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 על סדר היום:

 הצעה לסדר מאת חברת המועצה, ד"ר גלית לנדסהוט: .1

אבקש מחברי וחברות המליאה להצביע להפסקה לאלתר של תמיכת עיריית 

גבעתיים, בי אם באמצעות מדור מורשת ובין בהתקשרויות אחרות, בגרעין 

ת נווה", אם בכל גרעין תורני אחר שיבקש לעצב ולשנות את התורני "קהיל

 צביון העיר. 

אישור מינוי מר בני רייך, המשנה לראש העירייה, כדירקטור בתאגיד "מי  .2

 גבעתיים". 

 אישור נציגי הסיעות בוועדות העירייה.  .3
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 הצעה לסדר מאת חברת המועצה, ד"ר גלית לנדסהוט: .1

צביע להפסקה לאלתר של תמיכת עיריית אבקש מחברי וחברות המליאה לה

גבעתיים, בי אם באמצעות מדור מורשת ובין בהתקשרויות אחרות, בגרעין התורני 

 "קהילת נווה", אם בכל גרעין תורני אחר שיבקש לעצב ולשנות את צביון העיר. 

 

 .5.12, 2ערב טוב לכולם. אנחנו פותחים את ישיבת המועצה מן המניין מס' : מר רן קוניק

בישיבות, זה ייקח איזה ישיבה שתיים טכניות יותר של מינוי הוועדות. היום אנחנו נצביע 

על אישור רוב הוועדות, ועדות החובה. יהיו עוד שינויים בהמשך, כי פספסנו חלק, אז 

אנחנו נשלים בישיבה הבאה ובישיבה הבאה גם נביא לאישור את ההרכבים של 

ספקנו. ככל שהזמן יתקדם אנחנו גם נראה נושאים התאגידים העירוניים. זה עוד לא ה

ענייניים, נושאי עבודה שיעלו. יש לנו היום גם יחסית סדר יום קצר. יש הצעה לסדר, מיד 

נפתח איתה, של ד"ר גלית לנדסהוט. ולאחר מכן עוד שני סעיפים של אישורים. את ועדת 

לעשות מיד ישיבה  משנה אנחנו נשאיר לסוף, כי לכאורה צריך לסיים את הישיבה,

חדשה, כי המליאה של ועדת התכנון והבנייה היא בעצם מועצת העיר. אז זה צעד טכני, 

ונסגור אחרי זה את הישיבה, נפתח ונאשר את ועדת המשנה. וזהו. החדשים, למי שלא 

בקיא עדיין או לא קרא או לא יודע, הצעה לסדר היא בעצם, להבדיל משאילתא, שאילתא 

לים, מקבלים תשובה ממני, הנהלת העיר. אפשר לשאול שאלת המשך זאת שאלה ששוא

דקות  10ובזה נגמר הדיון. הצעה לסדר זה נושא שמעלה חבר מועצה לסדר יום. יש לו 

לדבר עליו, ולאחר מכן מחליטים בהצבעה אם הנושא נפתח לדיון, או מקבלים איזשהי 

ר עליה, יכולה להקריא אותה. החלטה אופרטיבית. אז יש לנו הצעה לסדר. את יכולה לדב

 דקות.  10מה שבא לך. יש לך 
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תודה רבה לך, ראש העירייה, חברות וחברי מועצה. ביקשתי : גב' גלית לנדסהוט

להעלות לסדר היום את נושא של שיתוף הפעולה של עיריית גבעתיים עם הגרעין התורני 

עשה פרויקט של "התנחלות 'קהילת נווה'. למי שאולי מכיר פחות, גרעינים תורניים הם למ

בלבבות" של היהדות או הציונות הדתית המשיחית חרד"לית נכון להיום. כשהגרעינים 

נכנסים לתוך מקומות ביישובים, בעיקר במרכז הארץ, מתוך ניסיון לעשות מה ששוב, הם 

קוראים קירוב לבבות אולי, אבל למעשה קירוב של האוכלוסיה החילונית אל הערכים 

 סים, התורניים, של אותה קהילה. האורתודוכ

"קהילת נווה" שהגיעה לכאן לגבעתיים לפני שנתיים הגיע ממצפה יריחו. מספר משפחות. 

כשהם פנו אל רשם העמותות הם אמרו שבין המטרות שלהם קצת אמונה ותרבות 

ייה, הקמת בית מדרש וכולל ללימוד תורה תורנית יהודית בקרב כל שכבות האוכלוס

רניות אחרות. חשוב לי לציין שהגרעינים התורניים ממומנים בכמה דרכים. גם ומסגרות תו

דרך משרד החינוך, גם דרך, המשרדים שבהם כהן השר אורי אריאל כשר. היום זה דרך 

הוכפלו  2017-משרד החקלאות. התקציבים שלהם גדלים משנה לשנה. למשל ב

את צביון העיר במקום  , כששוב, המטרה שלהם לשנות2016התקציבים שלהם לעומת 

 שאליו הם מגיעים. 

אנחנו מכירים את הגרעין "קהילת נווה". הוא הגיע, כאמור, ממצפה יריחו, מאותו מקום 

שנה.  12-שהגיעו במקור גם הגרעין "ראשית" שהיום קיים ברמת השרון. הגיע לפני כ

תי כנסת משפחות ברמת השרון. חלק מבתי הכנסת שם הפכו להיות ב 300היום כבר יש 

של הגרעין, בעצם השתלטו על בתי הכנסת. בית הספר היסודי היחיד הממלכתי דתי 

הפך להיות בית הספר של הגרעין, תוך שינוי הצביון שלו. והתושבים שם, בעיקר אגב 

 התושבים מהקהילה הדתית, סובלים מאוד מאותו גרעין תורני. 
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של הגרעין התורני. לוגו גם של פה בגבעתיים ראינו בשנתיים האחרונות את הפרסומים 

עיריית גבעתיים בשעתו. בשנה האחרונה כבר לא. בשנה האחרונה אנחנו רואים רק לוגו 

של מדור מורשת ישראל של עיריית גבעתיים, שפורש חסות בעצם על האירועים של 

הגרעין התורני, ומקדם אותם ולמעשה הם פועלים ביחד. ביום שני התקיימה פעילות של 

ן התורני בבית ספר ברנר. חשוב לי לציין שלפי חוזר מנכ"ל משרד החינוך אסור הגרעי

לקיים פעילות פוליטית בבתי ספר בשעות אחר הצהריים. מבקר המדינה קבע בדוח 

מבקר המדינה משנה שעברה שהגרעינים התורניים מקיימים פעילות פוליטית לכל דבר 

רעינים האלה שימוש פוליטי לצרכיו, ועניין. הם למעשה, השר, שר החקלאות, עושה בג

מעביר תקציבים בצורה שהיא בהתנהלות בלתי תקינה ולמעשה אני חושבת שברור 

לכולנו כאן סביב השולחן, חילוניים ודתיים כאחד, שאין מקום להנחלה של צביון תורני, 

אורתודוכסי חרד"לי פה בגבעתיים. התושבים בגבעתיים לא צריכים שילמדו אותם מזה 

להיות יהודים. התושבים בגבעתיים לא צריכים שישנו את צביון העיר, ואני פונה כאן  זה

אל כלל חברי וחברות המועצה בבקשה להפסיק לאלתר את התמיכה של עיריית גבעתיים 

בגרעין התורני, בין אם באמצעות מדור מורשת, בין אם בדרכים אחרות. וכמובן הכוונה 

לת נווה", אלא גם לגרעינים תורניים אחרים שיבקשו לא רק לגרעין התורני הזה, "קהי

 בעתיד להתנחל כאן בלבבות ולשנות את צביון העיר. 

יש הצעת החלטה, תיכף אוקיי. אני אתייחס בכמה משפטים, ברשותך. : מר רן קוניק

תשמעו לפי התשובה שאני חושב שאתם אולי אפילו תשמחו לשמוע אותה. אני מברך על 

שאני חייב לציין שהייתי שמח, אבל זאת הערה לא כביקורת, ההצעה שלך. למרות 

שהנושאים האלה יעלו אחרי שאנחנו מאשרים את כל הוועדות, את הטכניקה. אפשר היה 

לדעתי להמתין עם זה עוד ישיבה שתיים, אבל לא נורא, העלית את זה כבר היום, זה 

 בסדר גמור. 
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פשוט שלשום, אז זה היה מאוד  זה מתכתב עם הפעילות שהיתה: גב' גלית לנדסהוט

 רלוונטי. 

