן יצא מהישיבה, כולם יצאו בעצם, נכון? כל חברי האופוזיציה, אז אנחנו בעצם 

 . 4ולא הצעה מס'  3לא יכולים לשמוע לא את הצעה מס' 
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 . 35%-שכר מנכ"ל ל 30%-אישור המועצה לעדכון שכרה של אורלי שהרבני מ .5

 
, אישור המועצה לעדכון שכרה של אורלי שהרבני, אחרי 5ם לסעיף עוברי: מר רן קוניק

שכר מנכ"ל. אם אף  35%-ל 30%-לי. מ-שלוש שנים שהיא עובדת. היא עוזרת של אור

    -לי -אחד לא רוצה להתייחס לזה אז אני מצביע. אור

 לא שמעתי, רן.   :לי ניב-גב' אור

את המיקרופונים. זה יהיה יותר  אני חושב שאפשר כבר לפתוח: מר מושיק גולדשטיין

 קל. 

 בסדר. רן, אתה התנתקת, והמיקרופון שלך עדיין מנותק.  :לי ניב-גב' אור

 לא, לא, אנחנו לא פותחים מיקרופונים, כי אופוזיציה נמצאת או איננה, : מר רן קוניק

 לא שמעתי את האחוזים. לכן אני שואלת. : גב' טלי ארגמן

 . 5%על פי החוק, אפשר לעדכן  כל שנתיים,: מר רן קוניק

 אה, בסדר. : גב' טלי ארגמן

 30%-היא כבר עברה את השנתיים, היא שלוש שנים. והבקשה היא מ: מר רן קוניק

 לי? -. אז בואו נצביע, לפי הסדר. אור40%. כשהמקסימום הוא 35%-משכר מנכ"ל ל

אורלי יכלה לקבל את  אני כמובן בעד. אני רק רוצה לומר שכפי שאמרת, :לי ניב-גב' אור

ההעלאה על פי חוק לפני שנה. כמובן באישור מועצת העיר. ומבחינת מדיניות העירייה 

העלאה בשנה הזו, אז היא חיכתה שנה נוספת. אני חושבת שהיא מאוד  הייתהלא 

ראויה. מי שמכיר את אורלי, היא אחד האנשים המסורים ביותר שיש, מבלי להשוות 

יא באמת אדם מסור, עובדת מאוד קשה, מחויבת, חרוצה מאוד לאחרים חלילה. אבל ה

, שזה בואו, כסף מאוד 5%מאוד. ונאמנה מאוד. אני חושבת שמאוד ראויה להעלאה של 
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 קטן בסך הכל. 

 יש הצבעה? : גב' טלי ארגמן

 כן. טלי? : מר רן קוניק

 כן, בעד. : גב' טלי ארגמן

 לי אמרה בעד. סיון? -אור: מר רן קוניק

 בעד, כמובן. : יון גולדברגמר ס

 בואו נעשה הפוך. יש מישהו נגד? כולם בעד. : מר רן קוניק

 

הצבעה: פה אחד. )נעדרו: ויוי וולפסון, רונאן קפלן, גלית לנדסהוט, 

 אילה שני(. 

החלטה: אושר עדכון שכרה של אורלי שהרבני, עוזרת סגנית ראש 

 שכר מנכ"ל, פה אחד.  35%-ל 30%-העירייה, מ

 

 . 2.1.2022אישור המועצה לפרוטוקול ישיבת ועדת שמות מיום  .6

 

. למעשה זה 2.1אישור המועצה לפרוטוקול של ועדת שמות, מיום : מר רן קוניק

שמו של הפיזמונאי אבי קורן פרוטוקול של סעיף אחד, שהמליצה עליו ועדת השמות, 

וגה של שולה חן, מי שנפטר לפני כשנה. גם היה לו קשר לגבעתיים. כילד, כנער, בן ז

שלא מכיר. זה אחד הפזמונאים הכי מוערכים. כתב הרבה שירים מוכרים ויפים. להקות 

 צבאיות וכו'. 

ההמלצה היא לקבוע את האודיטוריום בבית ראשונים, שבקרוב הולך לעבור גם שיפוץ, 
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רק  בלי קשר, שיפוץ יפה, הגיע הזמן, את האודיטוריום עצמו, לא את בית ראשונים, אלא

את האולם עצמו, את האודיטוריום. זאת ההמלצה. מי בעד? יש מישהו נגד? בזמן 

 ...   ההצבעה המיקרופונים פתוחים, נכון?

