עיריית גבעתיים
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס' 29
מיום רביעי ,כ"ד בחשון תשפ"א11.11.2020 ,
נוכחים:
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
גב' טלי ארגמן-סגנית וממלאת מקום ראש העירייה וחברת מועצה
גב' ויוי וולפסון -חברת מועצה
מר אלי הולצמן – חבר מועצה
גב' קארין אינס – חברת מועצה
עו"ד יעקב שטרן – חבר מועצה
מר אלעד רוזגוביץ – חבר מועצה
מר איתמר אביבי – חבר מועצה
ד"ר ניר קורן – חבר מועצה
ד"ר גלית לנדסהוט – חברת 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
גב' שולי ברוך בר דוד-רכזת ישיבות המועצה

חסרים:
מר רן קוניק -ראש העירייה
מר בני רייך-משנה לראש העירייה וחבר מועצה
פרופ' יזהר אופלטקה -חבר מועצה
עו"ד אביעד מנשה – חבר מועצה
מר אורי קרמן– חבר מועצה

על סדר היום:
 .1אישור המועצה להארכת מינויו של עו"ד דרור תגר ,כחבר בדירקטוריון תאגיד
מי גבעתיים ,מתאריך  ,1.2.2021לקדנציה שלישית .עו"ד תגר לא יכהן כיו"ר
או כחבר ועדת ביקורת.
 .2אישור המועצה להארכת מינויה של רו"ח מירב הלר ,כחברה בדירקטוריון
תאגיד מי גבעתיים ,מתאריך  ,1.1.2021לקדנציה שנייה.
 .3אישור המועצה להנצחת יוסף הכט ז"ל ,המפקד הראשון של ארגון "ההגנה",
ממייסדי שכונת בורוכוב :קריאת גינת פטאי ברחוב פטאי על שם יוסף הכט
ז"ל .ההנצחה אושרה בישיבת ועדת שמות שהתקיימה בתאריך .1.11.2020
 .4אישור המועצה למינוי חבר המועצה מר סיון גולדברג כמחזיק תיק נכסים
ומבני ציבור במקום חבר המועצה מר איתמר אביבי.
 .5אישור תב"ר.
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 .1אישור המועצה להארכת מינויו של עו"ד דרור תגר ,כחבר בדירקטוריון תאגיד מי
גבעתיים ,מתאריך  ,1.2.2021לקדנציה שלישית .עו"ד תגר לא יכהן כיו"ר או כחבר
ועדת ביקורת.

גב' טלי ארגמן :ערב טוב לכל המוזמנים .טוב ,ברוכים הבאים .סדר היום ,אנחנו
מתחילים במספר  .1אישור המועצה להארכת ,מורידים ,סליחה .אז הבאת לי את הנייר
השני .את מספר  1אנחנו מורידים.
 .2אישור המועצה להארכת מינויה של רו"ח מירב הלר ,כחברה בדירקטוריון תאגיד
מי גבעתיים ,מתאריך  ,1.1.2021לקדנציה שנייה.

גב' טלי ארגמן :מס'  .2אישור המועצה להארכת מינויה של רו"ח מירב הלר ,כחברה
בדירקטוריון תאגיד מי גבעתיים ,מתאריך  1.1.21לקדנציה שנייה .כולם ראו את זה? מי
בעד? תודה .מי נמנע? אין מתנגדים.
הצבעה :פה אחד.
החלטה :אושרה הארכת מינויה של רו"ח מירב הלר ,כחברה בדירקטוריון
תאגיד מי גבעתיים ,מתאריך  , 1.1.2021לקדנציה שנייה.