אני אתייחס לכל מה שאמרת. ואני אפתיע אותך. אני לא יודע אם אני : מר רן קוניק

אפתיע אותך, כי זו לא פעם ראשונה שאני אומר את זה. קודם כל עיריית גבעתיים לא 

צדק תומכת ב"קהילת נווה". אין תמיכה. יש לוגו של מדור 'מורשת ישראל'. אמרת ב

שהיה לוגו של העירייה. הוא מהר מאוד ירד. אין מימון בכסף, אין שום מימון, גם לא של 

מדור מורשת ישראל. מדור מורשת ישראל לא משתתף במימון או בתמיכת האירועים 

האלו. יש ועדת תמיכות של העירייה. אתם תהיו במשך הזמן עדים לה, שותפים לה. כל 

לוועדת תמיכות לפי קריטריונים. את זה אף אחד לא יכול אחד לכאורה יכול להגיש בקשה 

למנוע, את ההגשה. אם וכאשר הם יגישו, עד היום הם לא הגישו, הם יצטרכו לעמוד 

בקריטריונים שאני בספק אם הם עומדים. רק שנעשה סדר, לאלה שלא יודעים, עד כמה 

לנו למה הם הגיעו. שאני יודע לפחות, יש איזה שבע, שמונה משפחות כרגע. וברור לכו

מבחינת מה שהצגת, מבחינת המטרות שלהם אחרת אף אחד מהיושבים פה לא בדעה 

והכוונות שלהם שהם הגיעו. רק אני חושב שהדרך הנכונה לעשות את הדברים האלו, 

אבל אני מייצג אולי משהו יותר כוללני, ואתם מייצגים משהו יותר ספציפי בנקודה הזו, לכן 

להעלות את זה, כי אמרנו, ואנחנו מתכוונים לזה, ואתם גם תהיו  חשבתי שזה מוקדם

שותפים לזה, אם תרצו, שאנחנו מתכוונים לעשות סדר בדברים האלה באמצעות ועדה 

שנקים בין חברי המועצה ונציגי ציבור. כרגע הדבר היחידי, ואני אומר בצורה ברורה, וגם 

צמי. יש לכל בית ספר מנהל על זה חזרתי לא פעם אחת. בתי הספר הם בניהול ע

ומנהלת. בתי הספר רשאים, במסגרת הניהול העצמי, בכדי גם להגדיל את ההכנסות 

שלהם לטובת בסופו של דבר הילדים של כולנו, רשאים להשכיר חללים ורשאים לקיים 
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פעילויות באישור שלהם, של מנהל בית הספר. הגישה שלי  ושלנו היא כמה שפחות 

אלו וכמה שפחות להגיד למנהלת מה היא יכולה להכניס לתחום בית להתערב בנושאים ה

 הספר שלה במסגרת השכרת החללים שלה ומה לא. להבדיל מגני הילדים. 

בית ספר מבחינתי ומבחינתנו הוא אוטונומיה עצמאית כמעט לחלוטין. אנחנו סומכים 

עורבים בכל נושא מאוד על מנהלי בתי הספר. אנחנו סומכים על ועדי ההורים. הם מאוד מ

הפעילויות השונות בבתי הספר. ואם מנהלת בית ספר ברנר, לצורך העניין, לא כל כך 

מכיר מה הפעילות שנעשתה שם, אבל החליטה שהיא משכירה חלל לטובת פעילות כזו 

 או אחרת, אני סומך עליה. עליה ועל ההורים. להבדיל ממקומות אחרים. 

ליטית, לא שאני מגן על "קהילת נווה". הבעיה שלי גם האמירה שזאת כאילו פעילות פו

 בדיוק כמו שלך. אבל אני חושב שזאת אמירה קצת מרחיקת לכת. 

 אמירה של מבקר המדינה מהדוח שלו. של מבקר המדינה, לא שלי. : גב' גלית לנדסהוט

אני חושב שזאת אמירה קצת מרחיקת לכת לקרוא לפעילות כזו פעילות : מר רן קוניק

ת. לצורך העניין, אני יכול לתת דוגמה קיצונית אחרת, מתחום הספורט, שיותר אולי פוליטי

קרוב לרקע שלי. אז אם יהיה פה איזשהו משחק כדורסל, ותבוא למשחק שרת הספורט 

מירי רגב, אז גם זה  יכול להיחשב כפעילות פוליטית של הליכוד או של השרה. הפעילות 

עייתית, גם בלי שניתן לה מיתוג של פעילות הזו היא מספיק נקרא לה מורכבת, ב

פוליטית. לא על זה היא אמורה או יכולה להיפסל. פעילות פוליטית הכוונה היא לא 

לעשות ממש פעילויות של מפלגות עם פוליטיקאים שבאים לבית הספר ומדברים עם 

 הילדים וכו'. זה לגבי הנושא הזה. 

תה ותהיו שותפים אליה, כי יש, עם כל ההצעה שלי, אני מאוד מקווה שאתם תקבלו או

הלוגואים אגב יש בכלל בלגן שלם. היה בלגן עם הלוגואים כל הקדנציה האחרונה, בלי 
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 קשר ל"קהילת נווה". 

זה חסות. אנחנו לא . של לוגוזה לא עניין  סליחה, אני רוצה להגיד,: גב' ויוי וולפסון

א משנה אם זה מורשת או מועצת מדברים על מימון. חסות של עיריית גבעתיים. זה ל

 נשים. זאת אומרת זו עירייה. זה לא ... 

 ויוי, אני לא יודע מה זה חסות. מימון אין. תמיכה כספית אין. יש לוגו. : מר רן קוניק

  -זה מחזק את הפעילות של : גב' ויוי וולפסון

ם אני לא אוהב כל נושא הלוגואים, אנחנו הולכים לעשות סדר בנושא הזה. ג: מר רן קוניק

שכל מדור או כל מחלקה בעירייה או כל אפילו מחזיק תיק שם את הלוגו שלו על כל 

פעילות, בין אם היא קשורה אליו, בין אם היא פרטית, בין אם הוא מכיר את האנשים ובין 

אם הוא לא מכיר את האנשים, רק בגלל שהיא מייצגת איזשהו תחום או איזשהו צביון. 

וונים לעשות בנושא הזה סדר. אמרנו. נושא של גני ילדים כבר עשינו. כל ולכן אנחנו מתכ

 הסיעות שחברות בקואליציה חתמו על הנושא של כניסת עמותות לגני ילדים. 

 אנחנו הוצאנו אותם, זה בסדר. הם כבר לא שם במילא. : גב' גלית לנדסהוט

וקח מכם שום דבר בסדר, לבריאות. מה שתרמתם תרמתם. אף אחד לא ל: מר רן קוניק

חיובי שעשיתם. אבל בנושא הזה אנחנו נעשה, אני מפריד בין זה לוועדת תמיכות. ועדת 

תמיכות אף אחד פה לא יכול להצביע כנגד מישהו שירצה להגיש משהו, או מה תהיה 

 החלטת ועדת התמיכות. אני מפריד את זה. אני מדבר על מה שנקרא חסות. 

 ת על הלוגו, הלוגו וחסות. שנתיים שהלוגו נמצא שם. אני מדבר: גב' גלית לנדסהוט

בסדר. כל מיני לוגואים של עירייה היו בכל מיני מקומות, ולא רק בנושא : מר רן קוניק

הזה לא היה צריך להיות לוגו, בסדר? לא נתחיל עכשיו, כל אחד גם פתח איזה דף 

ו נעשה סדר. אנחנו נעשה פייסבוק ושם לוגו, עם אישור ובלי אישור. בנושאים האלה אנחנ

 ועדה. אתם תהיו מוזמנים. 
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 של לוגואים? : גב' ויוי וולפסון

 של מה ההגדרה של חסות, של לוגואים, : מר רן קוניק

זה לא הגדרה, יש בחוק. זאת אומרת לא צריך לעשות ועדה בשביל : גב' ויוי וולפסון

  -ברור לדעת מה זה חסות ומה זה תמיכה ומה זה זה. החוק הוא מאוד 

לא, צריך ועדה, כל החלטה שאנחנו רוצים לקבל כהחלטה ציבורית צריכה : מר רן קוניק

 להיות באמצעות ועדה, ככה אני חושב, שמייצגת את האנשים וגם יהיו בה נציגי ציבור. 

? וכל הנושאיםולא, יהיה הלוגו הבנתי. על מה הוועדה? לקבוע איפה  לא: גב' ויוי וולפסון

 או מה? 

הוועדה היא ועדה ציבורית, שתחליט מה המשמעות של חסות של עירייה : ן קוניקמר ר

 לגופים או לאירועים כאלו ואחרים. מה המשמעות. 

 לא צריך בשביל זה ועדה. : גב' ויוי וולפסון

 אז אני חשוב שצריך, ויוי. : מר רן קוניק

 יש הגדרה ממש בפקודת העיריות. : גב' ויוי וולפסון

 אני חושב שצריך.  :מר רן קוניק

 ... הרבה יותר גדולה ממדור כזה או עמותה כזו או אחרת. : מר אביעד מנשה

 נכון, לא, לא, אין צורך בזה. : גב' ויוי וולפסון

 אבל למה לא להסביר את זה ולפתוח את זה, : מר אביעד מנשה

 חוק, יש בחוק הגדרה, : גב' ויוי וולפסון

 רגע, ויוי. : מר אביעד מנשה

 רגע, יש דיון? אז בואו נדון. : ויוי וולפסון גב'

לא, אין דיון. אני מכבד אותך ונותן לך לדבר. אנחנו לא פותחים את זה : מר רן קוניק

 לדיןו. 
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 סבבה. אני עונה לו, הוא עונה לי, אני עונה. : גב' ויוי וולפסון

ה ראויה אני אומר. ההצעה, בעקבות ההצעה לסדר של גלית, שהיא הצע: מר רן קוניק

וחשובה, היא להסדיר את הנושא הזה באמצעות ועדה. אנחנו חברי מועצה יכולים לעשות 

  -אנשים. אפשר לעשות גם ועדה  17ועדה. לא צריך  לדון בזה 

  -נראה שספציפית להצעה שלי : גב' גלית לנדסהוט

 ההצעה שלך מבקשת להפסיק תמיכה שהיא לא קיימת. אין תמיכה. : מר רן קוניק

 לא כתבתי תמיכה כספית. החסות של הלוגואים בגדר תמיכה. : ' גלית לנדסהוטגב

אז הסברתי מה זה חסות של הלוגואים. את אומרת היום להסיר את הלוגו : מר רן קוניק

מפה. מחר יבוא מישהו יגיד 'להסיר את הלוגו מהקהילה השיוויונית'. מחרתיים יבוא 

טיבל בירה ומהאוכל. חבר'ה, יש הרבה דברים. מישהו להסיר את הלוגו מקהילתיים, ומפס

יש אירוע של אוכל בריא בתיאטרון גבעתיים. אתם לא מספיקים מכירים. אני לא יודע. 