 

הצבעה: פה אחד. )נעדרו: ויוי וולפסון, רונאן קפלן, גלית לנדסהוט, 

 אילה שני(. 

 , פה אחד. 2.1.22החלטה: אושר פרוטוקול ישיבת ועדת שמות מיום 

 

המועצה למינוי גב' איילה שני, נציגת סיעת מר"צ גבעתיים החופשית  ראישו .7

 כחברה בדירקטוריון עמותת קהילתיים, במקום הגב' גלית לנדסהוט.

 

, למינוי הגב' אילה שני, נציגת מר"צ גבעתיים 7אישור המועצה, סעיף : מר רן קוניק

ת לנדסהוט. אילה לא החופשית, כחברה בדירקטוריון עמותת קהילתיים, במקום הגב' גלי

   -נמצאת פה, אז אנחנו 

 שתעביר לנו קורות חיים. : מר מושיק גולדשטיין

 אנחנו מצביעים על החלפתה.  : מר רן קוניק

 בלי קורות חיים, רני? : מר מושיק גולדשטיין

... את החברות שלה, כפי שבאמת אמרתי קודם, היא תוכל גם להעלות : מר רן קוניק

 את ... לגבי פעילות במועצת הנשים. כולם בעד?  יים בישיבה של קהילת

 

הצבעה: פה אחד. )נעדרו: ויוי וולפסון, רונאן קפלן, גלית לנדסהוט, 

 אילה שני(. 
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החלטה: אושר מינוי הגב' איילה שני, כחברה בדירקטוריון בעמותת 

 "קהילתיים", במקום חברת המועצה גלית לנדסהוט, פה אחד. 

 
רני, היא שמה אותך במיוט. אתה יכול להמשיך לדבר, אבל אתה : מר מושיק גולדשטיין

 במיוט. 

אוקיי. אתם רואים? משתיקים אותי פה גם. איפה היועצת המשפטית? אני : מר רן קוניק

 רוצה חוות דעת על זה שהשתקתי את עצמי עכשיו. 

 

 אישור המועצה להארכת שירות לגב' אביבה בן צור.  .8

 

, יורם, העוזרת שלך מחייכת בתמונה באופן קבוע, או 8פה בסעיף יש לנו : מר רן קוניק

 שזה חיוך לאור ההערה האחרונה? יש לה חיוך, 

 זה צילום תמידי, צילום לעד. : דוברת

 שזה שהיא לא פה, אז כאילו עולה לה החיוך.  :עו"ד יורם פומרנץ

דור, שהיא מלווה , אנחנו נדרשים להארכת שירות לאביבה בן 8טוב, סעיף : מר רן קוניק

ילדים בחינוך המיוחד, ילד בחינוך המיוחד, עם שיתוק מוחין. אנחנו במקרים האלה 

 , כי הסייעות האלה המלוות הן באמת, 70מאריכים גם מעל גיל 

 נכון, אני בעד. : גב' טלי ארגמן

ם מאוד חשובות לילדים. לא רוצים לגרום נזק ועוול לילדים. אני מניח שכול: מר רן קוניק

 בעד, נכון? 

הצבעה: פה אחד. )נעדרו: ויוי וולפסון, רונאן קפלן, גלית לנדסהוט, 
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 אילה שני(. 

החלטה: אושרה הארכת שירות לגב' אביבה בן צור, סייעת במנהל 

 החינוך, פה אחד. 

 

 אישור תב"רים.  .9

 

. , אישור התב"רים, שאושרה לפני הישיבה בוועדת כספים9יש לנו סעיף : מר רן קוניק

 מאור, אתה רוצה להסביר לחברי המועצה? 

כן, אין בעיה להסביר. שלום לכולם, ערב טוב. אני אעבור בזריזות : מר מאור יבלושניק

 על התב"רים ואם יהיו שאלות ... מענה. 

 אתה בסן פרנסיסקו, איפה אתה? : מר רן קוניק

ום שישה תב"רים. כן, על המים. שוב, ערב טוב לכולם. יש לנו הי: מר מאור יבלושניק

חמישה מתוכם הגדלות. העמודה הצהובה בעצם ... לשם של התב"ר היא השורה 

 התחתונה. העמודות משמאל משקפות בעצם את החישוב המתמטי שהביא לתוצאה. 

