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מר רון חולדאי – ראש העירייה: 

יש לנו קוורום. 

 

גב' יוחנן וולק: 

יש, אפשר להתחיל. 

 

מר רון חולדאי – ראש העירייה: 

ונדמה לי שאנחנו צריכים להתחיל בישיבה, לפי סדר היום, בהקצאת מקרקעין. 

 

מר אלי לוי: 

יש לנו תשעה נושאים שכולם זה המשך הקצאות לגופים שמפעילים מתחמים ומבנים פעילים. 

הראשון הוא המשך מתן רשות שימוש , ניהול והפעלה לויצ"ו. אנחנו מדברים על 4 כתות גן 

שנמצאות ברח'' נגבה 33. הכתות פעילות, כמובן כפוף להגדרה של מה שקרה בשנה האחרונה, יש 

לנו סה"כ חוות דעת די טובות על הפעילות של המקום ואנחנו רוצים להמשיך את ההקצאה. 

הנושא השני הוא: המשך מתן רשות שימוש, ניהול והפעלה לנעמ"ת במבנה, לבית ספר תיכון 

מקצועי על שם פולה בן-גוריון, בית ספר תיכון מקצועי שמנוהל על ידי נעמ"ת מזה שנים רבות, 

ברחוב סג'רה 8. 

הנושא השלישי הוא המשך מתן רשות שימוש, ניהול והפעלה לקרן למעורבות חברתית על שם 

יהודה טריביטש. אנחנו מדברים על גן ילדים שמופעל על ידי יוניטף לילדי הקהילה הזרה. נכס 

שאנחנו קנינו במהלך השנה האחרונה ברחוב האגמון 11. זה היה נכס של נשות חרות, ובמסגרת 

הקמת המעונות החדשים של נשות חרות הגענו אתם להסכמה שאנחנו קונים את הנכס, והם 

השקיעו את הכספים האלה במעון החלופי שהקמנו בבוקשפן. 

 

מר שרעבי: 

אני רוצה לומר משהו לגבי זה. 

קודם כל היוזמה והפעילות שם מאוד מאוד מבורכת. עד היום הנכס לא היה שלנו. מכיוון שהנכס 

הוא שלנו היום אני מבקש לבדוק אם יש אפשרות לבנות על הנכס הזה קומה נוספת מכיוון 

שברחוב האגמון כן ניתן לבנות. ולמה? כי רוב המקומות שהילדים האלה נמצאים זה בתוך 

רחובות או בתוך בתים במצב מאוד מאוד לא טוב, ואנחנו שומעים על הרבה מאוד אסונות  

שקורים לילדים האלה. אם אנחנו נוכל באזור הזה שיש בו ריבוי, שלצערי הרב קוראים לזה 

מחסנים בעבור ילדי הקהילה הזרה, אם אנחנו נוכל לבנות שם עוד קומה נוכל לאפשר שילדים לא 

יהיו בתוך מחסן, יהיו במקום הולם. 

אני מבקש, אם תהיה אפשרות לבדוק ולבחון את האפשרות להקים שם קומה נוספת,  מכיוון 

שאנחנו רכשנו את הנכס. 
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מר אלי לוי: 

אנחנו עשינו את מה שאתה מבקש, אנחנו גם הצגנו את זה למר לייבה. אנחנו בודקים עוד כמה 

סוגיות כדי למצות את השטח, האם זה יהיה שלוש כתות קטנות או שתיים. אני מעריך שבשנת 

2021 מר לייבה יקבל החלטה לאשר לנו להמשיך או לעצור את זה, הכל תלוי גם במצב הכלכלי. 

 

מר שרעבי: 

מעולה. תודה רבה. 

 

מר אלי לוי: 

הנושא הרביעי הוא המשך מתן רשות שימוש, ניהול והפעלה לעמותת "ניצן סניף תל-אביב- אגודה 

לקידום ילדים לקויי למידה", בנכס שיש לנו ברחוב ארלוזורוב 174, דירה בבניין מגורים פרטי. 

הנושא החמישי הוא המשך מתן רשות שימוש, ניהול והפעלה לעמותה לקידום החינוך בתל-אביב, 

בנכס שנמצא ברחוב עירית 17. מדובר במרכז הורים ילדים "גפן", בשני חדרים. 

הנושא השישי הוא המשך מתן רשות שימוש, ניהול והפעלה לעמותת "אותות- דלת לחיים 

חדשים". מדובר על דירה עירונית בקומה ראשונה בשטח של 130 מ"ר, ברחוב המלך ג'ורג' 33. זו 

דירה שמשמשת כדירת מעבר לאוכלוסיית נשים טרנסג'נדריות שממוקמות בנכס הזה. 

הנושא השביעי הוא, המשך מתן רשות שימוש, ניהול והפעלה לעמותת "בית המדרש להוראה שער 

שמעון- אור תורה", ברח' ל"א 21. 

 

גב' להבי: 

אני רוצה לשאול על סעיף 7: 1,140 מ"ר לשתי כתות גן, או שיש שם עוד שימושים? 

 

מר אלי לוי: 

כן. העניין הוא שמדובר במבנה שהוא בנוי באמצע המגרש. פעם, מכיוון שזכויות הבנייה היו 30% 

ממגרש, ולא כמו שזה היום, שיש 270%, נהגו לבנות שתי כתות על מגרש גדול. על פי  התכנון 

העירוני אנחנו  הרי בודקים היום נכס נכס ובמקומות שאנחנו מוצאים שיש בנייה בהיקף קטן 

בהרבה מקומות אנחנו מפנים ובונים מחדש. עשינו את זה בהרבה מקומות.  

 

אם יתגלה שיש באזור הזה צורך בגני ילדים – אין בעיה, אנחנו תמיד יכולים לפנות אותם. יש לנו 

בהסכם התראה של 60 יום בהודעה, והיות שזה חינוך זה שנה מראש. אנחנו יכולים לתאם על שנה 

מראש. 

 

גב' להבי: 
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אני מבינה שאפשר בתיאוריה, ואני שואלת  לגבי התיאוריה כדי שאני אבין: נגיד שאתה מגלה 

מצוקה בשכונה הזאת, אתה גם יכול לשים מבנים יבילים לאיזה שנה-שנתיים בשטח כזה? 

 

מר אלי לוי: 

כן. ברמה העקרונית אפשר גם ליצור בהיתר. 

 

גב' להבי: 

מה שאתה אומר, שברגע שיש צורך יש לך אפשרות להודיע שנה מראש או שיש לך אפשרות 

להשתמש בחלק מהשטח לשימוש נלווה, משלים, תואם, לא מתנגש. 

OK, תודה. 

 

מר אלי לוי: 

נכון. אין שום בעיה. 

אנחנו עכשיו, בחוזים שעשינו בהקצאות החדשות הכנסנו סעיף שמאפשר לעירייה לנצל את 

הזכויות הנוספות מעל הבנוי, כדי לאפשר לנו, כך שאם יש בניין חד קומתי ואפשר להוסיף בנייה 

אנחנו מאפשרים  לעצמנו מבחינה חוזית. 

הנושא השמיני הוא  המשך מתן רשות שימוש, ניהול והפעלה לעמותת "המחנות העולם". הם 

מחזיקים נכס ברחוב עמנואל הרומי 11.הם עושים שם פעילות מאוד רחבה לטובת השכונה. 

 

מר לייבה- מנכ"ל העירייה: 

לכמה זמן נתנו להם את זה? 

 

מר אלי לוי: 

פה אנחנו עושים שנה מתחדשת. 

 

מר לייבה- מנכ"ל העירייה: 

צריך לשמור, כי זה סה"כ שטח מאוד יקר. 

 

מר שרעבי: 

אני חייב גם לומר, אני רוצה גם להעיר הערה לגבי הנושא הזה. 

חברים, כל תנועות הנוער הקטנות האלה כמו "מחנות העולים" וכל זה, כמעט ואין להם חניכים 

בעיר תל-אביב יפו, ואני מבקש שבכל פעם שאנחנו מאריכים, ואלי, אני מאוד מקווה שהמחלקה 

לנוער וצעירים עושים  שם ביקורת וסיורים, כי לפעמים הם משתמשים בזה למשרדים ולכל מיני 

דברים שאין להם צורך בעיר תל-אביב יפו. 
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התנועה הזאת כמעט ולא מוכרת בעיר תל-אביב יפו, הנכס הוא נכס באזור מאוד מאוד יקר, ואני 

חושב שכאשר אנחנו נותנים הקצאה צריך לבחון ולבדוק שאכן הם לא רק מלאו טפסים להקצאה 

אלא אכן יש שם פעילות של ילדים מהעיר תל-אביב יפו. 

 

מר אלי לוי: 

מכיוון שהבנו את הבעיה בסוגיה הזאת, קודם כל לקח לנו הרבה זמן התלבטות בתוך העירייה, 

בדקנו אפשרויות, ובסופו של דבר החלטנו, בהתייעצות עם מר לייבה, לאפשר  להם שנה עם 

אופציה לעוד שנה, וגם בתקופה הזאת אנחנו יכולים להפסיק את זה באמצע. 

 

מר שרעבי: 

זה שאנחנו מאפשרים זה דבר טוב, אבל צריכה להיעשות בדיקה. 

 

מר לייבה- מנכ"ל העירייה: 

אבל זה מה שעשינו. 

 

מר אלי לוי: 

עשינו , עשינו את זה. היו דיונים אצל מר לייבה עד שהחלטנו לתת את העניין. 

