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הוועדה הזו תעלה את זכרו של אייל משה שנפטר

לצערנו בהפתעה גמורה 9אייל היה יו"ר המינהל הקהילתי בעיר גנים ויצא לנו לעבוד
במשותף הרבה מאד שנים 9אייל היה אחד היו"רים הפעילים והמוצלחים שהיו לנו
במערכת וכפי שאמרתי אני חושב שזאת אבידה גדולה מאד גם לשכונה וגם לנו
כמנהלים קהילתיים 9היינו בהלוויה שלו ,אני הספדתי אותו בהלוויה ובהחלט בשמם
של כל היו"רים המנהלים ,כל משפחת המינהלים הקהילתיים ,אנחנו מביעים צער
עמוק על הליכתו בטרם עת ,יהי זכרו ברוך 9מכאן אני רוצה לעבור לנושאים יותר
משמחים ואחד זה ככה בשם כולכם נאחל ליהודית גרבידצקי מזל טוב ,יש לה יום
הולדת היום 9אז בהחלט בשם כולם מזל טוב 9ודבר שני ,משמאלי יושב חברי ,חבר
הנהלת העיר ,משה ליאון שבקרוב מאד יכנס לתפקיד יו"ר הוועדה למינהלים
קהילתיים ,יחזיק בתיק המנהלים הקהילתיים ,אני משוכנע שכולנו מאחלים לו
בהצלחה 9הוא כרגע לומד את הנושא ואני בטוח משה ,שאתה תצליח 9בכל מקרה
אנחנו פה לרשותך בכל דבר ועניין 9הצלחה שלך זאת הצלחה של ירושלים 9הצלחה
שלך זאת הצלחה של המינהלים הקהילתיים ,כפי שאתה יודע אני גדלתי שם ,צמחתי
שם ,זה הבית שלי ,אבל בכיף גדול אני אשמח להמשיך להיות שותף איתך במערכת
הזו שאני כל כך אוהב אותה 9מאחל לך בהצלחה בשם כולם 9טוב חברים ,יש לנו הרבה
סיבות להרים כוסית לחיים 9אז גם ליהודית על היום הולדת ,גם למשה להצלחה
בתפקיד החדש וגם לשנה טובה 9שנה טובה ומבורכת לכם ולכל בני משפחותיכם9
אריאלה ברכה לכבודך ,אריאלה שהחליפה את יוסי שרעבי במינהל תרבות ,פנאי
ספורט ,חברים האישה הנכונה במקום הנכון 9אני מכיר את אריאלה הרבה מאד שנים,
אנחנו עובדים במשותף שנים רבות ,אנחנו רוצים לאחר לך בהצלחה 9שוב ,כמו
שאמרתי למשה ,הצלחה שלך זה הצלחה שלנו ,הצלחה שלך זה הצלחת העיר ירושלים,
ולכן לי אין ספק שאת תצליחי כי את אישה רצינית ,את בולדוזר רציני ויחד עם כל
החרים כאן אני בטוח שתביאי אותנו למקום הנכון ,אז בואי נעשה עוד הפעם לחיים
לכבודך 9לחיים 9טוב חברים אני רוצה לתת את רשות הדיבור לאילה וול ,גם כן אחת
מהכוחות החזקים שיש לנו במערכת של אגף חברה ,בבקשה אילה9
איילה וול

מבקשים לעדכן את שמות כמה מנציגי העיריה

וההנהלות שפרשו ואנחנו מבקשים להחליף אותם 9ביובלים פרש צחי גולן נציג מנח"י
ואנחנו מבקשים להכניס את אלעד גבע 9בבית צפפה וצור בכר אנחנו מבקשים להכניס
מנהלת לשכת רווחה לילה נאסר במקום נרסלה פינרט ,ובבית וגן אני רק מעדכנת את
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מה שכבר אושר במועצה הקודמת ,אישרו נציגי עיריה חדשים להנהלת מינהל קהילתי
בית וגן שהיא עמותה חדשה ומינהל קהילתי חדש ,וגם על זה אפשר להרים כוסית אחר
כך ,אנחנו מאשרים את דני מועלם כנציג מינהל תפעול ,נועה זרמון ברנט כנציגת
מינהל תכנון ,שמרית קאופמן כנציגת מינהל קהילה ,דב פוקס נציג מנח"י ,לאה סלנט
נציגת מינהל פנאי ולאה בלאס נציגת החברה למתנ"סים9
תודה אילה ואני אין לי סיבה להתנגד לאף אחד

לורה ורטון

אבל בעיקר כי אני לא מכירה אף אחד מהשמות ,אני חושבת שבעתיד אם מחליפים
בעלי תפקידים היה רצוי למסור את השמות קודם שנדע במי מדובר ויהיה לנו זמן
לבדוק את זה ,קשה מאד כמו שאמרתי להתנגד ,אבל גם קשה לתמוך כשאנחנו לא
קיבלנו את המידע לפני הישיבה9
איילה וול

