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35.הקצאת מקרקעין: 

 

מר רון חולדאי- ראש העירייה: 

אנחנו נכנסים לישיבת הנהלה. 

יש לנו 4 נושאים כפי שהם נמצאים פה על המסך. 

הראשון הוא אלי לוי- הקצאת מקרקעין. 

 

מר אלי לוי: 

כן. 

אנחנו מדברים על הקצאת שטח למכינה הקדם צבאית, של התנועה ליהדות מתקדמת בישראל. 

איתרנו שטח של כ-200,1 מ"ר, 1.2 דונם, ברחוב רבנו ירוחם  7 פינת עזה. 

עשינו בדיקת היתכנות למגרש, המגרש מתאים. ובמסגרת התכנון גם השארנו  שטח. 

אנחנו  מעמידים את הנכס הזה לתקופה של 24 שנה ו-11 חודש. 

עם אישור המועצה נחתום על ההסכם ונקדם  את הבינוי. 

 

מר רון חולדאי- ראש העירייה: 

תודה. 

זה הנושא היחידי? 

 

מר אלי לוי: 

כן, היום כן. 
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החלטה: הקצאת שטח למכינה קדם צבאית לתנועה ליהדות מתקדמת בישראל- מ א ו ש רת. 

מחליטים לאשר הקצאת שטח למכינה קדם צבאית לתנועה ליהדות מתקדמת בישראל ,ברחוב 

רבנו ירוחם, כחלופה לשטח שהוקצה לתנועה למטרה זו ברחוב שבטי ישראל 58. 

 

36. חוק עזר לתל-אביב יפו )מניעת רעש( )תיקון מס' 2( – התשפ"א- 2020: 

 

עו"ד בנימיני: 

חוק עזר למניעת רעש, אנחנו מבקשים להגדיל את מספר האירועים שנתונים לשיקול דעת של 

ראש העירייה לגבי חריגה ממגבלות הקמת רעש , מ-3 שקיימים היום ל-10, ובכלל זה לעגן גם את 

ליל המימונה, שהוא מועד שקבוע בתקנות אך לא קבוע בחוק העזר. 

 

גב' להבי: 

מותר לשאול מהם העשרה, חוץ מהמימונה? 

 

עו"ד בנימיני: 

לא, אין עשרה, זה נתון לשיקול דעת. זה אומר שראש העירייה יוכל להחליט על 10 אירועים שלא 

נקבעו באופן מפורש, אלא זה נתון לשיקול דעתו. 

 

גב' להבי: 

לילה לבן וכאלה למשל. 

 

עו"ד בנימיני: 

לא, לילה לבן כבר קבוע במפורש. 
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גב' יוחנן וולק: 

ואיך הגענו דווקא לליל המימונה? 

 

עו"ד בנימיני: 

ליל המימונה קבוע בתקנות. יש רשימה, סעיף 3 קובע רשימה. הרשימה הזאת היא רשימה סגורה. 

למשל ל"ג בעומר לצורך העניין. לילה המימונה זה משהו שקבוע בתקנות ואנחנו פשוט מעתיקים 

לרשימה המפורטת.  

את שיקול הדעת אנחנו מבקשים להרחיב משלושה לעשרה. 

 

גב' יוחנן וולק: 

 .OK

 

מר רון חולדאי- ראש העירייה: 

אני מודה לכולם לגבי הדבר הזה. 

 

החלטה: חוק עזר לתל-אביב יפו )מניעת רעש( )תיקון מס' 2( – התשפ"א- 2020 – מ א ו ש ר. 

החוק יובא לאישור המועצה. 

37. חוק עזר לתל-אביב יפו )העמדת רכב וחנייתו )תיקון( – התשפ"א- 2020. 

מר רון חולדאי- ראש העירייה: 

הסעיף הבא הוא? 

 

עו"ד בנימיני: 
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חוק עזר לתל-אביב יפו- העמדת רכב וחנייתו. 

 

מר רון חולדאי- ראש העירייה: 

העמדת רכב וחנייתו )תיקון(, התשפ"א- 2020. 

בבקשה. 

 

עו"ד בנימיני: 

בהמשך לדיון בפורום מועצה אנחנו מבקשים לעגן שני דברים: 

האחד, את היכולת של רכב שכור לקבל תווית חנייה. 