התב"ר הראשון הוא עדכון, הגדלה של תב"ר בי"ס שמעוני, אולם ספורט משולב מרכז 

משני מרכיבים שהשתנו. אחד למענק שאושר  נוער. למעשה העדכון הזה מגיע כתוצאה

 לנו אחרי כמה שנים טובות שלא קיבלנו ממשרד התרבות והספורט. 

שנערך על ידי החברה הכלכלית ולכן בעצם העדכון פה  מכרזובעצם תוצאה סופית של 

והוא תב"ר בי"ס שמעוני. זה התב"ר  2.38746נו בסופו של דבר להגדלה של שמביא אות

ר השני הוא תב"ר של בי"ס ברנר, עבור בינוי של אולם ספורט, אולם הראשון. התב"

התעמלות משולב אגף נוסף לביה"ס. זה גם כן נובע מהתוצאה הסופית של המכרז 
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שהתבצע דרך החברה הכלכלית.  ומרכיב נוסף של הפרויקט, שהוא בעצם רה ארגון של 

 בית הספר הקיים, של המבנה הקיים. 

לה של תב"ר מקלטים עירוניים, שדרוג מערכות חשמל, שדרוג, התב"ר השלישי הוא הגד

שיפוץ, למעשה תב"ר שאנחנו מגדילים מעת לעת לטובת אחזקה של המקלטים, שיהיו 

מוכנים לשעת חירום. התב"ר הרביעי, תב"ר שיפוץ רחוב טייבר. סליחה, לא אמרתי לגבי 

 שקל.  250,000התב"ר הקודם, 

שקל, בעקבות  900,000יבר, מדובר על הגדלה של לגבי התב"ר של שיפוץ רחוב טי

התוצאה הסופית גם כן של ההליך המכרזי באמצעות החברה הכלכלית, עבור השיפוץ 

של הרחוב.  מדובר למעשה בחלק היחסי של העירייה. את השאר, את התשתיות קרקע, 

 מים וביוב מבצע בעצם תאגיד המים. 

לים מעת לעת לפי תוכנית העבודה העירונית תב"ר חמישי הוא תב"ר גם כן שאנחנו מגדי

שקל, עבור מרכיבים מאותה תוכנית. ותב"ר אחרון הוא תב"ר  213,000נגישות, שהוא 

 ... שאלות? חדש, עבור שיפוץ, חידוש המזרקה בכיכר 

כיכר ווהלין, טלי, את רואה. אנחנו משקיעים גם בדרום העיר. אוקיי, לא : מר רן קוניק

רוצה לדבר? תן לטלי רגע להתבטא, מה שנקרא. כן, טלי. תשחררי שומעים אותך. את 

 רק את המיקרופון. 

כן, תשמע. יש פה דברים שלא נודע לי לפני כן. כמו סגירת הדואר, : גב' טלי ארגמן

הסניף היחידי שיש בכל אזור הדרום. אני מקווה שיחדשו פה דברים נוספים, אני לא 

 יודעת. 

 אנחנו סגרנו.  את הדואר לא: מר רן קוניק

אז זהו, לכן אני אומרת. אם אפשר לשתף אותי לא רק כממלאת מקום, : גב' טלי ארגמן

גם כנציגת הדרום. אני רואה שכולם פונים אלי ... בדרום. אז יש בעיה עם סניף הדואר. 
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 יש בעיה עם אוטובוסים. 

  -מושיק גם גר בדרום. מי משניכם : מר רן קוניק

ק לא גר בדרום. מושיק גר בתוך הוילות שם. הם לא מגיעים לשם. מושי: גב' טלי ארגמן

אתה מבין? למשל האוטובוסים. לא, הדבר הבעייתי ביותר שיש לנו פה, הוסיפו שני 

מיניבוסים ואוטובוס אחד ענק, שחוצה, כדי להגיע לפי משאל, אני לא יודעת איזה משאל 

 תושבים, כדי להגיע לכורזין. 

לעשות את הסיבוב לדרך השלום ושם הוא עוצר בתחנה לכורזין, אז אז הוא נכנס, במקום 

הוא נכנס לתוך הרחוב הקטן שלנו, הרצוג, מסכן פה אנשים. כמה פעמים צעקתי. שום 

דבר לא עוזר. אז לכן אני אומרת, יש בעיות יותר דחופות בדרום. אם אפשר לשתף אותי, 

  אני מאוד הודה לכם. 

