עיריית גבעתיים
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס' 45
מיום רביעי ,ל' בתשרי תשפ"ב06.10.2021 ,
נוכחים:
מר רן קוניק -ראש העירייה
גב' אור-לי ניב -סגנית ראש עיר וחברת מועצה
מר מושיק גולדשטיין-סגן ראש העירייה וחבר מועצה
מר סיון גולדברג – סגן ראש העירייה וחבר מועצה
מר בני רייך-משנה לראש העירייה וחבר מועצה
גב' ויוי וולפסון -חברת מועצה
מר אלי הולצמן – חבר מועצה
גב' קארין אינס – חברת מועצה
עו"ד אביעד מנשה – חבר מועצה
עו"ד יעקב שטרן – חבר מועצה
מר אלעד רוזגוביץ – חבר מועצה
מר איתמר אביבי – חבר מועצה
מר רונאן אפנר-קפלן – חבר מועצה
עו"ד יורם פומרנץ -מנכ"ל העירייה
עו"ד ורו"ח איילת חיים – עוזרת למנכ"ל העירייה
עו"ד רנית בראון-ארז  -יועמ"ש העירייה
גב' אביבה שבתאי – עוזרת ראש העירייה
רו"ח גבי סוידאן – מבקר העירייה

מר רענן שמעיה – מנהל מחלקת גנים ונוף
גב' שולי ברוך בר דוד-רכזת ישיבות המועצה
מר מאור יבלושניק – סמנכ"ל תכנון ותפעול

חסרים:
גב' טלי ארגמן-סגנית וממלאת מקום ראש העירייה וחברת מועצה
פרופ' יזהר אופלטקה -חבר מועצה
ד"ר גלית לנדסהוט – חברת מועצה
גב' איילה שני – חברת מועצה
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על סדר היום:
 .1הצעה לסדר מאת חבר המועצה ,מר רונאן אפנר-קפלן ,בנושא עזרת העירייה
במעשי בריונות ואלימות.
 .2הצעה לסדר מאת חברת המועצה ,הגב' ויוי וולפסון ,בנושא שנת השמיטה.
 .3הצעה לסדר מאת חברת המועצה ,הגב' ויוי וולפסון ,בנושא שדרוג רחובות
בעיר.
 .4אישור המועצה למינוי הגב' זיוה גבאי ,מנהלת האגף לשירותים חברתיים,
כחברה בקרן להשכלה גבוהה ,עמותת גבעולים ,עמותת "על גבע" ו"גלעד",
במקום גב' מירי פרחי שיצאה לגמלאות.
 .5אישור המועצה לשינוי מורשה חתימה בביה"ס "לאה גולדברג":
הגב' אפרת לוי ,ת.ז  029627510מזכירת ביה"ס ,נציגת הרשות ,במקום הגב'
עדי וייצברג ,ת.ז .054766795
 .6אישור המועצה לשינוי מורשה חתימה בביה"ס אמונים:
בנק מס"ד ,סניף  ,507חשבון רשות מס'  409232208וחשבון הורים שמספרו
 :409028600הגב' אור יזדי ,ת.ז  ,056811243מנהלת ביה"ס החדשה
שמחליפה את מר איתן הגילי ,מנהל ביה"ס שפורש לגמלאות.
הגב' שרונה זדה ,ת.ז  ,27299874תישאר כמורשת חתימה שניה.
 .7אישור המועצה להארכת שירות של מר יוסי שהרבני ,עובד מחלקת גנים ונוף.
 .8אישור המועצה למתן ערבות בנקאית ע"ס  ₪ 150,000למועדון הפועל רמת-
גן גבעתיים.
 .9אישור תב"רים.
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מר רן קוניק :אנחנו רוצים להתחיל ,חבר'ה .קודם כל ,לפני שנתחיל ,אני רוצה בשמכם
לברך את מושיק ,שחיתן את בנו לפני מספר ימים ,עם בחירת לבו .מזל טוב מכל הלב.
ולברך את כולנו .לפני שעתיים וחצי בערך פורסמו בכל כלי התקשורת ,כן ,לפעמים זה
תשקורת ,במקרה הזה זו תקשורת ,אחוזי הזכאות לבגרות במדינה .אנחנו במקום
הראשון מבין הערים בארץ ,מעל  10,000בבינוניות וגדולות .כשבעצם בודקים את תושבי
היישוב .למשל בגבעת שמואל ,שיש להם אחוזים מכובדים ,החישוב הוא גם לפי תלמידים
שגרים מחוץ ליישוב ולומדים בבתי הספר שלהם .אצלנו מדובר על בני היישוב שלומדים
בבתי הספר בגבעתיים ,שזה מאוד מכריע .בכל מקרה הנתונים הם מצוינים .והם מעידים
על עבודה שיטתית של המערכת .תמיד יש אנשים שבצדק אומרים ,כי להורים יש חלק
מאוד גדול בעניין' ,מה פתאום ,זו לא העירייה ,אלו לא בתי הספר .זה ההורים .אנחנו
משקיעים בשיעורים פרטיים' .נכון .להורים ולשיעורים יש חלק חשוב .תמיד היה ,אגב.
עוד מאז שאני הייתי ילד בגבעתיים .אבל אם זה היה נכון ,אז כל השנים היינו עומדים על
קרוב ל .100%-לפני  10שנים היינו ב .78%-אחר כך  .82%וגם כשאירית אהרונסון
הגיעה ,גירדנו את ה .90%-אני חושב שאירית ,אנחנו לא נפרדים ממנה כרגע רשמית,
אבל זו סוג של מתנת פרידה ,כי היא עוזבת את התפקיד ,השאירה פה מערכת חינוך
מאוד טובה ועשתה עבודה מאוד מיוחדת .ואת המומחיות שלה .עוד לפני שהיא הגיעה
לגבעתיים ,כשהיא היתה בקרן רש"י ,המומחיות של אירית היא באמת הבאת כל תלמיד
לזכאות בבגרות .ושיפור באחוזי הזכאות לבגרות .ואני שמח שהיא עשתה את זה ,יחד
עם הצוות שלה ועם המנהלים הנפלאים שלנו ,גם פה בגבעתיים.
ודבר נוסף ,לפני הסעיף הראשון .שהוא מאוד עצוב .היום למעשה חל יום ההולדת של
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רחלי ,זיכרונה לברכה .רחלי שכולכם הכרתם ,המזכירה שלי ושלנו בלשכה .שנפטרה
לפני כחודש .מחר תתקיים סעודת ה 30-יום .זהו .אז גם זה היה בחודש האחרון .היה
מאוד עצוב .הייתי ,היינו ,בלוויה ,הנוכחות באמת גדולה של רוב חברי המועצה,
קואליציה ,אופוזיציה ,וזה היה מאוד מכובד .אז יהי זכרה ברוך .אנחנו נאלצים ,כתבתי
את זה גם ,לחפש מחליפה ,בצער רב .אבל אין מה לעשות.

 .1הצעה לסדר מאת חבר המועצה ,מר רונאן אפנר-קפלן ,בנושא עזרת העירייה
במעשי בריונות ואלימות.

