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יפו-עיריית תֿלאביב  
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יפו-עיריית תֿלאביב  

מר רון חולדאי-ראש העירייה: 

חברים. 

ישיבת הנהלה, יום שני. 

על סדר היום-הקצאת מקרקעין, אלי לוי  בבקשה. 

 

מר אלי לוי: 

יש לנו שישה נושאים. 

הנושא הראשון זה המשך מתן רשות שימוש לעמותת "מעגלי שמע". 

אנחנו מדברים על נכס שנמצא ברחוב פליטי הספר 30. 

המבנה הזה באמת בשנים האחרונות הידרדר מבחינה פיזית וצריך בו השקעה גדולה. קרן היסוד 

הביאה תרומה של כ-900,000 אירו, גם העירייה שמה פה סכום כספי מקביל, ואנחנו נכנסים פה 

לשיפוץ משמעותי. לכן צריך פה להקצות את הנכס ל"מעגלי  שמע", על מנת שהתרומה תוסדר 

דרך קרן היסוד. 

המשך מתן רשות שימוש לעמותת "מ.ט.י חולון", מרכז לטיפוח יזמות. 2.

אנו מדברים על חלק מזרחי של קומה ג' , בשטח של כ-80 מ"ר בבית שטראוס. גם הוא עומד 

לעבור שיפוץ. 

המשך מתן רשות שימוש לעמותת "איגי"- פעילות חברתית חינוכית לנוער הלהט"בי. אנחנו 3. 

מדברים על נכס שנמצא ברחוב זלמן שניאור 15. 

4. המשך מתן רשות שימוש לעמותת "גשר אל הנוער", של בית חם לבני נוער בסיכון. אנחנו 

העמדנו לצורך זה דירה שמחוברת משתי דירות קטנות, ברחוב צוקרמן אנטק 14 בנווה אליעזר. 

המשך מתן רשות שימוש לעמותת ויצ"ו שמנהלת מעון יום רב תכליתי בן 4 כתות, ברחוב 5. 

ישראל מסלנט 22 בשכונת שפירא. 

גם כן ויצ"ו, שמפעילה מעון יום בן 3 כתות, ברחוב בירנית 6 ביפו. 6. 

אלה הנושאים שלנו להיום. 

מר רון חולדאי-ראש העירייה: 

Dummy Text
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יפו-עיריית תֿלאביב  

אתה יכול להסביר לי רק מה המשמעות של המילה "מ.ט.י. חולון"? 

מר אלי לוי: 

זה עמותה, מרכז לטיפוח יזמות שהוקם בזמנו בחולון ועבר לתל-אביב, אבל שם העמותה נשאר 

חולון, הוא לא שונה מבחינה סטטוטורית והוא ממשיך להיות חולון. אבל הוא יושב אצלנו כבר 

למעלה מ-5-6 שנים, אם לא יותר. 

 

מר רון חולדאי-ראש העירייה: 

האם מישהו בכלל עוקב ויודע שהעמותה הזאת עושה משהו מועיל? 

 

מר אלי לוי: 

כן בוודאי, מינהל השירותים החברתיים. אם היה פה נציג. אנחנו דיברנו על העמותה ועל הליווי 

העסקי לעולים חדשים שמבוצע שם וקיבלנו שיש פעילות יפה מבחינה זו. 

 

מר גורן: 

הם עובדים עם אמיר דור, אני יודע, בצורה די הדוקה. 

 

מר אלי לוי: 

כן כן, יש פה פעילות מאוד הדוקה. 

מר הראל: 

בנושא הזה אלי, אני רוצה להגיד שבאופן כללי אני חושב שבבית שטראוס אנחנו לא בשימוש 

מיטבי. אין ספק שהעמותה הזאת עושה פעילות חשובה, אבל כשאני מסתכל על השכונה הזאת ועל 

העובדה שיש שם טיפת חלב, והצורך שלנו במקומות לקהילה דווקא בלב השכונה הזאת, אני 

הייתי שם את עמותת העולים במקום אחר. במקום כזה אנחנו מחפשים מעונות יום, אנחנו 

מחפשים מקומות לעשות מרכז קהילתי לנוער.  בלב השכונה הזאת זה מיקום  הרבה יותר קריטי 
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יפו-עיריית תֿלאביב  

כאשר אין יתרון מאוד גדול בלשים שם את העמותה הזאת. בעוד שענייני קהילה שם במקום הזה, 

שצמוד לבלפור, 

 

מר אלי לוי: 

אנחנו הולכים להעביר את כל נושא הפעילות של עולים חדשים, גם אולפנים וגם פעילות מסוג 

כזה, למבנה שיקום בטוהר. לצורך זה העמדנו 3,000 מ"ר וזה יהיה המרכז העתידי לכל אולפני 

העולים החדשים, לימוד עברית, העסקי, הכל יהיה שם. 

 

מר  גורן: 

אנחנו דיברנו על בית העולה. 

 

מר אלי לוי: 

בנוסף לזה אנחנו גם הולכים עכשיו להיכנס לשיפוץ משמעותי של בית שטראוס, וגם לשימושים 

מתאימים. 

 

מר לייבה- מנכ"ל העירייה: 

לקהילה מה שאנחנו יכולים לעשות, יש איזה אולם קטן שהרבה זמן עומד עזוב ונטוש, ואנחנו 

הולכים לשפץ ולשקם אותו לטובת הקהילה. 

אנחנו הולכים לשמש דוגמא אישית בכל הקשור לשימור בניינים, זה בניין ענק, לעשות את כל 

השימור שזה הרבה מאוד כסף. 

אנחנו מנסים להשמיש את הגג, יש שם גג יפה, שמתוכנן לפעילות קהילתית כזו או אחרת, ובגדול  

אני חושב שבעתיד הם לא יהיו שם. 

 

מר שרעבי: 

זה רק 80 מ"ר. 
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יפו-עיריית תֿלאביב  

 

מר לייבה- מנכ"ל העירייה: 

צריכים לזכור שיש שם קצת מגבלות, שבינתיים אנחנו מתגברים עליהם 

 

מר הראל: 

אלי, מה יושב שם בקומת הקרקע? לא המשרדים שלהם? לא בצד של טיפת החלב, בצד השני? 

 

מר אלי לוי: 

לא העמותה הזאת, העמותה הזאת מחזיקה, רק שטח של 80 מ' 

 

מר גורן: 

זה הרשות  לקליטת עלייה. 

 

מר הראל: 

הרשות לקליטת עליה היא שם, בסדר, אז קוראים לזה אחרת. אני אפילו לא ידעתי שכל קומה זה 

מישהו אחר, אבל יש שם פעילות שבאמת לא מנצלת את הפוטנציאל של המקום. 

 

מר רון חולדאי-ראש העירייה: 

אנחנו נבדוק את זה. 

אני מבקש , עוד דבר אחד לשים אליו לב. אני ראיתי שיש כאן שימוש בדירה, במה שנקרא 

בדירות. אני חושב שאם יש לנו דירות אנחנו צריכים לצאת מהם ולאפשר אותם חזרה למגורים, 

אם אפשר. 
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יפו-עיריית תֿלאביב  

מר גורן: 

זה מגורים רון. אני חושב שזה מגורים לילדים שנפלטו מהבית. 

 

מר שרעבי: 

זה פעילות, זה לא מגורים. 

 

מר גורן: 

OK. חשבתי שבית חם זה אמור להיות מגורים. 

 

מר שרעבי: 

זה לא. יש גם אחד ליד העירייה, זה  פעילות חינוכית לליווי בני נוער מאחר הצהרים עד שעות 

הערב. יש סניף אחד כאן ליד העירייה. 

 

מר רון חולדאי-ראש העירייה: 

בסדר. 

אני רק אומר שצריך לשים לב אלי, שצריך לפנות דירות מגורים לטובת מגורים. אנחנו מתחילים 

לאסוף הרבה שטחי ציבור בכל מיני מבנים, עיין ערך טוהר למשל, להשתדל להוציא ולאפשר 

מגורים למגורים , מה שנקרא. 

מר אלי לוי: 

בסדר גמור, בסדר גמור. 

 

מר רון חולדאי-ראש העירייה: 

תודה. 
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יפו-עיריית תֿלאביב  

חברים סיימנו? 

 

החלטה: הקצאת מקרקעין מאושרת כלהלן: 

1.המשך מתן רשות שימוש, ניהול והפעלה לעמותת "מעגלי שמע" בנכס הנמצא ברחוב פליטי 

הספר 30 א'. 

המשך מתן רשות שימוש, ניהול והפעלה לעמותת מ.ט.י חולון במבנה הידוע כ"בית שטראוס" 2. 

ברחוב בלפור 14. 

המשך מתן רשות שימוש, ניהול והפעלה לעמותת  "איגי"- פעילות חברתית חינוכית לנוער 3. 

הלהט"בי, בנכס שנמצא ברחוב זלמן שניאור 15. 

המשך מתן רשות שימוש, ניהול והפעלה לעמותת "גשר אל הנוער" בנכס ברחוב צוקרמן 4. 

אנטק 14 ג' . 

המשך מתן רשות שימוש, ניהול והפעלה לעמותת ויצ"ו להפעלת מעון יום רב תכליתי בן 4 5. 

כתות, ברחוב ישראל מסלנט 22 . 

המשך מתן רשות שימוש, ניהול והפעלה לעמותת ויצ"ו, להפעלת מעון יום בן 3 כתות, ברחוב 6. 

בירנית 6. 

 

 

 

 

 

 

 המלצות לעדכון מדיניות היתר לילה לשנת 50.2021. 

 

מר רון חולדאי-ראש העירייה: 



 
 
 

 
 
 
 
 
 

 20פרוטוקול ישיבת הנהלה מס'  
 (2/8/2021מתאריך כ"ד אב תשפ"א )

- 9 - 

יפו-עיריית תֿלאביב  

המלצות לעדכון מדיניות היתר לילה לשנת 2021, איילת וסרמן בבקשה. 

 

גב' וסרמן: 

שלום לכולם. 

רוב הדיון על הנושא של מדיניות היתרי לילה והעדכון זה בעצם אישרור של החלטות שהיו בשנה 

שעברה. רוב הנושאים שיש פה זה נושאים שאנחנו מבקשים לאשרר. בדרך כלל אחרי שנה אנחנו 

מביאים נושאים לקיבוע, אחרי שאנחנו במהלך השנה רואים שבעצם לא היו מטרדים, מטרדי רעש 

והדברים עברו חלק, אבל בגלל שמדובר בשנה שעדיין בחלקה היתה שנת קורונה, אנחנו כן בעצה 

אחת, יחד עם רובי והפיקוח העירוני, החלטנו לבקש הארכה לשנה נוספת, כאשר בשנה הבאה 

אנחנו נדון אם אנחנו נקבע את הדברים, כן או לא. 

אם נדרש אני אעבור על נושא נושא, אבל אנחנו מדברים על: 

היכל הספורט-היכל שלמה. 

רחוב דרך יפו. 

 שוק לוינסקי, המדרחוב ורחוב מטלון. 

תחנה מרכזית הישנה. 

רחוב העלייה 1-53, זה בעצם הפוליגון של כל האזור של התחנה המרכזית. 

דרך סלמה מפינת העלייה ועד לבנדה. 

מדרחוב יוסי בן יוסי. 

נחלת בניימין. 

בניין העירייה. 

ויש עוד אחד- רוקח 100. 

אלה הנושאים שאנחנו מבקשים לאשרר לשנה נוספת, אם נדרש דיון פרטני אני יכולה להכנס 

ספציפית לכל נושא. 
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יפו-עיריית תֿלאביב  

מר שרעבי: 

מה זה רוקח 100 , סליחה? 

 

גב' וסרמן: 

רוקח 100 זה החלק בגני יהושע של המסעדה ובית הקפה, שאנחנו כן רוצים לאפשר למקום לעבוד 

מעבר לשעה 24.00. 

 

מר לדיאנסקי: 

אני קיבלתי, אולי גם אחרים קיבלו, תלונות על רוקח 100, וצריך לזכור שכל האזור שם,  

 

קריאה: 

גם אני קיבלתי, גם אני קיבלתי. 