זה מוקלט. אבל צר לי שטלי מתבטאת בצורה כזאת, שאני מזל ש: מר מושיק גולדשטיין

  -גר באיזה אזור 

 לא, אתה גר בפנים. אתה רואה את האוטובוס? זה מפריע לך? לא.  : גב' טלי ארגמן

לפני ישיבה קודמת אמרת שאת יותר זמן בתל השומר מאשר : מר מושיק גולדשטיין

 בבית. אז אני חי בשכונה. 

 אל תגזים. יש לי מנוי שם. אבל אני פעם בשבוע שם. אל תגזים.   תקשיב,: גב' טלי ארגמן

 נאחל רק בבריאות טובה. : מר מושיק גולדשטיין

אמן, אמן. גם לך. אבל לא, אני מדברת בשיא הרצינות. פונים אלי כל : גב' טלי ארגמן

 הזמן.  

הם אני לא רוצה שהתושבים בדרום יחשבו שאני לא נציג של: מר מושיק גולדשטיין

 בדרום. 

לא, לא, לא. חס וחלילה. אבל אנחנו ברחוב הרצוג סובלים, כיוון שילדים : גב' טלי ארגמן
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 חוצים פה את הכביש. ולא אחת צעקתי על נהג  אוטובוס, צופר, באמצע,  

 ... בהרצוג, שהוא יותר קרוב לרמת גן. אז את יודעת, : מר מושיק גולדשטיין

ר קרוב, על מה אתה מדבר? אנחנו מדברים על כל איזה הרצוג יות: גב' טלי ארגמן

 הרצוג, והוא נכנס לכורזין.  

 ... רמת גן, זה לא בדיוק גבעתיים. : מר מושיק גולדשטיין

 טוב, הרצוג של רמת גן. נו, בסדר. אנחנו הרצוג גבעתיים. : גב' טלי ארגמן

 מושיק, היא חולת קורונה. תרחם. אל תטריף אותה.  :לי ניב-גב' אור

 בדיוק, בדיוק. טוב שיש כאלה שמתחשבים.  : גב' טלי ארגמן

 טוב, מספיק להיום. : מר מושיק גולדשטיין

 אני לא רוצה לקחת לכם את הזמן. : מר רן קוניק

תודה. אז לא, תיקח את זה בחשבון. כי באמת, יש לי תלונות. אני כבר : גב' טלי ארגמן

שנכנס  35וב פעמיים על אוטובוס עייפה מהתלונות האלה. אני מבקשת שנתחיל לחש

 לפה. והוא ריק מאנשים. אתה יודע מה הם עשו החכמים? 

 אני לא מכיר את השינוי הזה. אבל בואו, : מר רן קוניק

אתה יודע מה? הם פשוט אטמו את הכל, ויש חלונות שחורים שם. כדי : גב' טלי ארגמן

וראיתי שאין אנשים  שלא תראה. אבל אני קצת יותר מתוחכמת אז התקרבתי יותר

 באוטובוס. אז אני מציעה שיבדקו את זה. 

 אנחנו בשלב ההצבעה עכשיו, ולכן בואו לא נפתח דיון על זה. מי בעד?  : מר רן קוניק

 בעד. : מר מושיק גולדשטיין

 בעד. : מר אלעד רוזגוביץ

 בעד. : דוברים
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דסהוט, הצבעה: פה אחד. )נעדרו: ויוי וולפסון, רונאן קפלן, גלית לנ

 אילה שני(. 

 החלטה: התב"רים אושרו פה אחד. 

 

פעם ראשונה ישיבת מועצה בזום. צר לי שחלק  הייתהאני מודה לכם. זו : מר רן קוניק

מהחברים לקחו את זה למקומות של בלגן מיותר. בכל מקרה, תודה לכולכם והרבה 

 בריאות. ערב טוב. 

 

__________________ 

 רן קוניק

 ראש העירייה

__________________ 

 דוד-שולי ברוך בר

 מרכזת ישיבות המועצה
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 קובץ החלטות

הצעה לסדר מאת חברת המועצה איילה שני, בנושא אלימות נגד נשים.  .2

אלימות נגד נשים על היבטיה השונים )פיזית, כלכלית, משפטית וכו'( נמצאת 

מצב  בשנים האחרונות בקו עלייה. תופעה זו חוצת מגזרים, גילאים,

סוציואקונומי, השכלה, מקום מגורים וכו'. אישה נפגעת אלימות יכולה להיות 

השכנה ממול, הקולגה לעבודה, המוכרת בחנות, מחנכת הכיתה, קרובת 

 משפחה ועוד. 