מר רן קוניק :יש לנו תשעה סעיפים על סדר היום .ומספר הצעות לסדר .שלוש ,למעשה.
נתחיל עם הראשונה ,של רונאן אפנר-קפלן ,בנושא עזרת העירייה במעשי בריונות
ואלימות.
מר רונאן אפנר-קפלן :אני לא ידעתי שזה הנושא שאפתח בו את הפעילות שלי במועצה.
חשבתי שאני אבוא עם אג'נדה ,שזה מה שנקרא האתיקט שלי ,שהוא יושב סביב בעיקר
להט"ב .אבל נתקלתי במשהו לפני כמה ימים והיה כזה וואוו .זה התחיל מתלונה ,הרבה
דברים אנחנו נמצאים בפייסבוק ,של בחורה .נשמור על הפרטיות שלה,דיברתי איתה
אבל  ...והיא הוטרדה ברחוב כמה וכמה פעמים ,על ידי אותו בן אדם .אני לא צריך לספר
לכם שהנושא של אלימות כנגד נשים בעיקר ,ובכלל הנושא של אלימות ובריונות ברחוב
ובמתחם הציבורי וגם בבתים פרטיים נורא ואיום .אפילו ביום שבת ,אני מיום שבת הולך
עם הבחורה הזאת .היא נערה בת  ,17 ,16שמצאה את זו שנרצחה בצפון ,כנראה
נקברה בחיים .ואני חוזר אלינו .אז בגבעתיים יש בחורה שמוטרדת ברחובות .כנראה
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שזה משהו ,בחור שעושה את זה בצורה שיטתית .אני לא הייתי רוצה להיכנס לגבי
הסיפור עם הבחור .אבל היא פנתה לעזרה למוקד העירייה .ועלתה מולה מוקדנית,
אישה .פשוט אמרה לה 'תתקשרי למשטרה ,אנחנו לא מטפלים בנושא הזה'.
מר רן קוניק :לפי מה שהיא אומרת .צריך לסייג .לדברי הבחורה.
מר רונאן אפנר-קפלן :לדברי הבחורה .אבל שווה ,אני רוצה להבין .אני אומר ,אנחנו
חייבים להיות מודעים לאלימות שיש סביבנו .אנחנו מחונכים עכשיו לעניין הזה .אני יועץ
בכמה ארגונים נוספים וכל הזמן מדברים על זה .שאם אני שומע ,כאחריותי כאזרח ,אם
אני למשל שומע על אלימות שיש נגיד אפילו בדירה לידי .אישה מוכה .אז לא לשים צמר
גפן באוזניים אלא לנסות למצוא פיתרון .אם זה בפנייה לרשויות ,תיכף נבדוק מה זה
רשויות .אם זה לפנות לעמותות .אם זה לנסות לדבר עם אותה אישה .כמובן כל פעם
שאני מדבר על אלימות כנגד נשים ,יש גם אלימות כנגד גברים .אבל אנחנו יודעים
שהעיקר עכשיו הוא בעיקר נגד נשים וזה נורא ואיום.
אני מאמין לבחורה שהתלוננה .היא כתבה על זה גם בפייסבוק .היו הרבה תלונות שאמרו
נשים נוספות ,שהן פנו לעירייה ,למוקד ,והמוקד אמר 'אנחנו לא מתעסקים בזה .תפנו
למשטרה' .אני בא כדי לחשוב איך אנחנו נותנים לעובדי המוקד כלים לענות על נושאים
כאלה .אפילו 'בואי ,אני אתקשר איתך למשטרה .נעלה את המשטרה על הקו ,ובמיוחד
את השיטור' ,יש לנו שיטור עירוני ,כן? לא לנפנף .אם אישה במצוקה מתקשרת ,אנחנו
כחברה ,כעיר ,אנחנו חייבים לתת מענה .ובשביל הדברים האלה אני הגעתי לכאן.
עכשיו ,אם אחדד ,כמובן שהתלונה צריכה להיות מול המשטרה ,והיא פועלת גם מול
משטרה .אבל אותה בחורה רצתה לבדוק לגבי מצלמות וכאלה .באמת אין טעם ,אני רוצה
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להבין את הבסיס ,ואולי לצאת כאן בקריאה שיכול להיות שצריך לצייד את החבר'ה
במוקד ,חבר'ה מצוינים ,בכלים איך להתמודד ,לא להתמודד ,איך לטפל בקריאות עזרה
של אנשים שנחשפו לאלימות ובריונות .אז אתה יודע ,מעבר לזה ,הייתי רוצה שתהיה
החלטה שהמוקד יטפל בנושאים האלה ולא רק לנפנף אותם 'לכו למשטרה' .כמו
שאמרתי ,אז אפשרות 'בואי נתקשר יחד למשטרה' .זה כלי שיכול להיות מאוד לעזור .זה
פשוט להקים ועדה של אנשי מקצוע .אנחנו חברי המועצה יכולים ללוות את זה ,אבל
אנשים שיודעים איך לטפל .יש את המחלקה לשירותים חברתיים שיכלה לתת פה מענה.
יתרה מכך ,אחרי שיהיו לנו נהלי עבודה וכלים איך לסייע למתלוננים ,אני מאוד חושב
שבאחריות המחלקה לשירותים חברתיים להמשיך לעקוב אחרי התלונה הזאת .עוד פעם,
אם זו אלימות ובריונות ברחוב ,ואם זה שכן או אישה שמתקשרת על אלימות בבית,
מישהו צריך לעשות מעקב על הדבר הזה .זו האחריות ,עוד פעם .אני אמרתי את זה
פעם .אני אחזור ,זאת האחריות שלנו כחברה .וגם מעבר ,אני חוזר פה לסעיף 3
שכתבתי .הייתי מצפה שהעובדות והעובדים של המוקד יגלו אמפתיה ויקבלו,
כשמתקשרים יהיו מאוד יעילים ,אבל יהיו לטובת המתלוננות והמתלוננים .תודה.
מר רן קוניק :טוב ,ביקשה מחזיקת תיק הביטחון ,אור-לי ,להתייחס.
גב' אור-לי ניב :תודה .טוב ,קודם כל הנושא מאוד משמעותי ומאוד חשוב ,אין ספק .ו אני
לא חושבת שיש מישהו שחלילה מזלזל בו .אבל יש מה שאנחנו רוצים שיקרה ויש חוק.
את החוק ,אני אתן תיכף ליועצת המשפטית ,שבטח תרחיב בעניין הזה .יש פה שני
נושאים שצריך להבין ,ללמוד ולדעת את החוק .אחד ,בנושא הטיפול עצמו ,כשפונים.
והשני ,בנושא המצלמות .אבל אני אשאיר לרנית ,כאמור ,להתייחס לזה .אני מפרידה רגע
בין הרצון שלנו לעזור ,לבין מה שנכון וחוקי ויש לנו סמכויות בו .בסדר? למוקד העירוני,