 

מר שרעבי: 

זה מה שרציתי לדעת. 

 

מר לייבה- מנכ"ל העירייה: 

קודם כל זה נכס שנמצא ברשותם עשרות רבות של שנים. 

 

מר שרעבי: 

בסדר. 

 

 

מר לייבה- מנכ"ל העירייה: 

עשרות רבות של שנים.  זה לא אומר כלום אבל זה עדיין עשרות שנים. 

הדבר הנוסף, אנחנו כל פעם בודקים. להגיד לך שזה התנועה הכי?! יש להם לא מעט ילדים, לא 

מספיק ילדים. 

 

מר  לדיאנסקי: 
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אנחנו רוצים גיוון, גיוון ערכי וגיוון חינוכי בעיר.  לא רק צופים, גם "המחנות העולים", גם "הנוער 

העובד", הם עושים עבודה נהדרת, צריך לתת להם חמש שנים ועוד חמש שנים ולא רק שנה אחת. 

 

מר שרעבי: 

אף אחד לא אמר שאנחנו לא צריכים גיוון, אבל לא יתכן שבשטח כזה, באזור כזה, 

 

מר  לדיאנסקי: 

יתכן, יתכן, יתכן. 

 

מר שרעבי: 

לא, לא יתכן. צריך לראות כמה חניכים יש שם. 

 

מר  לדיאנסקי: 

יתכן. 

 

מר שרעבי: 

אם אין שם חניכים, 

 

מר  לדיאנסקי: 

יתכן, יש שם חניכים וצריך לתת להם לפעול. יתכן מאוד. 

 

מר שרעבי: 

אם אין חניכים. כשאין ילדים לא צריכים לתת , צריך לבדוק. 

 

מר  לדיאנסקי: 

יתכן , כי בדקו ולכן הגיעו למסקנה . 

 

 

מר שרעבי: 

לכן  שאלתי את השאלה וקיבלתי תשובה. 

 

מר  לדיאנסקי: 

אכן יתכן, בהחלט יתכן. 

 



 
 
 

 
 
 
 
 

 פרוטוקול ישיבת הנהלה מס' 14 
מתאריך א' חשוון תשפ"א )19/10/2020( 

 
 - 8 -

 עיריית תֿלאביב-יפו

מר שרעבי: 

בסדר. 

 

מר אלי לוי: 

הנושא התשיעי זה המשך מתן רשות שימוש להפעלה לעמותת "קשת-אגודה למען הקשיש", 

במרכז יום לתשושי נפש ברחוב חיים לבנון 75. זה נכס שהעירייה בנתה ,נתנו  להם להפעיל והם 

מפעילים את זה בצורה טובה, ואנחנו מאריכים להם את האפשרות להמשיך להפעיל את המקום. 

 

גב' יוחנן וולק: 

בהמשך לדברים שנאמרו פה, על חלק מהסעיפים אמרת אלי, כמו בסעיף האחרון כאן, שהיא 

עושה עבודה טובה וכד'. רציתי לדעת האם באופן עקרוני אנחנו  בודקים כל עמותה שהיא באמת 

עושה את עבודתה נאמנה ומשרתת את התושבים שלנו כמו שצריך, לפני שאנחנו נותנים רשות 

שימוש? 

 

מר אלי לוי: 

לפני שאנחנו בכלל מביאים נושא כזה להנהלת העירייה אנחנו מעלים דרישה לכל הגופים הנוגעים 

בעניין, כמו מינהל החינוך, אגף קהילה, מינהל שירותים חברתיים, כולל התכנון האסטרטגי- כי  

לפעמים פתאום יש נכס שנדרש לנו  ואולי אפשר לעשות בו הקצאה אחרת, ואנחנו מבקשים חוות 

דעת כתובה על הפעילות. כאשר אני אומר שהם עושים עבודה טובה, זה לא בגלל שאני יודע , אלא 

בגלל שקיבלתי מהיחידה המקצועית-שהם אמרו שהם בדקו והם עוקבים אחריהם והם בודקים 

אותם והם עושים עבודה טובה. אם  אני לא מקבל מכתב כזה אני לא מתקדם. 

 

מר אלקבץ: 

יש לי בקשה קטנה אלי. 

בהמשך למה שנאמר כאן, קודם כל אני בהחלט סומך על זה שהגופים השונים ממליצים לכם ולנו 

על נכסים כל כך חשובים בעיר, לאור היקפי הפעילות שלהם. 

אני גם מצטרף למה שאמר לדיאנסקי על "מחנות העולים" ו"הנוער העובד". 

אני כן חושב ששווה  לומר לנו לדוגמא, לנוער העובד יש במקום הזה כ- X מאות ילדים ומה היקפי 

הפעילות, ממש ב-2-3 שורות באופן כללי על כל אחד מהנכסים. זה יעזור לנו וזה חשוב.  זה שתי 

שורות שיאמרו לנו היקפי פעילות, זמנים וכו'. 

זו המלצתי ובקשתי. 

 

מר  אלי לוי: 

בסדר גמור, בפעם הבאה אני אצרף. 
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אני יכול להגיד לך למשל על "המחנות העולים". חוץ מזה שפנינו אליהם וקיבלנו את כל החוברות 

של כל הפעילות שלהם לאורך השנתיים האחרונות, קיבלנו גם את חוות הדעת של מחלקת תנועות 

הנוער. ואני  חייב להגיד לך אפילו שהיה וויכוח לא קטן בינינו כשעשינו את הדיון אצל מר לייבה. 

על מנת לאפשר להם את המשך הפעילות ביקשנו שמות, ביקשנו כמות אנשים, זאת אומרת-

הסוגיות האלה עלו. 

 

מר אלקבץ: 

אני לגמרי בעד, אני לגמרי בעד. 

 

מר אלי לוי: 

אני  אצרף את זה, כולל אפילו את חוות הדעת. 

 

מר אלקבץ: 

בשתי שורות:  כמה מאות אנשים יש שם, כמה ילדים, לגבי כל מקום כזה, שנקבל רק אינדיקציה. 

 

מר אלי לוי: 

למשל לגבי מחנות העולים, אם אתה רואה בפסקה 8, חוץ מחוות הדעת הכללית , רובי מגן-שהוא 

מנהל מדור תנועות הנוער מציין בהמלצתו  כי פעילות העמותה חשובה וערכית. יחד עם זאת  

מספר החניכים בתנועה נכון להיום עומד על 90 ילדים ובני נוער. לאור העובדה שמזה תקופה 

ארוכה העמותה לא מצליחה להגדיל את כמות החניכים, דבר שאיננו מצדיק הקצאה לטווח ארוך. 

החלטנו לתת להם רק שנה ועוד שנה כדי לראות אם הם מתרוממים או לא מתרוממים. 

 

מר אלקבץ: 

ברור. בסדר גמור. תודה. 

 

 

 

מר לדיאנסקי: 

אלי, לפני כמה חודשים בישיבת הנהלה אתה הבאת והוצאת את סוגית המכינה של התנועה 

הרפורמית. אמרת שאתה צריך לבדוק את זה לגבי המיקום, זה ליד מכללת תל-אביב ביפו. מה 

קורה עם זה? 

 

מר אלי לוי: 
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אנחנו בדקנו את הייתכנות, הצגנו את זה גם לראש העירייה , ראש העירייה נתן אישור וזה יבוא 

להנהלה הבאה. פשוט מה שעשינו, בדקנו את ההעמדה.  רצינו לוודא שההעמדה של המבנה היא 

נכונה מבחינת הבינוי, ואנחנו נביא את זה להנהלה הבאה. 

 

מר לדיאנסקי: 

אני לא נכנס לפרוגרמה, אני שואל: זה יהיה באותו מקום שתוכנן שיהיה בו, צמוד למכללה ביפו? 

 

מר אלי לוי: 

צמוד למיכללה, בצמוד לרחוב עזה, כן. 

 

מר לדיאנסקי: 

טוב. תודה. 

 

מר אלי לוי: 

זהו, אני סיימתי. 

 

מר רון חולדאי – ראש העירייה: 

תודה. 

 

החלטה: הקצאת מקרקעין  -מ א ו ש ר כלהלן: 

1.המשך מתן רשות שימוש , ניהול והפעלה לויצ"ו, 4 כתות גן שנמצאות ברח'' נגבה 33. 

2. המשך מתן רשות שימוש, ניהול והפעלה לנעמ"ת במבנה, לבית ספר תיכון מקצועי על שם 

פולה בן-גוריון, ברח' סג'רה 8. 

3.המשך מתן רשות שימוש, ניהול והפעלה לקרן למעורבות חברתית על שם יהודה טריביטש,  

לגן ילדים שמופעל על ידי יוניטף לילדי הקהילה הזרה, ברח' האגמון 11. 

4. המשך מתן רשות שימוש, ניהול והפעלה לעמותת "ניצן סניף תל-אביב- אגודה לקידום ילדים 

לקויי למידה", בנכס  ברחוב ארלוזרוב 174. 

5. המשך מתן רשות שימוש, ניהול והפעלה לעמותה לקידום החינוך בתל-אביב, מרכז הורים 

ילדים "גפן", בנכס שנמצא ברחוב עירית 17. 