שנייה, בסדר? בן אדם שוכר את המקום, משלם כסף, אוכל. לא דת. שוכר את המקום, 

? לא הכל זה עושה פסטיבל אוכל. כן שמים לוגו של העירייה? לא שמים לוגו של העירייה

דת ולא הכל זה "קהילת נווה". יש מספרי סיפורים, ופסטיבירה ומיליון דברים. אתם 

מתרכזים בנקודה הזאת. סבבה, זכותכם. אני מסביר לכם שפה אין תמיכה. אין כסף, אין 

 מימון ואנחנו לא מדברים כרגע על ועדת תמיכות, כי אסור לנו בכלל להצביע על זה. 

הנושא של ועדת תמיכות ברור. אני שמחה לדעת שאין תמיכה : גב' גלית לנדסהוט

 כספית. 

 אין תמיכה כספית. : מר רן קוניק

אז זה משמח אותי מאוד. אני מצפה שבשלב הבא עיריית גבעתיים : גב' גלית לנדסהוט

תצהיר שהיא גם לא שמה יותר את החסות של הלוגו. לוגו לא צריך להיות שם. העירייה 

  -ש חסות על לא יכולה לפרו
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 לוגו זה לתת חסות. : גב' ויוי וולפסון

אם יש קונצנזוס, למה לא חייבים ועדה. אפשר כבר עכשיו להצביע. : גב' גלית לנדסהוט

 צריך ועדה? רגע, 

אז לישיבת מועצה הבאה תביאו עמותה נוספת ועוד פעם נצביע : מר אביעד מנשה

  -עליה? אז בואו נצביע, אז בואו נדון על כל 

 ... לא בסדר עם מה שהסברתי? : מר רן קוניק

אני רוצה להגיד משהו. נתינת חסות בלוגו זה לא סתם ציור. זה נתינת : גב' ויוי וולפסון

חסות. עיריית גבעתיים בעצם בזה שהיא נותנת חסות לגרעין התורני אומרת שהדבר 

  -הזה הוא לגיטימי 

 ע, ויוי, יכול להיות שאת צודקת. רג: מר רן קוניק

 אז תורידו. אם אין חסות כזאת, : גב' ויוי וולפסון

 אבל אני מסביר. : מר רן קוניק

אני לא מדברת על ציורים. אנחנו לא מדברים על לוגו. אנחנו מדברים על : גב' ויוי וולפסון

 מהות. 

 אני מסביר. אני יכול עכשיו להעלות להצבעה, : מר רן קוניק

 לא מסכימים. בסדר, אנחנו : גב' ויוי וולפסון

אני מנסה להסביר גם לך, ובעיקר לגלית שהיא חדשה, וזו פעם ראשונה : מר רן קוניק

 שהיא מעלה הצעה לסדר. ההצעה ראויה, אני חוזר על זה פעם שלישית. 

  אז למה שלא נצביע עליה?: גב' גלית לנדסהוט

בה להצביע. את כי אני מסביר עוד הפעם. אנחנו לא הולכים עכשיו כל ישי: מר רן קוניק

  -היום מביאה חסות להם. מחר הוא יביא חסות לפסטיבל אוכל ומחרתיים חסות 

 רן, אנחנו נצביע על הצעה שקיימת. : גב' ויוי וולפסון
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הוועדה  שנתיים שהלוגו נמצא על הפרסומים של "קהילת נווה". : גב' גלית לנדסהוט

  -בינתיים הלוגו תקום, תתכנס בעוד חצי שנה, תקבל החלטות בעוד שנה. 

 למה בעוד חצי שנה? תהיי רגועה. : מר רן קוניק

 והמסר עובר, שמדור מורשת נותן חסות. : גב' גלית לנדסהוט

הוועדה לא תתכנס בעוד חצי שנה. תתכנס הרבה יותר מהר ממה שאת : מר רן קוניק

תעשה את חושבת. ותהיה בה גם נציגות של סיעת מר"צ, ויהיו בה גם נציגי ציבור. והיא 

העבודה בצורה רצינית ועניינית. סליחה שאני אומר את זה, באמת, לא לפגוע. זו הצעה 

שיכלה להמתין גם עוד שבועיים שלושה. ואז גם היית רואה שהיא היתה קמה בלי קשר 

להצעה הזו. כי אנחנו אמרנו שנעשה הסדרה של הנושא הזה. ואתם תהיו שותפים לה. 

ויות. ספציפית לגבי "קהילת נווה" זה ידון בוועדה. אם אתם לגבי כל הלוגואים וכל החס

  -רוצים להמתין 

 רן, השאלה אם גבעתיים נותנת מקום ל"קהילת נווה", כן או לא. : גב' ויוי וולפסון

 זה תחליטו בוועדה, ויוי. : מר רן קוניק

ל לוגואים למה? זו ועדה בנושא של "קהילת נווה"? זו בעיה של נושא ש: גב' ויוי וולפסון

 בכלל. אתה צריך להצביע על הנושא. 

זה ועדה בנושא חסויות לוגואים. ועדה של חסויות לא בתמיכה כספית, לא : מר רן קוניק

 במימון, אלא האם העירייה, 

יש פה דבר עקרוני. אני מסבירה, אבל אנחנו מעלים את זה ספציפית : גב' ויוי וולפסון

 עכשיו. 

 ביר לך שיכול לבוא, אבל אני מס: מר רן קוניק

 אבל זו הזדמנות לדון, : גב' ויוי וולפסון

לא, לא, חבר'ה. אני מעלה את זה, ויוי, שלוש פעמים הסברתי. מחר יכול : מר רן קוניק



13 
 

לבוא מושיק שהוא רוצה להסיר את הלוגו של עיריית גבעתיים מאירוע של הקהילה 

 השיוויונית. 

 ילה שיוויונית. אין בעיה. אין קה: גב' ויוי וולפסון

 לא  משנה, אירוע של אחד, זה לא משנה. : מר רן קוניק

רן, ההצעה כאן היא הצעה עקרונית. האם המליאה הזאת תומכת : גב' גלית לנדסהוט

ונותנת חסות ופורשת  את חסותה על הגרעין התורני בעיר, או מתנגדת לפרישת החסות 

 כולים להצביע. זאת השאלה. הזאת ועל ההצבעה הזאת, על השאלה הזאת כולנו י

אתה יכול להוריד את זה מסדר היום ולהעלות הצעה אחרת. זה בסדר. : גב' ויוי וולפסון

 אין בעיה. אז תוריד את זה, 

 ויוי, אני לא ביקשתי עצות. : מר רן קוניק

 אוקיי, צודק. : גב' ויוי וולפסון

 הסיר את זה מסדר היום. אני תאמיני לי, אני יודע איך. הכי קל זה ל: מר רן קוניק

 אבל אתה לא צריך ... להצביע. : גב' ויוי וולפסון

אני מסביר לגלית. התשובה שלי להצעה לסדר שלך היא שאין תמיכה של : מר רן קוניק

עיריית גבעתיים בגרעין התורני. אמרת בעצמך שאת לא ידעת את זה ואת שמחה לשמוע 

לא בוועדת תמיכות ולא של מדור מורשת  את זה. אין תמיכה כספית. לא של העירייה,

ישראל. יש חסות לאירועים שלהם. יותר נכון הלוגו של מדור מורשת ישראל נמצא 

 באירועים שלהם. כל הנושא של הלוגואים, לא, ויוי, זה לא לדיון. 

 לא, יש לי שאלה ליועצת המשפטית. : גב' ויוי וולפסון

ומצביע. כל הנושא של הלוגואים היה ברדק לא, די, מספיק. אני מסביר : מר רן קוניק

 אחד גדול. לא היה סדר. לא היתה שום החלטה עקרונית, 

 שנתיים? : גב' גלית לנדסהוט
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 חמש שנים, לא שנתיים. : מר רן קוניק

 אז איפה הייתם? : גב' גלית לנדסהוט

שים. איפה היינו? שאלה טובים. אפשר לשאול איפה היו הרבה אנשנה.  20: מר רן קוניק

 עכשיו אנחנו עושים סדר, ואת תהיי שותפה לזה. 

אני שמחה לשמוע. אני חושבת שזה ניסיון למסמס את ההחלטה : גב' גלית לנדסהוט

 כאן. אבל אני אשמח לעקוב אחרי זה בהמשך. 

 טוב, אז חבל שהסברתי את זה. מי בעד? : מר רן קוניק

 יש לי שאלה. : גב' ויוי וולפסון

 אנחנו מרימים אצבע, מספיק. אם זאת התשובה, לא,: מר רן קוניק

 על מה מצביעים? : גב' גלית לנדסהוט

  -אנחנו מצביעים בעד הקמה, לא, אנחנו, מאחר : מר רן קוניק

אתה צריך להצעה, רן. אתה לא יכול להציע, אתה מעלה הצעה נוספת. : גב' ויוי וולפסון

 אין הצעה כזו בסדר היום. 