7

מה לעשות ,אין סמכויות כאלה .אין ספק בכלל ,אין לי ויכוח פה ,לגבי האמפתיה שצריך
להביע ולגבי הנוסח שצריך לענות .ובזה אנחנו נטפל .אבל במקרה הספציפי הזה ,ובדקנו
עם מנהל המוקד ,זה בדיוק מה שהיא עשתה ,המוקדנית .כשאותה אחת פנתה אליה,
היא חיברה אותה למשטרה .היא התקשרה איתה למשטרה ,וברגע שהמשטרה ענתה,
רק אז היא ירדה מהקו .זו הבדיקה שעשה מנהל אגף ביטחון וחירום עם מנהל המוקד.
מר רונאן אפנר-קפלן :אני קיבלתי גירסה אחרת ,אבל אני מקשיב.
גב' אור-לי ניב :א' ,אפשר לבדוק .השיחות מוקלטות ואפשר לבדוק את זה .לי היה חשוב
לבדוק ,לפני שאני מתייחסת לזה כאן .אני חושבת שלפני ,אני אומרת עוד פעם .הנושא
הזה מאוד משמעותי ומאוד נכון לעסוק בו ,אבל לפני שאנחנו עוסקים בו ,כדאי שנכיר את
ההיתכנות החוקית בכלל להצעות מהסוג הזה .ורנית ,בבקשה.
עו"ד רנית בראון :סעיף  233לפקודת הראיות אומר שבסמכות העירייה ,היא לא יכולה
לעשות שום דבר אלא מה שנתון לה בחוק .פעילות בנושא הזה היא משהו שהוא מחוץ
לסמכות של הפקחים העירוניים .גם חוק ,אני מפנה אותך לחוק לייעול אכיפה והפיקוח
העירוני ברשויות המקומיות .גם כן ,מדבר על כך שכל מה שנוגע לעבירות פליליות ,זה
בתחום סמכותה הבלעדית של המשטרה .האכיפה העירונית שלנו אמורה לטפל אך ורק
באכיפה של חוקי עזר .ולכן זה לא בסמכותה.
מבחינת המצלמות ,גם כן .יש היום מודעות מאוד גבוהה לפגיעה בפרטיות .יש מאגר של
מצלמות שאמורים להשתמש במצלמות אך ורק לצורך שכתוב במאגר ,שזה השמירה על
המרחב הציבורי .אסור לתת לאף אזרח את המצלמות .המקרים היחידים שאנחנו נותנים
את מה שיש במצלמות זו פנייה של המשטרה אלינו ,כשהם מציינים שיש אירוע מסוים.
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ואז זה בסמכות שלי לאשר או לא לאשר את הצפייה במצלמות ,כשאני בוחנת את
האינטרס הציבורי אל מול הפגיעה בפרטניות של הבן אדם.
מר רונאן אפנר-קפלן :עוד פעם ,יש כאן משהו ,לכם יש את השיחה ,לי יש את השיחה.
אני דיברתי עם המתלוננת .היא אומרת 'המשטרה אמרה לה 'לכי תביאי צילומי אבטחה'
והיא התחילה לעבוד מול בתי העסק שנמצאים שם .אני אומר עוד פעם .ברמה
העקרונית ,מעבר לזה שמדובר כנראה שמישהו שיטתי ,שמטריד שוב ושוב ,ברחובות
שלנו ,כי אחרי שהיא העלתה את הפוסט ,אגב ,מדובר במי שלא יודע ,מסתבר שיש בחור
כבן  30עד  ,40רוכב על אופניים ,נתקל בבנות ואז אומר 'אופס ,טעות' ,או מתנצל .הוא
חוזר על עצמו שוב ושוב .אני יודע מהבחורה הזאת לפחות על איזה ארבע בנות נוספות,
נשים ,שהוא נתקל בהן ברחוב .אז מדובר כאן במשהו שהוא חוזר על עצמו .ועוד פעם,
אני שואל .יש את האחריות שלנו ,כי מחר לא עלינו הוא בא ונכנס לאיזה מישהי יותר
מבוגרת או מישהי שלא שמה לב ,והוא נוגע ונשברת עצם או היא עפה לכביש ונדרסת.
יש פה את האחריות שלנו ואני אומר איך אנחנו ,בחוקים שלנו ,אני מבין ,אני יודע שאנחנו
לא משטרה .אבל איך אנחנו כן בכלים שלנו מנסים לעזור בדבר הזה.
מר רן קוניק :אני רוצה לחדד .קודם כל אני לא רואה שום דבר רע בלפנות למשטרה .יש
משטרה ,משטרה מאוד ותיקה ומוכרת בעיר .עובדת בשיתוף פעולה עם העירייה .זמינה,
נמצאת במרכז העיר .מה שאני מציע ,שוב ,אני מצטרף לדברים שאור-לי אמרה .אנחנו
כמובן איתך ,בטח בצורת המענה של המוקדן.
אבל מבחינת הסמכות שלו גם צריך לדעת לתחקר אירוע כזה ,אין לו שום הכשרה
לתחקר אירוע פלילי .הוא לא מוסמך לרשום אותו ,הוא לא יומנאי .היום זה מישהו
ש"נתקע" במירכאות בבחורה .מחר זה מישהו שגונבים לו את הארנק .מחרתיים מישהו
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שגונבים לו את האופניים.
המקום הנכון הוא לא המוקד ,עם כל הכבוד .זה סרבול .צלצלו למוקד והוא יצלצל ביחד
למשטרה .ישר למשטרה .המשטרה מגיעה מהר .בשביל זה יש משטרה בעיר .אז קודם
כל אני לא רואה איזושהי בעיה .אני לא דיברתי עם אותה גברת .אבל גם אם היא היתה
פונה אלי ,הייתי אומר לה 'תקשיבי ,בדברים כאלה ,קודם כל המשטרה' .זה שהמשטרה
לא תמיד מטפלת כמו שצריך ,יכול להיות שזה גם היה פה המצב .אמרו לה 'לכי תביאי
צילומים' .זה מאוד יכול להיות .זה בטח לא בסדר .בזה אנחנו כן יכולים לנסות לעזור
ולדבר עם מפקד התחנה וללחוץ שלא ינפנפו אנשים וכו' .כי יש תלונות גם בנושא הזה,
שלא כל פנייה מתקבלת בצורה רצינית .בעיות על המשטרה אנחנו שומעים ורואים
בתקשורת ,שהמצב שלה לא מזהיר .אבל עדיין זה לא -
מר רונאן אפנר-קפלן :היא בפירוש אומרת שהמשטרה די נפנפה אותה ואמרה לה
להביא את המצלמות .ואז היא באה אלינו -
מר רן קוניק :אז זה לא בסדר.
מר רונאן אפנר-קפלן :ואומרת היועצת המשפטית שזה לא בסמכותה .אז אנחנו נשארים
עוד פעם ,בואו נדבר תכל'ס .יש לנו מטרידן ברחוב.
מר רן קוניק :תכל'ס זה לפנות למשטרה .תכל'ס ,ואת זה אנחנו נעשה ,רונאן.
גב' אור-לי ניב :זו בדיוק סמכות המשטרה.
מר רן קוניק :רק שנייה ,אור-לי .תכל'ס ,ואת זה נעשה ,זה לפנות למשטרה ,כולל ציון
המקרה הזה ,שייבדק .ולהגיד להם 'חבר'ה ,לא יכול להיות שתושבים פונים אליכם ואתם
מנפנפים אותם' .או אם אמרתם לכו תביאו צילומים לבד .כי כפי שאמרה היועצת
המשפטית ,פונים אליהם כל מיני אנשים' ,דפקו לי את האוטו ,אולי גנבו לי את הזה' ,יש
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מצלמות .אנחנו לא יכולים ,אסור .רק המשטרה יכולה לדרוש הסתכלות או בדיקת
המצלמות .אלה החוקים.
וגם זה לא מה שהמוקדניות מוכשרות .לפעמים מישהו שלא מוכשר לתפקיד הוא יכול
לגרום יותר נזק ,באמת במקרה של עבירה או סכנה .התקשרתי למוקד .המוקדן לא בטוח
שידע מה להגיד .לא תפקידו ,לא מוכשר לכך .הם מתחלפים גם די מהר .זה לא שוטר.
ולכן יש הפרדה בין שוטרים ,פקחים ,מוקדנים וכו' .אז אני מציע ,קודם כל אני גם מודה
לך על העלאת הנושא .אין ספק שהוא חשוב .אני מקווה שהחידודים שנעשו פה הבהירו,
גם לך וגם לאחרים ,מה תפקידו של כל גוף ושל כל עובד.
ומה שאני מציע ,עוד פעם ,מיצינו את הדיון ,אור-לי ,זה לפנות למשטרה ,דרכך ,או רונן
פה ,לא? רונן פה ,רונן מאגף הביטחון פה ,הוא בא במיוחד .וגם על המקרה הספציפי
הזה וגם באופן כללי .אז זה מה אני מציע .אם אתה רוצה שנצביע על ההצעה שלך ,אין
צורך ,אוקיי .אז כולם מודים על העלאת הנושא .ורונן ידבר על זה מול מפקד תחנת
משטרת גבעתיים.

החלטה :ל הוריד מסדר היום את ההצעה לסדר מאת חבר המועצה מר
רונאן אפנר  -קפלן ,בנושא עזרת העירייה במעשי בריונות ואלימות.

 .2הצעה לסדר מאת חברת המועצה ,הגב' ויוי וולפסון ,בנושא שנת השמיטה.