6. המשך מתן רשות שימוש, ניהול והפעלה לעמותת "אותות- דלת לחיים חדשים", דירה 

עירונית בקומה ראשונה בשטח של 130 מ"ר שמשמשת כדירת מעבר לאוכלוסיית נשים 

טרנסג'נדריות, ברחוב המלך ג'ורג' 33. 

7.. המשך מתן רשות שימוש, ניהול והפעלה לעמותת "בית המדרש להוראה שער שמעון- אור 

תורה", של גן ילדים בן 2 כיתות ברח' ל"א 21. 
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8. המשך מתן רשות שימוש, ניהול והפעלה לעמותת "המחנות העולם", של פעילות חברתית 

חינוכית, בנכס ברחוב עמנואל הרומי 11. 

9. המשך מתן רשות שימוש להפעלה לעמותת "קשת-אגודה למען הקשיש", של "מרכז 

אביבים" המשמש כמרכז יום לתשושי נפש ברחוב חיים לבנון 75. 

)מר ספיר לא השתתף בדיון בסעיף 9(. 

 

 

32. חוק עזר לתל אביב יפו )מניעת רעש( )תיקון(, התש"ף – 2020: 

 

מר רון חולדאי – ראש העירייה: 

חוק עזר לתל אביב יפו- מניעת רעש. מי נמצא פה מהייעוץ המשפטי? 

 

עו"ד סלמן: 

אני, עוזי. 

מדובר בתיקון של חוק העזר שלנו למניעת רעש באופן כזה שבימי החול האיסור על ביצוע עבודות 

אחרי השעה 22.00 יהיה אחרי שעה 20.00. זאת אומרת, אנחנו מקצרים את יום הרעש מ-22.00 

בערב ל-20.00 בערב. 

 

לגבי ערבי יום המנוחה, זאת אומרת ימי שישי, המצב הקיים בחוק העזר הוא שלא נעשתה אבחנה 

ליום חול, ולכן היה ניתן לכאורה לבצע עבודות עד שעה 22.00 בלילה. אנחנו פשוט מתקנים את זה 

ומתאימים את זה לתקנות למניעת רעש, שאושרו במתכונת החדשה שלהן  ואושרו אחרי חוק 

העזר, ששם נקבע שיום שישי- מבחינת היכולת, האיסור לחולל רעש כתוצאה מעבודות של 

שיפוצים ובכלל מעבודות, הוא במקום שעה 22.00- מה שכתוב אצלנו בחוק העזר- בין השעות 

17.00 בערבי ימי מנוחה, עד יום ראשון ב-07.00 בבוקר, איסור על עבודות שמחוללות רעש. 

 

 

מר לדיאנסקי: 

יש לי שאלה: האם ואיך אנחנו יכולים להכניס תחת המטרייה הזאת את סוגית ערב יום הזיכרון 

לחללי מערכות ישראל וערב יום השואה? מידי פעם הנושא צף בפניות של תושבים, ויש גם הצדקה 

ערכית שאנחנו נדומם את מנועי אתרי הבנייה בערב יום השואה כמו שאנחנו מדוממים ביום 

מנוחה. 

 

עו"ד סלמן: 

אגב, לימים האלה יש גם חקיקה ארצית שקובעת את שעות האיסור. 
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מר לדיאנסקי: 

אני לא בטוח שיום השואה נכלל בעניין הזה. 

 

עו"ד סלמן: 

האמת היא שאני לא זוכר, אני יכול לבדוק את זה. 

 

מר לדיאנסקי: 

השאלה אם יש לנו אפשרות להכניס את זה בחוק העזר. 

 

עו"ד סלמן: 

אני אבדוק. 

 

מר רון חולדאי – ראש העירייה: 

שמענו, הנושא ייבדק. 

 

מר לדיאנסקי: 

אז אני מבקש עוזי, שאם אנחנו כבר מתקנים את החוק ואפשר יהיה להכניס את זה, שזה יהיה 

בסד הזמנים של לקראת המועצה הקרובה, אם אפשר יהיה להרוויח את זה, כי בעיני זה חשוב. 

 

עו"ד סלמן: 

זה לא בדיקה ארוכה, אני בודק את זה בדיוק ב-5 דקות. 

 

מר רון חולדאי – ראש העירייה: 

איזה יום זיכרון הולך להיות בזמן הקרוב שבגללו זה צריך להיות במועצה הקרובה? 

 

מר לדיאנסקי: 

אתה כבר מתקן חוק פעם אחת, חוק עזר, אתה לא תתקן אותו בעוד 3 חודשים עוד פעם ובעוד חצי 

שנה עוד פעם. 

 

מר רון חולדאי – ראש העירייה: 

אני לא מבין. ביקשת לבדוק, אמרנו – נבדוק, נראה מה אפשר לתקן,  הוא יבדוק ונתקן. 

 

עו"ד סלמן: 
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תיקונים כאלה גם עוברים מהר, זה לא קונטרוברסלי, זה עובר מהר. 

 

מר לדיאנסקי: 

הכל ברור לי. 

תודה לכם. 

 

מר רון חולדאי – ראש העירייה: 

תודה לך. 

 

החלטה:  חוק עזר לתל אביב יפו )מניעת רעש( )תיקון(, התש"ף – 2020-מ א ו ש ר. 

החוק יובא לאישור המועצה. 

 

 

33. תיקון תקנון קרן איינהורן: 

 

מר רון חולדאי – ראש העירייה: 

תיקון תקנון קרן איינהורן. 

 

מר חכמה: 

שלום. 

אני איתי. 

בעקבות פניית הנאמן של קרן איינהורן הוחלט להפשיר פרס שהוקפא ב-2003, ובעקבות זה אני 

פונה אליכם כדי לתקן את התקנון של קרן איינהורן. 

למעשה הפרס הוקפא בגלל שלא נמצאו מועמדים ראויים. 

 

מר רון חולדאי – ראש העירייה: 

כשהתחלת לדבר, אף אחד פה לא יודע מה זה קרן איינהורן. אז תסביר בשתי מילים  מה זה קרן 

איינהורן, ואחר כך תדבר לאט ותגיד מה נעשה ומהו התיקון. 

תודה. 

 

מר חכמה: 

אין שום בעיה. 
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קרן איינהורן בתחום חקר הלשון והספרות הרפואית העברית הוקמה בצוואתו של ד"ר משה 

אייהורן בשנת 1965, במהלכה אנחנו מעניקים הערכה והוקרה לחוקר בתחום פיתוח הלשון 

והספרות הרפואית העברית. 

כאמור, ב-2003 הפרס הוקפא לאחר שלא נמצאו מועמדים ראויים לפרס. מאז הפרס לא הוענק. 

בעקבות פנייה של קרן הנאמן- בנק לאומי, פנו לבית המשפט  וקיבלנו פסק דין בסוף 2019 לאפשר 

את הפרס. הרחבנו , בהסכמת הנאמן, את התנאים להענקת הפרס- כך שלא רק סטודנטים יוכלו 

לקבל את הפרס אלא גם מחברים שהם כבר בוגרי תואר ראשון, תואר שני, וגם סטודנטים –יוכלו 

לקבל את הפרס. 

על פי התקנון, המיועד לקבלה הם מועמדים שפרסמו ספר או מאמר  בשנתיים האחרונות. אנחנו 

ביקשנו להרחיב בדצמבר 2021 לאנשים שגם הוציאו ספרים או מאמרים ב-5 השנים האחרונות 

שקדמו למועד חלוקת הפרס, מאחר שלא הענקנו אותו זמן רב. 

 

מר רון חולדאי – ראש העירייה: 

בקיצור, הסיכום היה שהקריטריונים היו צרים מידי. 

 

מר חכמה: 

נכון. 

 

מר רון חולדאי – ראש העירייה: 

לא נמצאו מועמדים, היה צריך לשנות גם בתקנון כמה פרטים כדי שאפשר יהיה לקיים את הפרס 

ברוחו, לא בדיוק התקנוני שמנע את  הפעלתו. 

 

מר חכמה: 

אמת. 

 

מר רון חולדאי – ראש העירייה: 

אני מקווה שאנחנו מאשרים  את זה. 

 

מר לדיאנסקי: 

מה הפרס? 

 

מר חכמה: 

פרס כספי של 18,000 שח' לזוכה, מדובר ב- 2 זוכים בכל שנתיים. 
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מר רון חולדאי – ראש העירייה: 

יפה. 

 

החלטה:  תיקון תקנון קרן איינהורן- מ א ו ש ר. 

תיקון התקנון יובא לאישור המועצה. 

 

 

34. עדכוני רה"ע ומנכ"ל: 

 

מר רון חולדאי – ראש העירייה: 

עדכוני ראש העירייה ומנכ"ל. 

אין הרבה יותר מידי מה לעדכן.  