  -פציפית, אנחנו ההצעה הס: מר רן קוניק

דניאלה, יש לי שאלה פתוחה. יש לי שאלה לדניאלה. קודם כל. חסות זה : גב' ויוי וולפסון

 לא סוג של תמיכה? 

 לא. : עו"ד דניאלה גז

אין בזה שום משמעות? זאת אומרת חסות, כשנותנים חסות ונותנים : גב' ויוי וולפסון

 , סמל, אין לזה משמעות? שום משמעות? לעירייה לא

 לא. : עו"ד דניאלה גז

 זאת אומרת יכולה לתת חסות? מה ההגדרה של חסות, לפי החוק? : גב' ויוי וולפסון
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 היא תמיכה בכסף או בשווה כסף. : עו"ד דניאלה גז

 מה ההגדרה של חסות. : גב' ויוי וולפסון

חסות היא פרישת חסות על פעילות של גוף מתנדב לטובת הציבור, : עו"ד דניאלה גז

  -תיאום עם העירייה. זה יכול להיות קהילת לטף, זה יכול להיות ב

 אז יש החלטה עקרונית לגבי מה זה חסות. זאת אומרת יש החלטה. : גב' ויוי וולפסון

כן, אבל פה הצעה לסדר כתוב תמיכה, לא חסות. אז אם את רוצה לדקדק, : מר רן קוניק

 גלית, כתבת תמיכה. 

י צריכה להחליף את המילה 'תמיכה' ב'חסות' ואז נעלה את אז היית: גב' גלית לנדסהוט

 זה, 

 נעלה את זה פעם הבאה. : גב' ויוי וולפסון

 הסברתי את מה שהסברתי. אמרת שזה למסמס. : מר רן קוניק

  -אז תעלה את זה : גב' ויוי וולפסון

בסדר, אז בואו נמסמס. כתבת בהצעה לסדר שאת מבקשת להפסיק את : מר רן קוניק

 מיכה. התשובה היא שאין תמיכה של עיריית גבעתיים. אני מציע עכשיו שנצביע, הת

 זה לא על סדר היום, רן.: גב' ויוי וולפסון

אבל אני מסביר. אין תמיכה. אין מה לדון במשהו שלא קיים. זה כמו שתגיד : מר רן קוניק

כה. יש חסות ולוגו. עכשיו 'מי מצביע עכשיו על זה שיש בחוץ אור'? אין אור בחוץ. אין תמי

כמו שיש בהרבה אירועים. וההצעה שלי, אתם יכולים להתנגד לה, זה בסדר גמור, היא 

 שתקום מיידית, לא בעוד חצי שנה, 

 זה לא על סדר היום, : גב' ויוי וולפסון

ועדה מקרב חברי המועצה, עם נציגות של חבר מר"צ גם, שתסדיר את : מר רן קוניק
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 אים על אירועים פרטיים או אירועים שהם לא אירועים עירוניים. הנושא הזה שנקרא לוגו

)מדברים ביחד( אבל יש הצעה לסדר גם. אז תוריד אנחנו כמובן בעדה. : מר ניר קורן

 אותה. 

 אז תוריד אותה ותעלה אחרת. : גב' ויוי וולפסון

 אמרנו שאני מוריד אותה. : מר רן קוניק

 תוריד אותה. : גב' ויוי וולפסון

ועוד איך אני מוריד אותה, ואני גם אסביר למה אני מוריד אותה. כי היא לא : רן קוניק מר

קיימת. אין תמיכה של עיריית גבעתיים ב"קהילת נווה". מי בעד להסיר את ההצעה 

 ולהעביר אותה לוועדה? אתה יכול להתנגד. מי בעד להסיר את ההצעה? 

 ". הוא  מדבר על שימוש בסמלים. הוא לא מדבר על "קהילת נווה: עו"ד דניאלה גז

 אני מדבר על ועדה. : מר רן קוניק

 שימוש בסמלים, יש חוק בעניין. : גב' ויוי וולפסון

רגע, רגע, לא, לא, אני כורך את זה ועוד איך. מושיק, אני כורך את זה ועוד : מר רן קוניק

 איך. 

את הפסקה לא, זה לא, זה ממש לא קשקשן. אני ממש קורא : מר אביעד מנשה

האחרונה שלכם ואתם מדברים כאן על תמיכה כלכלית. אתם מדברים כאן על כספי 

 מיסים של תושבות ותושבי העיר לטובת העמותה הזאת. 

  -נכון, נכון. כל שימוש : גב' ויוי וולפסון

אבל סליחה, ויוי. כשראש העירייה אומר לך שאין תקצוב כזה, אני : מר אביעד מנשה

 חה שהוא לא משקר. שהוא לא אומר, יוצא מנקודת הנ

אביעד, אנחנו עכשיו מצביעים, הסברתי, וההצבעה אומרת שאנחנו מסירים : מר רן קוניק
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את ההצעה להפסיק את התמיכה מסדר היום, כי אין תמיכה. ואנחנו במקביל מחליטים או 

עות,  מצביעים על הקמת ועדה מקרב חברי המועצה, עם נציגויות של כל החברים, כל הסי

כדי להסדיר את הנושא של חסות שקיימת בעשרות אירועים ובעשרות מקרים, 

שהמשמעות שלה היא בסך הכל לא משמעות כספית ולא משמעות של תמיכה כספית, 

אלא משמעות של סוג של חסות במובן של לוגו. ואת זה אנחנו מסדירים, לגבי כלל 

 האירועים  וכלל התחומים בעיר. מי בעד? 

 רן, אתה צריך להסביר, זה סתם איזו שליפה. : י וולפסוןגב' ויו

  -ויוי, די, הצבעת. אנחנו לא פתחנו : מר רן קוניק

אבל אתה אומר איזה ועדה. אז תשלח לנו הסבר מה מהות של הוועדה, : גב' ויוי וולפסון

מה מתכוונת לעשות. איך אפשר להצביע על משהו שאתה אפילו לא, זורק את זה, זה לע 

 סדר היום, קודם כל. תסביר על מה מדובר. על 

טוב לדעת שאתם נגד  מי נגד? מי בעד? טוב, חבר'ה. הבנתם את ההצעה?: מר רן קוניק

  הוועדה. מי נמנע?

 

הסיר את ההצעה של חברת המועצה גב' החלטה: הוחלט ברוב קולות ל

גלית לנדסהוט בנושא הפסקה לאלתר של תמיכת עיריית 

ובכל גרעין תורני  רני "קהילת נווה"גבעתיים בגרעין התו

 אחר שיבקש לעצב ולשנות את צביון העיר. 

 

הקים ועדה שתהיה מורכבת מנציגים של החלטה: הוחלט ברוב קולות ל

כל הסיעות במועצה ומנציגי ציבור, שתסדיר את נושא 
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השימוש בלוגואים של העירייה ושל מדוריה השונים 

 לפעילויות פרטיות. 

 

 אנחנו הצבענו על ההצעה שעלתה, לא על ועדה. : סהוטגב' גלית לנד

אנחנו הצבענו על מה שהבאנו לסדר היום, לא על התרגיל שנעשה כאן. : מר אורי קרמן

 בסדר, כנראה שזאת השיטה. אנחנו מתחילים להבין. 

 הצבענו על זה שאין תמיכה, ואני חושב שגם גלית הבינה. : מר רן קוניק

 שנייה. אני רוצה להבין.  אבל רגע,: מר אורי קרמן

 לא, לא, אורי. זה לא נפתח לדיון. אורי, יש כללים, נו. : מר רן קוניק

 אוקיי. מתחיל להבין את הכללים. : מר אורי קרמן

 

אישור מינוי מר בני רייך, המשנה לראש העירייה, כדירקטור בתאגיד "מי  .2

 גבעתיים". 

 

תבין. טוב, אנחנו עוברים  לסעיף השני, שהוא אישור מינוי בני רייך, : מר רן קוניק

שמיועד להיות יו"ר תאגיד המים. אני אסביר למה המינוי הזה מגיע בנפרד. כי להבדיל 

מתאגידים עירוניים אחרים, תאגיד המים הוא תאגיד שהוא חצי ממשלתי. ויכולה להיות 

ז כל המינויים וכל השיבוצים לתאגידים סיטואציה שאם יוכרז על בחירות מוקדמות, א

מהסוג הזה יכולים להיות מוקפאים. ואנחנו לא רוצים להיקלע לסיטואציה כזו, ולכן אנחנו 

מקדימים את הסעיף הזה מהישיבה הבאה שתהיה, ששם אנחנו נביא לאישור את כל 

גד? אתה בעד, אורי? מישהו נהתאגידים העירוניים. החברה הכלכלית וכו'. מי בעד? 