מר רן קוניק :סעיף  ,2הצעה לסדר מאת חברת המועצה גב' ויוי וולפסון ,בנושא שנת
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שמיטה .קודם כל אנחנו מדברים על שנת שמיטה ,שבעצם התחילה ביום ראשון ,באופן
רשמי.
מר מושיק גולדשטיין :התחילה בראש השנה בעצם.
גב' ויוי וולפסון :כן ,אבל כנראה שיש נהלים במשרד הפנים .ואכן כך היה ביום ראשון.
וקודם כל רציתי להגיד ,בסופו של דבר ,הנושא של שנת שמיטה היה בזה ממש היגיון
חקלאי פר-סה מאוד נכון .אדמה אחרי כמה וכמה שנים ,אני קצת מבינה בחקלאות,
מתעייפת וצריך לתת לנוח .וזה נכון .נכון שמגדלים סויה באזור אמריקה וזה נכון בכל מיני
מקומות ובטח היה נכון פעם .ואנחנו נמצאים בדיוק בתהליך הפוך .אנחנו נמצאים במשבר
אקלים גדול.
אנחנו נמצאים במדבור מתקדם במדינת ישראל ובכלל בעולם ולא רק אנחנו ,אני גם
מניחה שיהיה מהלך ארצי ובכל מיני רשויות שבעצם אומרים מה שהיה נכון מבחינת
אדמה ,מבחינה חברתית ,מבחינת כל הנכון ,היום הוא נכון לעשות אותו ,אבל קצת
אחרת .מכיוון ששנת שמיטה היא לא חוק .אלא באמת איזשהו נוהג ,איזשהו נוהל
שהתקבע.
כמו שאמרתי ,היה מבורך ,ואפילו היה סביר בשנים מסוימות .עכשיו זה מתחיל להיות
בדיוק הפוך .והמטרה לשמור ,ואני לא אשת דת ,כמובן .אבל אפילו אם נלך לפירוש הזה,
אנחנו נגלה שאפילו מיותר ולא נכון ופוגע במטרה.
ונכון ,בטח בעיריית גבעתיים ,ונכון בעיריות אחרות ,שאני מניחה שילכו גם אחרינו וגם
לפנינו ,באמת לוותר על הדבר הזה.
אפשר לעשות את זה ,למי שנורא נורא חשוב ,לעשות איזשהו טקס סמלי ,כמו שהפכנו,
למשל ,את הל"ג בעומר ממדורה לעששית .אז אפשר יהיה גם לעשות איזה משהו סמלי
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למי שיש צורך ולמי שירצה ולכבד אותו .אבל אנחנו כעירייה צריכים באמת להחליט
שהשנה ממשיכים לנטוע עצים .כי אגב ,בטח כולם יודעים ,שהדרך היחידה למנוע
התחממות ,ובטח בערים צפופות כמו שלנו ,שמצד אחד יש לנו אספלט ושמש וכל
הדברים האלה ,זה הצללה .אין דרך אחרת .חוץ ממזגנים ,שכמובן צורכים אנרגיה ואנחנו
פחות רוצים להשתמש בזה.
אז צמחים ועצים הם הדבר היחידי שעומד לרשותנו ובאמת זו תהיה טעות ואפילו פגיעה
בכוונה לא לעשות את זה .אז אני מבקשת מעיריית גבעתיים ,שבואו נכריז שהשנה אנחנו
מוותרים על שנת השמיטה וממשיכים בשתילת עצים ,בטיפול בצמחייה שאנחנו כל כך
זקוקים לה .זהו .תודה רבה.
מר רן קוניק :אני יכול לתת לרענן ,שנמצא פה ,מנהל מחלקת גנים ,להתייחס בגדול... ,
היום רק שתלו עץ שאני גר בו .רגע ,שנייה .אני הבנתי .את רוצה שנפרסם שאנחנו לא
הפסקנו.
גב' ויוי וולפסון :אכן ,נכון .יש לזה משמעות.
מר רן קוניק :ברור לי .מה שחשוב זה הפרסום .לא שנמשיך.
גב' ויוי וולפסון :לא ,לא .קודם כל ,שאנחנו נדע,
מר רן קוניק :יש לך את הפרסום של 'אמץ עץ' מלפני חודש .נרשמו כמה?  260איש
נרשמו  ...היפיפה הזה של 'אמץ עץ'.
מר סיון גולדברג :זה רעיון מדהים.
מר רן קוניק :לפני שבועיים או שלושה ,כל הקטע המערבי של סירקין נשתלו .ניתן לרענן
להגיב .אני לא חושב שצריך לצאת בפרסומים כאלו ואחרים.
גב' ויוי וולפסון :למה לא? יש בזה אמירה מאוד משמעותית מבחינת הכוונה שלנו
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שהדבר הזה ,נהפוך הוא .אנחנו רוצים לעודד את השתילה .אנחנו רוצים לקדם.
מר רן קוניק :אנחנו עושים את זה.
גב' ויוי וולפסון :אז בבקשה ,אז הנה ,יופי .בוא נמשיך .בוא נקדם את זה.
מר רן קוניק :אני לא חושב שצריך לפרסם .אתה רוצה להוסיף משהו לדברים?
גב' ויוי וולפסון :נראה לי דווקא מאוד נכון לעשות את זה.
מר רענן שמעיה ... :שאנחנו מהרשויות המובילות בארץ בתחום הגדלה של חופת ה...
בשנים האחרונות גבעתיים מובילה את המדינה ממש בכמות הנטיעות ובחשיבות .אני
חושב שאנחנו לא ,קטונתי ,כן?
אני לא ממליץ ,אבל שלא נייצר מה שנקרא  ...נמשיך עם התהליך שהוא תהליך נכון וטוב.
ובשבוע הבא גם יש איזו ועידת אקואה שלישית ,שגם שם עיריית גבעתיים תהיה בין
הרשויות המובילות ,שמקדמת נטיעות במרחב הציבורי.
גב' ויוי וולפסון :נכון .אבל כאשר אנחנו צריכים להכריז ולומר את זה מה אנחנו הולכים
לעשות ,זה נכון להגיד ולומר ולהיות ברורים .אני מסכימה איתך שאתה עושה עבודה
מצוינת בנושא של שתילת עצים .אני מדברת על משהו מאוד ספיציפי ומאוד נכון לעשות.
מר רן קוניק :ויוי מדברת ,היא לא מודאגת מזה שתפסיק לשתול השנה.
גב' ויוי וולפסון :אני חושבת שזה לא מספיק -
מר רן קוניק :עכשיו אני עונה .היא לא הגישה הצעה לסדר של למה הפסקנו,
גב' ויוי וולפסון :לא אמרתי שהפסקנו.
מר רן קוניק :ולמה אנחנו לא ממשיכים .היא רוצה שנפרסם שאנחנו ממשיכים .אז לא.
כמו שלא פרסמנו שאנחנו לא שותלים ,אנחנו מתנהגים כרגיל .אגב ,לאורך השנים ככה
זה היה בגבעתיים .את ותיקה מספיק .לא היו הפסקות ולא היו פרסומים שאין הפסקות.
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מה שחשוב זה שממשיכים להתנהל כרגיל .אנחנו נותנים כבוד לכולם .לא מכניסים אצבע
לעיניים של אף אחד .שומרים על הצמחייה ,שותלים עצים ,עושים פרויקטים .רענן מטפל
בזה .לא ראיתי גם שאולי איזו עיר אחת או שתיים ,משיקולים כאלה ואחרים פרסמו.
גב' ויוי וולפסון :נכון ,ערים אחרות -
מר רן קוניק :רמת השרון אולי ,עוד אחת.
גב' ויוי וולפסון :מודיעין היום .יש ,יש.
מר רן קוניק :בסדר .אם שואלים אותנו,
גב' ויוי וולפסון :יש לזה משמעות ,כדי להבין שאנחנו נמצאים בתהליך שצריך לקדם
אותו ושאנחנו חלק ממנו .וזה לא -
מר רן קוניק :לקדם אותו? איזה תהליך לקדם? של להוסיף את הנושא של שנת שמיטה?
גב' ויוי וולפסון :כן,
מר רן קוניק :אז יש פוליטיקאים בכנסת,
גב' ויוי וולפסון :לא ,לא ,אנחנו מדברים על הערים ,רן .תעשה הפרדה.
מר רן קוניק :אנחנו מתנהלים כרגיל .אנחנו ממשיכים לשתול כרגיל .זה מה שחשוב לגבי
שינוי תהליכים הוא חוקי .יש ממשלה חדשה .אתם חברים ,הסיעה שלכם ,חברה .הנה,
 ...שאין יותר ציון ,מי המציא את הנושא הזה של שנת שמיטה?
גב' ויוי וולפסון :אולי משרד הדתות .אולי משרד הפנים .אין לזה שום קשר לחוקים ,אגב.
אין חוק כזה.
עו"ד אביעד מנשה :אין מה?
גב' ויוי וולפסון :אין חוק כזה.
עו"ד אביעד מנשה :זה לא נכון.
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גב' ויוי וולפסון :אין חוק שמחייב שנת שמיטה .אבל בכל מקרה,
עו"ד אביעד מנשה :אז בבקשה .תראי ,בדקתי ,עשיתי קצת את שיעורי הבית שלי.
פקודת יערות ,סעיף )15א( רבתי ,סעיף קטן )ב( ,אומר שפקיד היערות צריך לקחת
בחשבון את נושא שנת השמיטה.
גב' ויוי וולפסון :מה זה אומר?
עו"ד אביעד מנשה :תקראי את החוק .את מקודם אמרת שזה לא מחויב מכוח החוק,
ויוי .זה כן מחויב מכוח החוק .עכשיו ,אני גם אגיד לך יותר מזה ,5.4.2021 .אני מחזיק
ביד הנחיות פקיד יערות ,משרד החקלאות ,פיתוח והכפר ,לנושא שנת שמיטה .זה לא
איזשהו ,בואי ,ויוי.
גב' ויוי וולפסון :אנחנו מדברים על אותו דבר.
עו"ד אביעד מנשה :אני חושב שבסופו של דבר ,זה ממשיך את הקו של ההצעה לסדר
יום הקודמת .אנחנו רשות שומרת חוק .זו לא איזושהי רשות שעושה מה שבא לה.
גב' ויוי וולפסון :חבל ,כי אני חושבת שזה התהליך שבדיוק רשויות מקומיות יכולות
להוביל .בדיוק עשינו את אותו דבר עם התחבורה הציבורית.
עו"ד אביעד מנשה :לא ,אמרת שאין חוק כזה .הוכחתי לך שיש חוק כזה.
גב' ויוי וולפסון :זה לא רלוונטי,
עו"ד אביעד מנשה :ציטטתי לך את החוק .ציטטתי לך את ההנחיות של פקיד היערות.
הראיתי לך שזה קיים .ויוי ,בואי .תבדקי ,תעשי את שיעורי הבית שלך לפני שאת מגיעה
לפה .עם כל הכבוד.
גב' ויוי וולפסון :באותה מידה הובלנו את הנושא של מרכולים .באותה מידה אנחנו,
עו"ד אביעד מנשה :ויוי ,את מתחמקת .זה בניגוד לחוק.
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גב' ויוי וולפסון :חבל שגבעתיים לא תוביל פה.
מר אלי הולצמן :לא ,הקטע הוא מדהים ,ויוי .אני לא מבין .הקטע שלך ,את מתלוננת
שלא מפרסמים? אנחנו עושים אבל לא מפרסמים? על זה את מתלוננת?
מר רן קוניק :כן.
גב' ויוי וולפסון :לא ,לא ,אני מדברת -
מר אלי הולצמן :זה דבר מטורף .מה ,את רוצה  ...זה פשוט דבר מטורף.
עו"ד אביעד מנשה :רק שבוע שעבר נטעו בחניתה .בואי  ...בשביל מה? ואני לא מרים
כאן לרענן שפקיד היערות שהתברכנו בו ,אנחנו עיר מובילה ברמת קיימות ואיכות
הסביבה .ואת מתעלמת מהעובדות האלה .כמו שאת מתעלמת מהחוק הקיים.
גב' ויוי וולפסון :אני לא מתעלמת .אני אומרת שבוא נהיה אחת הערים המובילות את
השינוי בארץ .ואתם לא רוצים ובזה בסדר.
עו"ד אביעד מנשה :אבל אנחנו גם ככה עושים את זה .אנחנו גם ככה נוקטים במדיניות
הזו.
גב' ויוי וולפסון :אין בעיה .אין בעיה.
מר אלי הולצמן :זה כל כך להיכנס אחד -
מר רן קוניק :טוב ,הכוונה והמטרה ברורה .ויכול להיות שהיא לגיטימית .אנחנו ,המדיניות
שלנו קודם כל מצד אחד אני לא חושב -
גב' ויוי וולפסון :סבבה ,אין צורך.
מר רן קוניק :ממליץ לזנוח את האג'נדה הכאילו לא חילונית .כי אני חושב שגבעתיים ,גם
במקרה הזה ,נשארת עיר מובילה ומבחינת הפעילויות ,נקרא לזה ככה ,החילוניות שלה.
מצד שני אנחנו לא עושים דברים של להתגרות ,לעשות דווקא.
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גב' ויוי וולפסון :זה לא להתגרות .זה להוביל תהליך.
מר רן קוניק :אנחנו לא שיסוי ולא התגרות .ולא מפרסמים.
עו"ד אביעד מנשה :זה רק לשם שיסוי .זה רק פופוליסטי.
מר רן קוניק :אנחנו מתנהלים כרגיל ,תוך שמירה על כבודם של ציבורים כאלה ואחרים.
וזהו .מה שחשוב בפועל זה מה שקורה .יש פרויקטים' ,אמץ עץ' ,הרבה דברים .על זה
את צריכה לברך .לא להציג מצג כאילו אנחנו בשנת שמיטה ולא עושים כלום.
גב' ויוי וולפסון :קודם כל אני מברכת על הכל .רק ש ...אין עדיין פעילות במחלקה ,אם
כבר אנחנו מדברים .אין אחראית על איכות הסביבה .אין אחראית על חינוך סביבתי.
מר רן קוניק :יש מכרזים ,מה לעשות.
גב' ויוי וולפסון :כבר חודשים ארוכים .חבל .אם כבר דיברתם,
עו"ד אביעד מנשה :זה עוד פעם ,כללי מנהל תקין .כללי מנהל תקין .ויוי ,כמו שאת לא
בדקת את החוק ,תבדקי את המכרזים .מה לעשות?
מר רן קוניק :אני בעד להסיר את ההצעה הזו ,כפי שהיא ,מסדר היום .מי בעד? מי נגד?
מישהו נמנע?