 

מר לדיאנסקי: 

ומי שלא יודע- אני גם גר בצמוד למקום או בקרבת מקום , שלא יבואו ויגידו שבגלל שאני גר שם 

אני מציף את זה. אבל האזור של הדר יוסף ומעוז אביב, יש בסמוך אליו הרבה מאוד מחוללי רעש, 

ולא פעם זה עולה גם על סדר היום העירוני ומנחם מודע לעניין הזה. גם מרכז הירידים, גם הלונה-

פארק, גם אירועים בפארק הירקון. עכשיו יש גם את זאפה בפארק. אני לא יודע אם זה תלונה 

אחת בודדת של גברת אחת ברוקח 100, או אם זה מספר תלונות שבאמת מצביעות על כך שיש 

רעש בלתי סביר. מעבר לתלונה הבודדה שקיבלתי, שחזרה על עצמה כמה פעמים, האם יש תלונות 

נוספות סביב המקום הזה? 

 

גב' וסרמן: 

לא. בעיקר התלונות שאתה מדבר עליהן זה תלונות על ההופעות, אולי, שיש. אין קשר לבית הקפה 

עצמו. 
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יפו-עיריית תֿלאביב  

 

מר לדיאנסקי: 

לא, לא לא. אני מדבר על רוקח 100. התלונה שאני קיבלתי על רוקח 100 היתה ממוקדת. השאלה 

היא האם זה תלונה אחת או אם  יש, 

 

גב' וסרמן : 

סליחה שאני קטעתי, אני לא מכירה ריבוי תלונות. אנחנו גם מעבירים את זה רגע לפני שאנחנו  

מגיעים אליכם, לפיקוח עירוני- שנותן לנו אינדיקציה באם קיימות תלונות או מטרדים. 

אל תשכחו שאנחנו לא מקבעים את זה. אנחנו מאשרים לשנה נוספת שתאפשר לנו בדיקות על 

בדיקות נוספות עד השנה הבאה, כדי להבין אם באמת המקום מהווה מטרד. 

 

מר לדיאנסקי: 

זה ברור. לא מנהלים עיר על סמך תלונה אחת בודדת, או שתיים או עשר. 

אני רק מבקש, אם אתם בודקים מול הפיקוח ויש ריבוי תלונות מסיבי- משמעותי סביב עניין 

רוקח 100, אני מבקש לדעת. 

 

גב' וסרמן: 

אין תלונות, כי גם הפיקוח העירוני, אני לא הגעתי למצגת, אני יכולה להגיע אליה. הם פשוט אמרו 

בפרוש שאין להם התנגדות לבקשה, וברגע שהם אומרים שאין להם התנגדות לבקשה זאת 

אינדיקציה מצוינת לכך שאין התנגדות. 

 

מר רון חולדאי-ראש העירייה: 

בסדר איילת, אם יהיו תלונות נא להסב את תשומת לבו של סגן ראש העיר. 

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 

 20פרוטוקול ישיבת הנהלה מס'  
 (2/8/2021מתאריך כ"ד אב תשפ"א )

- 12 - 

יפו-עיריית תֿלאביב  

מר לדיאנסקי: 

זה הכל, כן, תודה. 

 

מר רון חולדאי-ראש העירייה: 

הכל בסדר. 

 

מר גורן: 

איילת, כתבת תחנה מרכזית ישנה, לוינסקי 108. לוינסקי 108 זה התחנה החדשה. השאלה היא 

האם הכוונה היא מהישנה עד החדשה, כל הפוליגון בעצם? 

 

גב' וסרמן: 

כל הפוליגון. זה כבר כמה שנים כך. 

 

מר גורן: 

נווה שאנן. 

לא, היה לפני זה עד שעה 23.00 אם אני זוכר נכון. 

גב' וסרמן: 

כאן זה עד שעה 24.00, כי זה המועד שאנחנו יכולים על פי חוק להגביל. 

 

מר גורן: 

הבנתי. 
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גב' וסרמן: 

יש לנו נושא חדש שהוא קרית עתידים. אנחנו כן רוצים לאפשר פה ולהתחיל לצבוע את המפה 

בצהוב , לשעה 05.00 לפנות בוקר, כדי כן לעודד יזמים , בילוי, פנאי, מועדונים, בארים, מסעדות. 

כמובן שזה הגיע גם מאגף תכנון עיר וגם ממנכ"ל הקריה, זה מה שהם רוצים שיקרה. אנחנו מאוד 

מקווים שסימון כזה במפה יתחיל לקרוא גם לאלה שלא חשבו על זה מראש. 

 

מר גורן: 

אין שם מגורים? 

 

גב' וסרמן: 

פה נדרש אישורכם? ההמלצה שלנו היא נסיון של שנתיים. 

יש שם מגורי השכונות הצפוניות שהם במרחק מה משם. אני חושבת שזה מרחק ראוי וסביר כדי 

לקבע את השעה הזאת. 

 

מר הראל: 

הברזל הוא כבר צהוב? הוא כבר בשעות האלה? האזור הדרומי לו, מה שאנחנו רואים במפה 

למטה. 

 

גב' וסרמן: 

הברזל- כן. 

 

מר הראל: 

אז זה כבר צהוב ואתם  רוצים להוסיף את הצהוב של עתידים? 
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גב' וסרמן: 

נכון. 

 

מר גורן: 

למה שנתיים ולא שנה? 

 

גב' וסרמן: 

אני חושבת שלא יהיה לנו מה לראות, כי עד שיזם יחליט שהוא באמת לוקח מקום שם בגלל הצבע 

ובאמת בונה את העסק- אנחנו צריכים לתת קריאת כיוון ארוכה יותר. אני לא בטוחה שגם 

שנתיים יספיקו להם בשביל הוודאות, כי להקים עסק מהסוג הזה, עם כל האקוסטיקה, זה לא 

סכום קטן,  אבל לפחות שנתיים-שידעו שלא תעבור חצי שנה שכירות ופתאום אין להם את 

מדיניות הלילה. אני חושבת ששנתיים זה זמן שהוא גם כך קצר, יכול להיות שאנחנו נדבר על זה 

גם בשנה הבאה, יכול להיות שכדאי שאני אגיע ונגיד לכם אם התפתח משהו מאז ואם אפשר 

לקבל כבר החלטה לקבע, אבל כרגע זה מה שאנחנו יודעים לתת. 

מר הראל: 

בכל האזור של הברזל שהוא כבר מזה כמה שנים ככה נפתח, יש עסק אחד לפחות שעובד אחרי 

חצות? יש משהו? 

 

גב' להבי: 

אני עשיתי בת מצווה לבת שלי בדיסקו קטן לילדים. 

גב' וסרמן: 

יש גם קריוקי, אבל לא כמו שהיינו רוצים לראות , אגב. רחוב הברזל הוא בבעיה. 

מר שרעבי: 

לפני כמה שנים זה היה מיטל? 
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גב' להבי: 

מאז אני מלווה עוד כמה ילדים שעברו את זה,  וכו'. 

את באה ואומרת שאין פה עסקי בילוי לילה באזור הזה ולכן צריך לתת להם לניסיון לשנתיים. 

הם מקימים את העסק על בסיס השינוי במדיניות חיי הלילה? זה מה שאת באה ואומרת? שאם 

אנחנו נשנה אותה חזרה אז נפגע בהם? כי ממה שאני יודעת יש שם עסקי לילה עד 02.00 בלילה. 

 

מר רון חולדאי-ראש העירייה: 

איפה? 

 

גב' וסרמן: 

אני לא מדברת על הברזל מיטל, אני  מדברת על קריית עתידים. 

 

גב' להבי: 

בתוך הקריה עצמה. 

 

גב' וסרמן: 

בתוך הקריה עצמה. היום היא לא צבועה בכלל. 

 

גב' להבי: 

OK, הבנתי, ענית לי קצר ומהיר. תודה. 

 

גב' וסרמן: 

זו מדיניות הלילה. 
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מר רון חולדאי-ראש העירייה: 

תודה רבה, אנחנו מאשרים. 

 

החלטה: המלצות לעדכון מדיניות היתר לילה לשנת 2021- מ א ו ש ר . 

מחליטים לאשר את  מפת המדיניות להיתרי לילה כדלהלן: 
 

היכל הספורט  העירוני "היכל שלמה" סמוך למרכז הירידים  1.
מחליטים לאשר עד השעה 05:00 לשנה נוספת. 

 
דרך יפו מס' 1-15 ומס' 2-32  2.

מחליטים לאשר עד השעה 02:00 לשנה נוספת כמו כל רחוב דרך יפו והמשך לרחוב אילת 
בהמשך לעידוד עסקים ומדרחוב במתחם זה. 

 
מדרחוב לוינסקי מפינת רח' העלייה ועד פינת רח' הרצל לוינסקי מס' 22-52 ו – 31-59  3.

מחליטים לאשר במקום 01:00 עד השעה 02:00 לשנה נוספת. 
 

מתחם תחנה מרכזית החדשה לוינסקי 108 עסקים בחזית יסגרו עד השעה 24:00.  4.
מחליטים לאשר עד השעה 24:00 בדומה לכל מתחם תחנה מרכזית הישנה 

לשנה נוספת. חל על כל סוגי העסקים. 

 מתחם תחנה מרכזית– דרך שלמה 95-177 וממס' 74-174  5.
המקטע דרך שלמה מפינת העלייה ועד פינת לבנדה 95-177 ומ- 74-174 – יעודכן מהשעה 

01:00 לשעה 24:00. 
בדומה למתחם תחנה מרכזית ישנה. 

מחליטים לשנות מהשעה 01:00 לשעה 24:00 לשנה נוספת. חל על כל סוגי העסקים. 

 המשך מתחם תחנה מרכזית ישנה –העלייה 1-53  6.
 מחליטים לשנות מהשעה 02:00 לשעה 24:00 לשנה נוספת. חל על כל סוגי העסקים.

מדרחוב יוסי בן יוסי   7.
מחליטים לאשר עד השעה 01:00 )במקום 24:00( לשנה נוספת. 

 
נחלת בנימין בין רח' קלישר לרוטשילד נחלת בנימין 32-48 ו- 41-59   8.

 מחליטים לשנות עד השעה  02:00 )במקום השעה 01:00( לשנה נוספת.
 

בניין העירייה – אבן גבירול 69   9.
מחליטים לאשר קיום אירועים בבניין העירייה עד השעה 05:00 לשנה נוספת. 

 
רוקח 100 בית קפה בפארק הירקון  10. 

מחליטים לשנות עד לשעה 2:00 )במקום 24:00( לשנה נוספת. 
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חדש -קריית עתידים -  כחלק מקידום תב"ע באזור להוות מוקד משיכה לשכונות צפון 11. 
תל אביב  

מחליטים לאשר פתיחת עסקי בילוי עד השעה 05:00 לתקופת ניסיון של שנתיים. 
 
 

עדכון פרט 2 לתוספת הראשונה לחוק העזר לתל-אביב יפו )פתיחתן וסגירתן 51. 

 של חנויות( התש"ם-1980:

מר רון חולדאי-ראש העירייה: 

אנחנו עוברים לסעיף מס' 3  עדכון פרט 2 לתוספת הראשונה לחוק העזר לתל-אביב יפו )פתיחתן 

וסגירתן של חנויות( התש"ם-1980. 

אני מבין שזה הנושא של פעילות לילה של מרכולים. 

כדי לעדכן, זה היסטורי. אנחנו בזמנו, כאשר הנושא הזה עלה לפני 10 שנים אני חושב, בעקבות 

פסק הדין, החלנו לעסוק במדיניות פתיחתם של מרכולים. הגישה שלנו היתה אז - כשפנינו לשר 

הפנים דאז במסגרת החוק -  לאשר את מספר העסקים שהיו פתוחים אז בלילה, סדר גודל של כ-

360 עסקים אם אינני טועה, כמספר שנכון לקבע אותו כשירות לתושבי העיר בסופי שבוע. פנינו 

עם הדבר הזה לשר הפנים. שר הפנים- לא מצא חן בעיניו, וביקש ככה וככה וככה וככה, ואנחנו 

התפשרנו והגשנו לו הצעה על 160 עסקים. 

מר לדיאנסקי: 

164 או 5. 