והשני, את התווית הווירטואלית, שאדם לא יידרש יותר לקבל את המדבקה ולהדביק אותה על 

הרכב, אלא הוא יוזן במערכות העירייה, ודי בכך כדי לקבל את הזכויות של תווית החנייה. 

 

מר רון חולדאי- ראש העירייה: 

 .OK

האם יש למישהו שאלות או הערות על הסעיף הזה? 

גם הוא אושר. 

 

החלטה: חוק עזר לתל-אביב יפו )העמדת רכב וחנייתו )תיקון( – התשפ"א- 2020- מ א ו ש ר. 

החוק יובא לאישור המועצה. 

 

 

38. המלצת ועדת שיום –שינוי רחוב "השושנים" ע"ש יוסף גבע ז"ל: 
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מר רון חולדאי- ראש העירייה: 

הסעיף האחרון, מס' 4, הוא המלצת וועדת השיום- שינוי רחוב השושנים בצהלה ע"ש אלוף יוסף 

גבע ז"ל. 

האם יש הערות על הדבר הזה? 

 

מר לדיאנסקי: 

כן, אני רוצה להעיר הערה כללית. 

אני חושב שבעיר חשוב שיהיה בה רחובות- לא רק על שם של אנשים, גם על שם של פרחים ועל 

שם של מקומות בארץ, וכן הלאה. 

אני לא יודע, אגב, אין לי  הכרות עם האיש הנכבד הזה, גם אין לי שום התנגדות אישית נגדו, אבל 

אנחנו צריכים לשים לב שהעיר שלנו- גם יהיו בה רחובות עם שמות, לא רק של אישים. 

 

מר גורן: 

מה שכן אני חושב, ואני מצטרף לראובן, יש לנו כמה רחובות בעיר עם מספרים. דווקא מספרים- 

אני לא חושב שצריך לתת להם כבוד מיוחד. 

 

מר לדיאנסקי: 

אני מסכים אתך. 

 

מר גורן: 

דווקא רחובות עם מספרים, אני חושב ששווה לשוב ולראות איך אנחנו לוקחים אותם ונותנים 

לאנשים שיהיה חשוב לנו להנציח אותם. 
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מר רון חולדאי- ראש העירייה: 

אני מבקש רגע: 

יש כאלה שבהזדמנות שפושקין מת, עוסקים בכל מיני נושאים שזה לא המקום לדון בהם. 

זה דיון פרטני על רחוב שאורכו 30 מ' בצהלה.  

רחובות עם מספרים בעיר תל-אביב יפו הם בדרך כלל רחובות, שבגלל שבאותו מקום לא היתה 

תכנית מתאר מפורטת ולא היה ברור באמת איך ייראו הרחובות, עיין ערך כפר שלם ושכונת 

הארגזים ובמקומות מסוימים ביפו, היו רחובות  עם מספרים. יבוא יומם. 

אפשר לרצות שתל-אביב יפו תהיה כמו רמת השרון. מה לעשות? תל-אביב יפו נוסדה ב-1909, ב-

1921 , למיטב ידיעתי היא הוכרה כעיר, ומאז פרנסיה החליטו לקרוא את רחובותיה על- שם כל 

מיני אנשים, כאלה ואחרים.  בשתי הקדנציות האחרונות, האחרונה וזאת-אני הפסקתי עם הנושא 

הזה של קריאת שמות לרחובות כי אין לנו רחובות, והשמים לא נפלו. יום אחד יגיע, יבנו עוד 

רחובות בתל-אביב ונוכל, ראש העיר הבא יחליט ויחשוב איך ימשיכו את ההיסטוריה. כרגע, לא 

ניתן. 

 

מר לדיאנסקי: 

במה זה סותר את מה שאני אומר? אני לא דיברתי נגד הרחוב הספציפי הזה, דיברתי על משהו 

עקרוני.  לא דיברתי על רחוב השושנים בצהלה. 

 

מר רון חולדאי- ראש העירייה: 

אני מבין שדיברת על משהו עקרוני,  

 

מר לדיאנסקי: 

פושקין ולא פושקין. 

מר רון חולדאי- ראש העירייה: 

ולכן אמרתי שבהזדמנות שפושקין מת מעלים נושא עקרוני שאיננו לדיון. 
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מר לדיאנסקי: 

אבל אתה מעודד את הדמוקרטיה, לכן אנחנו יכולים לומר את כל אשר על ליבנו. 