הצבעה:
 11בעד :רן קוניק ,או  -לי ניב ,קארין אינס ,אלי הו לצמן ,אביעד מנשה,
סיון גולדברג ,איתמר אביבי ,אלעד רוזגוביץ ,בני רייך ,מושיק
גולדשטיין.
 2נגד :ויוי וולפסון ,רונאן אפנר  -קפלן.

18

)יעקב שטרן נעדר מהישיבה(
החלטה :ברוב קולות להוריד את ההצעה מסדר היום של חברת המועצה
גב' ויוי וולפסון בנושא שנת שמיטה.

 .3הצעה לסדר מאת חברת המועצה ,הגב' ויוי וולפסון ,בנושא שדרוג רחובות בעיר.

מר רן קוניק :אנחנו עוברים להצעה השלישית של ויוי ,גם היא .בנושא שדרוג רחובות
בעיר .בבקשה.
גב' ויוי וולפסון :כן ,ביקשתי כבר בישיבה ,נדמה לי לפני חודשיים ,לפרסם את התוכנית
של התחבורה בעיר .ושל מה הולך להיות בעיר .אמרת שאין שום בעיה ושזה באמת יגיע
לשולחן המועצה בישיבה הבאה וזה לא קרה .אנחנו באמת עדיין ממתינים .כי היתה
הצעת החלטה של מועצת העיר ואמרת 'אכן ,מקובל עלי' ,וזה לא קרה .ועכשיו אני באמת
נדרשת לעשות את זה ואני חייבת לומר ,ופה אני ממש חושפת לכאורה ,אני גרה ברחוב
הל"ה,
מר רן קוניק :אז קיבלת שיפוץ חדש במקום.
גב' ויוי וולפסון :בדיוק ,בדיוק.
מר רן קוניק :את רוצה להגיד לנו תודה.
גב' ויוי וולפסון :אני חייבת לומר שהייתי נוכחת ,מחזה קצת מביש ,שקמים בבוקר,
שופכים קצת זפת על כל מיני חורים באמצע הרחוב .משאירים את כל החורים בצידי
הדרך ,שזה ממש בשני הצדדים של הרחוב .באמת ,עבודה שקשה לי להאמין ששילמו
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עליה בכלל .אתה יודע ,זה היה כל כך קיצוני .עכשיו ,אנשים פנו ,לא הלכתי לפנות כמובן,
אבל פנו בפייסבוק ,ואתה ענית להם .ענית להם שזה נעשה מכיוון שתיכף ומיד יהיה
שיפוץ גדול .ואז אנשים שאלו מתי? עוד חודש? עוד שנה? עוד חצי שנה?
מר רן קוניק :לא אמרתי תיכף ומיד.
גב' ויוי וולפסון :בקרוב .בקרוב .תדייק.
מר רן קוניק :גם לא.
גב' ויוי וולפסון :תראה ,אני אגיד לך שני דברים .א' ,אם זה הולך להיות ,אז חבל שעשית
את מה שעשית ,כי זה באמת מביך נורא .ויותר גרוע מזה ,מה שיקרה בחורף זה
שבאמת המים כנראה הולכים להיות בצידי הרחוב.
מר רן קוניק :על מה ההצעה הסדר? על רחוב הל"ה?
גב' ויוי וולפסון :לא... .
מר רן קוניק :תיקנו את הרחוב.
גב' ויוי וולפסון :אבל מפה אני שואלת -
מר רן קוניק :גם לא בסדר שתיקנו?
גב' ויוי וולפסון :ואז אני מבקשת ,תפרסם את התוכנית של השיפוצים של הרחובות .כי
אמרת בקרוב .אנחנו לא יודעים מה זה בקרוב .ויש רחובות ,עשרות רחובות ,עם חורים.
יש עשרות רחובות שלא יודעים מה קורה .אז אנא בבקשה ,תפרסם .לא אלי אפילו.
תפרסם את זה לציבור .שאנשים ידעו מה בתוכנית העירייה ב .2021/22-איזה רחובות
הולכים להיות משופצים ,מה הולך לקרות .לא בתורה שבעל פה ,בנראה לי .תפרסם את
זה .בדיוק כמו שיש לך פייסבוק ,יש לך הכל .תפרסם מה התוכנית של הרחובות .זה כל
מה שאני מבקשת ,כדי שנוכל להפסיק את הלא ידוע .ואשמח לקבל את ההצהרה
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שאישרת אותה לפני שלושה חודשים ,נדמה לי ,לגבי תוכנית התחבורתית של העיר ,שגם
את זה לא קיבלנו.
מר רן קוניק :מה שאישרנו נקיים ונציג .אני צריך לבדוק בדיוק ,קיץ ,חגים ,מה שאישרנו.
גב' ויוי וולפסון :אז קדימה ,תפרסם .כדי שהתושבים ידעו מה עומד לקרות.
מר רן קוניק :מה שאישרנו ומה שאמרנו והבטחנו נקיים.
גב' ויוי וולפסון :אוקיי.
מר רן קוניק :קודם כל לגבי הל"ה.
גב' ויוי וולפסון :זו דוגמית של חוסר המידע.
מר רן קוניק :לגבי הל"ה ,תראי ,תמיד יש אנשים שאומרים 'לא קיבלתי  ,SMSלא קיבלתי
את הפלייר' .אני לא יכול להתווכח איתם .יש כאלה שגם לוקחים את כל הפליירים בתיבה,
זורקים בלי להסתכל .בגדול ,לפני כל פרויקט מיידעים את התושבים מספיק זמן מראש.
כולל .SMS
במקרה הזה נאמר שמאחר והכביש היה באמת מסוכן לנסיעה ,בפרט לרוכבי אופנועים,
אופניים וכדומה ,החלטנו לעשות תיקון .זה לא שיפוץ רחוב ,זה לא מה שאנחנו מכירים.
אלו בסך הכל עבודות של יומיים .נסעתי שם כמה פעמים .לא כל כך גרוע כפי שאת
מציגה .עשו עבודה של תיקונים לכל אורך הכביש.
נכון ,לא בחניות ,כי החניות לא מסוכנות .חבל להשקיע בחניות ,כי באמת הרחוב הזה
מיועד ,הרי כל הרחובות מסביב ,כפי שאת יודעת ,שדרגנו והחלפנו תשתיות תת
קרקעיות .כל הרחובות ,הפלמ"ח ,דליה .למה?
גב' ויוי וולפסון :תפרסם את זה .אל תספר לי את זה.
מר רן קוניק :לא ,אני מסביר לך .אני קודם מתקן.
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גב' ויוי וולפסון :לא ,אל תספר לי את זה .תפרסם את זה לציבור ,את תוכנית השיפוץ
של הרחובות .זה הכל.
מר רן קוניק :אני אגיד אבל את מה שאני רוצה .ואני רוצה לתקן אותך .כי את מדברת גם
מול מצלמה שמקליטה .ואחרי זה גם אנשים יחשבו שמה שאמרת זה עוד נכון .אז אני
רוצה לתקן אותך ,שלא מדובר בשיפוץ ,אלא בתיקון זמני ופשוט ולא יקר .שהמטרה שלו
היתה קודם כל לתקן את האספלט ,שאפשר יהיה לנסוע בבטיחות.
דבר שני ,וגם זה נאמר לתושבים .גם במפגשי תושבים וגם כשעניתי ,לא אמרתי 'תיכף
ומיד' ולא אמרתי 'בקרוב' .אמרתי שמיד לאחר שתאגיד המים ,שעובד לפי התוכנית שלו,
ייכנס לרחוב הזה שהוא רחוב מאוד מורכב ,הוא לא דומה לרחובות האחרים בגבעתיים,
והוא לוקח צינורות ממש לכיוון תל אביב ,עם חיבורים שיורדים מגבעת קוזלובסקי ,לכן
תמיד יש גם הצפות שם ,עד שהתאגיד לא ייכנס אין לנו מה להיכנס לרחוב ולהתחיל
להחליף מדרכות ,תאורה.
קודם כל צריך לפתוח את הרחוב .כשהוא יעשה את זה ,אנחנו בשמחה נשפץ אותו והוא
יהיה יפה ומשודרג ומשופץ ,כמו כל הרחובות שעוברים שיפוצים.
לגבי פרסומים ,אני יכול ,במקרה ,ממש לפני הישיבה ,פוסט מ 2017-עוד ,אני לא כל
הזמן מפרסם ,כל הזמן .בתקופה הקרובה ,את צריכה לעקוב יותר אחרי הדפים שלי.