 

מר רון חולדאי-ראש העירייה: 

כן. גם ה-360 לא היה מספר מדויק, עזוב. משהו כמו 50% מהמספר שאנחנו רצינו, וירדנו ל-160, 

והגישה היתה שאנחנו נפתח 160 עסקי לילה, כמובן תוך התחשבות, כאן כן וכאן לא, וכדומה 

וכדומה. והשר, לא משנה, גם לא רצה את ה-160. ואז התפתח כל הסיפור והחוק הזה בכל זאת 

הצליח להתקבע, וכך נקבע מספר מסוים של עסקי לילה שאותו אנחנו פותחים. 

 

מר לדיאנסקי: 

לא עסקי לילה, עסקי סוף שבוע. 
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מר רון חולדאי-ראש העירייה: 

אתה צודק, עסקי סוף שבוע. 

אני רואה שאתה עוקב אחרי בקפדנות רבה. קודם זה היה 164, ועכשיו, יפה מאוד. 

 

מר לדיאנסקי: 

אני שותה בצמא את דבריך. 

 

מר זבולון: 

הוא כבר מכין את הפוסט שלו, הכל בסדר, הפוסט כבר מוכן. 

מר רון חולדאי-ראש העירייה: 

בצמא, שותה בצמא. 

 

מר לדיאנסקי: 

נכון. 

 

מר רון חולדאי-ראש העירייה: 

ואנחנו חיינו עם הדבר הזה, ובהמשך התבררו לנו שני דברים שאותם צריך להבין: 

הראשון הוא שכל הנושא שנקרא חקיקה מסודרת במדינת ישראל כדי להסדיר את הנושא של 

מרכולים במדינת ישראל- נעצר, והתקבע באותה שיטה כפי שהיתה קודם בכל המדינה.עיריית 

תל-אביב יפו היא העיר היחידה שיש בה חוק עזר עירוני  שבמסגרתו היא מכירה בפתיחת עסקי 

סוף שבוע, והמספר שהיא קיבלה היה 160, כפי שהיה  בעבר. לאחרים, אצלם הכל פתוח או פתוח 

לפי מדיניות איזושהי או ברדק אחר, ואני לא רואה ולא שומע את המפלגות החרדיות או כאלה 
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ואחרים במדינת ישראל מרימים קול צעקה. כל זמן שזה לא מותר ועושים את זה זה לא נורא. 

ולכן, גם אנחנו דרך אגב, לא התנדבנו להיות הראשונים שנלך לקראת אכיפה משוגעת. 

בתוך החוק כפי שהיה, היה סעיף שאמר שבעתיד, לכשישתנה המצב, לפי שיקול דעתה של 

העירייה, תוכל העירייה לפתוח מרכולים ולהוסיף אותם. 

אי לכך  עשה מי שעשה את הסקירה, לראות מי כן, מי לא וכדומה. 

הסקירה החזירה אותנו חזרה פחות או יותר למספר הקודם, לאותו מספר עסקי לילה שחיו קודם, 

אותם אלה שהצענו לפני כ-10 שנים,. 

אנחנו מעלים כאן את הדבר הזה להצעה, וזאת ההצעה לשנות את חוק העזר, להגדיל את המספר, 

אינני אפילו זוכר מה כתוב שם בחוק אבל זה משהו גם כן סביב המספר הזה שדיברתי קודם. 

זה הסיפור.על הדבר הזה אני צריך לבוא ולהגיד: כאן יש בקשה אחת שהעירו לי, או שפנה ראובן 

ואמר-רגע, למה אנחנו צריכים להסתפק ב-500 מ"ר. ואני חושב ואומר: א. החפזון מהשטן. ב. יש 

דבר אחד עקרוני שאני חושב שהוא חשוב מאוד להבנה, לפחות לגישתי, לגבי הסיפור שנקרא 

פתיחת עסקים בשבת. גישתי הבסיסית היתה מאז ומעולם -  אמרתי אותה ואני חוזר ואומר: אני 

לא בעד מסחר בשבת. אני חושב שזה יהיה אסון למדינת ישראל אם נבוא ונאמר שכל המסחר 

יהיה פתוח בשבת, כל מי שרוצה פותח. לפחות אני חונכתי וגדלתי במקום שבו מצד אחד כל בן 

אדם מגיע לו יום שבת או יום חופשי, וב. כיהודי יום השבת שלנו הוא בשבת.  ובכל העולם 

המודרני, בכל העולם המודרני בגדול יש חוקים שבשבת לא עובדים. לא בכל העולם המודרני, בכל 

העולם המערבי. יש עולם של סינים, ששם חיים, והודו, ששם עובדים, חיים, הכל בשיטה, שם יום 

השבת לא הפך להיות מסורת ערכית. 

ולכן אני רואה את הפתיחה של מרכולים לא כמסחר בשבת ולא כעבודה בשבת, אלא כשירות 

שניתן לתושבי העיר במסגרת יום הפנאי. שהוא מדוד במספר ראוי. הדבר החשוב פה זה הפריסה-

שתהיה עד כמה שיותר רחבה במובן הזה שתהיה באמת שירות למי שצריך בשבת לקנות חלב, 

שקונה אשכול ענבים בדרך לים וכדומה וכדומה. מובן מאליו שבעיר כמו שלנו יש גם כאלה 

שמנצלים את הדבר הזה כחלק מהקניות לשבת, או להמשך השבוע, כי הם עובדים קשה במהלך 

השבוע, גם את זה אני מכיר. 

ואני הייתי ממליץ לא להכנס לדבר הזה שנקרא הגדלת השטח, בטח לא בשלב הזה. אני חושב 

שמאוד יפה בעיר הזאת שאנחנו לא רואים את הקניונים  פתוחים. אני חושב שאם היינו פותחים 

את הקניונים זה היה גורם לכך שבאמת, מה שקוראים לחילול שבת סתם. לא לחילול שבת במובן 

האישי שמחללים שבת, אלא במובן הזה שמעסיקים אנשים ביום הזה וגם גורמים לתחרות 

מיותרת.  
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מה גם שבעיר תל-אביב יפו ממילא מתקיים מסחר, חופשי אפילו הייתי קורא לזה, באזורים 

מסוימים, מה שלא קורה בדרך כלל בערים אחרות, ואצלנו ביפו יש מסחר כולל בשבת. 

זהו. זה הדבר הזה שעומד כאן על הפרק. בבקשה, אם יש משהו למישהו להגיד אז בבקשה. אני 

נתתי את הרקע כדי להבין איפה אנחנו חיים ומאין ולאן אנחנו הולכים עם הסיפור הזה שנקרא 

ההצעה הזאת שמונחת על שולחננו. 

 

מר זבולון: 

לי יש משהו להגיד. 

 

מר רון חולדאי-ראש העירייה: 

מי זה? מי? 

 

גב' ברנד-פרנק: 

זה ציפי, ויש לי שאלה. 

רק לנצל את זה שאיילת פה על מנת לשאול, אפרופו  השאלה שלך לעניין שישי שבת. יש באמת, 

ממה שאני הבחנתי בתקופה האחרונה, ירידה מאוד גדולה של עסקים שפתוחים, בתי קפה 

הכוונה, מסעדות וזה, זה משהו שאתם רואים? זה משהו שאת רואה בנתונים? 

 

מר רון חולדאי-ראש העירייה: 

מה שמדובר פה – אין לו שום קשר. 

 

גב' ברנד פרנק: 

אני יודעת שאין לזה קשר, אני מנצלת את זה שאיילת כאן. 
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מר רון חולדאי-ראש העירייה: 

עוד לא סיימתי לענות. אני הבנתי את השאלה. 

אמרתי, פעם אחת – אין קשר בין זה ובין ההצעה הזאת, כי כאן מדובר על מרכולים ושם מדובר 

על עינוגים. 

 

גב' ברנד-פרנק: 

כן, ברור. 

 

מר רון חולדאי-ראש העירייה: 

אם יש ירידה או אין ירידה הדבר קשור בשוק החופשי. יש היום בעיה לבתי קפה ולעסקים מסוג 

זה בהעסקת כוח אדם, ולכן חלקם גם פתוחים- חלקם בצהרים ולא פתוחים בערב, חלקם לא 

פתוחים בצהריים ופתוחים רק בערב, אבל אין ירידה. היתה ירידה מסוימת אבל עכשיו יש דווקא 

התעוררות ופתיחה מחדש של בתי עסק מסוג זה, נוספים. 

 

גב' ברנד- פרנק: 

אני שואלת ביחס לזה, לא ביחס לחוק עזר. בכל מקרה, ההתרשמות כמו שאמרתי, וזה לאו דווקא 

בתי קפה. בשישי בבוקר, למשל מקומות שבוחרים לא לפתוח, כמו דוכני שווארמה, או מקומות 

שהיו פתוחים תמיד. אני רואה את זה מאוד חזק במרכז העיר, והיה מעניין אותי לשמוע האם יש 

נתונים. 

 

מר לייבה- מנכ"ל העירייה: 

ביום שבת דוכני שווארמה? 

 

גב' ברנד-פרנק: 

ביום שישי. 
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אני אומרת שמבחינת דברים שהיו פתוחים, כרגע יש תחושה, לפחות מהסתובבות, לא תחושה 

מבוססת, וכל מה שהתכוונתי לעשות זה לשאול את איילת האם יש באמת איזשהם נתונים, או 

האם אתם אוספים נתונים ואתם מזהים מגמה כזאת? 

 

גב' וסרמן: 

לא זיהינו איזושהי מגמה שהיינו צריכים להצביע עליה כי סה"כ את יודעת, יצאנו מאיזשהו מקום 

שאנשים עדיין, לקח להם, לא כולם נפתחו בבת אחת, וגם אלה שנפתחו- לא נפתחו על כל מה 

שהיה להם לפני הקורונה, כך שאנחנו עוד נצטרך לבדוק את זה לקראת הרבעון האחרון של שנת 

2021 כדי להבין מהי התמונה האמיתית. כרגע מה שאנחנו נראה יכול לקחת אותנו לכיוונים בכלל- 

פחות נכונים. 

 

מר לדיאנסקי: 

אני רוצה להגיד משהו בבקשה, רון. 

אני קודם כל מברך על הגדלת מספר המרכולים שנפתחים בסופי שבוע. אנחנו אמנם לא מגיעים 

עדיין ל-360, אנחנו נמצאים על 273, אבל זה גם כן התקדמות משמעותית ואפשרות לפריסה הרבה 

יותר רחבה של מרכולים שיכולים לשרת את הציבור שרוצה וצריך את השירות הזה בסופי שבוע. 

אני גם כן בעד שמירת צביון החיים  של תושבים בשכונות  דתיות באופן כזה שכמו שהקפדנו שלא 

יהיו בתוך אזורים דתיים עסקים פתוחים, שזה יישמר, וזה טוב שזה נשמר, כמו שאני מצפה גם 

מהגורמים הדתיים למיניהם לא לעשות מעשים כאלה ואחרים בכניסות לבתי ספר בשכונות 

חילוניות, לבתי ספר ממלכתיים. צריכים לשמור פה על חיים משותפים, צריכים לשמור כל אחד 

על היכולת לחיות ביחד, וזה נכון. 

אני הצעתי לך באמת לבטל את המגבלה של הגודל למרכול שיהיה עד 500 מ"ר. אני חושב שבעיקר 

כרגע יש מרכול אחד גדול  שנותן שירות להרבה מאוד תושבים ברמת החייל, סופר שמגיעים אליו 

רבים בסופי  שבוע, ואני חושב ואני מקווה שתשקול את העניין הזה לעתיד לבוא, גם אם אנחנו לא 

נקבל עכשיו החלטה ברוח הזו, אבל באמת לשקול ולראות שאפשרות פתיחה למרכול גדול כזה לא 

יפר את האיזונים שאנחנו יצרנו בחוק הזה, ועדיין יתן באמת שירות להרבה אנשים  שזה חשוב 

להם, בשבת. 

עד כאן. 
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מר זבולון: 

אפשר להגיד משהו? 

 

גב' להבי: 

אני אחריך. 

 

מר זבולון: 

דבר ראשון אני רוצה להתייחס לסיפור של הצורך. 