 נמנע? אוקיי. אושר פה אחד. 
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פה אחד לאשר את מינויו של מר בני רייך, המשנה החלטה: הוחלט 

 תאגיד "מי גבעתיים". ב דירקטורלראש העירייה, כ

  -צריך לומר שבני מאושר : מר רן קוניק

 בהצלחה ונקווה שזה ייסגר מהר. : גב' ויוי וולפסון

 "ר למעשה קובע דירקטוריון של תאגיד המים. בני מאושר כדיקטור. את היו: מר רן קוניק

 אישור נציגי הסיעות בוועדות העירייה.  .3

עכשיו אנחנו עוברים לוועדות. אנחנו משאירים, כפי שאמרתי, את וועדת : מר רן קוניק

המשנה לתכנון ובנייה לסוף. אני חוזר עוד פעם. יש מעט תוספות שיהיו, בעיקר, חבר'ה, 

ו שינויים קלים ותוספות שפספסנו, בעיקר בוועדות רשות. ששם אין פיני, זה מפריע. יהי

לנו כל כך מגבלה גם של מספר חברים. אז אנחנו נעבור ככה זריז. ועדת מכרזים: יו"ר 

וביץ, איתמר אביבי, סיון גולדברג ממלא מקום, גאביעד מנשה, חברי ועדה: אלעד רוז

 . יעקב שטרן, גלית לנדסהוט. מי בעד? אושר פה אחד

 

ם של חברי ועדת מכרזים. יו"ר יפה אחד לאשר את מינויהחלטה: הוחלט 

וביץ, גשה. חברי הוועדה: אלעד רוזנאביעד מ –הוועדה 

ם, יעקב שטרן, גלית וממלא מק גאיתמר אביבי, סיוון גולדבר

 לנדסהוט. 

 

ועדה  ועדה לענייני ביקורת. יו"ר ויוי וולפסון, חבר ועדה אורי קרמן, חבר: מר רן קוניק

אביעד מנשה, חבר ועדה איתמר אביבי, ממלא מקום סיון גולדברג, חבר ועדה אלעד 
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 רוזגוביץ. מי בעד? אושר. 

 

פה אחד לאשר את מינויים של חברי ועדת ביקורת. יו"ר החלטה: הוחלט 

ויוי וולפסון. חברי הוועדה: אביעד מנשה, אלעד  –הוועדה 

 ממלא מקום. וביץ, איתמר אביבי, סיוון גולדברג גרוז

 

לי ניב, טלי ארגמן, מושיק -יו"ר רן קוניק. חברי ועדה: אור –ועדת כספים : מר רן קוניק

 גולדשטיין, אורי קרמן. מי בעד? 

 

פה אחד לאשר את מינויים של חברי ועדת כספים. יו"ר החלטה: הוחלט 

לי ניב, טלי ארגמן, -רן קוניק. חברי הוועדה: אור –הוועדה 

 ן. מושיק גולדשטיי

 

 ועדת ערר וארנונה. יש שתי ועדות. בדרך כלל הראשונה יותר פעילה. : מר רן קוניק

 הם עורכי דין כאן? : עו"ד דניאלה גז

  -מי חייב להיות עורכי דין? מי שיו"ר ועדה : מר רן קוניק

 יו"ר הראש? : מר רן קוניק

 כן. : עו"ד דניאלה גז

 ק את הראשונה. אז אם ככה אנחנו נאשר כרגע ר: מר רן קוניק
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 כי יש פה עורכי דין, אבל כחברים. : עו"ד דניאלה גז

 אפשר לתת לקרן להיות יו"ר. : גב' ויוי וולפסון

יכול להיות. וגם אם כן, צריך קודם לדבר עם מי ש, כרגע ... שום קשר. אני : מר רן קוניק

 לא פוסל, אגב, תתפלאי. 

 אני לא מתפלאה. : גב' ויוי וולפסון

 אנחנו מאשרים ועדה, היא היתה דירקטורית נהדרת, : ניקמר רן קו

 לגמרי. : גב' ויוי וולפסון

ועדה ראשונה, יו"ר, זה פחות או יותר אותה ועדה מקדנציה קודמת, רק עם : מר רן קוניק

 תחלופה אחת. יו"ר ניר רשף, רפי גמליאל, עו"ד דורון אגוזי, מי בעד? 

  על מה אתם מדברים?: גב' ויוי וולפסון

 על הראשונה. : מר רן קוניק

 ניר רשף. אה, הוא עו"ד, אוקיי. : עו"ד דניאלה גז

 מינינו ועדה אחת ... : מר רן קוניק

 

פה אחד לאשר את מינויים של חברי ועדת ערר. יו"ר החלטה: הוחלט 

 ניר רשף. חברי הוועדה: רפי גמליאל, דורון אגוזי.  –הוועדה 

 

 נו נשאיר לפעם הבאה. צריך להיות עו"ד יו"ר. ועדת ביטחון. אנח: מר רן קוניק

 רגע, לוועדה הראשונה של ארנונה לא צריך להיות עורך דין. טלי היתה. : גב' ויוי וולפסון

 לא, לא ועדת ארנונה. : מר רן קוניק
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 אה, הנחות. : גב' ויוי וולפסון

 ועדת ערר. : מר רן קוניק

 ועדת ערר, הבנתי. : גב' ויוי וולפסון

לי ניב. חברי ועדה, בעיקר עובדי עירייה: אלון -אור –ועדת ביטחון, יו"ר : קוניקמר רן 

בקר, אילן קלינה, רונן אלמוג, מנהל אגף הביטחון. נציג יקל"ר, נציג משטרה, נציג משרד 

 אורנן קפלן, הפנר אבישחר, אילן תמיר, עמית יודייקין. מי בעד?  –חינוך, נציגי ציבור 

 

ד לאשר את מינויים של חברי ועדת ביטחון. יו"ר פה אחהחלטה: הוחלט 

אלון בקר,אילן קלינה, לי ניב. חברי הוועדה: -אור –הוועדה 

רונן אלמוג, מנהל אגף הביטחון, נציג יקל"ר, נציג משטרה, 

אורנן קפלן, הפנר  –נציג משרד החינוך, נציגי ציבור 

 אבישחר, אילן תמיר, עמית יודייקין. 

 

אלעד רוזגוביץ. חברי הוועדה: פיני הדר, עמיחי  –שפ"ע. יו"ר ועדת : מר רן קוניק

 גרינוולד, אורן מלל, אלונה צליק, יוגב לזר, נציג ציבור ממר"צ שאין לי את השם כרגע. 

 כן, קיבלנו את זה היום רק. : גב' ויוי וולפסון

 . מי בעד? עמיר חמיאס, נציג השוכרים כורזים מאור יבלושניק,: מר רן קוניק

 

פה אחד לאשר את מינויים של חברי ועדת שפ"ע. יו"ר לטה: הוחלט הח

פיני הדר, עמיחי . חברי הוועדה: לעד רוזגוביץא –הוועדה 
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גרינוולד, אורן מלל, אלונה צליק, יוגב לזר, נציג ציבור 

מטעם מר"צ, מאור יבלושניק, עמיר חמיאס, נציג השוכרים 

 כורזים. 

 

טלי  –ועדה של טלי. הנחות ומחיקת חובות. יו"ר ועדת הנחות. זאת הו: מר רן קוניק

ארגמן. אביעד מנשה, אורי קרמן, עו"ד דניאלה גז, גיא אונפסוג, מירי פרחי, שלומי 

 שפירא. מי בעד? 

 

פה אחד לאשר את מינויים של חברי ועדת הנחות. יו"ר החלטה: הוחלט 

אביעד מנשה, אורי טלי ארגמן. חברי הוועדה:  –הוועדה 

"ד דניאלה גז, גיא אונפסוג, מירי פרחי, שלומי קרמן, עו

 שפירא. 

 

ועדת חינוך. על פי חוק ראש העירייה צריך להיות היו"ר. ממלא מקום פרופ' : מר רן קוניק

אופלטקה. חברי ועדה: טלי ארגמן, גלית לנדסהוט, שפריר משעל, עטרה רוזנבלום, ד"ר 

ס ברנר, נציגת מנהלות בתי הספר, אסתי רגב, אירית אהרונסון, עתידה יערי, מנהל בי"

 נציג ועד ההורים, יו"ר מועצת תלמידים. אין פה את השמות אבל נכניס אותם. מי בעד? 

 

פה אחד לאשר את מינויים של חברי ועדת חינוך. יו"ר החלטה: הוחלט 

פרופ' יזהר אופלטקה.  –רן קוניק. ממלא מקום  –הוועדה 
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וט, שפריר משעל, טלי ארגמן, גלית לנדסהחברי הוועדה: 

עטרה רוזנבלום, אסתי רגב, אירית אהרונסון, עתידה יערי, 

מנהל בי"ס ברנר, נציגת מנהלות בתי הספר, נציג ועד 

 ההורים, יו"ר מועצת תלמידים. 

 

יש לי שאלה. לגבי ועדת תמיכות. בקדנציות אחרונות ועדת תמיכות : גב' ויוי וולפסון

בלנו לאחרונה של משרד הפנים היה כתוב היתה ועדה מקצועית. אבל בחומר שקי

  -שוועדת תמיכות זה גם נבחרי ציבור. יכול להיות שכדאי לבדוק 

ועדת המשנה לתמיכות. אפשר לעשות ועדת משנה לתמיכות. אבל : עו"ד דניאלה גז

 -ועדת התמיכות היא רק 

  -זאת אומרת כאילו יש מליאה ויש משנה. ואז : גב' ויוי וולפסון

ושם הם מנפים, ועדת המשנה לתמיכות מנפה. היא מבצעת את : לה גזעו"ד דניא

  -המיפוי, אבל ההחלטה על חלוקת התמיכות 

 זאת אומרת היא עושה את המיון הראשוני, : גב' ויוי וולפסון

  -ובסוף המועצה היא זאת שמאשרת : עו"ד דניאלה גז

 דת משנה לתמיכות. זה אני יודעת. זאת אומרת אפשר למנות וע: גב' ויוי וולפסון

 אפשר. : עו"ד דניאלה גז

 בעיקרון. אוקיי. : גב' ויוי וולפסון

אפשר. אבל  לדעתי, אני דווקא חושב שזה מאוד טוב שאין פוליטיקאים : מר רן קוניק

 בוועדת התמיכות. 
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לא, אז היא אומרת. יש את הוועדה ויש ועדת משנה. זאת אומרת : גב' ויוי וולפסון

ושים את השלב הראשון, ואז, נראה לי רעיון טוב. זה גם אפילו מפשט שנבחרי ציבור ע

 את עבודת המועצה. 