גב' ויוי וולפסון 2017 :זה מזמן.
מר רן קוניק :אני נותן לך דוגמה במקרה לפוסט שמצאתי .אני יכול למצוא לך גם
מהשנה .אני כל הזמן מפרסם.
גב' ויוי וולפסון :רן ,אז בוא תפרסם עכשיו תוכנית מסודרת.
מר רן קוניק :אני עונה לך .אין תוכנית .אני מסביר לך מה אני מפרסם.
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גב' ויוי וולפסון :רן ,יש תוכנית .גם לתאגיד המים יש תוכנית .ואתה צריך פשוט לשבת
איתם ולבדוק מה התוכנית .ואז התושבים ידעו מתי התוכנית -
מר רן קוניק :אז אני מסביר לך איך אני מפרסם .כי בסוף אלו פרסומים שלי ,לא שלך.
אוקיי? ואני מפרסם .בתקופה הקרובה יבוצעו עבודות תשתית חשובות ,במקומות בהם
לא נעשה שדרוג במשך עשרות שנים .בלה בלה בלה .ריבוד וסלילה מחדש של רחוב
כצנלסון ,זה  ,2017בקטעים שבין בן גוריון לכיכר נוח .לאחר מכן מכיכר נוח עד ויצמן.
ריבוד ואספלט חדש ,תוספת  17מקומות חנייה חדשים ברחוב בן צבי .מעגל תנועה חדש
בצומת הכנסת ז'בוטינסקי .כל זה ביולי-אוגוסט.
בלי קשר לעבודות אלו ,נמשכת כרגיל תוכנית שדרוג הרחובות ,שתחל בחודשים
הקרובים ,שכוללת השנה התחלת השיפוץ ברחובות שינקין ,בין סירקין לבן גוריון.
בורוכוב ,מערבי נחל ,אחדות העבודה וכו' ,המשך כל אזור רביבים ומצולות ים .אני זוכר
לפחות עשרה פוסט שאני אומר בהם ,כותב ,אחרי שנסיים את המרי ,נכנסים לריינס.
טייבר ,אני חושב שבחודש האחרון לפחות חמש פעמים אמרתי שבנובמבר אנחנו נכנסים
לטייבר.
גב' ויוי וולפסון :אז תפרסם תוכנית מסודרת.
מר רן קוניק :אז אני מסביר לך.
גב' ויוי וולפסון :אתה יודע בדיוק מה הולך להיות בכל חודש .ואתה יודע מה יהיה
מעכשיו לשנה הבאה.
מר רן קוניק :לא נצא מויוי עם ראש ,עם ויוי אי אפשר לצאת עם ראש אף פעם .מה שאני
לא אגיד ,את תגידי משהו אחר.
גב' ויוי וולפסון :רן ,שיהיה מסודר .אתה מספר לי על .2017
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מר רן קוניק :אחר כך תגידי שאנחנו מגדילים את תקציב הפרסום לפרסומאים.
גב' ויוי וולפסון :אתה מדבר על  ... .2017ב.2021-
מר רן קוניק :ויוי ,אני מפרסם בדיוק את מה שאנחנו הולכים לעשות .אני לא יכול לפרסם
בשם התאגיד ,גם הדברים יותר מדי רחוקים .אני מפרסם תמיד מספיק זמן לפני שאנחנו
נכנסים לרחוב מסוים ,ואני גם כותב מה אחריו הבא בתור .אני לא אתחיל לפרסם עכשיו
מה בעוד שלוש ,או ארבע ,או חמש שנים .זו הדרך שאני מפרסם.
גב' ויוי וולפסון :פרסום זה לא עניין של מצב רוח .זה עניין של שקיפות .כשאנחנו רוצים
לשתף את התושבים ,שהם ידעו על מה הולכים המיסים ,מתי הולך כל דבר ומה עושים
כל דבר ,זאת הדרך לדעת.
מר רן קוניק :אנחנו נכנסים לרחוב בהסתר ,בלי שקיפות ,בלי ליידע ,מה?
גב' ויוי וולפסון :אתה יכול להיכנס לרחוב.
מר רן קוניק :אז יש שקיפות ,על מה את מדברת? איזה שקיפות? בחיים לא היתה פה
שקיפות כזאת .באמת ,נו .את  25שנה כבר מדברת איתי על שקיפות? מישהו פעם דיבר
על שקיפות? מישהו פעם יידע את התושבים על משהו פה? מיידעים ,אומרים ,מספיק
זמן מראש .כולל מה הרחוב הבא.
זה הכל .זאת הדרך שאני מפרסם .היא מאוד שקופה וברורה .תמיד אפשר להגיד
'תפרסם גם לעוד שנתיים ,שלוש ,חמש' .לא .טוב .אז אנחנו גם על ההצעה לסדר הזו
נצביע .אני לא יודע למה ויוי התכוונה כשהיא אומרת לפרסם .אני חושב שאנחנו
מפרסמים מבעוד מועד.
גב' ויוי וולפסון :תפרסם תוכנית מסודרת .בדיוק כמו שביקשתי ,תפרסם תוכנית מסודרת
על התחבורה .וגם לזה לא קיבלנו.
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מר רן קוניק :אנחנו מפרסמים תוכנית .זה לא קשור .את תערבבי עכשיו שני דברים
שונים.
גב' ויוי וולפסון :אז למה לא פרסמת?
מר רן קוניק :כי הסברתי לך שמה שהוחלט יקוים .היה חופש ,היו חגים .היתה קורונה.
בואי ,אנחנו לא בורחים לשום מקום .אגב ,גם הכל מופיע באינטרנט ,תחת התוכנית של
גבעתיים  ,2040כולל תוכנית אב לשבילי אופניים.
כל מי ששואל ,אני מפנה אותו לשם .הכל מופיע שם .תוכנית תחבורתית ,תוכנית אב
לשבילי אופניים .הכל .עושים גבעתיים  ,2040מקבלים את הכל בשקיפות מלאה בתוך
האתר העירוני .אז אם ויוי מדברת על איזושהי תוכנית גדולה של שיפוצים וזה,
גב' ויוי וולפסון :שנה הקרובה.2021 ,
מר רן קוניק :אז אני מזכיר לך ,למרות שאת תמיד תוקפת את זה ,אז אולי הפעם תברכי,
את זה שאנחנו כל סוף דצמבר מוציאים חוברת צנועה ,שגם מספרת על מה שנעשה שנה
שעברה וגם מספרת על מה שייעשה .חבל שאין לי אותה פה .אני יכול להראות לך
שבחוברת מופיעים הדברים -
גב' ויוי וולפסון :תוכנית עבודה לשנה הבאה .אוקיי.
מר רן קוניק :תוכנית עבודה יש למנכ"ל העירייה ,אגב .לא לזה ויוי מתכוונת .אפשר
להעביר לה את תוכנית העבודה.
גב' ויוי וולפסון :לא לי ,רן .התושבים רוצים לדעת .לא אני.
מר רן קוניק :קיבלת את תוכנית העבודה .לציבור? לציבור אנחנו מפרסמים בשתי
דרכים.
גב' ויוי וולפסון :רן ,לציבור תפרסם ,תיידע אותם .זה הכל.
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מר רן קוניק :אם הכוונה היא לציבור ,הציבור מיודע בגבעתיים בצורה מצוינת בשתי
דרכים .קודם כל בשוטף ,בכל האמצעים ,בעיקר ברשתות החברתיות ,כולל הפרסומים
שאני בעצמי ,בין אם זה פרסומים יזומים ובין אם זה מענה לשאלות .דבר שני ,אנחנו
מוציאים כל סוף שנה חוברת דו"ח לתושב ,סיכום של מה שנעשה .ויידעו של הציבור מה
מתוכנן בשנה הקרובה .כולל בנושא תשתיות ,שיפוץ רחובות ,בניית שבט צופים ,אולם
ספורט חדש וכו'.
טוב ,אז אין לנו בעצם צורך ,לנו יש את הפרסום שלנו .אז אנחנו מצביעים להסיר את
ההצעה הזו .אלא אם כן ויוי קיבלה את ההסברים .אבל כנראה שלא .אז מי בעד להסיר?
מי נגד? אין נמנעים ,נכון?

