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 על סדר היום: 

 שאילתה מאת חבר המועצה, מר ניר קורן:  .1

שירות "נעים בסופ"ש" שמפעילה עיריית גבעתיים יחד עם עיריות נוספות  

  18.9.20נה, בתאיך במטרופולין הפסיק את פעילותו עם התפשטות נגיף הקורו 

ולא פועל כמעט חצי שנה ברציפות, זאת לאחר שהשירות פעל באופן מקוטע גם  

בשלבים מוקדמים יותר השנה )בחודשים מרץ עד יוני(. כעת, משנפתחים 

חשוב בעיני להחזיר לפעילות גם  –בהדרגה המשק ופעילות התרבות בפרט  

תחבורה ציבורית גם  שירות 'נעים בסופ"ש', על מנת להעניק לתושבי העיר

 בסופ"ש ולאפשר להם לחזור לשגרה.  

 שאלותי:  

מדוע טרם חזר   –. שאר שירותי העירייה חוזרים בהדרגה בשבועות האחרונים 1

 השירות? 

 . באיזה תאריך צפוי לחזור השירות לפעילות מחודשת? 2

. האם השירות יחזור בהיקף השעות המקורי או בהיקף המצומצם שבו פעל בין 3

 י לספטמבר?יונ

 הצעה לסדר מאת חבר המועצה, מר אורי קרמן:  .2

תקציב העירייה משקף את סדר העדיפויות של העומד בראשה ושל ההנהלה שלה  

ותפקידו להביא את העירייה ליעדים שהיא מציבה לעצמה על בסיס ובמקביל 

לתוכנית העבודה שהיא מחליטה עליה. התקציב ותוכנית העבודה הם השיקוף  
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תר למדיניות העירייה ויכולת הביצוע שלה והם מאפשרים לציבור לבחון  הברור ביו 

את השיקולים ואת הביצוע. למרות זאת, העירייה לא מפרסמת את הצעת  

התקציב לעין הציבור לפני ההצבעה עליו במועצה ולא מפרסמת את תוכנית  

פי בכלל. ברור שראוי שהם יהיו פתוחים לעיון ולדיון ציבורי כהעבודה השנתית 

 שהדבר מתאפשר גם בערים אחרות ולכן הצעת ההחלטה:

החל בשנה הבאה, הנהלת העיר תפרסם באתר האינטרנט של העירייה את 

ימים  10-הצעת התקציב כאשר זו נשלחת לעיונם של חברי המועצה ולא יאוחר מ

לפני הבאתה לדיון במועצת העיר ויחד איתה הי אתפרסם את תוכנית העבודה של 

ל זאת לטובת שקיפות ויכולת לנהל דיןו ציבורי בסדרי העדיפויות  העירייה. כ

והקדימויות של העירייה, בביטוי התקציבי של העדיפויות האלה, ביעדים 

שהעירייה מציבה לעצמה ובביצוע שלהם. השנה הזו, מאחר שהמועד כבר חלף,  

 בהקדם האפשרי.   2021תוכנית העבודה לשנת תפרסם העירייה את 

צה להאצת סמכויות ראש העירייה לחתימה על מסמכים בכל אישור המוע .3

הקשור לתחום החשמל למנכ"ל העירייה עו"ד יורם פומרנץ ו/או למנהל אגף  

לחוק הרשויות המקומיות   17תשתיות ותחבורה אינג' נתנאל כהן מכוח סעיף  

 .  1975 –)בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם(, תשל"ה  

 הנצחות:   .4

 י ז"ל. אופן ההנצחה: קריאת מרכז מתי"א על שמה.  א. הנצחת צביה אדר

ב. הנצחת "שורדי ושורדות השואה". אופן ההנצחה: קריאת מעגל התנועה ברחוב  

 כיכר שורדות ושורדי השואה.   –צה"ל 

 אישור תב"רים.   .5
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ערב טוב לכולם. אנחנו רוצים לפתוח ישיבת מועצת העיר, בהרכב מלא,    מר רן קוניק:

. אנחנו מתחילים. יש 17.3.2021, ישיבה מן המניין. 37ה. ישיבה מס' לדעתי. קארין חסר

שאילתה של ניר  לנו שאילתה אחת, הצעה לסדר אחת. ועוד שלושה סעיפים קצרים. 

 קורן. 