 .3אישור המועצה להנצחת יוסף הכט ז"ל ,המפקד הראשון של ארגון "ההגנה",
ממייסדי שכונת בורוכוב :קריאת גינת פטאי ברחוב פטאי על שם יוסף הכט ז"ל.
ההנצחה אושרה בישיבת ועדת שמות שהתקיימה בתאריך .1.11.2020
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גב' טלי ארגמן ,3 :אישור המועצה להנצחת יוסף הכט ז"ל ,המפקד הראשון של ארגון
"ההגנה" ,ממייסדי שכונת בורוכוב :קריאת גינת פטאי ברחוב פטאי על שם יוסף הכט .אני
אקרא לכם עכשיו בפניכם,
גב' ויוי וולפסון :פטאי היה איזה משורר .למה להוריד אותו?
גב' טלי ארגמן :מי שלא מכיר ,אני אקרא עכשיו' .לפני יובל שנים הלך לעולמו יוסף הכט,
ז"ל ,המפקד הראשון של ארגון "ההגנה" ,צבא המדינה שבדרך .במהלך עשור שנות קיומו
הראשונות של הארגון ,הופקד יוסף על הנחת התשתית המחתרתית ועל גיבוש' ,משהו
לא ,וגם אפור ,אז הקריאה היתה קודם לא טובה 'התפיסתי של צבא היישוב העברי בארץ
ישראל .הכט הנהיג את הארגון בתנאי מצוקה חומרית בלתי נתפסים במושגים בני זמננו,
והיה המגויס היחיד ששירת במנגנון הקבע של "ההגנה" בעת כהונתו .יוסף הכט מונה
למפקד "ההגנה" לאחר הצטיינותו הקרבית בחולדה ובמקווה ישראל ,במאורעות הדמים
בתרפ"א ,במאי  .1921במשך העשור שפיקד על "ההגנה" ,הוקמו מפקדות הערים
והאזורים הכפריים ,מרכז נשק ,מונתה משמרת הפיקוד הראשונה ,נערכו קורסי
המפקדים הראשונים והותווה מסלול ההכשרה והאימונים לחברי הארגון .יוסף הכט עסק
במו ידיו בחפירה לילית של סליקים ברחבי הארץ .במיוחד נודע לתהילה הסליק שהקים
בשכונת בורוכוב .כולנו מכירים אותו .ובמאורעות הדמים בחודש אב תרפ"א ,באוגוסט
 , 1929הוזעק לפקד על הגנת יהודי ירושלים מתקיפות הפורעים .בעשר שנות פיקודו על
ההגנה התנהלו מאבקים מהותיים על ייעודיו המבצעיים של הארגון .על המבנה שלו ועל
תפיסת הפעלתו .היה זה כור ההיתוך שבו חושלו אדניו של כוח המגן העברי ,ועל מדוכתו
לובנו לראשונה סוגיות המפתח בעיצוב דפוסי "ההגנה" .בשנות המרד הערבי מונה יוסף
הכט למפקד כוח הנוטרים שאבטח את הקמת המבצע ההנדסי הגדול של חברת סולל
בונה ההסתדרותית .גדר הצפון בגליל העליון לאורך הגבול עם לבנון .יוסף הכט זכה
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לעמוד על ערש הולדתו של כוח המגן שמשורותיו התפתח צה"ל ,צבא ההגנה לישראל,
ברוח האמרה על חיילים ותיקים שאינם מתים לעולם והם רק נמוגים התכנס יוסף הכט
בעולמו ובשתיקתו עם סיום תפקידיו הפיקודיים בהגנה .בשנת ה 100-לייסודו של ארגון
"ההגנה" ניצבים חברי "ההגנה" וממשיכי דרכם בהרכנת ראש לזיכרו של יוסף הכט ז"ל
ונוצרים את זכר פועלו הביטחוני לבניין כוח המגן העברי ולתקומת מדינת ישראל
העצמאית .מי שמצדיע לו בהצדעת כבוד אחרונה זה אלוף משנה במילואים ד"ר ברוך לוי.
אם אני לא טועה זה האח של הרמטכ"ל .נכון? כן .יו"ר הארגון הארצי של חברי "ההגנה"'.
עו"ד יעקב שטרן :אפשר להגיד משהו? טוב ,אמנם הייתי בטוח שהוא היה המפקד
האזורי ,אבל אני חושב שזו הנצחה מאוד ראויה ואני מברך את הוועדה ואת מרכזת
הוועדה על ההנצחה של מפקד "ההגנה" .אני גם אזכיר גם לחברי המועצה וגם לחברי
הוועדה שההצעה שלי לאחד ממפקדי הלח"י וראש הממשלה לשעבר יצחק שמיר מונחת