 

מר רון חולדאי- ראש העירייה: 

לא, לא ראובן, לא, לא ראובן, לא. 

 

מר לדיאנסקי: 

לא? למה לא? 

 

מר רון חולדאי- ראש העירייה: 

יש זמן להעלות נושאים עקרוניים ויש זמן לעסוק בנושא שבו אנחנו עוסקים. זה כל הסיפור. כולו 

רחוב של 30 מ', האם לקרוא לו על שמו של אלוף בעבר יוסף גבע. 

מר לדיאנסקי: 

זה שתחזור על זה עוד ועוד- זה לא אומר שזה יצדיק את האמירה שאין לי התנגדות לזה. 

מר רון חולדאי- ראש העירייה: 

אני לא אדון. אני, ראש עיריית תל-אביב יפו הנוכחי, לא אדון יותר בתכניות ארוכות טווח איך  

לקרוא לרחובות בעיר, כי אין לי רחובות. יום אחד יהיו לנו רחובות ואפשר יהיה לדון בהם, יגמרו 

את תכנית שדה דב, יגמרו את תכנית מכבי יפו. אם מישהו חושב שכדאי לקחת עכשיו את תכנית 

המתאר וכבר להתחיל לחשוב איך קוראים לכל הרחובות בעיר, אני לא אתעסק בזה. 

מר לדיאנסקי: 

לך תדע , יהיו לך אולי עוד 8 שנים, לך תדע. 

 

מר רון חולדאי- ראש העירייה: 
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לכשיופיעו רחובות לפני, אז נדון בזה. כרגע, יכול להיות שמישהו עכשיו יפתח לי את הדיון- להפוך 

את כל השמות של העבר ולעבור לשמות של פרחים וציפורים. יש ערים או ישובים שבהם ככה זה. 

ברמת השרון ככה זה. 

 

מר שרעבי: 

אדוני ראש העירייה, אני יכול להגיד משהו? 

 

מר רון חולדאי- ראש העירייה: 

בוודאי שכן. 

 

מר שרעבי: 

קודם כל ראובן – הוא התכוון לקדנציה הזו, לא הבאה, כי בבאה כבר יהיו רחובות והוא יחליט. 

 

מר רון חולדאי- ראש העירייה: 

לא יהיו בקדנציה הבאה עוד רחובות. 

 

מר שרעבי: 

אי אפשר לדעת. 

 

מר לדיאנסקי: 

גל, אם לא בבאה- אז בשנייה אחריה, יש זמן, מה בוער, מה קרה?! 

 

מר שרעבי: 
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מה שהיה חשוב לי להגיד זה רק משפט אחד: 

נמצאת אתנו שרי ויש לה היום יום הולדת, ורציתי להגיד בשם כולנו לשרי היום מזל טוב. אני לא 

רוצה יותר מזה שום דבר, רק להגיד לשרי מזל טוב. 

 

מר רון חולדאי- ראש העירייה: 

שרי מזל טוב. 

גב' ישראלי: 

תודה, תודה, תודה רבה. 

 

מר רון חולדאי- ראש העירייה: 

נגיד לשרי מזל טוב. 

היא השלימה את המשימה הכל כך קשה סביב הרחוב,  אין לכם מושג מה היא עברה סביב 

הרחובון הזה. 

הסתיימה לה פרשה ארוכת שנים ועכשיו אנחנו יכולים להיות רגועים, ובא לציון גואל. 

גב' ישראלי: 

ואני רוצה להגיד רק לראובן, שיש מלא רחובות על וורדים, נרקיסים, בנווה עופר, ולא חסרים לנו 

רחובות על שם צמחים ופרחים וכל הסיפור הזה. 

 

 

מר שרעבי: 

תעבירי לו רשימה בבקשה. 

גב' ישראלי: 

אין בעיה. 
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מר רון חולדאי- ראש העירייה: 

אין רחוב אזני הפיל. 

גב' להבי: 

אני רוצה הערה לפרוטוקול. 

בחומר שנמסר לנו גם כתוב על קביעת רחוב 4900 על-שם עופרה חזה, אני מבינה שזה לא רלבנטי 

וזה לא חלק מהדיון. 

 

גב' ישראלי: 

אנחנו מבטלים את זה, פשוט מבטלים את זה. 