כעירייה, אנו מחויבים לפעול להעלאת המודעות בנושא ולקיומם של מנגוני  

רכים האפקטיביות להעלאת סיוע מיטביים לנשים אלו ולמשפחותיהן. אחת הד

המודעות הינה קיום הרצאות וסדנאות בנושא ע"י גורמים המתמחים בתחום, 

לדוגמה עמותת "רוח נשית" שבשנים האחרונות הדריכה ברשויות מקומיות 

רבות כמו: כוכב יאיר, כרמיאל, רעננה, באר שבע, חוף השרון, הרצליה, תל 

 אביב וקריית גת. 

 הצעה לסדר: 

ראשון, עיריית גבעתיים, על כל מוסדותיה ושלוחותיה, תקיים א. בשלב  

ב. פרויקט העלאת מודעות שיכלול הרצאות וסדנאות לכל העובדים והעובדות. 

בשלב השני, העירייה תרחיב את פרויקט הפצת המודעות באמצעות הרצאות 

 וסדנאות לכלל תושבי ותושבות העיר, לרבות מערכת החינוך העירונית. 

כי יריית הפתיחה של הפרויקט תהיה ביום האישי הבינלאומי הקרוב,  ג. מוצע 

8.3.22 . 

 * גילוי נאות: אני מרצה בהתנדבות בעמותת רוח נשית.  

 

 הצעת החלטה: להוריד את ההצעה מסדר היום. 

 הצבעה: 
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לי ניב, יזהר אופלטקה, אלי הולצמן, -בעד: רן קוניק, טלי ארגמן, אור

אלעד רוזגוביץ, בני רייך, מושיק גולדשטיין,  קארין אינס, אביעד משה,

 סיון גולדברג, איתמר אביבי. 

 נגד: אילה שני. 

החלטה: להוריד ברוב קולות את ההצעה לסדר מאת חברת המועצה 

 אילה שני, בנושא אלימות נגד נשים, מסדר היום.  

 

 . 35%-שכר מנכ"ל ל 30%-אישור המועצה לעדכון שכרה של אורלי שהרבני מ .5

 

הצבעה: פה אחד. )נעדרו: ויוי וולפסון, רונאן קפלן, גלית לנדסהוט, 

 אילה שני(. 

החלטה: אושר עדכון שכרה של אורלי שהרבני, עוזרת סגנית ראש 

 שכר מנכ"ל, פה אחד.  35%-ל 30%-העירייה, מ

 

 . 2.1.2022אישור המועצה לפרוטוקול ישיבת ועדת שמות מיום  .6

 

ויוי וולפסון, רונאן קפלן, גלית לנדסהוט,  הצבעה: פה אחד. )נעדרו:

 אילה שני(. 

 , פה אחד. 2.1.22החלטה: אושר פרוטוקול ישיבת ועדת שמות מיום 
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אישו המועצה למינוי גב' איילה שני, נציגת סיעת מר"צ גבעתיים החופשית  .7

 כחברה בדירקטוריון עמותת קהילתיים, במקום הגב' גלית לנדסהוט.

 

. )נעדרו: ויוי וולפסון, רונאן קפלן, גלית לנדסהוט, הצבעה: פה אחד

 אילה שני(. 

החלטה: אושר מינוי הגב' איילה שני, כחברה בדירקטוריון בעמותת 

 "קהילתיים", במקום חברת המועצה גלית לנדסהוט, פה אחד. 

 

 אישור המועצה להארכת שירות לגב' אביבה בן צור.  .8

 

פסון, רונאן קפלן, גלית לנדסהוט, הצבעה: פה אחד. )נעדרו: ויוי וול

 אילה שני(. 

החלטה: אושרה הארכת שירות לגב' אביבה בן צור, סייעת במנהל 

 החינוך, פה אחד. 

 

 אישור תב"רים.  .9

 

הצבעה: פה אחד. )נעדרו: ויוי וולפסון, רונאן קפלן, גלית לנדסהוט, 

 אילה שני(. 

 החלטה: התב"רים אושרו פה אחד. 