על שולחן הוועדה ואני מקווה ומצפה שההנצחה תאושר בהקדם .תודה.
גב' טלי ארגמן :תודה.
גב' אור-לי ניב :אני יכולה גם הערה?
גב' טלי ארגמן :כן.
גב' אור-לי ניב :רק הערה אחת .בהמשך לדברים שהקראת ,טלי ,יש עוד נתון אחד,
נדמה לי שזה לא הופיע שם .אם מופיע אז אני מתנצלת .ביתו של יוסף הכט היה בקרן
קימת מס'  .16ברחוב קק"ל .יש שם גם שלט ,במסגרת השילוט של המייסדים ,בית נעמי
ויוסף הכט ,עם הסבר ,למי שלא מכיר .אז אכן הנצחה ראויה .תודה.
ד"ר ניר קורן :גם רוצה להוסיף משהו .כמובן קודם כל מברך על ההנצחה של יוסף הכט.
הצבעתי בעדה גם בוועדה וכמובן שנצביע בעדה היום .עוד הצעה להנצחה שעלתה
בישיבה האחרונה זו הצעה שאני העליתי להנצחה של שולמית אלוני במבנה של שדה
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בוקר ,על בסיס אותו עיקרון שאנחנו מדברים על זה שכבר יש רחוב שנקרא שדה בוקר.
מר מושיק גולדשטיין :שמיר היה קודם .אנחנו קודם נאשר את שמיר,
ד"ר ניר קורן :אגב ,אני בעד שניהם ,דרך אגב.
מר מושיק גולדשטיין :אני לא ,אבל בסדר.
ד"ר ניר קורן :אני רק רוצה ,הוועדה דחתה ,בשונה משמיר ,שהיא דחתה את ההחלטה,
הוועדה דחתה את ההצעה שלי .היא הציעה לקרוא משהו אחר על שם שולמית אלוני .אני
עדיין עוסק ,גם מול המשפחה ,בלנסות לייצר הנצחה שתהיה מספיק ראויה בכל זאת
לשרה וראשת מפלגה בישראל .הנימוק שהוועדה דחתה את ההצעה ,אני מקריא
מהפרוטוקול ,זה ש'מבני קהילה ופנאי לא ייקראו על שם אישים פוליטיים' .שזה נימוק
שאותו באופן אישי מאוד התמיה מהסיבה שיש כבר בעיר את בית שז"ר ויש בית אלון ויש
הרבה מבני ציבור שנקראים על שם פוליטיקאים .אז ההנצחה הזאת בעיני היא גם ראויה
וחבל לי שהוועדה לא אישרה את זה .אני רק מספר את זה ככה לחברי המועצה שידעו
ויתעדכנו.
מר מושיק גולדשטיין :בורג היה מתאים ,מבנה ציבור על שם יוסף בורג .אני חושב שזה
ראוי.
גב' אור-לי ניב :אני אוסיף רגע עוד משהו ,ברשותך ,טלי .בהמשך לדברים של ניר ,אז
האמירה של הוועדה לא לקרוא למתקני ציבור על שם אישיות פוליטית היא כמובן מעכשיו
ולא מה שהיה היסטורית .נכון שהיסטורית היו .אנחנו לא יכולים לשנות את ההיסטוריה.
אנחנו גם לא רוצים .יש אנשים ראויים .אבל קדימה זה מה שאנחנו חושבים .זאת
המדיניות .כשעוד הערה אחת ,למתקנים הציבוריים אנחנו מתכוונים לעשות פרויקט
לקראת שנת ה 100-של גבעתיים ולקרוא למרכזים הקהילתיים על שם אנשים שהם
מעולם התרבות ,האומנות והחינוך הלא פורמאלי .זה יקרה במהלך השנה הבאה או
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אחריה כנראה .כמובן יבוא לאישור הוועדה .ואין ספק ששולמית אלוני ראויה ואין ספק
ששמיר ראוי .ובורג ראוי.
מר מושיק גולדשטיין :המר .זבולון המר.
גב' אור-לי ניב :כולם ראויים .זהו.
מר מושיק גולדשטיין :ואלי סמוכה.
גב' טלי ארגמן :הצבעה .מי מאשר את הצעת ההנצחה של הכט? אני רואה שאין
נמנעים .תודה.
הצבעה :פה אחד.
החלטה :הנצחתו של יוסף הכט ז"ל ,המפקד הראשון של ארגון
"ההגנה" ,ממייסדי שכונת בורוכוב :קריאת גינת פטאי ברחוב פטאי על
שם יוסף הכט ז"ל .ההנצחה אושרה בישיבת ועדת שמות שהתקיימה
בתאריך .1.11.2020