אני כבר מושך את השאילתה מראש. כי קיבלנו את התשובה אליה במהלך  : ד"ר ניר קורן 

 השבוע. 

יבל את התשובה. בסדר. מכבד את הבקשה. אז  טוב. הוא אומר שהוא ק: מר רן קוניק

 אנחנו מדלגים על השאילתה הזו.  

 . הצעה לסדר מאת חבר המועצה, מר אורי קרמן: 2

תקציב העירייה משקף את סדר העדיפויות של העומד בראשה ושל ההנהלה שלה  

ותפקידו להביא את העירייה ליעדים שהיא מציבה לעצמה על בסיס ובמקביל  

ה שהיא מחליטה עליה. התקציב ותוכנית העבודה הם השיקוף הברור  לתוכנית העבוד

ביותר למדיניות העירייה ויכולת הביצוע שלה והם מאפשרים לציבור לבחון את  

השיקולים ואת הביצוע. למרות זאת, העירייה לא מפרסמת את הצעת התקציב לעין  

השנתית  הציבור לפני ההצבעה עליו במועצה ולא מפרסמת את תוכנית העבודה  

בכלל. ברור שראוי שהם יהיו פתוחים לעיון ולדיון ציבורי כפי שהדבר מתאפשר גם  

 בערים אחרות ולכן הצעת ההחלטה: 

החל בשנה הבאה, הנהלת העיר תפרסם באתר האינטרנט של העירייה את הצעת  

ימים לפני    10-התקציב כאשר זו נשלחת לעיונם של חברי המועצה ולא יאוחר מ

מועצת העיר ויחד איתה הי אתפרסם את תוכנית העבודה של  הבאתה לדיון ב

העירייה. כל זאת לטובת שקיפות ויכולת לנהל דיןו ציבורי בסדרי העדיפויות   

והקדימויות של העירייה, בביטוי התקציבי של העדיפויות האלה, ביעדים שהעירייה  

  מציבה לעצמה ובביצוע שלהם. השנה הזו, מאחר שהמועד כבר חלף, תפרסם

 בהקדם האפשרי.    2021העירייה את תוכנית העבודה לשנת 
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עוברים להצעה לסדר של אורי קרמן. אורי, בבקשה. רוצה להקריא? לומר  :  מר רן קוניק

 אותה?  

ההצעה היא מאוד פשוטה, שאולי ראיתם. פשוטה ואפילו הי, ערב טוב. : מר אורי קרמן 

אישו. היא בעצם כוללת שני דברים.  מובנת מאליה בעיני. אני לא מאמין שצריך פה איזה 

אחד, שהחל מהשנה הבאה, כי השנה זה כבר יהיה מאוחר מדי, הצעת התקציב 

שהנהלת העיר מביאה למועצה, יתפרסם, לא רק יישלח אלינו, לחברי המועצה. אלא  

תתפרסם באתר העירייה. כדי שהציבור יוכל לראות את ההצעה לפני שהיא מאושרת,  

 עליה דיון. ושאפשר יהיה לנהל  

ודבר שני, שתוכנית העבודה של העירייה, של הנהלת העיר, תתפרסם גם היא. עכשיו 

היא לא מתפרסמת בכלל. ואי לכך, ההצעה אומרת שהחל משנה הבאה הנהלת העיר  

תפרסם באתר האינטרנט של העירייה את הצעת התקציב, כאשר זו נשלחת לעיונם של  

לפני הבאתה לדיון במועצת העיר. ויחד איתה היא   ימים 10-חברי המועצה. ולא יאוחר מ

תפרסם את תוכנית העבודה של העירייה. כל זאת לשקיפות ויכולת לנהל דיון ציבורי  

בסדרי העדיפויות והקדימויות של העירייה, בביטוי התקציבי של העדיפויות האלה,  

כבר חלף,   והיעדים שהעירייה מציבה לעצמה ובביצוע שלהם. השנה הזו, מאחר שהמועד

 בהקדם האפשרי. זה הכל.   2021תפרסם העירייה את תוכנית העבודה לשנת  

אני אתייחס. נתחיל עם תוכנית העבודה. קודם כל תוכניות העבודה כן : מר רן קוניק

עוד לא פורסמה. אבל התוכניות מפורסמות.   2021-מפורסמות באתר. אבל אתה צודק ש 

 דע. לא יודע אם ראית או חיפשת.  נכנס לאתר תחת הרובריקה של חופש המי 

לא חיפשתי. בוודאי עשיתי חיפוש. קשה למצוא את זה. אני מציע לעשות  : מר אורי קרמן 

 את זה יותר נגיש.  
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לא יודע אם קשה, אתה יודע, צריך להכיר. זו פרשנות 'קשה'. אבל זה נמצא  : מר רן קוניק

 באתר.  