הצבעה:
 11בעד :רן קוניק ,או  -לי ניב ,קארין אינס ,אלי הולצמן ,אביעד מנשה,
סיון גולדברג ,איתמר אביבי ,אלעד רוזגוביץ ,בני רייך ,מושיק
גולדשטיין.
 2נגד :ויוי וולפסון ,רונאן אפנר  -קפלן.
)יעקב שטרן נעדר מהישיבה(
החלטה :ברוב קולות להוריד את ההצעה מסדר היום של חברת המועצה
גב' ויוי וולפסון בנושא שדרוג רחובות בעיר.

 .4אישור המועצה למינוי הגב' זיוה גבאי ,מנהלת האגף לשירותים חברתיים ,כחברה
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בקרן להשכלה גבוהה ,עמותת גבעולים ,עמותת "על גבע" ו"גלעד" ,במקום גב' מירי
פרחי שיצאה לגמלאות.

מר רן קוניק :סעיף  .4מקבלים בברכה גם את חבר המועצה יעקב שטרן ,שהגיע בדיוק
בזמן .כי סעיף  4זה אישור המועצה למינוי הגב' זיוה גבאי ,מנהלת האגף ,זיוה פה? לא
ראיתי אותך .לא צריך להוסיף מלכה גם? זה רק זיוה גבאי? זיוה גבאי .אז אולי תיכף
נבקש ממך שוב לעמוד ,שיראו אותך.
יש לנו מנהלת חדשה לאגף שירותים חברתיים ,שמה זיוה גבאי .אתם מוזמנים להכיר
אותה .נבחרה גם במכרז .שיהיה לך בהצלחה .ואנחנו פה בעצם מאשרים אותך בחברה
בקרן להשכלה גבוהה ,בעמותת גבעולים ,בעמותת גבע ,בעמותת גלעד .כל המקומות
שבהם קודמתך ,מירי פרחי ,שיצאה לפנסיה ,היתה .יעקב ,ביקשת להתייחס?
עו"ד יעקב שטרן :כן .סליחה על האיחור ,קודם כל .אנחנו באמת שמחים לאשר היום,
מקווה ,מאמין ,לאשר היום את זיוה .גם התרשמות שלי וגם כמובן מה שהוועדה וכל
הצוותים וכל הגורמים שמעורבים בבחירה באמת סומכים את ידם ,אני מדבר בשמם ,אני
מדבר איתך בשמי עליך.
אנחנו מאחלים לך בהצלחה .את מקבלת אגף חזק ,איתן ,יציב ,שעושה עבודה באמת
משמעותית .ניהלה אותו עד עכשיו באמת מירי פרחי בצורה מאוד מסורה ,מקצועית.
אנחנו גם מכאן ,אני חושב בשם כולנו מוסרים את תודתנו והערכתנו על עשרות שנים פה
בעיריית גבעתיים באגף .ואנחנו מאחלים לך ,זיוה ,שבאמת תראי נחלת בעמלך וביחד
איתנו נעשה דברים גדולים .בהצלחה רבה.
מר רן קוניק :אוקיי .אז תודה גם לך ובהצלחה .זה סעיף שבעיקרון טכני .יעקב ,תודה על
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הדברים .ועכשיו גם כל חברי המועצה יכירו אותך .אז שוב בהצלחה .מי בעד? יש מישהו
שנגד? כולם בעד.

החלטה :אושר פה אחד מינויה של גב' זיוה גבאי ,מנהלת האגף
לשירותים חברתיים ,כחברה בקרן להשכלה גבוהה ,עמותת גבעולים,
עמותת "על גבע" ו"גלעד" ,במקום גב' מירי פרחי ,שיצאה לגמלאות.

 .5אישור המועצה לשינוי מורשה חתימה בביה"ס "לאה גולדברג" :הגב' אפרת לוי,
ת.ז  029627510מזכירת ביה"ס ,נציגת הרשות ,במקום הגב' עדי וייצברג ,ת.ז
.054766795

מר רן קוניק :סעיף  ,5אישור המועצה לשינוי מורשה חתימה בביה"ס לאה גולדברג .הגב'
אפרת לוי ,מזכירת בית הספר ,נציגת הרשות ,במקום הגב' עדי וייצברג ,שגם היא עוזבת,
יחד עם אירית .מי בעד? מישהו נגד? אושר פה אחד.

החלטה :אושר פה אחד שינוי מורשה החתימה בביה"ס "לאה גולדברג":
הגב' אפרת לוי ,ת.ז  029627510מזכירת ביה"ס ,נציגת הרשות ,במקום
הגב' עדי וייצברג ,ת.ז .054766795

 .6אישור המועצה לשינוי מורשה חתימה בביה"ס אמונים:
בנק מס"ד ,סניף  ,507חשבון רשות מס'  409232208וחשבון הורים שמספרו
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 :409028600הגב' אור יזדי ,ת.ז  ,056811243מנהלת ביה"ס החדשה שמחליפה
את מר איתן הגילי ,מנהל ביה"ס שפורש לגמלאות.
הגב' שרונה זדה ,ת.ז  ,27299874תישאר כמורשת חתימה שניה.

מר רן קוניק :סעיף  ,6אישור המועצה לשינוי מורשה חתימה בביה"ס אמונים :בנק מס"ד,
כל הפרטים פה בפניכם .לא צריך להזכיר את המספרים .הגב' אור יזדי ,מנהלת ביה"ס
החדשה ,שמחליפה את מר איתן הגילילי ,מנהל בית הספר שפורש לגמלאות אחרי 34
שנים מניהול בית הספר .איתן המיתולוגי .גם הוא עוזב .יוצא לפנסיה ,מגיע לו .ומחליפתו
הגב' אור יזדי .הגב' שרונה זדה תישאר כמורשית חתימה שנייה .מי בעד? מישהו נגד?
אושר פה אחד.

החלטה :אוש ר פה אחד שינוי מורשה חתימה בביה"ס אמונים :

בנק מס"ד ,סניף  ,507חשבון רשות מס'  409232208וחשבון הורים
שמספרו  :409028600הגב ' אור יזדי ,ת.ז  ,056811243מנהלת ביה"ס
החדשה שמחליפה את מר איתן הגילי ,מנהל ביה"ס שפורש לגמלאות.
הגב ' שרונה זדה ,ת.ז  ,27299874תישאר כ מורשת חתימה שניה.

 .7אישור המועצה להארכת שירות של מר יוסי שהרבני ,עובד מחלקת גנים ונוף.

מר רן קוניק :סעיף  ,7אישור המועצה להארכת שירות של מר יוסי שהרבני ,עובד
מחלקת גנים ונוף .זה אישור מיוחד .אתם זוכרים שכשמגיעים לגיל  ,70צריך אישור
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מיוחד ממועצת העיר .רענן פה או שהוא הלך? יצא? טוב ,אז יש את המכתב שרענן
חתום עליו .אני אקריא אותו' .אודה לך ...על היענותך על הארכת עבודתו במחלקת גנים
ונוף בעיר גבעתיים.
העובד מבצע חפיפה מקצועית לעובדי התחזוקה של מחלקת גנים ונוף בתחום מתקני
המשחק ברחבי העיר .מקצועי ובעל ניסיון משמעותי ,ידע רב בתחזוקת מתקני המשחק.
יוסי בעצם מחזיק את כל התחזוקה של מתקני המשחק וגם חלק ממתקני הספורט.
מבצע את תפקידו בצורה מקצועית וברמה גבוהה .המשך העסקתו חשובה לתפקודה
התקין של מחלקת גנים ונוף'.
טוב ,יוסי באמת הוא עובד סופר מצטיין .ממש נכס לעירייה .אנחנו נדרשים לאשר עוד
שנה אחת .עם המלצות מאוד חמות ,באמת בתפקיד שלא פשוט למצוא מישהו שיחליף
אותו .גם הוא חוסך הרבה מאוד כסף לעירייה .מי שמכיר אותו ,מתקן תיקונים שחברות
היו לוקחות על זה הרבה מאוד כסף ,עשרות אלפי שקלים .אז הוא באמת נכס .והוא בריא
ורענן ורוצה להמשיך .אז באמת מהמקרים המיוחדים שמגיעים לפה .מי בעד? כולם בעד.
אושר .בהצלחה ליוסי.