 אז תסבירו מה זה משנה. : מר רן קוניק

 אז תסביר את זה, אוקיי. : גב' ויוי וולפסון

 ... אחר כך מעבירים למשנה. : ןאמר גבי סויד

 אוקיי. גם בסדר. : גב' ויוי וולפסון

יעקב שטרן. חברי ועדה: שמוליק,...  –נו ממשיכים. רווחה, יו"ר טוב, אנח: מר רן קוניק

 תשעה, ברווחה? 

 לפי החוק, כן. : עו"ד דניאלה גז

 רשום חמישה. שולי. : מר רן קוניק

 אני אבדוק את זה. דניאלה אומרת,  :גב' שולי ברוך בר דוד

 אפשר למנות בינתיים ובסוף להשלים. : עו"ד דניאלה גז

 רי, את זוכרת? מי: מר רן קוניק

 היו יותר מחמישה. : פרחי מיריגב' 

 תשעה. תשעה צריך להיות. : עו"ד דניאלה גז

 בוועדת רווחה? כן. לפחות. : גב' ויוי וולפסון

 קודם כל יש לנו שבעה כרגע. ועדת רשות בכלל, דניאלה. : מר רן קוניק

 בסדר, אבל אם ממנים. : עו"ד דניאלה גז
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סופר, שבעה. יעקב שטרן, שמואל זילברמן, יסמין מרחב, קרן  כרגע יש פה: מר רן קוניק

, נציג/ת מר"צ, ומירי פרחי, מנהלת האגף. יש פה שבעה. אם צריך עוד אורנה ארנפריד

 שניים אז נוסיף. זאת ועדת רשות בכל מקרה. הצבעה, מי בעד? כולם בעד. 

 

"ר פה אחד לאשר את מינויים של חברי ועדת רווחה. יוהחלטה: הוחלט 

יעקב שטרן. חברי הוועדה: שמואל זילברמן, יסמין  –הוועדה 

 , נציגת מר"צ, מירי פרחי. סופר, אורנה ארנפרידמרחב, קרן 

 

יו"ר. חברים: אלי הולצמן, גלית  –ועדת איכות סביבה. עו"ד אביעד מנשה : מר רן קוניק

יניב רונן. מי בעד? לנדסהוט, בני רייך, בת שבע קופאץ'. דניאל בלנדר, מירב פולימר ו"דר 

 שהוא ראש היחידה. 

 

פה אחד לאשר את מינויים של חברי ועדת איכות החלטה: הוחלט 

אלי . חברי הוועדה: אביעד מנשה –הסביבה. יו"ר הוועדה 

הולצמן, גלית לנדסהוט, בני רייך, בת שבע קופאץ', דניאל 

 בלנדר, מירב פולימר, יניב רונן. 

 

רן קוניק. חברי ועדה: בני רייך, זהבה אשל, משה  –ר. יו"ר ועדת יקיר העי: מר רן קוניק

 גולני, רונן קפלן הפנר, יעקב דלל, סיסי ברקאי. מי בעד? 
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פה אחד לאשר את מינויים של חברי ועדת יקיר העיר. החלטה: הוחלט 

רן קוניק. חברי הוועדה: בני רייך, זהבה  –יו"ר הוועדה 

 קב דלל, סיסי ברקאי. אשל, משה גולני, רונן קפלן הפנר, יע

 

טלי ארגמן. חברי ועדה: אילה שני, ניצן פרידמן,  –ועדת תרבות הדיור. יו"ר : מר רן קוניק

 שוש בסנהיים, חנה הכט, שהיא מנהלת תרבות הדיור. מי בעד? 

 

פה אחד לאשר את מינויים של חברי ועדת תרבות החלטה: הוחלט 

עדה: אילה שני, טלי ארגמן. חברי הוו –הדיור. יו"ר הוועדה 

 ניצן פרידמן, שוש בסנהיים, חנה הכט. 

 

לי ניב. חברים: גד -רן קוניק. ממלאת מקום אור –ועדת מל"ח פס"ח. יו"ר : מר רן קוניק

קלינה. מי  ן, אילגשקנאי, פיני זוהר, ויטוריו ישראל, רונן קפלן הפנר, גד ועקנין, רונן אלמו

 בעד? פה אחד. 

 

ר את מינויים של חברי ועדת מל"ח פס"ח.. פה אחד לאשהחלטה: הוחלט 

חברי לי ניב. -אור –ממלאת מקום רן קוניק.  –יו"ר הוועדה 

, פיני זוהר, ויטוריו ישראל ,רונן קפלן איגד שקנהוועדה: 

 הפנר, גד ועקנין, רונן אלמוג, אילן קלינה. 
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יש פה  בני שחר. זה נציגי הנהלה פה. –ועדת בטיחות בעבודה. יו"ר : מר רן קוניק

חמישה. בני שחר, ולדימיר טורגוביצקי, משה ברקוביץ, אילן קלינה, יחיאל אושרי. סקטור 

העובדים: דבורה נאדל, שמעון בן גיאת, אורלי קרנקו, אבישי בן חור, אודי כרמלי. מי 

 בעד? 

 

בטיחות פה אחד לאשר את מינויים של חברי ועדת החלטה: הוחלט 

ולדימיר . חברי הוועדה: רבני שח –יו"ר הוועדה בעבודה. 

טורגוביצקי, משה ברקוביץ, אילן קלינה, יחיאל אושרי, 

דבורה נאדלל, שמעון בן גיאת, אורלי קרנקו, אבישי בן חור, 

 אודי כרמלי. 

 

אלי הולצמן. חברי ועדה: טלי ארגמן, גלית  –ועדת קשרי חוץ. יו"ר : מר רן קוניק

 ני לנדאו, ד"ר יצחק דגני. מי בעד? לנדסהוט, עו"ד אורנה צדוק, אורית יער, פי

 

פה אחד לאשר את מינויים של חברי ועדת קשרי חוץ. החלטה: הוחלט 

אלי הולצמן. חברי הוועדה: טלי ארגמן, גלית  –יו"ר הוועדה 

 לנדסהוט, אורנה צדוק, אורית יער, פיני לנדאו, יצחק דגני. 

 

. חברי ועדה: מושיק גולדשטיין, רן קוניק –יו"ר  –ועדת תחבורה ובטיחות : מר רן קוניק

ניר קורן, אלי הולצמן, אירית אהרונסון, שרית צולשיין, גיל צ'רנובסקי, נציג המשטרה, נציג 
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משרד התחבורה, מנהל מחלקת הפיקוח וחנייה זאב טטנבאום, ליאור ברילאנט, אחראית 

 תנועה ותמרור. מאור בלושניק, מנהל מחלקת תיאום ובקרה. מי בעד? 

 

פה אחד לאשר את מינויים של חברי ועדת תחבורה : הוחלט החלטה

רן רוניק. חברי הוועדה: מושיק  –ובטיחות. יו"ר הוועדה 

גולדשטיין, ניר קורן, אלי הולצמן, אירית אהרונסון, שרית 

צולשיין, גיל צ'רנובסקי, נציג המשטרה, נציג משרד 

 התחבורה, זאב טננבאום, ליאור ברילאנט, מאור בלושניק. 

 

רן קוניק. חברי ועדה: מושיק גולדשטיין, ויוי  –ועדת שימור אתרים. יו"ר : מר רן קוניק

 יש גם רוני זמר. בלי לילך? וולפסון, בני רייך ולילך יעקובי. 

 עם לילך ועם רוני זמר.  :גב' שולי ברוך בר דוד

 לא הבנתי.  למחוק את לילך? : מר רן קוניק

 עם לילך. :גב' שולי ברוך בר דוד

 קראתי, שולי. אמרתי, לילך יעקובי ורוני זמר. כולם בעד? : מר רן קוניק

 

פה אחד לאשר את מינויים של חברי ועדת שימור החלטה: הוחלט 

רן רוניק. חברי הוועדה: מושיק  –אתרים. יו"ר הוועדה 

 גולדשטיין, ויוי וולפסון, בני רייך, לילך יעקובי,  רוני זמר. 



30 
 

 

יו"ר.  –דום מעמד הילד. כל כך הרבה חברים? יפה. טלי ארגמן ועדה לקי: מר רן קוניק

חברי ועדה: קארין אינס, מלכה בן עמרם, ד"ר גלית לנדסהוט, סיון גולדברג, איתמר 

אביבי ממלא מקום. אירית אהרונסון, נציג מנהלי בתי הספר, מירי פרחי, רונן קריסטל, 

נציג הסתדרות המורים, מפקדת  יו"ר ועד הורים, חברי ועדה: יו"ר מועצת התלמידים,

 משטרת גבעתיים, נציג תנועות הנוער, נציג ארגון התנדבותי. יפה. כולם בעד? 