ראש העיר דיבר יפה מאוד והזכיר את הסיפור שמדובר פה בסה"כ בשירות לתושבי השכונות, 

שיהיה אפשר. אז קודם כל אני רוצה לשאול האם נעלם מאתנו החוק הזה אושר עם -173 עסקים, 

סליחה, עם 164 עסקים , עוד בזמן שלא היה לנו תחבורה ציבורית. מאז יש לנו תחבורה ציבורית 

בשבת ואנחנו באים להגדיל כמעט ב-60% את כמות העסקים שיפתחו בעיר, לדעתי זה לא 

פרופורציונאלי. זה אחד. 

יש לנו בסה"כ בכל העיר הזאת בסביבות  60 שכונות. אז אם אנחנו מדברים על לתת שירות 2. 

לתושבי העיר- האם צריך 4-4.5 מרכולים בכל שכונה על מנת לייצר שירות לתושבים? מישהו מכיר 

פה במספר כזה של 273 טיפות חלב בעיר? מישהו מכיר 273 מרכזים קהילתיים בעיר? למה דווקא 

כשאנחנו מגיעים לנושא כזה של שבת- שהוא כואב להרבה אנשים וזה פצע שכואב לקהל גדול 

בעיר, אנחנו צריכים להגיע למספר של 273 עסקים שיתנו שירות ליום אחד בשבוע. לדעתי זה לא 

פרופורציונאלי. 

דבר נוסף שאני רוצה  לשאול: בחוק הקודם היו 164, כמה מתוכם נוצלו בפועל?  לפי הרשימה 

שנמצאת באתר העירוני יש לנו בסה"כ 133 עסקים שפתוחים כיום, למה אנחנו צריכים ללכת 

להגדיל את זה במספר כל כך כל כך גדול כאשר בפועל עדיין לא נפתחו כל העסקים בפונקציה 

הקודמת. 

זה, זה בינתיים מה שיש לי לשאול על הדבר הזה. 

 

מר שרעבי: 
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גם אני רוצה לומר משהו בבקשה. 

בואו נאמר שאנחנו עכשיו מאשרים את זה וזה בסדר, אני  רוצה רק לדעת דבר אחד. 

 איילת , מי אוכף? ולמה הכוונה מי אוכף? אם אישרנו למישהו ולשני לא אישרנו, מי אוכף א.

את זה כשהעסק  פתוח בשבת ללא אישור? כי בשכונות דרום העיר, לצערי הרב, בשכונת 

התקווה במיוחד, כאשר אתה מסתכל על האזור הזה ברחוב האצ"ל בשכונת התקווה, 

למיטב ידיעתי, ותסלחו לי אם אני אטעה, מותר לבין 2 ל-3 עסקים, הם היחידים שיש 

להם היתר לעבוד בשבת. ושם יש לפחות 15 או 16 עד 20 עסקים שעובדים בשבת, וברובם 

עסקים בלתי חוקיים. לכן נשאלת השאלה- מי יאכוף והאם יאכפו, כי נכון להיום לא 

בדיוק אוכפים את מה שקורה שם. 

תודה. 

 

גב' להבי: 

אני גם רוצה בכמה מילים. 

אם אני  מבינה נכון, אנחנו צומחים מ-164 ל-273 עסקים, ואני מבינה שזה נעשה על בסיס עבודה 

יסודית ומעמיקה. כמו שעשינו את ה-164, על בסיס האזורים ומספר היחידות, הדירות השכורות 

וכמות הצעירים וכו', אז גם המסקנה על הגדלת הגודל וההיקף נובע מעבודה מאוד יסודית 

ומרשימה שנעשתה בעניין. 

ואני באמת חושבת שאנחנו צריכים לשמור את העקרון שזה נועד לתת מענה באמת לצעירים 

בדירות שכורות,  לצרכים של הרגע האחרון של משפחה, שפתאום הגיע בן חייל הביתה, או לא 

משנה מה, כל הדברים האלה. 

 

מר רון חולדאי-ראש העירייה: 

משפחה שיש לה בן חייל אלה לא משפחות צעירות. 

 

גב' להבי: 

לא לא, אמרתי קודם משפחות צעירות ואחרי זה אמרתי חיילים בבית, גם משפחות מבוגרות. 
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מר רון חולדאי-ראש העירייה: 

זה לכל בן אדם. 

 

גב' להבי: 

לכל בן אדם. 

ואני דווקא בעד העקרון של יותר עסקים קטנים, לא להפוך את זה לנסיעה למתחם בילו ולא 

להפוך את זה למתחרה עם אזור יקום. אופי תל-אביבי מידתי. 

 

מר ספיר: 

יש לי שאלה: 53 עסקים ביפו, אני מניח שמדובר פה בעסקים של ערבים. גם זה נכלל במסגרת 

הספירה שלך? 

 

עו"ד סלמן: 

העסקים ביפו- יש להם היתר פתיחה מיוחד, לעסקים של הערבים. 

 

מר ספיר: 

אז למה הם ברשימה הזאת? 

 

גב' וסרמן: 

לא לא לא, ה-53, דורון, זה לא באותו אזור שכן – הם יכולים לבקש, להצהיר על אי עבודה ביום 

אחר וכן לפתוח בשבת. הם צריכים לפנות אלינו, זה פרק אחר, הם מקבלים היתר לפתיחה בשבת 

ומצהירים על יום עבודה אחר שהם סוגרים. 
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מר ספיר: 

ובנוסף לזה ביפו יש 53 עסקים יותר, בנוסף לאלה שפתוחים בהיתר של יום עבודה אחר? 

 

גב' וסרמן: 

זה מחוץ למספר. 

 

מר ספיר: 

זה נשמע מספר עצום. תוכלי לבדוק את זה שוב? 

 

גב' וסרמן: 

ביפו היום יש סה"כ 231 יחידות של מסחר במזון וסופרמרקטים, על פי ארנונה –יולי 2021. 

 

מר ספיר: 

זה נשמע מאוד מוזר. 

 

מר גורן: 

הגיוני שזה משרת ברובו גם ציבור לא יהודי. 

 

מר רון חולדאי-ראש העירייה: 

בוודאי. 

חבר'ה, רבים מבת ים קונים ביפו, מה?! 
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מר ספיר: 

אבל היא אומרת שזה בנוסף. 

 

מר לדיאנסקי: 

גם רבים מתל-אביב קונים ביפו. 

 

מר רון חולדאי-ראש העירייה: 

ביפו הכל פתוח חבר'ה, תבואו בשבת-הכל פתוח. 

 

מר ספיר: 

כן. אבל יפו מקבלת גם היתרים כתוצאה מזה שהם עסקים של ערבים שלא עובדים ביום עבודה 

אחר, והם מקבלים היתר מיוחד מכוח היותם ערבים. 

 

גב' וסרמן: 

אבל דורון, זה לאו דווקא מרכולים. זה יכול להיות כל מיני סוגים של חנויות. 

 

מר ספיר: 

ופה אנחנו מדברים על מה? 

 

גב' וסרמן: 

רק על מרכולים. 
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מר ספיר: 

כמה מרכולים יש ביפו? 

 

גב' וסרמן: 

ביפו, אמרתי קודם, יש 231. 

 

 

מר ספיר: 

אני מציע שתבדקו את המספרים האלה שוב. 

 

מר רון חולדאי-ראש העירייה: 

זה הגיוני, זה הגיוני. 

 

מר ספיר: 

זה בנוסף לערבים. 

 

מר גורן: 

לא, זה בסוף גם ערבים דורון. 

 

גב' בנימיני: 



 
 
 

 
 
 
 
 
 

 20פרוטוקול ישיבת הנהלה מס'  
 (2/8/2021מתאריך כ"ד אב תשפ"א )

- 29 - 

יפו-עיריית תֿלאביב  

זה לא יכול בנוסף למי שאינו יהודי, משום שהמספר נשאר על מספר המרכולים ולא בודקים את 

זהות בעל הרישיון. זה לא בנוסף, אלא שהאפשרות ליהודים לפתוח היא במספר של 53, ואם יש 

ערבי הוא יכול לקבל במסלול ישיר של הצהרה על יום אחר שהוא סוגר. זה לא בדיוק בנוסף, זה 

לא נכון להציג את זה כך. 

 

מר גורן: 

זה לא ינוצל כנראה, כל ה-53 האלה. 

 

גב' בנימיני: 

על ידי יהודים, נכון. 

 

מר גורן: 

אני רוצה גם בבקשה להתייחס. 

קודם כל באמת  אני רוצה להתחבר לדברים שאמר אלחנן ולשאול, ולגל גם, ולהגיד-איפה אנחנו 

בהיבט של האכיפה עם הסיפור הזה ועם ההבנה היותר מדויקת איך האכיפה, גם של כמה באמת 

הניצול היום עונה לצרכים וכמה באמת יש צורך בגידול הזה. כי בסופו של דבר אנחנו פה, לפי 

דברי ההסבר לפחות, אנחנו באים פה ואמורים להגדיל על בסיס קריטריונים שכבר נקבעו מראש, 

על בסיס כל מיני נתונים שהם סוג של עלייה קבועה, כמו צמוד למדד כזה. אבל אז אנחנו צריכים 

לשאול: כל כמה זמן אנחנו רוצים רגע לבוא ולעדכן את המספר הזה. הסיפור הזה בתכל'ס נכנס 

לתוקף לפני כמה? שנתיים פלוס מינוס? נכון? 

 

קריאה: 

פחות. 

 

מר גורן: 
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חוקית זה מ-2017, פורסם. 

 

גב' בנימיני: 

זה מ-2017. 

 

מר גורן: 

אבל הוא לא מיידית נכנס, היינו צריכים לפרסם הרי קול קורא של קריטריונים, שאנשים יגישו 

בקשות. 

 

מר רון חולדאי-ראש העירייה: 

אני אענה לך, אני אענה לך. אני מבין את הבעיה אז אני אדבר הפוך כדי להסביר לכם על מה 

מדובר. תראו, כאשר אנחנו קבענו את המספר והלכנו ועשינו ואישרו, ולא משנה, הסברתי שאנחנו 

יצאנו מתוך הנחה שכאשר מאשרים את החוק הזה יהיה חוק כללי שנקרא חוק המרכולים 

במדינת ישראל, ובמדינת ישראל יטילו על כל עיר את המכסה שלה, וכך אפשר יהיה להגיד שבכל 

מדינת ישראל יש סטנדרט שווה, מסודר, שעל פיו מקיימים מסחר בשבת וגם אוכפים. אבל, כמו 

כל דבר במדינת ישראל, מסתבר שמה שאתה חושב שיהיה וצריך להיות- לא קורה. מה שהסתבר, 

שאנחנו העיר היחידה שיש לה את החוק הזה. וכתוצאה מזה  נכון שבאשדוד לא אוכפים בכלל, 

ובבת ים ובירושלים ובכל מקום אחר העסקים פתוחים בלי שיש להם היתר ולא הופכים, הברדק 

נשאר. נשארנו אנחנו במצב שבו , כתוצאה מזה, מה הסתבר לנו? הסתבר לנו שדווקא, כדי שאנחנו 

נוכל להיות הוגנים כלפי העסקים שלנו, המספר היותר נכון שבמסגרתו גם לא נייצר אפליה ולא 

נבצע אכיפה דרקונית ולא זה, אנחנו נשארים בגבולות המספר שעליו אני מדבר. שאני מדבר, 

שמופיע בחוק. כי גם לנו יש דבר שנקרא הגינות כלפי עסקינו או תושבינו. זאת האמת העירומה. 

ועובדה היא שהשופטת במחוזי, בפעם הקודמת שהיה הדבר הזה, הבינה את העניין ואמרה שעדיף 

לא להכנס לסיפור הזה דרך חקיקה אלא לקבל את ההסדר  הקיים. 

עכשיו צריך להבין שהחוק שיש לנו- יש בו יתרון מסוים, כי דווקא ברגע שנעשה את זה עכשיו נוכל 

עכשיו לאכוף על האחרים ולהרגיש הרבה יותר הגונים. זה הסיפור האמיתי שעומד מאחורי הדבר 

הזה. 
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מר גורן: 

כלומר, בעצם אתה אומר, אם אני מבין נכון, 

 

מר רון חולדאי-ראש העירייה: 

נכון, הבנת. עכשיו אני אוכל לאכוף. 