אומר את זה ככה. קודם כל בתחום הקורונה אנחנו נמצאים בתהליך די מהיר של ירידה. כבר 

מספר ימים שכעיר אנחנו נמצאים כעיר ירוקה. יש לנו עדיין שכונות מסוימות, ובדשבורד שלנו יש 

לנו  היום  כבר פילוח איזה שכונות הן השכונות האדומות, כאשר כמו תמיד-  השכונות האדומות 

זה המקומות שבהם גרה אוכלוסייה ממעמד סוציו-אקונומי יותר נמוך, במקום שגם צפיפות 

הדיור יותר גדולה. לא בהכרח דתיים וחילוניים. ככל שהרמה הכלכלית של האוכלוסייה נמוך 

יותר, כך  יש תחלואה גדולה יותר, לא אכנס לסיפור למה, וגם ככל שצפופים יותר. בעקרון זה 

הסיפור. כמעט כל העיר ירוקה, יש מספר שכונות שעדיין אדומות, יש בהן טיפול מאוד מאוד 

מאוד ממוקד,  

למי שלא היה במשל"ט הקורונה, עם המחקר האפידמיולוגי שפתחנו,  אנחנו עם שני מרכזים 

כאלה, חדשים. יש 100 מתחקרים שעובדים ב-2 משמרות  כל יום, 7 ימים בשבוע. ובאמת, קודם 

כל גם עושים עבודה טובה מאוד, אבל גם מה שקורה זה שהם מתמחים עם הזמן וקולטים 

ניואנסים ומבינים ויודעים וכן הלאה, והם משתפרים, כך שהנושא של השליטה בעיר לגבי הדבר 

הזה השתפר מאוד. 

הדבר השני שצריך להגיד זה שגני הילדים התחילו לעבוד מאתמול, אתמול והיום. אני אתמול 

ביקרתי בגן ילדים, מה שנקרא אשכול גני ילדים, 5 גני ילדים. אני מוכרח לומר- כל הגנים היו 

כמעט מלאים, באמת, לא פחות ילדים מאשר בשגרה. מאורגנים, מסודרים- כאילו הם עבדו ככה 

מימים ימימה. 

אני רוצה לספר לכם או לומר לכם שפורום ה-15 פה עשה איזושהי פריצת דרך של מה שנקרא 

לקיחת סמכות, עם כמובן דיבור עם שלושת הגורמים: משרד החינוך, הסתדרות המורים והאוצר. 

הייתה לנו בעיה שכדי להפעיל 6 ימים בשבוע את גני הילדים היה צריך להפעיל סייעות ששבוע 

העבודה שלהן הוא חמישה ימים, כשתהיינה סייעות שיעברו ב-3 גנים. בעבר דרך אגב זה היה 

חמישה, עכשיו שלושה. גם בעניין הזה התברר שיש לנו סה"כ מחסור בסייעות, ולכן המודל 
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שאנחנו מצאנו ופורסם היום ב-YNET או בתקשורת, אם אתה עובד שישה ימים אתה צריך גננות 

מחליפות, כי הגנות עובדות  5 ימים, אז גם גננות מחליפות צריכות לעבור בין גנים. 

אנחנו, כדי לוודא שגננת וסייעת יעבדו 5 ימים, כל הזמן עם אותה קבוצה ועם אותו גן, החלטנו 

בעצם להגדיר את שיטת העבודה בגני הילדים- חמישה ימים בגן ויום אחד ב-ZOOM.אתם מיד 

תבואו ותגידו לי-כן, אבל בגני ילדים הגננת לא בדיוק עובדת לכאורה ב-ZOOM עם הילדים בגן.  

אבל הגננת כן תבצע עבודה של בדיקה של הבעיות של הילדים, אם היו במהלך השבוע, כן לראות 

את הילד ולדבר אתו בטלפון או ב-ZOOM , עם ההורים, וכן הלאה וכן הלאה.  

בכל אופן זה המודל שאתו אנחנו נעבוד. על המודל הזה כבר הולכות 17 ערים, גם ירושלים 

הצטרפה לדבר הזה וגם נס- ציונה, אז כבר יש לנו ככה, ברוך ה', אוכלוסייה גדולה של מדינת 

ישראל שהחליטה לאמץ את המודל הזה. 

כל היתר שאתם שומעים לא משפיע עלינו יותר מידי. 

אני מוכרח לומר, אולי מישהו פה יודע, אבי,: לנו מותר להגיד לעובדת מעיר אדומה לא לבוא 

לעבודה? 

 

מר אבי פרץ: 

לא. אנחנו לא עושים את זה ואנחנו לא מנענו. 

 

 

מר רון חולדאי – ראש העירייה: 

נכון, אנחנו לא מנענו, אבל בכל זאת, מה שנקרא, יש גננות מערים אדומות שלא מגיעות לעבודה. 

 

מר לדיאנסקי: 

השאלה הייתה אם מותר לעשות, לא אם אנחנו עושים אן לא עושים. 

 

 

מר רון חולדאי – ראש העירייה: 

אז הוא אמר. 

 

מר לדיאנסקי: 

לא. הוא אמר שאנחנו  לא עושים את זה. אני שואל, על פי חוק מותר לעשות את זה? 

 

מר לייבה- מנכ"ל העירייה: 

אסור, אסור. 
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מר אבי פרץ: 

אין אפשרות למנוע. 

 

מר רובי זלוף: 

סליחה, סליחה שאני מתערב, ראש העיר. 

השאלה היא האם מותר לה לצאת מהעיר האדומה שלה. אם היא יוצאת ויש לה אישור יציאה 

אתה יכול להעסיק אותה, ונקבע מה יכול לצאת ומה לא בחוק, בתקנות. 

 

מר רון חולדאי – ראש העירייה: 

יפה. זאת אומרת, היא צריכה לקבל אישור לצאת מעיר אדומה. 

 

מר אבי פרץ: 

ויש להם אישור. 

 

מר רון חולדאי – ראש העירייה: 

יש להם אישור? 

 

מר אבי פרץ: 

יש להם אישור. 

 

מר רובי זלוף: 

אם היא עובדת חיונית. 

 

מר אבי פרץ: 

אם היא עובדת חיונית יש לה אישור, והיא עובדת חיונית. 

 

מר רון חולדאי – ראש העירייה: 

 .OK

אני לפחות הייתי אתמול בגן ילדים שהייתה גננת מאלעד, והיא באמת לא הייתה, ובגן באמת 

עבדו 3 סייעות. 

אלה הם הדברים ככה בגדול , כפי שאני רואה אותם. 

יתר הדברים סה"כ עובדים.  

אנחנו עובדים במרץ על התקציב. אתמול עשינו הליך של אישור תקציב אצלי עם כל הגורמים – 

להעלאה בפני וועדת הכספים. ואני לא רואה סיבה, אין לנו אפילו סיבה פורמלית, אנחנו יכולים 
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לכאורה, אם אנחנו רוצים, לאשר את התקציב אפילו בנובמבר. אבל כנראה שנמתין לדצמבר 

לעשות את זה כרגיל. 

אני מודה לכל מי שהשתתף בדיוני התקציב, כי זה באמת השנה היה הליך מוזר. כולנו בתהליך. 

אני מוכרח להגיד לכל אנשי הוועדה המקומית שראוי להעריך את העובדה שבגדול, הוועדה 

המקומית, למרות הקורונה, המשיכה ותפקדה כמעט כמו בהיעדר קורונה. דברים התקדמו, 

דברים הוחלטו, דברים עברו, ועם  הרבה גמישות, פעם כך ופעם כך, פעם ישיבות ב-ZOOM, פעם 

ישיבות כאלה, בסוף דברים התקדמו. 

מבחינת דיבורים גדולים על תל-אביב: 

תראו, יש המון דיבורים בעתונות, כל עיתון מרשה לעצמו, או כל עיתונאי- ללהג מהרהורי ליבו, 

מבלי שיש באמת, בעיני לפחות, בהסתכלות שלי. גם אם יש תופעה המסקנה היא לא תמיד 

המסקנה, לפחות בעיני. מה אני רוצה לומר? אני רוצה לומר שאני חששתי שכתוצאה מהמצב של 

הקורונה תהיה לנו ירידה במספר הילדים במוסדות החינוך. הראיה-שלא רק שאין לנו ירידה, יש 

לנו אפילו עליה. מה המסקנה שאין ירידה ויש עליה? שלא נטשו את העיר. אז יכול להיות 

שצעירים- מלצרים, רווקים, כאלה שמה שנקרא העיר כרגע לא מספקת להם את מה שהיא 

אמורה הייתה לספק בהיבטים הבילויים והאחרים, כולל העובדה שהאוניברסיטאות אפילו 

עובדות רק ב-ZOOM, אז יכול להיות שיש העתקה כזאת או אחרת. הראייה דרך אגב- שבדיור 

בשכירות אין ירידה במחירי השכירות. אז רציתי להגיד שהאמירות כאילו שהעיר דועכת, זה נכון 

שכשאין חיי לילה ואין מסעדות ולא הולכים לים-אז העיר נראית כמו שהיא. אבל הדברים ייפתחו 

ויחזרו, וגם הכלכלה תחזור בארץ, וכשהכלכלה תחזור בארץ אז העיר תמשיך לתפקד כמרכז 

המסחרי, תרבותי, מטרופוליני לכל עניין   ודבר. זה ילך לאט, זה בכל הארץ ילך לאט, אנחנו 

נמצאים במיתון כבד , על כל ההשלכות שאתם רואים אותן, אבל. 

הדבר הנוסף שרציתי להצביע עליו, ואנחנו אמרנו אותו אבל אפשר גם לראות את זה בעיניים. 

אנחנו ניצלנו את התקופה הזאת להאצה מאוד גדולה. קודם כל יש דברים שקורים ממילא. 

שכמות העבודות במרחב הציבורי, כתוצאה מכל מה שקורה סביב כל נושא הרכבת והתשתיות- גם 

ברמה הלאומית, פלוס האצת תשתיות שאנחנו מבצעים בהיבטים של שבילי אופניים, של בנייה, 

של עשייה, ומנצל את העובדה שיש פחות תנועה בעיר. וקורים הרבה מאוד דברים. 