 

מר רון חולדאי- ראש העירייה: 

מה שכתוב פה- שהנושא הזה יתבטל לאור קריאת בית ספר על שמה של עופרה חזה בדרום העיר. 

מר גורן: 

מתי קוראים? מתי עושים את זה בפועל? מתי קוראים בפועל את בית הספר על שם עופרה חזרה? 

קריאה 

זה פרוצדורה של משרד החינוך ואנחנו נעשה את זה. 

מר רון חולדאי- ראש העירייה: 

ובשנה הבאה יקום בית הספר, בשנת הלימודים הבאה, על שם יצחק שמיר גם כן. 

חברים, אני מודה לכם מאוד על הזמן שהקדשתם לנו, נמשיך לעבוד ולעשות טוב. 

סה"כ באמת קורים הרבה דברים. אנחנו בתקופה מאוד מוזרה ומאוד מיוחדת, כשלמרות 

הקורונה קורים המון דברים, וגם למי שלא שם לב, גם בתחום התרבות קורים בכל זאת הרבה 

מאוד דברים. אני מקווה שיאשרו לנו עכשיו את, אנחנו מנסים ליזום, כמו שפתחנו, אני לא יודע 

אם אתם יודעים, יש ניסוי שאושר על ידי משרד החינוך בגמנסיה הרצליה- לפתוח לימודים 

לתלמידי תיכון, המודל הוא בדיקה יומית , נדמה לי, לקראת הכניסה לבית הספר,  ורק מי שנמצא 
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בריא נכנס לבית הספר, לעשות מודל כזה בכניסה למוסדות תרבות. אנשים יגיעו חצי שעה לפני 

ההצגה, יעשו בדיקה ויכנסו לאולם. כרגע העלות של בדיקה כזאת היא 40-45 שח' לבדיקה, 

השאלה מי ישלם את זה בכניסה או לא – זה כבר שאלה שתעלה במידה שיאושר הניסוי. בכל אופן 

אני מאוד מקווה שנצליח בכל זאת לשבור את הקיר הזה ולייצר מציאות שאפשר גם להגיע 

לאולמות קונצרטים ותאטרון במציאות הקיימת. בשבוע האחרון, מי שהיה כאן, אני הייתי בצפון 

אז לא חוויתי את זה, אבל האירוע של  "עושים אמנות ואוהבים אמנות" היה ארוע מאוד מאוד 

מאוד מוצלח, הוא הורגש ברחובות העיר, הרבה מאוד משתתפים  בהרבה מאוד מקומות, עם 

אווירה טובה , במזג אוויר טוב, ויישר כוח לעושים במלאכה בתחום הזה, באמת יוצא מהכלל. 

תודה רבה לכולם. 

 

מר לדיאנסקי: 

שאלה לסיום לראש העיר, איפה נמצא רחוב פושקין בתל-אביב. 

 

קריאה: 

ביפו. 

מר רון חולדאי- ראש העירייה: 

אני רוצה להגיד לכולם, אני כל פעם חוזר על זה. 

אני  מאלה שזוכרים מעט מאוד רחובות-איפה הם. אני מכיר את העיר הזאת על בוריה, כמו עכבר 

הכפר, דרך הקרקע. אני מכיר אותה- את הבתים, את הרחובות, את המדרכות, לא יודע לקרוא 

את השם. 

מר לדיאנסקי: 

אז אתה אומר שלך זה לא משנה אם זה השושנים או גבע. 

מר רון חולדאי- ראש העירייה: 

ממש לא. ממש לא, ואם צריך- יש וויז. מה נעשה בלי וויז ? אני עוד ידעתי לנווט לפי כיוון וזמן, 

היום הבן שלי יודע? לא. 

מר לדיאנסקי: 
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אף אחד לא יודע. גם לזכור מספרי טלפון כבר לא יודעים. 

מר רון חולדאי- ראש העירייה: 

לא, זה אני דווקא זוכר. 

תודה רבה לכולם, להתראות. 

החלטה: המלצת ועדת שיום –שינוי רחוב "השושנים" ע"ש יוסף גבע ז"ל- מ א ו ש רת. 

הנושא יובא לאישור המועצה. 

הישיבה נעולה 

 

 

 

 

 ______________      _____________

   גלילה בן-חורין                                  מנחם לייבה 
  מזכירת מועצה         מנכ"ל העירייה  

ע' מנכ"ל העירייה  
   