 .  זה צריך להיות נגיש ונוח למצוא:  מר אורי קרמן 

חופש המידע. זה נראה לי, אתה יודע, הכותרת הכי מתאימה לפרסומים  : מר רן קוניק

מהסוג הזה. יש שם את כל הפרסומים. לא רק את תוכניות העבודה. דוחות כספיים, הכל.  

עוד לא התפרסמה, זה נכון. אבל כל השנים  2021זה תחת הקטגוריה של חופש המידע. 

לאות מפורטות, עם המטרות, עם המשימות וכו'. יכול  אחורה, תסתכל, יש שם דווקא טב

להיות שזה צריך אולי לעבות את זה או משהו. אבל לטעמי זה דווקא מפורסם שם יפה.  

הדברים האלה של מדדי ומדידות השקיפות, הרי מודדים, כשעושים תמיד את התחרויות 

יבים, אבל בטח האלה, כל הבדיקות של דירוג השקיפות, אנחנו סוג של, לא אגיד מחו 

מצופה מאיתנו שכל הדברים האלה יפורסמו וזה מפורסם. אז תסתכל אחרי זה בזמן  

 הפנוי. תיכנס לחופש המידע ותראה.  

לגבי הבקשה של לשלוח את הצעת התקציב. אני מבין את הרציונאל, אבל אני לא בטוח, 

חושב. אני חושב  אולי לנהל איזשהו דיון בהנהלת העיר, אבל ברמה האישית שלי, אני לא  

שזה אפילו קצת נגיד פוגע בתפקידם של חברי מועצת העיר. אני לא רואה טעם לפרסם  

 הצעת תקציב שבוע לפני ישיבת תקציב, כדי לנהל, אמרת לנהל דיון. איפה דיון?

 בפייסבוק?

בסופו של דבר, אני חושב שצריך לכבד את חברי מועצת העיר, שהם נציגי הציבור.  

צעת התקציב. הדיון אמור להיעשות במועצת העיר. כל אחד מכם מייצג אליהם נשלחת ה

ציבור. הדיון פתוח, הדיון משודר בשידור חי. הציבור יכול לראות את הדיון. יכול גם להביע 

את דעתו על התקציב, גם במהלך השידור ובטח אחרי שהתקציב מאושר או לא מאושר. 
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ועצה, ולערבב בין הדיונים, נקרא לזה  אז לשלוח לציבור את החומר יחד עם חברי המ

ככה, אני מבין את הכוונה שלך. נטו אני אומר לך, עניינית, לא חושב שזה נכון. אני חושב  

שזה התפקיד של חברי מועצת העיר. בין אם זה קואליציה או אופוזיציה. לקבל את  

ת הדיון החומר, לעבור עליו, לדון במועצה, שזה המקום שבו נבחרי הציבור מנהלים א

 בשם התושבים. והציבור תמיד יכול להביע את דעתו על התקציב. זאת דעתי.  

אני פשוט חושב שלהגיד שצעד של שקיפות הוא פגיעה בנבחרי הציבור,  : מר אורי קרמן 

 זו אמירה שאוקיי,  

   -לא, זה עניין של שקיפות. אין פה הסתרה : מר רן קוניק

מע, כמו שתקציב המדינה, לפני שהוא מאושר  ודאי שיש פה שקיפות. ש: מר אורי קרמן 

בכנסת, הוא נסקר בתקשורת ואפשר להתייחס אליו ואפשר לנהל עליו דיון ציבורי, גם  

  -תקציב העירייה. אין שום סיבה שהוא לא ייחשף בפני 

קודם כל, מי שמנהל את הדיונים בתקשורת על התקציב זה הפוליטיקאים, :  מר רן קוניק

אורה, כשאתה מקבל את הצעת התקציב, אף אחד לא מונע ממך לדבר  נציגי הציבור. לכ

עליו לפני המועצה, לכתוב עליו פוסט, להביע את דעתך. לשלוח או לפרסם את זה לפני  

שזה עובר דיון, אני חושב שבסופו של דבר, אתם נמצאים פה, אנחנו נמצאים פה כדי 

 לייצג את הציבור. 