אחד הדברים המאוד חשובים שאנחנו מנסים לקדם כרגע, וגם אותם אפשר לראות כבר בניצנים, 

זה לנסות  לזרז השלמה , אפילו של מקטעים מתוך סה"כ העבודה הציבורית. אתן דוגמא: מי 

שעוד לא היה במקטע יפה של כמה מאות מטרים מדהימים של פארק המסילה, שהוא מעל 

הרכבת התחתית בתפר שבין נווה צדק לבין פלורנטין, שמייצר שני דברים  מדהימים: הוא מחבר 

גם מצפון לדרום, מרוטשילד עד לים בכניסה ליפו, וגם מחבר בין רוטשילד לבין פלורנטין במישור 

אחד-שהוא הפארק. זה שינוי אורבאני מדהים שהתרומה שלו לעיר היא מדהימה. כל זה קרה 

כתוצאה מההתעקשות להכניס את הרכבת מתחת לקרקע. אני רציתי גם מנהרה לרכב מתחת 

לדבר הזה אבל זה לא הצליח לי. 
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אבל, בעוד תקופה לא ארוכה אתם תראו את כל הכיכר מעל תחנת אלנבי, עם מדרכות יפות, עם 

מדרכות רחבות. צריך עוד חודשיים בערך ופתאום אנחנו נראה את זה. 

אנחנו דוחקים בנת"ע להשלים אפילו קטעים בשדרות ירושלים ולגמור אותם כדי לייצר חיבור בין 

שני הצדדים. בכל מקרה במאי שנה הבאה אמורות שדרות ירושלים להיגמר, כולל עבודת 

המדרכות, מכינים אותו למה שנקרא, איך קוראים לזה? רחוב משולב, לא יודע, אבל לא משנה, זה 

הולך להיגמר. וזה בדיוק מה שאנחנו מנסים, לגמור כמה שיותר מהר את עבודות התשתית. זה 

נראה למי שמסתובב בעיר כאילו כל העיר חפורה, ועד מתי, ולא גומרים ולא זה,  אבל מי שיודע 

רואה כל הזמן עוד ועוד ועוד פרויקטים שהתחילו ונגמרים. אבל אנחנו גם מתחילים פרויקטים 

חדשים.  בבן יהודה כבר יש קטע של שביל אופניים יפהפה, בקטע- לא הצפוני בסוף, אני לא זוכר 

להגיד בין רחוב לרחוב. אנחנו נעבוד במקטעים, נגמור ונעבור לעוד מקטע ועוד מקטע. דרך אגב, בן 

יהודה, כאשר יכנסו אליו עבודות תשתית בנושא הרכבת, אנחנו מעבירים קווי אוטובוסים- את 

התחבורה הציבורית לדיזנגוף, ואני חושב שפעם ראשונה מזה הרבה מאוד שנים- בנחום גולדמן 

הולך  להיות קווי אוטובוסים. זזה כבר הרבה שנים שלא היה דבר כזה. יהיו נדמה לי לאורכו- 4 

תחנות אוטובוסים-שיאפשרו את התנועה צפונה של התחבורה הציבורית. 

זהו פחות או יותר שאני זוכר כרגע, ומאחר ואני לא זוכר הכל, אז מנחם גם כן יתרום את חלקו. 

 

מר לייבה- מנכ"ל העירייה: 

לפי דעתי אמרת הכל. דיברתי  על הקורונה, דיברת על גני ילדים, דיברת על התקציב, מה נשאר? 

 

מר רון חולדאי – ראש העירייה: 

נשאר, נשאר הרבה דברים. 

נשאר שלמשל יש לנו בעיה קשה מאוד עכשיו, מסתבר שהאוכלוסייה הזרה מגיעה לפת לחם 

ואנחנו צריכים עכשיו ממש ממש ממש לטפל בנושא של להשיג משאבים כדי להאכיל. יש משפחות 

שלא מסוגלות להאכיל את הילדים, וזה עלות-סדר גודל של מיליון שח' בחודש. לא פשוט. 

 

גב' יוחנן וולק: 

מה מצבנו עם האוכלוסייה הרגילה?, שלנו, הוותיקה לצורך העניין. 

 

מר רון חולדאי – ראש העירייה: 

אני אסביר: 

כרגע, בגלל כל מה שקרה, ישראלי, גם אם הוא עני, יש רשתות בחקיקה שמאפשרות טיפול בו. יש 

מענקים ויש, 

 

מר לדיאנסקי: 
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דמי אבטלה. יש דמי אבטלה. 

 

מר רון חולדאי – ראש העירייה: 

אבל חוץ מדמי אבטלה. אני אומר, אם הגיע מישהו לפת לחם והוא לא תופס את המקום שבו מגיע 

לו, או איך, יש רשת של חקיקה שתפקידה לטפל בכל מיני צרות. עם בריאות כזאת, עם נכות 

כזאת, עם הכנסה כזאת, יש קריטריונים וכן הלאה העובדים הזרים לא נופלים בשום קריטריון 

של חקיקה ישראלית. זה הסיפור האמיתי שבגללו צריך היה לטפל בהם מתחילת הדרך ולהקים 

את "מסיל"ה". כי רק אנחנו מחברים אותו לאיזושהי מערכת שיכולה לטפל בו כאילו יש לו 

זכויות, כי אין לו. לכן יש הבדל משמעותי בין להיות אזרח במדינה כמו מדינת ישראל-שיש בה 

רשת מסוימת של חקיקה סוציאלית, שנותנת פתרונות כאלה או אחרים, שהם לא מספיקים אבל 

הם לא מביאים אותך עד לפת לחם. 

 

גב' יוחנן וולק: 

מה שהתכוונתי לשאול רון, זה בעצם האם אנחנו יודעים כבר לומר כמה משפחות שלצורך העניין 

טרום הקורונה לא היו בקו העוני או מתחת  לקו העוני ,  פתאום התווספו לנו. 

 

מר רון חולדאי – ראש העירייה: 

אין לנו סטטיסטיקה עדיין של דברים שנקראים מתחת לקו העוני ומעל קו העוני. אנחנו נמצאים 

במצב כאוטי מבחינה זאת. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לא מסוגלת לספק במצב כל כך גמיש 

סטטיסטיקות ריאליות, ולכן אין לנו את הדבר הזה. אנחנו כן יודעים, אנחנו כן יודעים שקורים 

תהליכים שהם יתנו עוד את אותותיהם. אני אתן דוגמא: הדחייה של משכנתאות לא תימשך 

לנצח. ואלה שקיבלו חצי שנה דחייה אולי יקבלו עוד חצי שנה. אבל מיד אחרי החצי שנה ועוד חצי 

שנה הם יצטרכו לשלם  בריבית יותר גבוהה וסכומים יותר גדולים ומצבם הכלכלי לא השתנה, אז 

יכול להיות שהם לא יכולים  לשלם. דרך אגב, לכל מי שלא יודע, אני לא יודע אם סיפרתי, מדינת 

ישראל עשתה דבר שלא עושים אותו בדרך כלל, ועקב הקורונה- למחיר למשתכן היא אפשרה 

למכור את הדירות, בניגוד לחוזה המקורי שאמר שאסור למכור עד 5 שנים מיום הקנייה. ויש 

היום  אנשים שנפטרים מהדירות כי הם לא רוצים לעמוד במצוקה הזאת של לעמוד במשכנתאות 

שהם לא יודעים אולי איזה. זה שזה פוגע בהם וזה שזה הזדמנות למי שיש לו כסף – לקנות 

מציאות, זאת האמת האובייקטיבית. 

אז אני אגיד את זה ככה: אנחנו כן יודעים שיש גידול משמעותי , של לפחות 30%, בפניות אלינו 

מאוכלוסיות שלא ידענו ולא הכרנו. אנחנו יודעים שיש הומלסים, הומלסים- מה שנקרא 

הומלסים, שמסתובבים ברחוב ואנחנו  לא הכרנו אותם, גם כן באיזה גידול של 25%, 30%. אבל,  

לשמחתי, ואני אומר לשמחתי כי אני חושב שזה עוד יקרה, עוד לא ראינו משפחות עם ילדים 

ברחוב. את זה עוד לא ראינו, עוד לא הגענו לשם. 
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אז זה פחות או יותר. 

תביני, כשאת שאלת אותי: במינהל שירותים חברתיים שלנו ובכלל, יש חקיקה ויש נהלים- מה 

עושים לגבי בן אדם שמגיע לפת לחם. ויש דרך להזין אותו, ויש תקציב של משרד הרווחה.  

במקרה הזה אנחנו צריכים לפנות למשרד הרווחה ולבוא ולהגיד: יש כאן אנשים שלא נכנסים 

במסגרת החוק, ולכן אנחנו צריכים התנדבות שלכם. אז כנראה נגיע לאיזשהו מודל, כמו שמנחם 

אמר לי על המו"מ, של 1/3 אנחנו, 1/3 המדינה ומי עוד? 

 

מר לייבה- מנכ"ל העירייה: 

פילנתרופיה. 

 

מר רון חולדאי – ראש העירייה: 

ו-3/1 תרומות. ולשמחתי יש לנו תורמים שהם מתעניינים בנושא הזה. 

 

מר לייבה- מנכ"ל העירייה: 

אני רוצה רון , ברשותך, לעדכן עדכון אחד חשוב: 

לפי המידע הנמצא ברשותנו יש קושי גדול מאוד לבני הנוער הנורמטיביים-שלא לומדים, וחלק 

גדול מהמגעים החברתיים שלהם התערערו. יש הרבה מאוד תופעות- גם של דכדוך, וקצת 

אלכוהול, סמים, התנהגויות. 