 

מר גורן: 

הבנתי. 

ואז זה אומר, בוא נגיד ככה, בשנתיים וחצי הקרובות אתה לא הולך להביא את זה עוד פעם 

לעדכון? 

 

מר רון חולדאי-ראש העירייה: 

אני, אין לי כוונה להביא את זה בשנתיים וחצי הקרובות לעדכון, אלא במקרים קיצוניים, במידה 

ויסתבר שיש מקום שבו יש חשיבות מסוימת שתוצדק במסגרת זאת לעוד שניים או אחד או 

להוריד שניים, אבל לא כמדיניות. 

 

 

מר גורן: 

ואני רוצה להתייחס ממש במשפט אחד למה שדיבר ראובן, ולומר שלבוא ועכשיו לפתור בעיה 

נקודתית של מקום מסוים דרך לפרוץ את המטראז' שבו נקבע כבר עכשיו- זה דבר בעיני מאוד 

בעייתי, כי אתה לא יכול להגיד- למקום הזה יש בעיה אז שם נתיר. זה דבר שאין לו סוף. 

 

מר רון חולדאי-ראש העירייה: 
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נכון, ואתה צודק, וזאת הסיבה גם, מבלי שאמרתי אותה, זאת הסיבה שלדעתי לא נכון יהיה 

לשנות את החוק כרגע ולהרחיב את המטראז' לכל חנות. 

מר גורן: 

הבנתי. 

 

מר זבולון: 

מה לגבי השאלה של התחבורה הציבורית שהתווספה מאז? 

 

מר רון חולדאי-ראש העירייה: 

אני אסביר: 

ראשית, אני מודה לך נורא שאתה זוכר שיש לנו תחבורה ציבורית. 

 

מר זבולון: 

אני רואה את זה כל שבת, זה כואב לי. 

 

מר רון חולדאי-ראש העירייה: 

כן כן, בסדר, אני מבין את זה, עזוב, עזוב. אני לא יודע מה אכפת לך שיש תחבורה ציבורית- 

כשאתה רואה שכולם נוסעים. למה דווקא התחבורה הציבורית כואבת לך? זה הילכתית אני לא 

מבין, אבל זה בסדר. 

 

מר זבולון: 

כי אתה הריבון אדוני ראש העיר, אתה הריבון. 

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 

 20פרוטוקול ישיבת הנהלה מס'  
 (2/8/2021מתאריך כ"ד אב תשפ"א )

- 33 - 

יפו-עיריית תֿלאביב  

מר רון חולדאי-ראש העירייה: 

אני הריבון, נכון, אבל אני הריבון גם על המסעדות וגם על המצילים בים, על הכל. אני חושב 

שצריך להיות הגון ולהסתכל על הכלל, על הכל. ואני באמת חושב שלא צריך להיות מסחר בשבת 

אבל אני חושב שהתחבורה היא צורך עוד הרבה יותר גדול, הרבה יותר גדול אפילו מהמרכולים 

האלה. אבל, אם מישהו חושב שמספר הקווים שאנחנו מסיעים, התדירות שלהם והפריסה שלהם 

מאפשרת להגיע בצורה עניינית ונוחה כפי שמספקים המרכולים האלה- שהם צורך מיידי ורגלי 

לתושבים, אני חושב שזה פשוט, באמת, זה לא הסיבה. 

 

מר הראל: 

אלחנן, אני רוצה להגיד לך שאתם רואים את ההגדלה הזאת מ-160 ל-270 כקפיצה גדולה, ואתה 

מדבר על זה שכואב לך כל מכולת שפתוחה. אתה צריך להבין שמהצד השני- של אנשים שלא כמו 

ראש העיר סבורים שמתפקידנו לשמור על השבת, הם מאמינים שיותר צריך לפתוח, לנו כואבת כל 

חנות שסגורה. במובן הזה המספרים האלה הם הרבה הרבה יותר לכיוון שלכם. זו הצעה שהיא 

פייבוריטית, היא בעד סגירה, היא מאפשרת קצת לפתוח, יש קצת תחבורה, במקום לחבק את זה 

אתם רוצים לפתוח, אתה יודע, אני לתפיסתי לא צריך בכלל לסגור. 

 

מר רון חולדאי-ראש העירייה: 

חבר'ה, חבר'ה, כולם יודעים את הדעות של כולם. 

 

מר הראל: 

ולכן אני חושב שהוא צריך להבין שההצעה הזאת היא מתונה, 

 

מר רון חולדאי-ראש העירייה: 

הוא לא יבין מפני שבשבילו יש הלכה. ומפני שיש הלכה- זו לא שאלה של הבנה. זה כל הסיפור. 

לכאן או לכאן זאת המציאות. וכשאתה מאמין בהלכה ואתה אומר שביום השביעי שבת, הוא 

וחמורו ועבדו וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה, אז אין מקום לפשרה בכלל. גם את המסעדות הוא 
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לא מקבל וגם את המצילים הוא לא מקבל, את עצם הרחצה בים הוא לא מקבל, זה עניין של 

תפיסת עולם וצריך להבין את זה, צריך להבין את זה.  

ולכן, אתה תגיד והוא יגיד, 

 

מר לדיאנסקי: 

לא לא סליחה, צריך להבין את זה שהוא לא מקבל את זה אבל לא צריך להבין את זה שרוצים 

לכפות את זה על מי שלא מאמין במימד ההילכתי-כפי שהוא מאמין בו. 

 

מר זבולון: 

אתה רוצה שאני אוציא לך את התסריט ואת ההקלטה שלך- מה אמרת על החוק של ה-164? אתה 

יודע איך ברכת עליו? אתה רוצה שאני אוציא את זה מהבוידעם? 

 

מר לדיאנסקי: 

אתה מדבר עלי?  

 

מר זבולון: 

לצלם בפייסבוק. 

 

מר לדיאנסקי: 

בוודאי שאני מברך עליו. אני לא מבין מה שאתה אומר, אני לא מברך על זה? אני מברך על 164 

אבל ברכתי עוד יותר כשהיה 360, ואני אברך עוד יותר, 

 

מר רון חולדאי-ראש העירייה: 
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אלחנן, פה אתה נוקט, סליחה, בטיעון לא הגון. הסיבה היא מדוע הטיעון לא הגון, כי הוא ברך על 

זה   בבחינת מעט, אבל יותר מאפס. 

 

 

מר לדיאנסקי: 

חצי תאוותי, רבע תאוותי, לא חצי אפילו, רבע תאוותי, ברכתי. תן לי את מלוא תאוותי- אני אברך 

בצורה יותר עוצמתית. 

 

מר שרעבי: 

ברכת? אתה מברך לפעמים? 

 

מר לדיאנסקי: 

שלום לך המשנה, מה שלומך? 

 

מר רון חולדאי-ראש העירייה: 

הוא ברך על המזון. 

חברים, האם אנחנו  מקבלים? 

אם יש  כאן כאלה שרוצים להגיד- אנחנו לא, אז בבקשה, זה  הצבעה בעצם. 

ואני מבין שזבולון אלחנן אומר לא, ואני מבין שסגן ראש העיר- חיים גורן, 

 

גב' להבי: 

ממלא מקום, רון, ממלא מקום ראש העיר. 
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מר שרעבי: 

מיטל, מיטל, אל תתקנו את ראש העירייה בבקשה. 

 

מר רון חולדאי-ראש העירייה: 

גורן וזבולון נגד והיתר בעד. 

כך אני מבין? אז את זה קיבלנו. 

 

מר לדיאנסקי: 

אתה חושב שאני בעד? 

 

מר רון חולדאי-ראש העירייה: 

אני חושב שאתה בעד. 

כמו שאמרתי קודם הרי. 

 

החלטה: עדכון פרט 2 לתוספת הראשונה לחוק העזר לתל-אביב יפו )פתיחתן וסגירתן של 

חנויות( התש"ם-1980- מ א ו ש ר. 

העדכון יובא לאישור המועצה. 
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Dummy Text



 
 
 

 
 
 
 
 
 

 20פרוטוקול ישיבת הנהלה מס'  
 (2/8/2021מתאריך כ"ד אב תשפ"א )

- 38 - 

יפו-עיריית תֿלאביב  

 Dummy Text
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היערכות לפתיחת שנה"ל תשפ"ב: 52. 

 

מר רון חולדאי-ראש העירייה: 

חברים, אנחנו עוברים לנושא של לקבל סקירה על ההיערכות לשנת הלימודים. 

שירלי בבקשה. 

 

גב' רימון: 

שלום לכולם. 

אני אגיד כמה מילות פתיחה ואז אני מעבירה בעצם את רשות הדיבור למנהלות ומנהלי האגפים 

אצלי-שאמונים על הלוגיסטיקה-תפעול של פתיחת השנה. 

בשבוע שעבר הצגתי באריכות את תכנית העבודה ולכן אני לא אגע פה בתכנית העבודה של מינהל 

החינוך. 

אני רק כן אגיד: 

את החזון אתם מכירים: חינוך ציבורי ליד הבית, ללא הבדלי מעמד סוציו-אקונומי.  

מבחינת מספרי ילדים, יש לנו כ-80,000 ילדים ובני נוער בגילאי 3-18, וזה כולל גם את החינוך 

העצמאי. 

מבחינת מוסדות חינוך: 624 כתות גן. יש לנו ירידה במספר כתות הגן הרגילות, עלייה במספר 

כתות הגן- חינוך מיוחד. 

73 בתי ספר יסודיים, אנחנו פותחים השנה בית ספר יסודי אחד, ב"צמרות". 

36 בתי ספר על יסודיים, אנחנו פותחים השנה את תיכון עמוס עוז החדש. 

ו-19 בתי ספר חינוך מיוחד, אנחנו פותחים השנה בית ספר חדש לילדים על הספקטרום 

האוטיסטי, בנוסף לבית ספר "יחדיו". 

קצת על האתגרים שזיהינו, בכל זאת אנחנו אחרי שנה וחצי קשה מאוד במערכת החינוך. 
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רק להגיד שהפערים בשפה ובמתמטיקה בקרב הילדים הנורמטיביים, הממוצע הוא סביב ה-30% 

על פי דיווחי משרד החינוך. 

בקרב ילדים מוחלשים הוא סביב 50%. 

ראש העיר שם לנו יעד שלא נעמוד בו, שעד סוף כתה ב' כלל הילדים ידעו קרוא וכתוב, אנחנו 

העלנו את זה לסוף כתה ג'- כיעד לשנה הקרובה, לא נצליח בכתות ב', הפערים הם גדולים מידי. 

בהיבטים נפשיים, רגשיים, משפחתיים, יש עליה דרמטית בפניות, בתרבויות, בהתבטאויות 

האובדניות של נוער , בהורים במצוקה. 

ויש יותר ויותר ילדים ונוער עם צרכים מיוחדים קשים שמשולבים במערכת החינוך הרגילה, 

בהתאם לחוק החינוך החדש, מה ששם אתגר מאוד מאוד גדול על הגנים ועל בתי הספר.  

ולאור המטרה שלנו של שיקום מערכת החינוך בקורונה, שזו המטרה הכי הכי הכי משמעותית 

שלנו לשנת הלימודים הקרובה- הצבנו 4 יעדים. הם גם מגובים במספרים ואחוזים ויעדים 

תוצאתיים מאוד ברורים. אני לא נכנסת  לזה פה כי פרטתי את זה, אבל זה כמובן: 

 צמצום פערים לימודיים. 

 חיזוק חוסן רגשי ומסוגלות עצמית, גם של הילדים, גם של ההורים וגם של הצוותים. 

פיתוח מיומנויות חברתיות בקרב ילדים ונוער. 

והיפוך הפירמידה, כי אם אנחנו  באמת באמת רוצים לצמצם את הפערים- מאוד מאוד חשוב 

להסתכל מה קורה בגיל הרך, בגילאי לידה עד 6, ששם נוצרים רוב הפערים. 

אנחנו ניתן פה סקירה עם שלושה אגפים: 

עם אגף משאבי אנוש. 

אגף משאבי חינוך. 

ובסוף- בינוי ופיתוח. 

נעמה, אני מעבירה אליך. 