 

פה אחד לאשר את מינויים של חברי הוועדה לקידום החלטה: הוחלט 

טלי ארגמן. חברי הוועדה:  –מעמד הילד. יו"ר הוועדה 

ברג, קארין אינס, מלכה בן עמרם, גלית לנדסהוט, סיון גולד

איתמר אביבי ממלא מקום, אירית אהרונסון, נציג מנהלי בתי 

הספר, מירי פרחי, רונן קריסטל, יו"ר ועד הורים, יו"ר 

מועצת התלמידים, נציג הסתדרות המורים, מפקדת משטרת 

 גבעתיים, נציג תנועות הנוער, נציג ארגון התנדבותי. 

 

קארין אינס. חברי הוועדה: ניר  –ה ועדה למאבק בנגע הסמים. יו"ר הוועד: מר רן קוניק

קורן, איתמר אביבי, בת שבע מולה, עו"ד שי רוזנברג, אירית אהרונסון, מירי פרחי, דני 

 פרץ, מנהל תיכון אורט, ונציג הרשות הלאומית למלחמה בסמים. מי בעד? 

 

פה אחד לאשר את מינויים של חברי הוועדה למאבק החלטה: הוחלט 

קארין אינס. חברי הוועדה: ניר  –עדה בנגע הסמים. יו"ר הוו
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קורן, איתמר אביבי, בת שבע מולה, שי רוזנברג, אירית 

אהרונסון, מירי פרחי, דני פרץ, ונציג הרשות הלאומית 

 למלחמה בסמים. 

 

ועדה למיגור האלימות. זה אותם אנשים? אותם אנשים, רק ועדה אחרת. : מר רן קוניק

 שתי ועדות חובה. מי בעד? 

 

פה אחד לאשר את מינויים של חברי הוועדה למיגור ה: הוחלט החלט

קארין אינס. חברי הוועדה: ניר  –האלימות. יו"ר הוועדה 

קורן, איתמר אביבי, בת שבע מולה, שי רוזנברג, אירית 

אהרונסון, מירי פרחי, דני פרץ, ונציג הרשות הלאומית 

 למלחמה בסמים. 

 

לי ניב, ניר קורן, יצחק רובין, -קוניק. חברי ועדה: אוררן  –ועדת שמות. יו"ר : מר רן קוניק

 ציפורה בקרשטיין, עו"ד דוד בן תורה ושרון אורשלימי. מי בעד? 

 

פה אחד לאשר את מינויים של חברי ועדת שמות. יו"ר החלטה: הוחלט 

לי ניב, ניר קורן, -רן קוניק. חברי הוועדה: אור –הוועדה 

וד בן תורה, שרון יצחק רובין, ציפורה בקרשטיין, ד

 אורשלימי. 
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און, דני אביב, -אלי הולצמן. חברי ועדה: מרים בר –ועדת גימלאים. יו"ר : מר רן קוניק

דינה לוין, בנימין בן שוהם, מאיה בנבנישתי, נציג מר"צ, מירי פרחי, וענת חורב שטיינברג. 

 מי בעד? 

 

אים. פה אחד לאשר את מינויים של חברי ועדת גימלהחלטה: הוחלט 

און, דני -אלי הולצמן. חברי הוועדה: מרים בר –יו"ר הוועדה 

אביב, דינה לוין, בנימין בן שוהם, מאיה בנבנישתי, נציג 

 מר"צ, מירי פרחי, ענת חורב שטיינברג. 

 

קארין אינס. חברי ועדה: אפרים כהן, הילה הרציג ירון,  –ועדת נוער, יו"ר : מר רן קוניק

קב שטרן, בת שבע מולה, דניאל דרזיאל, טל גזית, מנהל מחלקת שרון אורשלימי, עו"ד יע

 הנוער והצעירים. מי בעד? 

 

פה אחד לאשר את מינויים של חברי ועדת נוער. יו"ר החלטה: הוחלט 

קארין אינס. חברי הוועדה: אפרים כהן, הילה  –הוועדה 

הרציג ירון, שרון אורשלימי, יעקב שטרן, בת שבע מולה, 

 טל גזית.  דניאל דרזיאל,

 

סיון גולדברג. ממלא מקום איתמר אביבי. חברי ועדה:  –ועדת צעירים. יו"ר : מר רן קוניק

אלירן רובינוב, ענת שטיינבך, עו"ד יעקב שטרן, אושרת צרפתי, נציג/ת מר"צ, טל גזית, 
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 שי שנקמן, מנהל מדור צעירים. מי בעד? 

 

דת צעירים. יו"ר פה אחד לאשר את מינויים של חברי ועהחלטה: הוחלט 

סיון גולדברג. ממלא מקום איתמר אביבי. חברי  –הוועדה 

הוועדה: אלירן רובינוב, ענת שטיינבך, יעקב שטרן, אושרת 

 צרפתי, נציג/ת מר"צ, טל גזית, שי שנקמן. 

 

לי ניב וניר -רן קוניק. חברי ועדה: אור –ועדת מכרזים לעובדים בכירים. יו"ר : מר רן קוניק

 עם מנכ"ל העירייה יורם כהן ונציג שר הפנים. חמישה חברים. מי בעד?קורן. יחד 

 

פה אחד לאשר את מינויים של חברי ועדת מכרזים החלטה: הוחלט 

רן קוניק. חברי הוועדה:  –לעובדים בכירים. יו"ר הוועדה 

 לי ניב, ניר קורן, יורם כהן, נציג משרד הפנים. -אור

 

בדי עירייה. מכרזים שהם לא בכירים. זאת ועדה ועדת מנגנון, שזה עו: מר רן קוניק

יורם כהן, המנכ"ל. חברי ועדה:  –מקצועית של עובדי עירייה, מנהלי העירייה. יו"ר 

 סמנכ"ל העירייה אסף אדרי, נציג ציבור פיני לנדאו, ממלא מקום דני דויסון. מי בעד? 

 

פה אחד לאשר את מינויים של חברי ועדת מכרזים החלטה: הוחלט 

יורם כהן. חברי  –עובדים שאינם בכירים. יו"ר הוועדה ל

 אסף אדרי, פיני לנדאו, ממלא מקום דני דויסון. הוועדה: 
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רן קוניק. חברים: יעקב לידר, אורי שלוסברג,  –ועדת שורדי שואה. יו"ר : מר רן קוניק

מנהלת  רינה וייס, הדר רוזנבלום, נציג/ת מר"צ, דפנה לב, רכזת קפה אירופה, מירי פרחי

  האגף לשירותים חברתיים. מי בעד?

 

פה אחד לאשר את מינויים של חברי ועדת שורדי שואה. החלטה: הוחלט 

רן קוניק. חברי הוועדה: יעקב לידר, אורי  –יו"ר הוועדה 

שלוסברג, רינה וייס, הדר רוזנבלום, נציג/ת מר"צ, דפנה 

 לב, מירי פרחי. 

 

נה. אין להעלות למועצה, זאת ועדה מכוח החוק. ועדת הקצאות קרקע ומב: מר רן קוניק

כנ"ל ועדת רכש ובלאי. אין להעלות למועצה, ועדה מכוח החוק.  בטעות? אז למה זה פה?

סמנכ"ל העירייה, חברי הוועדה:  –ועדת תמיכות. אותו דבר ועדת תמיכות, שהיו"ר 

שניות. קחו  3.5-היועצת המשפטית וגזבר העירייה. אנחנו סוגרים את הישיבה הזו ל

 אוויר, סגרנו את הישיבה. 

 

__________________ 

 רן קוניק

 ראש העירייה

__________________ 

 דוד-שולי ברוך בר

 מרכזת ישיבות המועצה
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 קובץ החלטות

 הצעה לסדר מאת חברת המועצה, ד"ר גלית לנדסהוט: .1

 אבקש מחברי וחברות המליאה להצביע להפסקה לאלתר של תמיכת עיריית

גבעתיים, בי אם באמצעות מדור מורשת ובין בהתקשרויות אחרות, בגרעין התורני 

 "קהילת נווה", אם בכל גרעין תורני אחר שיבקש לעצב ולשנות את צביון העיר. 

 

הסיר את ההצעה של חברת המועצה גב' החלטה: הוחלט ברוב קולות ל

גלית לנדסהוט בנושא הפסקה לאלתר של תמיכת עיריית 

בגרעין התורני "קהילת נווה" ובכל גרעין תורני  גבעתיים

 אחר שיבקש לעצב ולשנות את צביון העיר. 

 

הקים ועדה שתהיה מורכבת מנציגים של חלטה: הוחלט ברוב קולות לה

כל הסיעות במועצה ומנציגי ציבור, שתסדיר את נושא 

השימוש בלוגואים של העירייה ושל מדוריה השונים 

 לפעילויות פרטיות. 

 
 

אישור מינוי מר בני רייך, המשנה לראש העירייה, כדירקטור בתאגיד "מי  .2

 גבעתיים". 

 

פה אחד לאשר את מינויו של מר בני רייך, המשנה החלטה: הוחלט 

 לראש העירייה, כיו"ר תאגיד "מי גבעתיים". 
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 אישור נציגי הסיעות בוועדות העירייה.  .3

 

של חברי ועדת מכרזים. יו"ר  פה אחד לאשר את מינוייםהחלטה: הוחלט 

וביץ, גאביעד מנשה. חברי הוועדה: אלעד רוז –הוועדה 

איתמר אביבי, סיוון גולדברג ממלא מקום, יעקב שטרן, גלית 

 לנדסהוט. 