 

גב' יוחנן וולק: 

יש האצה בהתנהגויות הסיכוניות. יש עלייה מאוד גדולה. 

 

 

 

מר לייבה- מנכ"ל העירייה: 

חלק מהתופעות האלה הן תופעות שלפעמים אתה גם לא רואה אותן. זאת אומרת, בניגוד לחלק 

מהנוער שמתגודד ברחובות ואתה רואה הרבה פעמים נוער בסיכון יושב במקומות מסוימים, 

הרבה מאוד מההתרחשויות האלה קורות בתוך בתים, על גגות בתים וכיו"ב. 

אנחנו זיהינו את העניין ואנחנו עושים פעולה מאוד משמעותית כדי לטפל בסיפור. לטפל בסיפור-

זה אומר בהרבה מאוד מישורים. בין השאר אנחנו החזרנו לעבודה את כל רכזי הנוער, רכזי 

הצופים למיניהם, 

 

מר שרעבי: 

מנ"ש. 
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מר לייבה- מנכ"ל העירייה: 

מנ"ש, כדי שיתחילו לפעול מול אותם בני נוער. זה יכול להיות בפעולות ספורט, זה יכול להיות 

בהתכנסויות סתם בשביל איזה כיף, בכל מיני פעילויות כדי לחזק. הרבה מאוד צריכים גם מבוגר 

משמעותי, וגם את זה אנחנו נספק. 

אנחנו הוספנו הרבה מאוד שעות לפסיכולוגים, כדי שהם ינהלו מול אותו נוער וגם מול ההורים 

שלו תהליכים, כדי שבסופו של דבר ינסו איך שהוא להחזיר אותם לאיזה מסלול חיים יותר רגיל. 

אנחנו גם גייסנו צוות משולב של מדריך נוער ועובדת סוציאלית- לאזור מזרח העיר, יחד עם איזה 

רכב שיסע  ויעשה פעילות- גם לנוער בסיכון, גם לנוער שעלול להידרדר לסיכון. אנחנו עושים 

פעילות מאוד ענפה ביפו, גם בצוותים מיוחדים. אנחנו עושים גם קו חם, קו חם להורים ולנערות 

ונערים- שיוכל לתת סיוע, ועוד הרבה מאוד פעילויות. אנחנו הולכים להשקיע בחודשיים מעל 

600,000 שח', שבמונחים שנתיים זה 3.5 מיליון שח', ואם צריך עוד נוסיף עוד, כי בסופו של דבר 

יש כאן איזשהו מדרון חלקלק, שאנחנו רוצים לעצור כאן איזשהו סוג של התדרדרות, ואיך שהוא 

להכניס את אותו נוער, עד כמה שאפשר, למסלול חיים. 

אגב, הרבה מאוד מהפעילות של מינהל קהילה תהיה בגינות, במגרשי משחקים מתחת לבית, 

בריכוזים של צעירים. 

 

גב' יוחנן וולק: 

מחזירים את הורים-ערים, מנחם? 

 

מר לייבה- מנכ"ל העירייה: 

לא. לא זה. 

 

 

גב' יוחנן וולק: 

למה לא? 

 

מר לייבה- מנכ"ל העירייה: 

מפני שהבעיה היא לא בהתגודדויות בחוץ. אנחנו פחות רואים . כשעשינו סיור כזה, 

 

גב' יוחנן וולק: 

אני לא יודעת איפה מסתובבים האנשים שאמרו לך שאין התגודדויות בחוץ, אבל אני מוכנה 

לקחת את מי שרוצה אתי לסיור ולראות התגודדויות בחוץ, של נוער נורמטיבי לחלוטין. 
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מר לייבה- מנכ"ל העירייה: 

תמיד יש נוער שמתגודד בחוץ, ולפעמים זו לא בעיה. מותר לילדים וזה נעים. גם אני הייתי בחוץ, 

וגם את, ישבנו בחוץ ודיברנו. 

 

גב' יוחנן וולק: 

אני עדיין בחוץ. 

 

מר לדיאנסקי: 

אבל אתה לא היית נער בסיכון מנחם. 

 

מר לייבה- מנכ"ל העירייה: 

אני לא הייתי נער בסיכון, ויושבים ומדברים וזה בסדר. מותר לילדים לצאת החוצה,  זה לא דבר 

בעייתי. אנחנו לא רוצים שהם ישתו וישתמשו בסמים וכך הלאה. 

אני לא רוצה להתווכח כאן, כי גם שלחנו  מדריכי נוער לנקודות כדי לראות  האם יש שינוי במה 

שהם רואים בעין, לא מדדנו כל נקודה בעיר. התחושה, לפחות מה שהם דיווחו לנו, שהם לא 

רואים איזה שינוי בהתגודדויות, משהו דומה למה שהיה כל השנים. אבל הם יודעים ורואים 

ומכירים את הסיפור שקורה הרבה מאוד בבתים, הרבה מאוד בבדידות של ילדים , הרבה מאוד 

תופעות מהסוג הזה. 

בכל מקרה אנחנו לא יכולים לעשות הכל, אז עשינו הרבה. אני לא שולל גם הורים-ערים, אולי 

להתחיל את הפעילות הזאת, להתחיל לארגן, היא פעילות חשובה ונכונה וטובה ומועילה. אבל אני 

אומר שוב: אנחנו שמנו על זה דגש, הפעלנו גם  4 מינהלים: גם את שירותים חברתיים, ואת חינוך, 

ואת קהילה, ואת המישלמה ליפו, והכל בדחיפות, לא מחכים, הכל בדחיפות, הכל כאן ועכשיו, 

מתוך כוונה לנסות איך שהוא בסופו של דבר, עד כמה שאפשר, לנתב את הנוער לחיים יותר 

רגילים. 

 

גב' יוחנן וולק: 

מי יאייש את מוקד החירום הזה שדיברת עליו, להורים ולילדים? 

 

מר לייבה- מנכ"ל העירייה: 

קו החירום, יאיישו את זה פסיכולוגים, עובדים סוציאליים, מנטורים. 

 

גב' יוחנן וולק: 

ומתי אנחנו אמורים להפעיל אותו? 
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מר לייבה- מנכ"ל העירייה: 

אנחנו עכשיו. הדיון היה אתמול, הכל יהיה במיידי, ואנחנו כבר מתחילים כולם להתארגן לקראת 

המימוש בפועל. 

 

גב' יוחנן וולק: 

וזה יהיה מעקב טלפוני או אינטרנטי? 

 

מר לייבה- מנכ"ל העירייה: 

הקו החם יהיה קו טלפוני, יהיו הרבה מאוד אמצעים. אגב, יהיו גם הרצאות למורים. אנחנו נעשה 

הרבה מאוד הרצאות להורים איך להתנהג. 

 

גב' יוחנן וולק: 

בחינם או בתשלום? 

 

מר לייבה- מנכ"ל העירייה: 

בחינם. 

 

גב' יוחנן וולק: 

כי יש עכשיו כל מיני. 

 

 

מר לייבה- מנכ"ל העירייה: 

בחינם, הכל בחינם. 

אנחנו נעשה גם הרצאות להורים-שקצת יעזרו להם להתמודד עם הקושי בבית. אני לא רוצה 

להלאות אתכם  אבל זה פעילות, 

 

גב' יוחנן וולק: 

אתה לא מלאה בכלל  מנחם, אני חושבת שזה אחד הדברים הכי חשובים שאנחנו כולנו פה 

נתקלים בו יום-יום. 

 

מר לייבה- מנכ"ל העירייה: 

יש מאות פעולות שאנחנו עושים ומאות פעולות שאנחנו נעשה, מתוך  כוונה, והאתגר הוא קשה, 

הוא לא פשוט, יש כאן אלפי בני נוער,  יש כאן תקופה קשה וכך הלאה. 
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אגב, אנחנו עושים הרבה מאוד ספורט. ספורט בתקופה הזאת מאוד מאוד יכול לסייע. קצת 

פעילות גופנית, לארגן את זה. הרבה מאוד פעולות. 

 

גב' יוחנן וולק: 

אני יכולה להגיד מנחם שאני אשמח, אני לא אדבר בשם אחרים אבל היינו שמחים לקבל משהו 

כתוב של הפעולות שאנחנו עושים, כדי לדעת. 

 

מר לייבה- מנכ"ל העירייה: 

אני אדאג להעביר את זה, אין בעיה. 

 

גב' יוחנן וולק: 

מעולה, תודה. 

 

מר לייבה- מנכ"ל העירייה: 

זהו, עד כאן. 

 

מר רון חולדאי – ראש העירייה: 

עוד שאלות? 

 

מר שפירא: 

כן. 

מנחם ברשותך. לאחרונה אני מקבל פניות מהרבה עסקים, עסקים שפתחו את עצמם בשנת 2020 . 

מסתבר שבהתאם למתווה המדינה מי שפתח את העסק שלו ב-2020, 

 

מר לייבה- מנכ"ל העירייה: 

נעלמת. 

 

מר שפירא: 

אין השוואה לשנת 2019, וכתוצאה מכך הם לא מקבלים מענקים. 

 

מר לייבה- מנכ"ל העירייה: 

נכון. 