רק אני אגיד בתור הקדמה, שאנחנו בחודשיים  האחרונים עושים ישיבות היערכות כל שבועיים-

שלושה, כשהמטרה של הישיבות זה לראות מה יכול לקרות, מה עוד יכול להשתבש בדרך ל-1 

בספטמבר, ובעצם מה שאנחנו נציג לכם פה זה סיכום של סך ישיבות ההיערכות שלנו, ועוד מה 

חסר לנו עד הפתיחה. 
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נעמה. 

 

גב' בן זאב: 

תודה שירלי. 

שלום לכולם. שמי נעמה בן זאב, אני מנהלת משאבי אנוש וארגון של מינהל החינוך. 

כבכל שנה אנחנו נערכים לקליטת עובדים. אם בכל המקצועות עיריית תל-אביב יפו מאוד 

מבוקשת: מנהלים, מורים , פסיכולוגים, בתקנים הנמוכים יותר אנחנו תמיד נתקלים בקושי: 

סייעות גני ילדים, סייעות חינוך מיוחד ועובדי שירות. דיבר קודם ראש העירייה על קשיים של בתי 

עסק בגיוס עובדים, אנחנו חווים את זה גם אצלנו, לא פשוט למצוא עובדים. הצורך הוא, 

המספרים הם אותם מספרים, למרות סגירה של גני ילדים אנחנו מדברים על צורך של כ-627 

עובדים סה"כ, כשהמסה העיקרית היא בחינוך המיוחד. רואים את זה, את העלייה במוסדות של 

החינוך המיוחד אז הצורך של הסייעות הוא בהתאם. גם בגני ילדים, הצורך בסייעות גני ילדים, 

גם בגני הילדים יש סייעות משלבות. 

סה"כ 627 עובדים זה הצורך שלנו לפתיחת שנת הלימודים הקרובה, מתוכם אנחנו כבר קלטנו 

כשליש.  

אנחנו נערכים השנה גם אחרת, והקמנו מחלקה בתוך משאבי אנוש של מינהל החינוך- לגיוס, זה 

לא היה עד עכשיו, מחלקה שזו המשימה שלה, לקחת ממחלקות הגיל את כל נושא הגיוס. מנהלת 

את המחלקה מישהי שבאה מעולמות הגיוס והתמחתה בנושא הזה, בתקווה שהיא תוכל 

להתמודד עם האתגרים של הגיוס הזה במסות. 

אתם רואים כאן את הלידים שאנחנו פתחנו, זה מחלקה שקמה בחודש האחרון. 

מי מכם ששמע על SMS שנשלח לכל עובדי העירייה, שכרגע הוא אגב הערוץ הכי אפקטיבי, 

קיבלנו כבר כ-70 עובדים מועמדים לקליטה, שהם הולכים להיקלט בימים הקרובים.  

בכל הערוצים האחרים, אם זוכר המנכ"ל, בדצמבר קיימנו דיון על התקשרות עם חברת השמה, 

אנחנו בימים אלה , עם "פידליס" כבר עמוק עמוק בתוך ההתקשרות, כבר עושים חשיבה, הפקות 

לקחים. זה כאמור לא פשוט, גם לחברת השמה אין מאיפה להמציא עובדים, בטח כשמדובר 

באזור הצפון שקשה מאוד להשים עובדים שבאים מדרום העיר ומדרום הארץ בכלל, לתפקידים 

של סייעות ועובדי שירות. 

תודה. 
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מר  טרויצה: 

אחר צהרים טובים לכולם. 

אני ערן טרויצה- מנהל אגף משאבי חינוך. 

אגף משאבי חינוך הוא האגף שאחראי על תפעול ותחזוקה של כלל מוסדות החינוך. אנחנו כרשות, 

מחויבים לטפל בכל הבעיות, בתשתיות, במערכות, במבנים, ואגף משאבי חינוך באמצעות 

המחלקות שלו וגורמי מינהל החינוך מבצע את זה. כאשר אם אני אציין את תחומי העיסוק 

העיקריים של האגף, אנחנו מתעסקים בהצטיידות, בכל פריטי ההצטיידות, שירותי חינוך, נקיון, 

עובדי שירות- מה שנעמה ציינה כרגע, אתגר מאוד גדול לגייס בתקופה הזאת עובדי שירות. אנחנו 

מתחרים חזק מאוד עם קבלנים פרטיים, שחלקם אגב עובדים גם בבתי ספר שלנו, בעיקר על 

יסודי, ומתעסקים כל הזמן בסוגיה הזאת. יש לנו רק באגף אצלנו כ-450 עובדי שירות ומנהלי 

אחזקה. 

תחזוקה, אנחנו מטפלים בכל הנושא של מצביעת קיר ועד ליווי של פרויקט בנייה חדשה, כאשר 

אנחנו עושים שיפוצים, התאמות ופרויקטים מיוחדים שתכף נסקור את הכמויות שלהם. 

אנחנו מטפלים בנושא בטיחות. מחלקת הבטיחות אצלנו כרגע עוסקת במבדקי בטיחות ותיקון 

ליקויי בטיחות לקראת פתיחת שנה. המחלקה בעצם מספקת לפי דרישת חוזר מנכ"ל משרד 

החינוך- אישורי מוכנות לפתיחת שנה לכל מוסדות החינוך, ומוסד חינוכי שאין לו אישור כזה, 

בעצם לפי משרד החינוך לא יכול להיפתח. אנחנו כמובן נעשה כל מה שצריך כדי למנוע מפגעי 

בטיחות ונפתח שנה בצורה בטוחה ותקינה. 

יש לנו מרכז שליטה של גני ילדים וחינוך מיוחד. כרגע אנחנו בעיקר מרכזים תקלות מקייטנות.  

כל פעילות הקייטנות בשנים הקודמות היתה פחות מנוקזת אלינו, היום אנחנו בקשר חזק והדוק 

אתם, ומטפלים בליקויים שמועלים כדי להכין יותר טוב את גני הילדים לקראת פתיחת השנה. 

על נושא פרויקטים נדבר מיד. 

נושא נגישות, אם זה ליקויי שמיעה וליקויי ראיה, כל היבטי הכנת כתות ופריטים בתוך הכתות, 

וחצרות ודרכי גישה, אנחנו גם מלווים פרויקטים ואנחנו גם מבצעים אותם בעצמנו.  

וגם נכסי מינהל החינוך, כמובן כל אותם בתי ספר וכל מוסדות החינוך. 

בעת הזו אגף משאבי חינוך יחד עם מינהל החינוך כמובן , כמו ששירלי אמרה, נערך לפתיחת שנה. 

אנחנו מבצעים מאות עבודות שקשורות לפתיחת השנה, אם זה להעביר בתי ספר ממקום למקום 
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וגני ילדים ממקום למקום. אנחנו עושים שיפוצים- מקטן ועד גדול, משיפוץ של כמה אלפי שח' של 

צבע ועד כמה מליוני שח'. אנחנו מלווים שיפוצים יחד עם חברות עירוניות וגם מבצעים שיפוצים 

בעצמנו. השיפוצים האלה כוללים הצטיידות והם כוללים את המבנה, והם כוללים את 

האדריכלות והתכנון של הפרויקט, ויש כאן להתרשמות מספר דוגמאות. 

אנחנו מבצעים הכנה של כל מערך ההיסעים לפתיחת שנה, כאשר אנחנו עובדים בשילוב עם 

וועדות ההתאמה. אנחנו מקבלים רשימות של שמות של ילדים ומתחילים לברר מי נוסע ומתי 

נוסע ולאן הוא נוסע. יש לנו כ-14,000 ילדים בקווי ההסעה שלנו ואנחנו בעצם נערכים להתחיל את 

השנה כך שכל ילד יקבל הסעה, ואנחנו נשתדל ונעשה כל מה שאפשר כדי שהשנה תיפתח ברגל 

ימין.  

יש פורום עירוני שמנוהל אצלנו יחד עם חטיבת התפעול, וכולנו ביחד- המטרה שלנו היא לאפשר 

פתיחת שנה חלקה, נקייה , בטיחותית, ושתהלום את הצרכים הפדגוגיים. 

תודה. 

 

גב' רימון: 

תודה רבה ערן. 

אורית. 

 

גב' בן אסא: 

שלום לכולם. 

אני אורית בן אסא, אחראית על הבינוי והפיתוח במינהל החינוך. 

אנחנו נסתכל מהר על הפרויקטים שהסתיימו, פרויקטים שיפתחו לקראת פתיחת השנה וקצת 

הצצה לעתיד. 

אנחנו נתחיל מהצעירים, הגיל הרך, גילאי לידה עד 6. 

למעשה אתם יכולים לראות בשקף הזה את  הרשימה של כל הפרויקטים שהבנייה שלהם 

הסתיימה במהלך השנה. סה"כ שופצו והוכשרו 33 כתות הגיל הרך, מתוכן 12 כתות גן ו-21 כתות 
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מעון. הכמות של כתות המעון מבטאת ומשקפת את המדיניות של העירייה להגביר את המעורבות 

בבינוי לגילאי לידה עד 3. 

שירלי דיברה על העצירה בגידול של כתות הגן, אבל למעשה אנחנו מבינים מהיחידה לתכנון 

אסטרטגי שזו עצירה זמנית וכן ימשיך גידול של מספר כתות הגן, בעיקר במרכז העיר. 

לקראת פתיחת השנה הסתיים שיפוץ העומק של אשכול העבודה ותוספת של כתה אחת. אפשר 

לראות פה גם כתות של יזם שייפתחו, וזו מגמה שהולכת ומתגברת וחברי הוועדה מכירים אותה. 

פרויקטים שנמצאים בביצוע : 

במרכז העיר- בוגרשוב. 

אשכול גנים של סומייל שזה במסגרת הפרויקט של בניין העירייה. 

מושיע זה פרויקט בשכונת התקווה, שבעצם בונים בו שני אשכולות של גנים שכרגע נמצאים בתוך 

בית הספר, והם יאפשרו את הפינוי של הגנים האלה מתוך בית הספר. 

מבחינת פרויקטים בתכנון: 

אנחנו רואים שעיקרם, והדגש הוא בדרום ומזרח העיר. 

סלמה. 

מדרון בפלורנטין. 

פרויקט מרגולין- שנמצא במזרח העיר. 

בית יעקב ה' בשכונת שפירא. 

ישנה מגמה שבתוך המרכזים הקהילתיים שבונים משלבים כתות מעון, אפשר לראות את זה 

במאיץ ובבלי-שאתם רואים כאן. 

מעבר לזה, בבתי הספר היסודיים  למעשה במהלך השנה נמסרו 5 הרחבות במרכז העיר ובצפון 

העיר. כל ההרחבות האלה כוללות אולמות ספורט, שלרוב אנחנו בונים אותם בקומות העליונות- 

כדי לחסוך בקרקע , לבנות לגובה. 

הפרויקטים שיימסרו לקראת פתיחת שנת הלימודים זה: 

בבית ספר א.ד. גורדון-ההרחבה שלו. 

ההרחבה של תל נורדאו. 
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ותוספת כתות והרחבה בשכונת שפירא, בבית יעקב ה'. 

פרויקטים שהם לקראת ביצוע: 

בית ספר ארנון, למעשה החל הביצוע שלו. 

בית ספר יסודי אג'יאל ובית ספר דיזנגוף. דיזנגוף זה בקרית שלום, למי שלא יודע, אג'יאל זה בית 

ספר לאוכלוסיה הערבית ביפו, אנחנו ממתינים להרשאה של משרד החינוך. 

בית ספר הנרייטה סולד יהיה מוכן ב-2023, אנחנו נתחיל בביצוע שלו בשלבים. 

פרויקטים בשלבי תכנון: 

למעשה הפרויקטים שמתוכננים הם באזורים שאנחנו רואים בהם גידול באוכלוסיה על ידי מימוש 

של תב"עות חדשות: 

אם זה בנופי ים, אזור שיש בו הרבה מאוד בנייה חדשה. 

ורוקח באזור יד אליהו. 

במרכז העיר אנחנו כבר היום רואים את הגידול במספר הכתות, ואנחנו מתכננים ונמצאים בתכנון 

מתקדם אפילו כבר- של יסודי ככר המדינה שיגיע לוועדה הקרובה, והיסודי בנווה צדק שנמצא 

בתכנון מתקדם. 