 

פה אחד לאשר את מינויים של חברי ועדת ביקורת. יו"ר החלטה: הוחלט 

ויוי וולפסון. חברי הוועדה: אביעד מנשה, אלעד  –הוועדה 

 וביץ, איתמר אביבי, סיוון גולדברג ממלא מקום. גרוז

 

פה אחד לאשר את מינויים של חברי ועדת כספים. יו"ר החלטה: הוחלט 

לי ניב, טלי ארגמן, -רן קוניק. חברי הוועדה: אור –הוועדה 

 מושיק גולדשטיין. 

 
 

פה אחד לאשר את מינויים של חברי ועדת ערר. יו"ר החלטה: הוחלט 

 ר רשף. חברי הוועדה: רפי גמליאל, דורון אגוזי. ני –הוועדה 

 

פה אחד לאשר את מינויים של חברי ועדת ביטחון. יו"ר החלטה: הוחלט 

לי ניב. חברי הוועדה: אלון בקר,אילן קלינה, -אור –הוועדה 

רונן אלמוג, מנהל אגף הביטחון, נציג יקל"ר, נציג משטרה, 

קפלן, הפנר אורנן  –נציג משרד החינוך, נציגי ציבור 
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 אבישחר, אילן תמיר, עמית יודייקין. 

 

פה אחד לאשר את מינויים של חברי ועדת שפ"ע. יו"ר החלטה: הוחלט 

אלעד רוזגוביץ. חברי הוועדה: פיני הדר, עמיחי  –הוועדה 

גרינוולד, אורן מלל, אלונה צליק, יוגב לזר, נציג ציבור 

השוכרים מטעם מר"צ, מאור יבלושניק, עמיר חמיאס, נציג 

 כורזים. 

 

פה אחד לאשר את מינויים של חברי ועדת הנחות. יו"ר החלטה: הוחלט 

טלי ארגמן. חברי הוועדה: אביעד מנשה, אורי  –הוועדה 

קרמן, עו"ד דניאלה גז, גיא אונפסוג, מירי פרחי, שלומי 

 שפירא. 

 

פה אחד לאשר את מינויים של חברי ועדת חינוך. יו"ר החלטה: הוחלט 

פרופ' יזהר אופלטקה.  –רן קוניק. ממלא מקום  –ה הוועד

חברי הוועדה: טלי ארגמן, גלית לנדסהוט, שפריר משעל, 

עטרה רוזנבלום, אסתי רגב, אירית אהרונסון, עתידה יערי, 

מנהל בי"ס ברנר, נציגת מנהלות בתי הספר, נציג ועד 

 ההורים, יו"ר מועצת תלמידים. 
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את מינויים של חברי ועדת רווחה. יו"ר פה אחד לאשר החלטה: הוחלט 

יעקב שטרן. חברי הוועדה: שמואל זילברמן, יסמין  –הוועדה 

 , נציגת מר"צ, מירי פרחי. סופר, אורנה ארנפרידמרחב, קרן 

 

פה אחד לאשר את מינויים של חברי ועדת איכות החלטה: הוחלט 

אביעד מנשה. חברי הוועדה: אלי  –הסביבה. יו"ר הוועדה 

מן, גלית לנדסהוט, בני רייך, בת שבע קופאץ', דניאל הולצ

 בלנדר, מירב פולימר, יניב רונן. 

 

פה אחד לאשר את מינויים של חברי ועדת יקיר העיר. החלטה: הוחלט 

רן קוניק. חברי הוועדה: בני רייך, זהבה  –יו"ר הוועדה 

 אשל, משה גולני, רונן קפלן הפנר, יעקב דלל, סיסי ברקאי. 

 
 

פה אחד לאשר את מינויים של חברי ועדת תרבות : הוחלט החלטה

טלי ארגמן. חברי הוועדה: אילה שני,  –הדיור. יו"ר הוועדה 

 ניצן פרידמן, שוש בסנהיים, חנה הכט. 

 

פה אחד לאשר את מינויים של חברי ועדת מל"ח פס"ח. החלטה: הוחלט 

לי ניב. חברי -אור –רן קוניק. ממלאת מקום  –יו"ר הוועדה 

הוועדה: גד שקנאי, פיני זוהר, ויטוריו ישראל ,רונן קפלן 

 הפנר, גד ועקנין, רונן אלמוג, אילן קלינה. 
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פה אחד לאשר את מינויים של חברי ועדת בטיחות החלטה: הוחלט 

בני שחר. חברי הוועדה: ולדימיר  –בעבודה. יו"ר הוועדה 

טורגוביצקי, משה ברקוביץ, אילן קלינה, יחיאל אושרי, 

בורה נאדלל, שמעון בן גיאת, אורלי קרנקו, אבישי בן חור, ד

 אודי כרמלי. 

 

פה אחד לאשר את מינויים של חברי ועדת קשרי חוץ. החלטה: הוחלט 

אלי הולצמן. חברי הוועדה: טלי ארגמן, גלית  –יו"ר הוועדה 

 לנדסהוט, אורנה צדוק, אורית יער, פיני לנדאו, יצחק דגני. 

 

חד לאשר את מינויים של חברי ועדת תחבורה פה אהחלטה: הוחלט 

רן רוניק. חברי הוועדה: מושיק  –ובטיחות. יו"ר הוועדה 

גולדשטיין, ניר קורן, אלי הולצמן, אירית אהרונסון, שרית 

צולשיין, גיל צ'רנובסקי, נציג המשטרה, נציג משרד 

 התחבורה, זאב טננבאום, ליאור ברילאנט, מאור בלושניק. 

 

פה אחד לאשר את מינויים של חברי ועדת שימור ט החלטה: הוחל

רן רוניק. חברי הוועדה: מושיק  –אתרים. יו"ר הוועדה 

 גולדשטיין, ויוי וולפסון, בני רייך, לילך יעקובי,  רוני זמר. 
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פה אחד לאשר את מינויים של חברי הוועדה לקידום החלטה: הוחלט 

הוועדה: טלי ארגמן. חברי  –מעמד הילד. יו"ר הוועדה 

קארין אינס, מלכה בן עמרם, גלית לנדסהוט, סיון גולדברג, 

איתמר אביבי ממלא מקום, אירית אהרונסון, נציג מנהלי בתי 

הספר, מירי פרחי, רונן קריסטל, יו"ר ועד הורים, יו"ר 

מועצת התלמידים, נציג הסתדרות המורים, מפקדת משטרת 

 תנדבותי. גבעתיים, נציג תנועות הנוער, נציג ארגון ה

 

פה אחד לאשר את מינויים של חברי הוועדה למאבק החלטה: הוחלט 

קארין אינס. חברי הוועדה: ניר  –בנגע הסמים. יו"ר הוועדה 

קורן, איתמר אביבי, בת שבע מולה, שי רוזנברג, אירית 

אהרונסון, מירי פרחי, דני פרץ, ונציג הרשות הלאומית 

 למלחמה בסמים. 

 

חד לאשר את מינויים של חברי הוועדה למיגור פה אהחלטה: הוחלט 

קארין אינס. חברי הוועדה: ניר  –האלימות. יו"ר הוועדה 

קורן, איתמר אביבי, בת שבע מולה, שי רוזנברג, אירית 

אהרונסון, מירי פרחי, דני פרץ, ונציג הרשות הלאומית 

 למלחמה בסמים. 
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ועדת שמות. יו"ר  פה אחד לאשר את מינויים של חבריהחלטה: הוחלט 

לי ניב, ניר קורן, -רן קוניק. חברי הוועדה: אור –הוועדה 

יצחק רובין, ציפורה בקרשטיין, דוד בן תורה, שרון 

 אורשלימי. 

 

פה אחד לאשר את מינויים של חברי ועדת גימלאים. החלטה: הוחלט 

און, דני -אלי הולצמן. חברי הוועדה: מרים בר –יו"ר הוועדה 

וין, בנימין בן שוהם, מאיה בנבנישתי, נציג אביב, דינה ל

 מר"צ, מירי פרחי, ענת חורב שטיינברג. 

פה אחד לאשר את מינויים של חברי ועדת נוער. יו"ר החלטה: הוחלט 

קארין אינס. חברי הוועדה: אפרים כהן, הילה  –הוועדה 

הרציג ירון, שרון אורשלימי, יעקב שטרן, בת שבע מולה, 

 גזית. דניאל דרזיאל, טל 

 

פה אחד לאשר את מינויים של חברי ועדת צעירים. יו"ר החלטה: הוחלט 

סיון גולדברג. ממלא מקום איתמר אביבי. חברי  –הוועדה 

הוועדה: אלירן רובינוב, ענת שטיינבך, יעקב שטרן, אושרת 

 צרפתי, נציג/ת מר"צ, טל גזית, שי שנקמן. 
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של חברי ועדת מכרזים  פה אחד לאשר את מינוייםהחלטה: הוחלט 

רן קוניק. חברי הוועדה:  –לעובדים בכירים. יו"ר הוועדה 

 לי ניב, ניר קורן, יורם כהן, נציג משרד הפנים. -אור

 

פה אחד לאשר את מינויים של חברי ועדת מכרזים החלטה: הוחלט 

יורם כהן. חברי  –לעובדים שאינם בכירים. יו"ר הוועדה 

 נדאו, ממלא מקום דני דויסון. הוועדה: אסף אדרי, פיני ל

 

פה אחד לאשר את מינויים של חברי ועדת שורדי שואה. החלטה: הוחלט 

רן קוניק. חברי הוועדה: יעקב לידר, אורי  –יו"ר הוועדה 

שלוסברג, רינה וייס, הדר רוזנבלום, נציג/ת מר"צ, דפנה 

 לב, מירי פרחי. 

 