 

מר שפירא: 
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אבל הגרוע מכך, הם גם לא יכולים לקבל את הפטור מארנונה, אני מבין. 

 

מר לייבה- מנכ"ל העירייה: 

נכון, אתה צודק , זה מה שקבעו. יש כאן באג. הבעיה שזה תקנות שקשה מאוד לשנות אותם.  יכול 

להיות שאנחנו צריכים אולי לנסות ולטפל, כי זה באמת אבסורד. כי בסוף זה שאין להם למה 

להשוות זה לא אומר שאין כאן בעיה. כל הרעיון היה ללכת לרשויות המס ולעשות השוואה 

בהכנסות בין תקופה לתקופה אשתקד. ברגע שאין תקופת אשתקד אז כאילו אין למה להשוות, 

ואז הם לא יודעים אם זה הרבה או מעט, ואין בסיס להשוואה. זה בעיה, זה יוצר בעיה- אני 

מסכים, אבל זו ההחלטה של רשויות המדינה, הם צודקים. 

 

מר שפירא: 

אני לא מלין על העניין של ההשוואה. 

 

מר לייבה- מנכ"ל העירייה: 

כן, צריך למצוא פתרון. 

 

מר שפירא: 

לא לא, מנחם, אני לא מלין על ההשוואה, זה בעיה של רשויות המדינה, לא אנחנו. אבל הם 

אומרים שזה לא פותח להם את הכרטיס לקבל פטור מארנונה. היום גם את הפטור מארנונה הוא 

לא מקבל בצורה הזאת. 

 

מר לייבה- מנכ"ל העירייה: 

הפטור מארנונה זה פטור של מאות מיליונים, הוא ניתן על ידי המדינה, לא על ידי העירייה. 

העירייה- אין לה סמכות לתת פטור לאף אחד. הפטור נובע מתקנות שהמדינה מתקנת. ולכן, זה 

לא שעכשיו העירייה לא נותנת להם, אנחנו יכולים לתת מה שהמדינה נותנת. המדינה לא נותנת כי 

אין לה בסיס להשוואה, לכן הם נופלים בין הכיסאות. 

 

מר שפירא: 

לא, הבסיס להשוואה הוא לא רלבנטי, כי זה לא משנה, גם אם העסק היה מאוד רווחי ב-2020 –

עדיין הוא זכאי לפטור מארנונה. 

 

מר לייבה- מנכ"ל העירייה: 

לא. הפטור מארנונה הוא בירידה של 60% בהכנסות לעומת התקופה אשתקד. 
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מר שפירא: 

לא, אני מדבר על הפטור הראשון. 

 

מר לייבה- מנכ"ל העירייה: 

אתה מדבר על הפטור שהיה? הראשון? 

 

מר שפירא: 

כן. ה-3 חודשים, כן. 

 

מר לייבה- מנכ"ל העירייה: 

הראשונים? 

 

מר שפירא: 

כן. הם לא קיבלו את זה. 

 

מר לייבה- מנכ"ל העירייה: 

נכון. 

 

מר שפירא: 

על זה אני מדבר. 

 

מר לייבה- מנכ"ל העירייה: 

אבל גם הפטור נובע, 

 

מר שפירא: 

לא, אין לו שום קשר. 

 

מר לייבה- מנכ"ל העירייה: 

הפטור הראשון- אני לא זוכר. גילצר, אתה זוכר להגיד מי קיבל את הפטור? עסקים חדשים לא 

קיבלו? 

 

מר גילצר-גזבר העירייה: 

כן. עסקים שנפתחו כבר במשבר. אני כבר לא זוכר במדויק אבל נדמה לי שהם קבעו איזה רף, היה 

איזה תאריך מפברואר או משהו כזה. עסק שנפתח כבר לא קיבל. 
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אגב, לא רציתי להתערב, אבל לגבי הפטור הנוכחי- יש פתרון לעסק שהוא יותר משנה, כי 

ההשוואה היא ספטמבר מול ספטמבר בשנה שעברה, אבל יש נוסחה נוספת של ממוצע שלושת 

החודשים האחרונים או משהו כזה, בתוך התקנות יש גם מנגנון  לעזור לעסק כזה. 

לגבי הפטור הישן, לא עלו גם כל כך טענות כי זה היה הגיוני שעסק שהוא חדש ונפתח כבר על סף 

המשבר- לא קיבל. אבל בכל מקרה זה גם לא בסמכות שלנו.  

 

מר לייבה- מנכ"ל העירייה: 

הנחת המוצא, אני מניח שאם הוא נפתח במשבר, כל היחסים  בינו לבין הבעלים שלו כבר לוקחים 

בחשבון את המשבר. הוא שכר במחיר יותר זול. אבל בסוף זה תקנות. 

 

מר לדיאנסקי: 

אם הוא פתח, 

 

מר שפירא: 

ב-1.1. 

 

מר לדיאנסקי: 

אני הולך יותר רחוק, חודש לפני הקורונה. 

 

מר לייבה- מנכ"ל העירייה: 

אני לא יודע, אני לא יכול להגיד כי אני  לא זוכר בדיוק. 

 

 

 

מר גילצר-גזבר העירייה: 

אני גם לא זוכר במדויק אבל הכל זה היו תקנות שנקבעו  מראש. ואני זוכר שהייתה תקופת 

אכשרה, זאת אומרת לא נתנו לעסק חדש חדש, אבל אני לא יודע בדיוק כמה תקופת הכשרה. 

 

מר  שפירא: 

השאלה מנחם- אני שואל: כמו שהייתה פנייה שלך בעבר, עסקים כאלה שהיו סגורים-אתה פנית 

לאוצר ולמדינה על מנת לאפשר לתת להם פטור, האם לא כדאי להוציא מכתב שלך גם בעניין 

הזה. גם אם אין לנו את הסמכות, לפחות שאתה תפנה. 

 

מר לייבה- מנכ"ל העירייה: 
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אפשר לפנות. אני גם אנסה לראות כמה עסקים כאלה יש. זה מעניין לראות כמה עסקים. 

 

מר לדיאנסקי: 

זה לא רק עניין תל-אביבי, זה עניין של כל הרשויות המקומיות. 

 

מר לייבה- מנכ"ל העירייה: 

ברור שזה עניין ארצי. 

 

מר לדיאנסקי: 

אפשר אולי לדבר עם השלטון המקומי או עם פורום ה-15, זה גם קשור לעסקים בחיפה, בבאר 

שבע וכן הלאה. 

 

גב' יוחנן וולק: 

מנחם, אגרות שילוט וכו'-למרות שהם חדשים כן אנחנו מורידים להם? 

 

מר לייבה- מנכ"ל העירייה: 

אגרות שילוט זה היה בסמכותנו. 

 

גב' יוחנן וולק: 

זאת אומרת, שמה שבסמכותנו אנחנו כן מורידים להם? 

 

מר לייבה- מנכ"ל העירייה: 

אנחנו לא קבענו תקופה. יש שלט בתקופה המדוברת, פטרנו אותו. לא התייחסנו למתי הוא הקים 

את העסק, זה לא עניין אותנו. 

 

מר לדיאנסקי: 

אני רוצה להגיד כמה דברים: 

1.לשאול. אתה הזכרת רון את עניין הגננות והסייעות בגנים. הדבר או הפתרון כביכול שנשמע הכי 

פשוט מבחינת כך אדם,  זה במציאות שבה יש כל כך הרבה גם סטודנטים להוראה וגם אנשים 

בכלל, בעלי תכונות ויכולות, למה לא לקחת ולתגבר את המערכות במעין תומכי הוראה או אנשים 

שיתנו כתף בכל מה שקשור  להפעלה, נניח של גני ילדים. מה קורה עם זה? האם יש בכלל אפשרות 

או שיש עם זה איזושהי מגבלה חוקית, או הסכמי שכר, או ארגוני מורים? לא יודע. 

זה דבר אחד. 
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דבר שני: מכיוון שאיך אתה אמרת, קורים הרבה מאוד דברים בעיר, וגם יקרו הרבה מאוד דברים 

במדינה בכל מה שקשור לקורונה ולהשלכות של הקורונה, אני חושב שאנחנו כהנהלת העירייה, 

כוועדת הנהלה או כפורום ראשי סיעות וסגנים, אני חושב שאנחנו צריכים להתכנס לעתים יותר 

תכופות. אני חושב שאנחנו צריכים להיפגש ולקבל עדכונים ולהיות מעורבים בצורה יותר 

משמעותית, ואני חושב שכדאי היה להיפגש פעם בשבוע-10 ימים ולא קרוב לפעם בחודש. 

זה שני הדברים שרציתי לומר. 

 

מר רון חולדאי – ראש העירייה: 

קודם כל אין לי בעיה, ברצון אנחנו נצמצם את הזמנים. זה דבר אחד. 

דבר שני, זה לא משנה אם זה סטודנטים ואחרים, אם שלושה נכנסים כל פעם לגן. 

זה אחד. 

2.אלה תנאיי העבודה של הסייעות, ולכן הרבה דברים שאנחנו רוצים-אנחנו רוצים, אבל יש 

מגבלות. זהו. 

 

מר לדיאנסקי: 

אני קראתי במתווה שהוצאתם, קראתי בפייסבוק , שהולכים לצמצם את הקפסולות, ורוצים 

הרבה יותר למידה וחקר בחוץ, וכן הלאה. 

 

מר רון חולדאי – ראש העירייה: 

מדובר על הכתות היתר גבוהות, לא על גני הילדים. 