בנוסף אנחנו בכפר שלם מתכננים לאחד את הסניף של תל-חי לתוך תל-חי, בית הספר שנמצא ליד 

דרך הטייסים. המטרה היא גם ליצור מצב פדגוגי יותר טוב, שבית הספר יפעל במקום אחד, וגם 

אנחנו צריכים לפנות את הסניף בשביל לבנות על יסודי חדש במזרח העיר, אני אדבר על זה 

בהמשך. 

הגענו לעל יסודיים: 

לקראת סיום , בפתיחת השנה ייפתח בית ספר יצחק שמיר, שזה בית ספר גדול ומרשים בשכונת 

תל ברוך צפון, אני ממליצה לכולם ללכת ולראות איך הוא מתקדם. נבנה במהלך השנה אחת, 

אנחנו מאתגרים פה את החברות העירוניות כל פעם מחדש. 

על יסודי עמוס עוז, אנחנו פותחים אותו במבנה זמני בשושנה פרסיץ- ליד התיכונט, מבנה ששופץ. 

בית ספר אליאנס- אנחנו מרחיבים אותו ואיחדנו את הסניף לתוך בית הספר. הוא נמצא בבנייה 

וייפתח בתחילת השנה. 

ואנחנו גם מרחיבים את חמד"ע, חמד"ע ייפתח במהלך השנה. 
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לקראת ביצוע: 

למעשה יד' החל ביצוע, שעיקרו הרחבה של בית הספר באתר הראשי ואיחוד הסניף לתוך האתר 

הראשי. 

יש לנו שני בתי ספר שנמצאים עכשיו בהליכי ערר, בהליכים משפטיים, זה מציב קושי מאוד גדול, 

זה בהחלט בתי ספר שאנחנו זקוקים להם. האחד בשכונת צמרות ובסמינר הקיבוצים. 

בתי ספר בתכנון: 

למעשה אנחנו מכשירים כתות ועושים שיפוץ עומק בעירוני א'. 

מתכננים אולמות ספורט באג'יאל , יצחק שמיר ושמעון פרס. 

יש את אולם הספורט של ליידי דיוויס, שלמעשה המימוש שלו תלוי בשיתוף פעולה של רשת 

"עמל", זה לא לגמרי בידינו. 

תכנון של אודיטוריום בגמנסיה הרצליה. 

אנחנו מתכננים על יסודי נוסף בשכונת נופי ים, על יסודי "גלבוע", שיש שם אתגר גדול לתכנן על 

יסודי על המשך רחוב אבן גבירול, עם שילוב של חזית מסחרית מתחת לבית הספר. 

הרחבה של עירוני ד', מתוכננת. 

ועל יסודי למדעים ואמנויות בכפר שלם, שדיברתי על זה קודם. גם יש צורך וגם בשורה למזרח 

העיר- שמבנה בית ספר ייחודי בכפר שלם, בשטח החום הגדול שם, כשהכוונה שלנו זה ליצור שם 

קמפוס למדעים ואמנויות-שיתן מענה גם לשימושי קהילה, גם לבית ספר יסודי, כאשר השלב 

הראשון למעשה זה בניית העל-יסודי. 

חינוך מיוחד: 

אנחנו רואים, כמו שאמרו לפני, מספר בתלמידי החינוך המיוחד. 

בכל הפרויקטים שציינתי קודם אנחנו משלבים כתות חינוך מיוחד בבתי ספר רגילים ואנחנו 

עושים את זה מעבר למה שמשרד החינוך מחייב. אנחנו מרחיבים את הפעולה הזאת ומוסיפים 

עוד כתות חינוך מיוחד כי הן נדרשות. 

השנה, מעבר לזה אנחנו גם בונים פרויקטים חדשים שהם בתי ספר כוללניים לחינוך מיוחד.  

אנחנו העברנו את בית ספר ישורון שנמצא ברמת ישראל לאתר דעת משה, וזאת על מנת שנוכל  

להעביר את בית ספר עירוני נווה צדק לרמת ישראל, נראה אותו בהמשך. 
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השנה תסתיים בנייתו של בית ספר גיל שעובר מעמישב להדר יוסף, בית ספר על יסודי לילדים 

אוטיסטיים. 

אנחנו פותחים, כמו ששירלי ציינה גם קודם, בית ספר יסודי לילדים אוטיסטיים חדש- לבית 

בסרביה. בית בסרביה ארח השנה את יצחק שמיר, הוא עובר למבנה החדש ואנחנו משתמשים 

במבנה בית בסרביה לטובת משכן זמני לבית ספר יסודי אוטיסטי שאנחנו פותחים. 

לקראת ביצוע, ושוב, מותנה בהרשאת משרד החינוך, זה: 

בית ספר עירוני נווה צדק שאנחנו רוצים להעביר אותו לרמת ישראל, בית ספר של 18 כתות עם 

אולם ספורט. 

אנחנו נמצאים בתכנון מתקדם של בית ספר יסודי חדש נוסף לאוטיסטים, שהשנה יתארח בבית 

בסרביה ואנחנו מאוד מקווים שבשנה הבאה נוכל להעביר אותו לאתר ברחוב עמישב, ששם אנחנו  

עושים הריסה ובנייה של בית ספר יסודי חדש לאוטיסטים. 

מעבר לזה בויצו, כאן במרכז העיר אנחנו מכשירים חממה טיפולית לילדי חינוך מיוחד עם בעיות 

נפשיות.  זה בית ספר שישמש למעשה גשר לילדים שנפלטו ממערכת החינוך, ולפני שהם חוזרים 

או לפני שהם עוברים לבית הספר הכוללני, זה בית ספר מעבר שאמור לתת מענה וקידום לילדים 

האלה, פרויקט מאוד חשוב. 

שיפוצי עומק: 

דיבר על זה קצת ערן, זה פרויקט שהוא אחראי עליו. למעשה העירייה שמה לה למטרה שבתי 

הספר הקיימים יהיו באותו סטנדרט בנייה כמו בתי הספר החדשים שאנחנו בונים, ולכן  

משקיעים בין  4 ל-20 מליון שח' בכל אתר, כדי להפוך את בתי הספר  האלה ,לחדש אותם, כדי 

שגם יתאמו לפדגוגיה החדשה וגם פיזית ישופצו ברמה גבוהה. 

אנחנו  משדרגים חזיתות בתי ספר. 

יש פרויקט מאוד משמעותי של קירוי מגרשי ספורט. במהלך השנה אנחנו נקרה 14 מגרשי ספורט. 

ישנו פרויקט של קירוי סולארי-שבשנה הבאה יוסיף עוד 16 מגרשי ספורט למגרשים המקורים 

שלנו. 

מעבר לזה חשוב לנו מאוד נושא הטבע, בעיקר בגלל שאנחנו נמצאים בעיר. והחיבור לטבע, ואנחנו 

עושים פרויקט חדשני של חצרות טבעיות, ופרויקטים של טבע עירוני, זה מחובר לפדגוגיה. 
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ואנחנו ממשיכים עם הפרויקט של עם הפנים לשכונה,  של המבואות של בתי הספר, המקומות 

שההורים יכולים להמתין במרחב הציבורי ולקבל את  הילדים שלהם, וגם ליצור איזושהי חזית 

אחידה לכל בתי הספר. 

אני רוצה לסכם ולומר שמדובר בתכנית עבודה מאתגרת גם בלו"ז וגם בתקציבים, ואני רוצה גם 

להודות  לחברי הוועדה שנמצאים פה וגם לחברות העירוניות. בעצם כדי לממש את התכנית הזאת 

צריך סיוע ושיתוף פעולה של כל המינהלים בעיר הזאת. 

תודה. 

 

גב' רימון: 

תודה אורית. 

תראו דוגמא איך הופכים אדריכלית לאשת חינוך שמדברת על פדגוגיה. תודה. 

החלק האחרון של ההיערכות שלנו זה בעצם איך ייראה ה-1 בספטמבר. אני אגיד כמה דברים 

שעשינו. 

 

מר רון חולדאי-ראש העירייה: 

תרשו לי, אני רוצה להגיד פה משהו. 

קודם כל אני רוצה, ופשוט חייבים להגיד את זה. עיריית תל-אביב יפו, מידי שנה והשנה בפרט, 

מבצעת מבצע של בנייה בהיקף של מאות מליוני שח'. זה לא דבר פשוט בכל היבט, בוודאי ובוודאי 

בשנה כל כך בעייתית מכל הבחינות. זה דבר אחד. 

הדבר השני, עד היום עמדנו, ואני מקווה שנעמוד במציאות שבה כשנפתחת שנת הלימודים אין ילד 

שאין לו שולחן, כסא, חדר וכתה. 

הדבר השלישי הוא, והוא חשוב לא פחות, שאם אתם מסתכלים מה קרה לעולם התרבות, מה 

קרה לעולם הספורט, בתחום החינוך אנחנו נשארנו עם ההתפתחות של העיר במציאות שאנחנו 

רודפים אחרי הזנב שלנו, לבנות בתי ספר חדשים, כאשר עצם ההתפתחות היתה עם גידול הילודה 

והצורך לרדוף. בשנים האחרונות, כבר מלפני שנתיים, השנה ולשנים הקרובות אנחנו גם בתהליך 

של שיקום או שידרוג בתי ספר ישנים והכנסתם, כדי שלא יהיה פער בין אותם בתי ספר חדשים 

שנבנו לבין אותם בתי ספר ישנים שנזנחו, בגלל כמובן תקציבים, בעיות בירוקרטיות, רגולציה, 
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תכנון, 1,001 דברים. היום אנחנו בתהליך מאוד מואץ כדי להביא לשידרוג של כל מערכת החינוך, 

שתהיה מה שנקרא UP TO DATE , בסטנדרט אחד ולא שיהיה פער ויגידו ששם הולכים לבית 

ספר מעפאן ושם הולכים למאה ה-21. ובאמת מבוצע מאמץ אדיר בתחום הזה, עם השקעות עתק, 

ואני חושב שגם בהיבט הביצוע שנעשה כאן זה ראוי באמת להערכה. כל החברות, כמה שיש לי 

ביקורת ואני לפעמים  מתעצבן, ולא עומדים בזמנים ועוד 1,001 דברים, אז בסוף אני חושב 

שיתבצע כאן  מבצע בינוי אדיר. ועם כל הקשיים של משרד החינוך, והמדינה-הממשלה עד היום 

לא אישרה לנו להתחיל לבנות את בתי הספר עבור שנת הלימודים הבאה, זה אומר שאנחנו  נהיה 

עם הזנב בחוץ. אני מקווה שזה ייפתר בימים הקרובים, בחודשים הקרובים, ושוב פעם נצטרך 

לעשות מאמצים איך בתוך שנה לבנות בית ספר כמו יצחק שמיר בתל ברוך צפון-שזה בית ספר 

ענק, תוך שנה. כל מי שנכנס אליו לפני חודש ואמרו לו שייגמר בזמן-אמר- איך זה יכול להיות. 

זהו. 

אז יישר כוח. 

ומעכשיו נעבור לתחום הרך של פתיחת השנה. 

 

מר לדיאנסקי: 

אתה רוצה שנתייחס בסוף על הכל, או עכשיו חלק חלק? 

 

גב' רימון: 

אני ממש עוד משפט אחד אז אפשר לפתוח את הכל. 

 

מר רון חולדאי-ראש העירייה: 

בסוף על הכל. 

גב' רימון: 

 רק להגיד שאנחנו מייחסים הרבה מאוד חשיבות להורים בכל התהליך של כניסה של ילד פעם 

ראשונה לגן, לכתה א', לכתה ז', בכל שלבי החינוך, גם בגן פרטי, ובטח הורים לילדים עם צרכים 

מיוחדים שהם מאוד מאוד מבולבלים, וקשה להם וכו'. ואנחנו עשינו בחודש האחרון סדרה של 
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תכניות מעברים להורים והרצאות והנחייה, ועבודה מאוד מאוד מאומצת של מרכז שירות חינוך 

יחד עם מנהלות הגיל, כדי באמת להנגיש את כל המידע שצריך להורים. היה לייבים מאוד טובים 

עם אחוזי צפייה מאוד מאוד גבוהים של הורים בעיר, הכל נמצא באתר שלנו ואפשר לצפות. 