 .4אישור המועצה למינוי חבר המועצה מר סיון גולדברג כמחזיק תיק נכסים ומבני
ציבור במקום חבר המועצה מר איתמר אביבי.

גב' טלי ארגמן :מס'  .4אישור המועצה למינוי חבר המועצה מר סיון גולדברג כמחזיק
תיק נכסים ומבני ציבור במקום חבר המועצה מר איתמר אביבי .מי בעד? אין נמנעים ואין
מתנגדים .יפה.
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הצבעה :פה אחד.
החלטה :אושר מינויו של הנצחתו של חבר המועצה מר סיון גולדברג
כמחזיק תיק נכסים ומבני ציבור במקום חבר המועצה מר איתמר אביבי.

 .5אישור תב"ר.

גב' טלי ארגמן :עכשיו יש לנו רק נושא אחד בתב"ר .התקנת מעלית בבית הספר ברנר.
סכום הכולל הוא  ,340,000שקרנות הרשות הן  120,000ומשרד החינוך משתתף ב-
 .220,000מי בעד? אין מתנגדים.

הצבעה :פה אחד.
החלטה :אושר התב"ר.

גב' טלי ארגמן :מישהו רוצה להעלות איזה נושא שייך או לא שייך או יהיה שייך בעתיד?
תודה רבה לכולם.

__________________

__________________

רן קונ יק

שולי ברוך בר  -דוד

ראש העירייה

מרכזת ישיבות המועצה
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קובץ החלטות

 .2אישור המועצה להארכת מינויה של רו"ח מירב הלר ,כחברה בדירקטוריון תאגיד
מי גבעתיים ,מתאריך  ,1.1.2021לקדנציה שנייה.

הצבעה :פה אחד.
החלטה :אושרה הארכת מינויה של רו"ח מירב הלר ,כחברה בדירקטוריון
תאגיד מי גבעתיים ,מתאריך  , 1.1.2021לקדנציה שנייה.

 .3אישור המועצה להנצחת יוסף הכט ז"ל ,המפקד הראשון של ארגון "ההגנה",
ממייסדי שכונת בורוכוב :קריאת גינת פטאי ברחוב פטאי על שם יוסף הכט ז"ל.
ההנצחה אושרה בישיבת ועדת שמות שהתקיימה בתאריך .1.11.2020

הצבעה :פה אחד.
החלטה :אושרה הנצחתו של יוסף הכט ז"ל ,המפקד הראשון של ארגון
"ההגנה" ,ממייסדי שכונת בורוכוב :קריאת גינת פטאי ברחוב פטאי על
שם יוסף הכט ז"ל .ההנצחה אושרה בישיבת ועדת שמות שהתקיימה
בתאריך .1.11.2020

 .4אישור המועצה למינוי חבר המועצה מר סיון גולדברג כמחזיק תיק נכסים ומבני
ציבור במקום חבר המועצה מר איתמר אביבי.
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הצבעה :פה אחד.
החלטה :אושר מינויו של הנצחתו של חבר המועצה מר סיון גולדברג
כמחזיק תיק נכסים ומבני ציבור במקום חבר המועצה מר איתמר אביבי.

 .5אישור תב"ר.

הצבעה :פה א חד.
החלטה :אושר התב"ר.
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