בסופו של דבר  ים, זה לא דומה לתקציב המדינה, כן?הציבור, בוא, עם כל הכבוד לגבעתי 

אנשים פה סומכים על נבחרי הציבור. לא מדובר פה על שינויים דרמטיים וכדומה ולא 

מדובר פה על תקציבים של מיליארדים. הדיון האמיתי מתבצע פה, על ידי נבחרי הציבור  

ולה לכל הרשתות. גם  בשקיפות מלאה. בלייב. בזמן הדיון. גם אחרי זה, כמובן, הוא ע

הדיון וגם התקציב עצמו. ותמיד אפשר לדון בו ולהביע דעה ובסוף הציבור בוחר. כתבת  

יכול להיות שאתה צודק. אם הציבור לא מוצא חן בעיניו   שזו מדיניות של ראש עיר?
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מוצאים חן התקציבים שראש עיר כזה או אחר מביא, יכול פעם בחמש שנים התקציבים, 

תו. אבל לשלוח לפני הישיבה, ולנהל על זה איזשהו דיון, שרוב התושבים גם להחליף או 

גם לא מספיק, בטח גם אין להם את הזמן, לא מספיק בקיאים בכל התהליכים וכל  

התוכניות כמו חברי מועצה, זה נראה לי קצת, איך אומרים, להוריד את הרמה של הדיון 

 על התקציב. 

 שקיפות, ובסדר.  זה הדיון הרגיל נגד:  מר אורי קרמן 

זה לא נגד שקיפות. אם היית אומר שלא מפרסמים אחרי זה את התקציב,  :  מר רן קוניק

שהדיון נעשה בדלתיים סגורות, שהוא לא מוקלט, שמסתירים, זה אפשר להגיד נגד  

 שקיפות. להגיד שאם לא שולחים את התקציב לתושבים לפני הוועדה, 

 מדובר על להעלות אותו לאתר העירייה. לא מדובר על לשלוח. : מר אורי קרמן 

 אני לא חושב שזה חוסר שקיפות.  : מר רן קוניק

נדמה לי שזה לא רק לא פוגע. נדמה לי שזה אפילו עוזר לחברי מועצת :  גב' ויוי וולפסון 

עיר. כי בסופו של דבר, דיון פתוח כזה או אחר, שאנשים יכולים להביע את דעתם ולדבר  

הדבר הזה, עוד לפני שמצביעים, יכול לעזור, לסייע, לחזק עמדה  עם נבחרי הציבור על 

כזו או אחרת. לשנות. כל הרעיון הוא בעצם לאפשר באמת דיון ולאפשר השפעה. לא  

 לאחר מכן. לא אחת לחמש שנים.  

 לא, אני לא חושב שזה הרעיון, ויוי. : מר רן קוניק

ושבת שאפשר אפילו לפרסם את זה  אני ח יותר מזה אני הייתי אומרת,: גב' ויוי וולפסון 

בצורה כזו מאוד מונגשת. אז בכלל גם נהפוך לתקציב מונגש, שאנשים יבינו. רוב 

האנשים, אם מסבירים להם יפה, מבינים. ויכולים באמת לנהל יופי של דיון על תקציב 

 לפני שמאשרים אותו. להשפיע עליו. לדעתי שווה לעשות את הניסיון.  

כול להיות שאתם כחברי מועצה, אף אחד לא, אמרתי, לא מונע מכם  אז י : מר רן קוניק



9 
 

לדבר על התקציב לפני שהוא מאושר, לפרסם גם, אתם מקבלים את החומר מראש.  

להביע את דעתכם. אני זוכר שכשאני הייתי באופוזיציה, עשיתי את זה, אם אני לא טועה.  

אש העיר עשה ככה וככה. מה אמרתי עוד שבוע יבוא לאישור התקציב הזה והזה. ר

דעתכם? תעשו את זה. אבל לשלוח עכשיו, להעלות לתושבים, מה דעתכם, להתחיל  

עכשיו לשלוח להם חומרים  וסעיפים שהם לא מכירים, אני לא חושב שזה נכון. בשביל זה 

אתם פה כנציגי ציבור. בין אם זה אופוזיציה ובין אם זה קואליציה. זה התפקיד שלכם. אם  

השגות לגבי התקציב. הכל נעשה בשקיפות. אפשר גם להזמין את התושבים לצפות יש 

 בדיון. זה משודר בשידור חי. 