ל-1 בספטמבר אנחנו נערכים כמו בכל שנה. כל ילד וילדה שעולה לכתה א' מקבלים חולצה 

בפגישה אישית עם המחנכת כיומיים לפני פתיחת שנת הלימודים. מקבלים גם ספר מראש העיר 

עם סימניה מטעם ספריות העיר, עם ברכה. הילדים קיבל והביתה אגרת ברכה של ראש-העיר, 

שתמיד אנחנו מקבלים פיד-בקים מאוד מאוד טובים על המכתב שמגיע בדואר, כמו פעם. 

יהיו באנרים ושימשוניות – בהצלחה בבתי הספר, ופרסום ברחבי העיר. 

זהו. שיהיה לנו בהצלחה. 

זה צרופת הארנונה שאנחנו ממש כותבים  את כל הפרויקטים לפי כל עיר, לפי אזור, בדרום, 

בצפון, במרכז, במזרח, גם עם הבינוי, וגם יש שם את דבר ראש העיר-בצרופת הארנונה, וחלק 

מהפרויקטים הייחודיים החינוכיים שיש בכל אזור. 

זה. 

עכשיו אפשר לפתוח לשאלות. יש את כל גורמי המקצוע אז אתם יכולים לשאול בכל נושא. 

מר לדיאנסקי: 

אני אגיד כמה דברים: 

נראה לי שעוד מוקדם לדעת איך נפתח את שנת הלימודים הבאה. חודש ימים, עם כל הקורונה-1.

כן או לא וההצעות למיניהן לגבי חיסונים בתוך בתי ספר, יש דעות לכאן ולכאן גם בתוך 

הממשלה. שמענו , כולנו פה נחשפנו לאמירות. אני חושב שבטח יהיו עוד הרבה שינויים עד פתיחת 

שנת הלימודים, ובטח נקבל מכם עדכון, אולי קצת בזמן קצר יחסית למועד פתיחת השנה. גם 

צריך לזכור שבספטמבר נדמה לי שיש 6, 7 , 8 ימים של לימודים בלבד,  זה ממש מעט. 

אני  רוצה להתייחס לפרויקטים שקודם כל הם קרובים לליבי ולתיק שאני מחזיק. אני בהחלט 

מברך על החדירה של פרויקטים בתחום הטבע העירוני לבתי הספר. זה סופר חשוב. אז אני קודם 

כל מברך אתכם על זה שהכנסתם ושזה פועל, יחד עם הרשות לאיכות הסביבה וקיימות, וצריך 

להגביר את זה כמה שיותר. 

אנחנו הוצאנו, הרשות הוציאה, ואני חושב שגם ראש העיר דיבר על זה לפני כמה ימים, תכנית 

חינוכית שעוסקת בכל סוגיית ההתמודדות עם משבר האקלים. 

גב' רימון: 
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מינהל החינוך הוציא את זה יחד עם הרשות. 

מר לדיאנסקי: 

בוודאי, הכל אנחנו עושים ביחד, ואני חושב שבאמת בשנים האחרונות יש שיתוף פעולה מאוד יפה 

בין היחידות השונות, גם יחידות המטה, יחידות הבינוי, וזה מחמם את הלב וחשוב מאוד. 

בכל מקרה מה שאני בעצם אומר- שצריך להכניס את זה באמת לתוך מערכת החינוך באופן 

קונקרטי, ובטח בימים אלה כשאנחנו מרגישים עד כמה מזג האוויר השתגע. אני מקווה שהחורף 

יהיה יחסית קל אבל גם הוא לא מברך טובות-שבחורף אנחנו לא נהיה עדים לשיטפונות, צריך 

להכניס את עניין ההתמודדות עם משבר האקלים.  

וכמובן הנושא הנוסף שכבר גם נכנס למערכת החינוך. בשנים קודמות-כשהיתה יותר יכולת 

לעשייה בתחום של חינוך בתחום בעלי החיים זה נכנס גם למערכת החינוך, ואם תהיה השנה 

אפשרות והלימודים, מה שנקרא, יהיו לימודים פרונטליים רגילים, אז גם את העניין הזה להכניס. 

אני, בוועדת המשנה לתכנון ובנייה אני תמיד מדגיש את הצורך לנצל שטחים חומים  ואורית 

יודעת את זה, היא שומעת את זה ממני לא פעם בוועדה. צריך לנצל שטחים חומים כמה שיותר, 

וכשבונים בית ספר צריך לנסות ולהגיע לגבהים הכי גבוהים שניתן להגיע,  ובית ספר לא יכול 

להיות חד קומתי ודו קומתי, ואנחנו צריכים היום לנצל את השטחים החומים כמה שיותר. 

ובנוסף לזה יש לנו גם התחייבויות, גם כלפי ה-C40 להגיע לכך שבתי הספר- גם הם עובדים עם 

אנרגיה מתחדשת, ויש גגות ירוקים, ובנייה ירוקה שבאה לידי ביטוי בבנייה של מבני החינוך שלנו, 

כי זה חלק מאוד מאוד משמעותי גם של ההיערכות שלנו בהקשר של התמודדות עם משבר 

האקלים וגם בצורך שלנו להגיע למיכסום של המבנים מבחינת שטח פנוי. 

זה הדברים. 

 

מר רון חולדאי-ראש העירייה: 

חבר'ה, עוד מישהו רוצה להתבטא? 

אם לא, אני רק אגיד לסיכום את הדברים הבאים: 

פני הדברים, עם כל ההשתפכות והעשייה וכן הלאה וכן הלאה, אני רוצה להזכיר כאן את הפיל 1.

הלבן  שמונח פה  בשטח. ואם אנחנו זוכרים בעידן של העולם – את הבייבי בום אחרי מלחמת 

העולם השנייה, אנחנו זוכרים את דור הפלמ"ח, ואנחנו זוכרים  את-אנחנו נוער של שנת 1973, אני 

חושב שהעולם יזכור את תקופת דור הקורונה ויעשו על זה עוד מחקרים על מחקרים על מחקרים-
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כיצד הקורונה השפיעה על דור שלם של ילדים בגילים שונים, גם בהיבט הפסיכולוגי וגם בהיבט 

צבירת הכישורים , או בעניין החינוכי הכולל, כי לפי דעתי אנחנו עדיין אפילו עוד לא מבינים מה 

קרה פה.  

מה שברור הוא, וזה קשה מאוד להוכיח וקשה מאוד עדיין לדבר עליו, כי הרי גם בסוף השנה 

הזאת עמדנו בטקסי סיום, וילדים היה להם בגרות, אבל צריך לזכור שהבגרויות האלה כבר לא 

היו בגרויות של פעם. הן היו בגרויות של פחות מקצועות, וכן הלאה וכן הלאה. ובין הדברים, 

אמרה גם שירלי, שמנו יעד שבסוף השנה כתות ב' לפחות ידעו כבר קרוא וכתוב , והסתבר לנו 

שאנחנו לא עומדים ביעד הזה. אם מישהו חושב שזה לא קשור למה שנקרא האפקט של הקורונה-

הוא לא מבין את הסיפור של השפעת הקורונה על דור שלם של ילדים, ולא שנה אחת אלא כבר 

שנתיים, שתי שנות לימוד, ולדבר הזה יש משמעות עצומה-שאנחנו בעצמנו נמצאים בתקופה של 

ניסוי ותהייה וניסיון לעקוב אחריהם. ואני  מזכיר לכולם את הדבר העוד יותר חמור שקשור לדבר 

הזה, שאנחנו נמצאים כרגע, ולא משנה מה יגידו לכם, זה לא מעניין מה אומרים כי אני חושב 

שאין מישהו שיכול להבטיח ששנת הלימודים בעוד חודש תיפתח, נקרא לזה כשנת לימודים 

רגילה. הקורונה היא דבר מתעתע, הנתונים הם מאוד בעייתיים, אתם יכולים לשמוע בין השיטין 

מצד אחד מסר שאומר- נעשה את הכל שיהיה כרגיל, נעשה את הכל וכן הלאה וכן הלאה, אבל  

אתה רואה את אנשי המקצוע מכניסים להתחיל לפמפם לציבור את ההפוך-שהקורונה מרימה 

ראש, שהמספרים פעילים. אני מקווה, כמו שאומר פרופ' אש, שנוכל ללמד בכתות שלמות וכן 

הלאה וכן הלאה, הדברים הם לגמרי לא ברורים. האתגרים עוד לפנינו, ולפי דעתי זה יהיה המבחן 

האמיתי של מערכת החינוך בכל הארץ ושלנו בשנה הקרובה, האם נצליח להעביר  שנת לימודים 

רגילה מצד אחד, ומצד שני האם נצליח לאתר את הילדים שנפגעו יותר, האם נצליח לתפוס אותם 

ולראות מי צריך מה, ולהביא אותם מחדש לתוך הגלגל. ילד שפעם אחת זוחל אחורה בתחום 

המתמטיקה או בתחום האנגלית הוא מרגיש חוסר בטחון, הוא מפסיק ללמוד, הוא מפסיק לעשות 

שיעורי בית, הוא מידרדר. וכאן זה יהיה המבחן האמיתי של מערכת החינוך בשנה הקרובה. אני 

יודע שכולנו נערכים ואנחנו מדברים על זה בכל המערכות, אבל אנחנו צריכים להיות גם מודעים 

לזה שאנחנו הולכים לקראת שנה בעייתית. והעובדה שבתי הספר יהיו בנויים והכתות תהינה 

בסדר ומיזוג אוויר, זה רק המעטפת. טוב שאנחנו יודעים לעשות את זה אבל העבודה האמיתית 

היא העבודה בסופו של דבר ביום-יום, מתחילת שנת הלימודים , על כל הבעיות, עם המורה, עם 

הכתה, עם הפסיכולוג, עם היועצת, עם ההורים, כל הסיפור הזה זה מבצע בעל חשיבות עצומה 

שכולנו נצטרך להשקיע בו מאמצים גדולים מאוד, ואני בטוח שמערכת החינוך שלנו תצליח לעמוד 

באתגרים האלה לא פחות מאשר אחרים, ואולי יותר טוב. 

אז תודה רבה לכולם. 
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מר גורן: 

רון, אתה בעצם אומר אבל שעוד 10-20 שנה יהיה לנו פה המון מבנים ריקים? 

 

מר רון חולדאי-ראש העירייה: 

למה? אמרתי את זה? 

 

מר גורן: 

אמרת שיש איזה בייבי-בום ועכשיו מלא ילדים. 

 

מר רון חולדאי-ראש העירייה: 

לא, לא הבנת אותי. התכוונתי רק בעובדה הזאת שבהיסטוריה יש לנו ציוני דרך היסטוריים סביב 

כל מיני  דברים של מה שנקרא- הדור הזה ודור הזה ודור הזה. 

 

מר גורן: 

שיש כאילו דור חדש עכשיו, אתה מתכוון? 

 

 

מר רון חולדאי-ראש העירייה: 

ועכשיו יהיה דור הקורונה, משהו חדש. לא התכוונתי שיהיו יותר ילדים או פחות ילדים, זה בעיות 

לגמרי אחרות. כמו שאמרתי, אנחנו הדור של שנת 73 זה אחרת מאשר דור הפלמ"ח, זה אחרת 

מהבייבי -בום וכד'. התכוונתי רק לציין את זה שיזכרו את הדבר הזה של שנות הקורונה, 

שמציבות לעולם אתגרים אדירים, יותר מאשר אחרים, כי זה כלל עולמי וזה בכל מערכות  החינוך 

בעולם משפיע, זה לא משפיע רק אצלנו. אני לא יודע מה יגידו בעוד 15 שנה, כשיתייצבו בסיום 

שנת הלימודים ילדים שהתחילו את מערכת החינוך שלהם היום, מה יגידו עליהם ומה יהיו 
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התוצאות. כי בחינוך לדאבוני מדברים היום, מהפכות היום, את התוצאות רואים רק בעוד 20 

שנה. 

זהו. 

תודה. 

 

הישיבה נעולה 

 

 

 

_____________      ______________ 

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

  ע' מנכ"ל העירייה