החלטה :אושר פה אחד הארכת השירות של מר יוסי שהרבני ,עובד
מחלקת גנים ונוף.

 .8אישור המועצה למתן ערבות בנקאית ע"ס  ₪ 150,000למועדון הפועל רמת-גן
גבעתיים.
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מר רן קוניק :הסעיף הלפני אחרון ,אישור המועצה למתן ערבות בנקאית ע"ס 150,000
 ₪לקבוצת הכדורסל הפועל רמת גן-גבעתיים .זו ערבות שגם פה יש את המכתב שמונח
בפניכם .זה מקובל .גם עיריית רמת גן נתנה ,זאת קבוצה משותפת .שנתמכת על ידי שתי
העיריות .ומקובל לתת ערבות לטובת הבקרה התקציבית .בדרך כלל לא משתמשים בה,
מן הסתם.
במקרה שלנו היא גם חלק מתוך התקציב שאושר .זאת אומרת זה לא סכום שהוא מעבר
למה שהקבוצה קיבלה ,אלא זה חלק משלים שהוא בתוך ה 420,000-שקלים שאושרו
לקבוצה על ידי ועדת התמיכות .מי בעד? כולם בעד.

החלטה :אושר פה אחד מתן ערבות ב נקאית ע"ס  ₪ 150,000למועדון
הפועל רמת  -גן גבעתיים.

 .9אישור תב"רים.

מר רן קוניק :סעיף אחרון ,יש לנו הגדלת תב"ר של שיפוצי קיץ .אתה רוצה להגיד על זה
מילה ,מאור? להסביר? תב"ר אחד ,שיפוצי קיץ .בבקשה ,מאור .שכחתי ,גם מזל טוב
למאור ,סמנכ"ל העירייה ,שנולדה לו בת .בשעה טובה .שתזכה להרבה בנים.
עו"ד יעקב שטרן :גם לבנים.
מר רן קוניק :גם לבנים .קודם בנות .טוב ,מאור ,בבקשה.
מר מאור יבלושניק :ערב טוב לכולם .תודה על הברכות.
מר רן קוניק :רגע ,גם סיון התחתן .כבר בירכנו אותך? יש הרבה ברכות .סיון ,חבר'ה,
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התחתן .סיון התחתן לפני שבועיים .שלומי ,לך גם מגיע קצת ברכות ,לא? טוב ,רציתי
לברך אותך .טוב ,מאור ,קדימה.
מר מאור יבלושניק :טוב ,ערב טוב לכולם .תב"ר אחד ,שהוא למעשה הגדלה של תב"ר,
שההגדלה היא שוות ערך לתקציב שקיבלנו ממשרד החינוך לטובת הנגשת המתי"א.
חשוב להגיד שזה גם תקציב תקדימי .בעבר משרד החינוך לא מימן מעליות והנגשות
במשרד החינוך .עמדנו על כך .איחדנו חזיתות ,מה שנקרא ובסופו של דבר אושר
התקציב .ומפה בעצם ההגדלה היחסית של התב"ר .שאלות?
מר רן קוניק :כן ,ויוי רצתה.
גב' ויוי וולפסון :לא ,רציתי לקבל הסבר .קיבלתי.
מר רן קוניק :טוב ,חברים .תודה ,מאור .מי בעד אישור התב"ר? כולם בעד .אנחנו
מודים לכם מאוד ומאחלים לכם המשך ערב נעים .תודה רבה.

החלטה :אושר תב"ר ,עפ"י פירוט.

__________________

__________________

רן קוניק

שולי ברוך בר  -דוד

ראש העירייה

מרכזת ישיבות המועצה
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קובץ החלטות
 .1הצעה לסדר מאת חבר המועצה ,מר רונאן אפנר-קפלן ,בנושא עזרת העירייה
במעשי בריונות ואלימות.
החלטה :להוריד מסדר היום את ההצעה לסדר מאת חבר המועצה מר
רונאן אפנר  -קפלן ,בנושא עזרת העירייה במעשי בריונות ואלימות.

 .2הצעה לסדר מאת חברת המועצה ,הגב' ויוי וולפסון ,בנושא שנת השמיטה.
הצבעה:
 11בעד :רן קוניק ,או  -לי ניב ,קארין אינס ,אלי הולצמן ,אביעד מנשה,
סיון גולדברג ,איתמר אביבי ,אלעד רוזגוביץ ,בני רייך ,מושיק
גולדשטיין.
 2נגד :ויוי וולפסון ,רונאן אפנר  -קפלן.
)יעקב שטרן נעדר מהישיבה(
החלטה :ברוב קולות להור יד את ההצעה מסדר היום של חברת המועצה
גב' ויוי וולפסון בנושא שנת שמיטה.

 .3הצעה לסדר מאת חברת המועצה ,הגב' ויוי וולפסון ,בנושא שדרוג רחובות בעיר.
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הצבעה:
 11בעד :רן קוניק ,או  -לי ניב ,קארין אינס ,אלי הולצמן ,אביעד מנשה,
סיון גולדברג ,איתמר אביבי ,אלעד רו זגוביץ ,בני רייך ,מושיק
גולדשטיין.
 2נגד :ויוי וולפסון ,רונאן אפנר  -קפלן.
)יעקב שטרן נעדר מהישיבה(
החלטה :ברוב קולות להוריד את ההצעה מסדר היום של חברת המועצה
גב' ויוי וולפסון בנושא שדרוג רחובות בעיר.

 .4אישור המועצה למינוי הגב' זיוה גבאי ,מנהלת האגף לשירותים חברתיים ,כחברה
בקרן להשכלה גבוהה ,עמותת גבעולים ,עמותת "על גבע" ו"גלעד" ,במקום גב' מירי
פרחי שיצאה לגמלאות.
החלטה :אושר פה אחד מינויה של גב' זיוה גבאי ,מנהלת האגף
לשירותים חברתיים ,כחברה בקרן להשכלה גבוהה ,עמותת גבעולים,
עמותת "על גבע" ו"גלעד" ,במקו ם גב' מירי פרחי ,שיצאה לגמלאות.

 .5אישור המועצה לשינוי מורשה חתימה בביה"ס "לאה גולדברג" :הגב' אפרת לוי,
ת.ז  029627510מזכירת ביה"ס ,נציגת הרשות ,במקום הגב' עדי וייצברג ,ת.ז
.054766795
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החלטה :אושר פה אחד שינוי מורשה החתימה בביה"ס "לאה גולדברג":
הגב' א פרת לוי ,ת.ז  029627510מזכירת ביה"ס ,נציגת הרשות ,במקום
הגב' עדי וייצברג ,ת.ז .054766795

 .6אישור המועצה לשינוי מורשה חתימה בביה"ס אמונים:
בנק מס"ד ,סניף  ,507חשבון רשות מס'  409232208וחשבון הורים שמספרו
 :409028600הגב' אור יזדי ,ת.ז  ,056811243מנהלת ביה"ס החדשה שמחליפה
את מר איתן הגילי ,מנהל ביה"ס שפורש לגמלאות.
הגב' שרונה זדה ,ת.ז  ,27299874תישאר כמורשת חתימה שניה.
החלטה :אושר פה אחד שינוי מורשה חתימה בביה"ס אמונים :

בנק מס"ד ,סניף  ,507חשבון רשות מס'  409232208וחשבון הורים
שמספרו  :409028600הגב ' או ר יזדי ,ת.ז  ,056811243מנהלת ביה"ס
החדשה שמחליפה את מר איתן הגילי ,מנהל ביה"ס שפורש לגמלאות.
הגב ' שרונה זדה ,ת.ז  ,27299874תישאר כמורשת חתימה שניה.

 .7אישור המועצה להארכת שירות של מר יוסי שהרבני ,עובד מחלקת גנים ונוף.
החלטה :אושר פה אחד הארכת השירות של מר יוסי שהרבני ,עובד
מחלקת גנים ונוף.
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 .8אישור המועצה למתן ערבות בנקאית ע"ס  ₪ 150,000למועדון הפועל רמת-גן
גבעתיים.
החלטה :אושר פה אחד מתן ערבות בנקאית ע"ס  ₪ 150,000למועדון
הפועל רמת  -גן גבעתיים.

 .9אישור תב"רים.

החלטה :אושר תב"ר ,עפ"י פירוט.
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