 לדעתי זה פספוס. לדעתי זו הצעה יפה.  : גב' ויוי וולפסון 

 אני חושב שזו פגיעה בחברי המועצה. : מר רן קוניק

 וממש מאוד תורמת.  : גב' ויוי וולפסון 

שב שיש פה בעיית שקיפות. אנחנו מאוד, אנחנו חושבים שאנחנו אני לא חו : מר רן קוניק

נמצאים במצב מאוד טוב בנושא השקיפות. במועצת העיר של גבעתיים. אנחנו, אני חושב 

שהיינו אפילו הראשונים, אני מזכיר לכם, שהתחילו לשדר את הישיבות בשידור חי. אין  

ד. אבל לשלוח לתושבים מראש  לנו במה להתבייש. אפשר הכל להעלות, אפשר הכל להגי 

משהו שלא יודע כמה בכלל יהיה להם זמן להתעמק בזה ולהביע את דעתם על מאות  

 סעיפים, זה נראה לי,  

   -התקציב בסוף עולה, תוך כמה ימים,  מרגע שהוא : דובר

ברור שהוא עולה. גם הדיון משודר בשידור חי. אבל אני מתייחס להצעה  : מר רן קוניק

לפני. אני חושב שבשביל זה יש חברי מועצה שהם נציגי הציבור. טוב, אז  לשלוח את זה

אנחנו מצביעים על הסרת או דחיית הבקשה הזו של לשלוח. אנחנו כן בעד, כמובן, עושים 
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את פרסום תוכניות העבודה, תחת סעיף חופש המידע. שם הכל אגב מפורסם. כמעט כל  

 מי נגד? מסמך כספי, תוכניות עבודה וכו'. מי בעד? 

  

בעד להוריד את ההצעה לסדר יום: רן קוניק, טלי ארגמן,    12הצבעה:  

לי ניב, מושיק גולדשטיין, יזהר אופלטקה, אביעד מנשה, אלי  -אור 

הולצמן, בני רייך, סיון גולדברג, איתמר אביבי, אלעד רוזגוביץ, יעקב  

 שטרן.  

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

ההצעה לסדר מאת חבר המועצה, מר אורי קרמן, ירדה מסדר  החלטה:  

 היום, ברוב קולות.  

 

. אישור המועצה להאצלת סמכויות ראש העירייה לחתימה על מסמכים בכל הקשור  3

לתחום החשמל למנכ"ל העירייה עו"ד יורם פומרנץ ו/או למנהל אגף תשתיות  

לחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש   17ותחבורה אינג' נתנאל כהן מכוח סעיף  

 .  1975 –הרשות וסגניו וכהונתם(, תשל"ה  

 

. אישור המועצה להאצלת סמכויות ראש העירייה לחתימה על  3סעיף : מר רן קוניק

מסמכים בכל הקשור לתחום החשמל למנכ"ל העירייה, עו"ד יורם פומרנץ ו/או למנהל אגף  

לחוק הרשויות המקומיות, בחירת   17סעיף  תשתיות ותחבורה אינג' נתנאל כהן מכוח

 מי בעד? מישהו נגד?  . 1975-ראש הרשות וסגניו וכהונתם, תשל"ה  
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 הצבעה: פה אחד.   

סמכויות ראש העירייה לחתימה על מסמכים בכל  האצלת  אושרה  החלטה:  

הקשור לתחום החשמל למנכ"ל העירייה עו"ד יורם פומרנץ ו/או למנהל  

לחוק הרשויות    17ינג' נתנאל כהן מכוח סעיף  אגף תשתיות ותחבורה א 

, פה  1975  –המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם(, תשל"ה  

 אחד.  

 

מה זה אומר שאתה יכול, יורם? אתה יכול לפתוח ולסגור נקודת חשמל?  : מר רן קוניק

 אתה רוצה לומר כמה דברים? בבקשה.  