 

מר לדיאנסקי: 

ואיך יתגברו על עניין כח האדם? 

 

 

מר רון חולדאי – ראש העירייה: 

תכף אני אסביר. 

מה שדיברתי קודם היה אך ורק על גני הילדים שנפתחו. 

 

מר לדיאנסקי: 

ברור. 

 

מר רון חולדאי – ראש העירייה: 

הנושא של קפסולות ולהתגבר על כח האדם: 



 
 
 

 
 
 
 
 

 פרוטוקול ישיבת הנהלה מס' 14 
מתאריך א' חשוון תשפ"א )19/10/2020( 

 
 - 31 -

 עיריית תֿלאביב-יפו

כדי להגיע למצב שאפשר להסתדר עם כוח האדם הקיים, במציאות שבה אנחנו רוצים שתלמיד 

יפגוש מעט מורים עם הרבה תשומת לב, אנחנו בגלל זה מלמדים פחות מקצועות. אז אם מי שהוא 

פוגש זה המורה להיסטוריה-אז הוא ילמד עתה את החקר. אנחנו לא הולכים לתת את כל הרוחב, 

ילמדו פחות מקצועות. ועל ידי זה אנחנו מצליחים להשתמש בכוח האדם הקיים על קבוצות יותר 

קטנות, ומורה יש לו תשומת לב ל-7 אנשים. 

הדבר גם נכון בהנחה שיחזור  ויצטרכו לשמור קפסולות וללמוד בבית הספר. גם אז הוא יפגוש 

פחות בני אדם והוא ילמד פחות מקצועות. הוא ילמד את כל המקצועות שנחשבים מקצועות ליבה 

לצורך העניין-שייקבע, מתמטיקה, מחשבים, אנגלית, יהיו לו 5-6 מקצועות  ליבה וכל היתר,  

בבוא היום. 

 

מר לדיאנסקי: 

זאת אומרת, שהמורה שלימד עד היום וזו התמקצעות שלו, נניח מולדת, והמולדת לא תהיה חלק 

ממקצועות  הליבה, אז הוא ילמד אותו מתמטיקה? 

 

מר רון חולדאי – ראש העירייה: 

לא. אבל הוא יהיה מחנך הכתה, הוא יעשה אתם עבודת חקר והוא ינחה אותם. הוא ילך אתם 

וייתן להם תשומת לב, ויפגוש אותם. 

 

מר לדיאנסקי: 

אני  מאוד מבקש להכניס את עניין ההתעמלות בתוך מקצועות הליבה, בטח ובטח בגלל שהיום 

יותר ויותר ילדים יושבים בבית מול המחשב, והיום יש לזה הרבה יותר משמעות, גם בריאותית, 

ולא לשכוח שזה היום חייב להיות חלק מהדברים המרכזיים- קצת לזוז ולעשות איזשהו ספורט, 

כי גם ככה הם כל היום במסכים. 

 

 

גב' יוחנן וולק: 

זה כבר בתכנית ראובן, אתה צודק. 

 

מר לדיאנסקי: 

אני לא מכיר את התכנית, אני רק אומר את זה כי כך נראה לי הגיוני. 

 

גב' יוחנן וולק: 
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רק שתדע שדווקא בעניין הזה, באמת יש פה דגש מאוד גדול על כל העניין הזה של הספורט, של כל 

הילדים , בכל הגילאים, בדיוק בגלל העובדה שהם יושבים, הם בבתים, הם  לא עושים שום דבר, 

אוכלים הרבה יותר וכד'. 

 

מר אלקבץ: 

אפשר נקודה אחת ראש העיר? 

 

מר רון חולדאי – ראש העירייה: 

כן, אחרון ודי. 

 

מר אלקבץ: 

אני יודע ואני גם מרגיש, וכולנו מבינים  שהעיר עושה,  וראיתי לא מזמן משל"ט חדש ששרון 

מלמד הקימה עם פיקוד העורף. אני חושב שנעשים דברים רבים מאוד כלפי אנשים שצריכים את 

העזרה שלנו בעת הזאת, ואני חושב שאולי שווה לבחון לקראת התקציב הבא- את ההעלאה של ה-

1-1%.5% של הארנונה שהחלטנו עליה לפני כמה חודשים. את ההחלטה הזאת. אני חושב שלא  

בטוח שידענו אז כמה קדימה הולך לפקוד אותנו המשבר הזה, כולנו מבינים שזה לפחות עוד שנה-

שנה פלוס, ונראה לי שכאקט של חמלה,  הגם שאני אומר את זה ממקום שברור שצריך לבדוק 

אותו, הוא יהיה דבר ראוי לעשות. אין ספק שיש בזה גם כסף, מדובר במיליונים לא מועטים, אבל 

בראיה הכללית ובראיה של הגישה לתושבים, אני חושב שהדבר הזה יהיה הדבר הנכון לעשות.  

אני אומר את זה שוב כאמירה שאני ממליץ  לבחון אותה בעת הזאת. 

 

מר רון חולדאי – ראש העירייה: 

אני רוצה להגיד על זה משהו: 

בשכונות הצפוניות של העיר מגיעים ל-9,000 שח' לשנה ארנונה. בשנה. בשכונות הדרומיות, 

במקום הנמוך מגיעים ל-2,000, 3,000 שח'. 1.5% מזה זה מספרים מאוד קטנים בהיבטים של 

המשפחה, והיכולת שלנו לנתח באותם למי שצריך את ההנחה, למי שצריך את השירות, היא 

הרבה יותר גדולה. רק תחשוב על מה מנחם אמר פה היום על אותם דברים שאנחנו  עושים היום 

בגלל הקורונה, כתוספות. רק הנושא של שעות  לפסיכולוגים לבתי ספר תיכוניים זה משהו כמו 

150,000 שח'. רק הנושא של המדריכים וכל הטיפול בנוער זה עוד כמה מאות אלפים. משפחה, 

במקרה של 3,000 שח'- 1.5% כמה זה? 

 

מר לדיאנסקי: 

45 שח'. 
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מר לייבה- מנכ"ל העירייה: 

3,000 שח' לשנה זה פחות מ-4.5 שח', זה 1.2%, זה 45 שח' לשנה זה 4.5 שח' לחודש, אני אעגל. 

ולעירייה זה 30 מיליון שח', כי זה כולל גם עסקים, אתה לא יכול לעשות רק לזה. 

 

מר רון חולדאי – ראש העירייה: 

לכן, הסיפור של אם צריך להיות רחב לב- זה לא פה. זה לא פה. חוץ מאשר הדקלרציה, דווקא זה 

לא המקום. 

אני יכול להגיד לך שמזלם של תושבי תל-אביב זה קודם כל  כל הפעילויות שעשינו בהתחלה, 

שייצרו לנו איזושהי בלימה וכסף שנאשר לנו בקופה, והשני-שהיינו עירייה שמרנית בעבר ויש לנו  

אפשרות להוסיף, מה שנקרא- עכשיו הגיע הזמן, אנחנו יכולים ואנחנו מוסיפים. וזה הרבה יותר 

מה-1.5% הזה. 

אז לכן יש המון דברים שאפשר לבוא ולהגיד- זה כך, ולהוריד, ולתת.  לא פה זו הבעיה. אתה יודע 

איפה הבעיה שלי? הבעיה שלי היא שלי אין בכלל אמצעים לעזור לבעלי העסקים פה. 

 

מר אלקבץ: 

זו בעיה חמורה מאוד. 

 

מר רון חולדאי – ראש העירייה: 

המדינה, על פי חוקי המדינה מתנהגת כמשק בית, היא חוסכת לאורך שנים כקופות גמל לצורך 

העניין, ובשעת משבר- עכשיו היא יכולה להזרים. לעירייה אין תהליך כזה. זה הסיפור האמיתי. 

ובתוך הסיפור הזה של אין תהליך כזה, עיריית תל-אביב יפו, עקב התנהלות שמרנית בעבר, יש לנו 

היום לתת מענים במקומות שלא כולם יודעים לתת אותם. 

חברים תודה רבה. 

אבל אני לא פוסל. זה לא דבר שיש עליו תשובה של  - אתה צודק- אני לא צודק, ולהפך. זה 

הערכה. 

 

 

מר הראל: 

אני אשמח להגיד מילה בקשר לחוק העזר, מה שהעברנו לגבי תקנות הרעש. 

זה ברור לי שאנחנו עוד לא בשלים למה שאני אומר, אבל אני רוצה לטעת את הרעיון הזה. אני 

חושב שבעצימות העבודה שיש בעיר, ואנחנו מקבלים על זה הרי תלונות NON STOP. ואין מה 

לעשות, אנחנו  חייבים את זה, חייבים לבנות. אבל  אני חושב שכמו שהמדינה צריכה לשקול 

לעבוד 5 ימים, אני חושב שאם אנחנו  נתחיל להתרגל לרעיון שבשישי לא עובדים בכלל, שבשישי 
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שבת לא עובדים- נבוא עם בשורה לתושבים שנגיד להם: כן, ראשון עד חמישי אין מה לעשות, 

העיר בפיתוח, אבל שישי שבת מנוחה. 

אני יודע שאנחנו עוד לא בשלים לרעיון הזה, אבל אני חושב שאנחנו צריכים לשקול את זה 

ברצינות. 

 

מר רון חולדאי – ראש העירייה: 

 .OK

תודה רבה. 
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