קומית יש לנו הרבה פעמים, מול מבני שתי מילים. בתור רשות מ :  עו"ד יורם פומרנץ

הציבור שלנו, ניתוקי זרם לשיפוצים, חידושי חשמל, דברים טכניים לגמרי. ומכיוון שרוצים  

שמי שבעצם יחתום בפועל, נתנו  לי את הסמכות, אני פה דווקא הגורם בתור גיבוי, מי 

תו מנהל אגף  שאנחנו רוצים שברמה המקצועית יעשה את זה זה אינג' כהן, במסגרת היו 

התשתיות, תחתיו יושב גם מדור החשמל וזה גם תמיד אלה שמגיעים, גם בזמן חיבור,  

בזמן ניתוק. שאנשי המקצוע יתנו את האישורים וימלאו את הדברים ברמה הזאת. שינוי 

 טכני, מאה אחוז טכני. 

 אוקיי. הצבענו כבר, נכון? כולם בעד. : מר רן קוניק

 

 . הנצחות:  4

 ביה אדרי ז"ל. אופן ההנצחה: קריאת מרכז מתי"א על שמה.  א. הנצחת צ 
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ב. הנצחת "שורדי ושורדות השואה". אופן ההנצחה: קריאת מעגל התנועה ברחוב  

 כיכר שורדות ושורדי השואה.   –צה"ל 

 

, יש לנו שתי הנצחות. נצביע עליהן. ששתיהן עברו את המלצות  4סעיף : מר רן קוניק

זה הנצחתה של צביה אדרי, ז"ל. עובדת העירייה, שכולנו ועדת השמות לאחרונה. אחת 

, שמטפל באוכלוסייה, אמכירים, שבעצם היתה הרוח המובילה והחזקה בסניף מתי"

שמשותף לשלוש רשויות. גבעתיים, קרית אונו ואור יהודה. צביה ילדים בחינוך מיוחד, 

 נפטרה לפני כשנה מסרטן, לצערנו הרב.  

יה בבית טייבר, ברמב"ם. בית טייבר כרגע בשלבי סיום של והמקום שבו מתי"א ישב ה

שיפוצים. בעצם נאלצו לצאת משם, כי יש שם פרויקט של צעירים, שאנחנו עושים יחד עם 

הג'וינט ואגף לשירותים חברתיים, מחלקת הצעירים. ואנחנו משפצים את הקומה  

ה שהיא פנויה. לאור הרביעית בבניין אורט, אחד הבניינים של תיכון אורט, יש שם קומ

מצוקת המבנים אנחנו בינתיים, בשנים הקרובות, נקיים שם את הפעילות של מתי"א וגם  

בקשה של אנשי מתי"א, מי שמכיר שם את המנהלת, את אורלי ואת גפנית, אושרה  

שלוש רשויות משתתפות בשיפוץ. קרית   קריאת הסניף על שם צביה. שאלות? הערות?

-שקלים. אנחנו, לדעתי, נשתתף בכ 400,000-אחת משתתפת באונו, ואור יהודה. כל 

. המבנה גם שלנו וזה אצלנו. אבל זה פחות או יותר הסכום. שווה פחות או יותר בין 500

 שלושת הרשויות. כן, ניר. 

כמובן אני קודם כל מצטרף לחשיבות של ההנצחות האלה. שתי הנצחות  : ד"ר ניר קורן 

גיד שכשהצבענו על הדברים האלה בוועדת שמות  חשובות ומרגשות. אני רוצה לה

והנצחה, אני כמובן הצבעתי בעד וגם עכשיו אנחנו נצביע בעד שתי ההנצחות. הייתי שמח  

לגבי ההנצחה הראשונה, אם בוועדת השמות היה איזשהו גילוי נאות. כי אני באופן אישי  
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של העירייה. אולי  לא ידעתי שאנחנו מנציחים מישהי שהיא אשתו של יו"ר ועד העובדים

בבורותי לא ידעתי את זה. אבל שווה לתת לזה גילוי נאות סביב הדבר הזה בפעמים 

הבאות. זה לא פוגם בהנצחה, אנחנו בעדה, אבל שווה לפחות להגיד את הדברים האלה 

בקול רם, כי יש פה איזשהו עניין שהוא, כל הנושא של הנצחות הוא נושא מאוד רגיש. 

 תמיד לשים את עצמנו בצד הנכון של הדיון הזה.  ובשביל זה שווה 

אז אני לא זוכר, אני מאמין לך שזה לא נאמר. אבל בוודאות נאמר שהיא  : מר רן קוניק

עובדת עירייה. אולי היה לו ברור שאתה מכיר ויודע. אבל לא רק שלא מסתירים את זה.  

הלב של המקום   להיפך. אבל זה לא  העניין. העניין הוא שהיא היתה באמת במתי"א

והבקשה דווקא הגיע מהם, מהעובדות והמנהלות שם. וכן, צביה היתה גם אשתו של פיני.  

 אבל גם היתה עובדת עירייה הרבה שנים, בפני עצמה, ואישה מקסימה. וזהו. 

חשוב פה להגיד, אני אגיד כמחזיק תיק חינוך, שהיא מקבלת את זה  : מר יזהר אופלטקה

תה אישה מיוחדת, שקידמה את הנושא הזה. שלא יהיה פה  בזכות עצמה. כי היא הי 

 ספק.  

כן, אבל בסדר. כולנו מבחינתנו יודעים. ניר לא ידע אז טעות שלנו. הסעיף  : מר רן קוניק

השני, החלטנו בוועדת השמות שמעגל התנועה ברחוב צה"ל פינת הכנסת הוא ייקרא 

 כיכר שורדי ושורדות השואה. מה הטעות?  

 צחה.ט' במקום ו'. אופן ההניש שם  :דובר

 לא הבנתי.  : מר רן קוניק

   -במילה האחרונה, כתוב : ד"ר ניר קורן 

אצלי אין. אז זה נקרא 'שורדות ושורדי השואה', גם בלשון נקבה וגם בלשון : מר רן קוניק

אז כיכר שורדות ושורדי השואה. מי בעד שני הסעיפים?  זכר. אנחנו ברוח מירב מיכאלי. 
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    ה על הסעיף הזה. אושר פה אחד.אוקיי. תוד

 

 הצבעה: פה אחד.   

   החלטה: 

. אופן ההנצחה: קריאת מרכז  , פה אחד הנצחת צביה אדרי ז"ל אושרה  א.  

 מתי"א על שמה.  

. אופן ההנצחה:  , פה אחד הנצחת "שורדי ושורדות השואה" אושרה  ב.  

 כיכר שורדות ושורדי השואה.   –קריאת מעגל התנועה ברחוב צה"ל  

 

 שור תב"רים.  . אי5

 

התב"רים, אני אומר בקצרה. יש לנו תב"ר אחד ספציפי של עבודות בטיחות : מר רן קוניק

 ₪. מתוכם משרד החינוך מממן חצי.  70,778במוסדות החינוך. 

סליחה, אני חוזר שנייה לסעיף אחורה. בעצם אם אישרנו, כמו שאביעד :  ד"ר ניר קורן 

 ה, אומר, גם את ההנצחה של דב בן דב בז

 לא אושר עם המשפחה. אמרנו שהם הסתכלו, יראו משהו. לא? : מר רן קוניק

הוא בפרוטוקול של הישיבה כי דנו בזה בישיבה. אבל הוא עוד לא בשל,    :לי ניב-גב' אור

כי עוד לא עשינו שם סיור ועוד לא החלטנו בדיוק. יש לי סיור שבוע הבא עם המשפחה  

 ה הבאה.  שם. ואז נחליט, נעלה את זה לישיב

אז שני תב"רים. אחד ספציפי של ביטחון ובטיחות במוסדות חינוך. מתוך  : מר רן קוניק
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₪, חצי, ממשרד החינוך. ויש לנו תב"ר גדול שהוא תחת הכותרת שיפוצי   35,000זה 

קיץ. גם, בעיקר בטיחות ומטלות חובה, לא רק במוסדות חינוך. גם במרכזים קהילתיים   

דקות. מי בעד?   20זה מקרנות הרשות. ואושר בוועדת הכספים לפני מיליון, ש 2וכו'. זה 

 יש מישהו שנגד? כולם בעד.  

 

 הצבעה: פה אחד.   

   תב"רים אושרו פה אחד. ה   החלטה: 

 

ובכלל סיימנו ישיבה קצרה. אני רוצה לאחל לכולנו חג חירות כשר ושמח. : מר רן קוניק

ח בחיק המשפחה, סוף סוף. הרבה  שמח, גם למי שזה לא כשר אצלו. שיהיה חג פסח שמ

 בריאות ומי שלא התחסן, או התחסנה, אנחנו ממליצים להתחסן. תודה רבה לכולם. 

 

 __________________ 

 רן קוניק 

 ראש העירייה 

 __________________ 

 דוד -שולי ברוך בר 

 מרכזת ישיבות המועצה 
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 קובץ החלטות 

 . הצעה לסדר מאת חבר המועצה, מר אורי קרמן: 2

תקציב העירייה משקף את סדר העדיפויות של העומד בראשה ושל ההנהלה שלה  

ותפקידו להביא את העירייה ליעדים שהיא מציבה לעצמה על בסיס ובמקביל  

לתוכנית העבודה שהיא מחליטה עליה. התקציב ותוכנית העבודה הם השיקוף הברור  

ציבור לבחון את  ביותר למדיניות העירייה ויכולת הביצוע שלה והם מאפשרים ל

השיקולים ואת הביצוע. למרות זאת, העירייה לא מפרסמת את הצעת התקציב לעין  

הציבור לפני ההצבעה עליו במועצה ולא מפרסמת את תוכנית העבודה השנתית  

בכלל. ברור שראוי שהם יהיו פתוחים לעיון ולדיון ציבורי כפי שהדבר מתאפשר גם  

 בערים אחרות ולכן הצעת ההחלטה: 

ל בשנה הבאה, הנהלת העיר תפרסם באתר האינטרנט של העירייה את הצעת  הח 

ימים לפני    10-התקציב כאשר זו נשלחת לעיונם של חברי המועצה ולא יאוחר מ

הבאתה לדיון במועצת העיר ויחד איתה הי אתפרסם את תוכנית העבודה של  

דיפויות   העירייה. כל זאת לטובת שקיפות ויכולת לנהל דיןו ציבורי בסדרי הע

והקדימויות של העירייה, בביטוי התקציבי של העדיפויות האלה, ביעדים שהעירייה  

מציבה לעצמה ובביצוע שלהם. השנה הזו, מאחר שהמועד כבר חלף, תפרסם  

 בהקדם האפשרי.    2021העירייה את תוכנית העבודה לשנת 

 

  בעד להוריד את ההצעה לסדר יום: רן קוניק, טלי ארגמן,   12הצבעה:  

לי ניב, מושיק גולדשטיין, יזהר אופלטקה, אביעד מנשה, אלי  -אור 

הולצמן, בני רייך, סיון גולדברג, איתמר אביבי, אלעד רוזגוביץ, יעקב  

 שטרן.  

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



17 
 

ההצעה לסדר מאת חבר המועצה, מר אורי קרמן, ירדה מסדר  החלטה:  

 רוב קולות.  היום, ב 

 

ת סמכויות ראש העירייה לחתימה על מסמכים בכל הקשור  ל. אישור המועצה להאצ 3

לתחום החשמל למנכ"ל העירייה עו"ד יורם פומרנץ ו/או למנהל אגף תשתיות  

לחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש   17ותחבורה אינג' נתנאל כהן מכוח סעיף  

 .  1975 –הרשות וסגניו וכהונתם(, תשל"ה  

 

 הצבעה: פה אחד.   

סמכויות ראש העירייה לחתימה על מסמכים בכל  אושרה האצלת  החלטה:  

הקשור לתחום החשמל למנכ"ל העירייה עו"ד יורם פומרנץ ו/או למנהל  

לחוק הרשויות    17אגף תשתיות ותחבורה אינג' נתנאל כהן מכוח סעיף  

, פה  1975  –המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם(, תשל"ה  

 אחד.  

 

 . הנצחות:  4

 א. הנצחת צביה אדרי ז"ל. אופן ההנצחה: קריאת מרכז מתי"א על שמה.  

ב. הנצחת "שורדי ושורדות השואה". אופן ההנצחה: קריאת מעגל התנועה ברחוב  

 כיכר שורדות ושורדי השואה.   –צה"ל 

 

 הצבעה: פה אחד.   

   החלטה: 
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פן ההנצחה: קריאת מרכז  . או , פה אחד הנצחת צביה אדרי ז"ל אושרה  א.  

 מתי"א על שמה.  

. אופן ההנצחה:  , פה אחד הנצחת "שורדי ושורדות השואה" אושרה  ב.  

 כיכר שורדות ושורדי השואה.   –קריאת מעגל התנועה ברחוב צה"ל  

 

 . אישור תב"רים.  5

 

 הצבעה: פה אחד.   

 התב"רים אושרו פה אחד.    החלטה: 

 
 
 
 