רק אתייחס ,התפקידים של נציגי עיריה בהנהלות

זה על פי תפקיד ,כלומר נציג מינהל תפעול זה תמיד מנהל הרובע ,נציג מינהל תכנון
זה תמיד מתכנן הרובע ,נציגת מינהל קהילה זה מנהלת הלשכה השכונתית ,נציג
החברה למתנ"סים זה תמיד המנחה השכונתי מטעם המחוז 9ובעצם היחידים שאנחנו
שהם פתוחים זה נציג מנהל פנאי ונציג מנהל חינוך ,שבדרך כלל זה מנהלי מחלקות
שמוכנים לעשות את התפקיד הקשה הזה9
לורה ורטון

כמו שאמרתי ,אני חושבת שהיה אפשר להוסיף את

זה לסדר יום ,בייחוד אם זה מובן מאליו לך ,אז אפשר היה קודם 9תודה9
מאיר תורגמן

אריאלה את רוצה לומר משהו? לא בסדר? טוב9

אני רוצה להעביר עדכון שכרגע אני מחכה לתשובה שלו 9אני עדכנתי את שלמה
רוזנשטיין שהוא ממונה על המינהלים החרדיים לגבי הנושא של הרב"טים ,קיבלנו
המון פניות ממינהלים קהילתיים לגבי הנושא של רב"טים 9אנחנו רוצים לעשות סלש
של חצי משרה ,רב"טים (רכז בטחון) לכל המינהלים הקהילתיים והיתה לנו בשבוע
שעבר פגישה עם ראש העיר למשה ולי ,ראש העיר הבטיח לבדוק את הנושא הזה9
מדובר בתוספת תקציב רק ל 21.9 -של  901,111ש"ח 9אני מתעקש על זה ואני מקווה
שתבוא תשובה חיובית מכיוונו של ראש העיר ,עוזי זה בהמשך למה שדיברנו ,בהמשך
למה ששלחת אלי 9אי אפשר מצד אחד לבוא לשכונות ולהתמודד עם מצב בטחוני קשה
ומיוחד ,בעיקר בשכונות התפר ,אבל זה לדעתי ,זה גורף בכל השכונות 9ומצד שני לא
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לתת מענה מינימאלי ,אז אני חייב להזכיר את זה כי הגיעו אלי המון פניות ואני מקווה
שראש העיר ישכיל לתת תשובה מתאימה בנושא הזה 9נושא שלישי שנדבר עליו ,זה
הפסקת קניית שרות ממנהל דרום ,גוננים ,אנחנו דיברנו על זה בישיבת המינהל
הקודמת 9בישיבת המינהלים הקודמת שהיתה אני הסברתי את הסיטואציה ולצערי
המצב רק נהיה גרוע יותר ולא נותרה ברירה אלא להעביר את ההליך הזה לבית
המשפט 9היום כל הנושא הזה נמצא בבית המשפט ,מטופל על ידי הלשכה במשפטית,
ועל ידי עורך דין שהעירייה שכרה לטובת העניין הזה כך שאנחנו מנועים מלקבל כל
החלטה אחרת ממה שמנחה אותנו גם העורך דין וגם המתווה שבית המשפט קבע 9אני
חייב לציין ולחזור על זה פעם נוספת שלפני שכל התהליך הזה קרה אני הזמנתי את
עצמי לישיבת הנהלה בגוננים 9הסברתי לחברים מה המשמעות שיכולה לצאת מכל
הסיפור הזה ,וכפי שאמרתי עוד באותה סיטואציה ,הגיע איזה חבר הנהלה והפך את
כל הישיבה בצורה מאד לא מכבדת ,לא כלפי אבל כלפי החברים שלו 9היום למעשה
באופן אפילו לא פורמאלי ,מלבד שני חברים ,אין הנהלה שם 9שני חברים שהם לוקחים
על עצמם את האחריות ועושים גם במישור הכספי לטעמי ,עבירות 9אבל זה אמרתי ,יש
עורך דין ,יש בית משפט שהנושא נמצא לפתחו ולכן אני מביא את זה עוד הפעם כאן
לוועדה 9אנחנו נעביר כנראה את כל השירות של מינהל דרום למינהל קהילתי אחר9
אנחנו יושבים ומתייעצים בין המינהלים כדי שהמערכת עצמה לא תיפגע ,כדי
שהתושבים לא יפגעו ,כדי שהעובדים שעובדים במינהל לא יפגעו 9אז אנחנו עושים
מאמצים מאד גדולים ,למרות שיש כאן אנשים במערכת הזאת של גוננים שלוקחים על
עצמם את הקרדיט שהם דאגו למשכורות ,תסתכלו בפייסבוק ובכל מיני מקומות ,שהם
דאגו למשכורות ,הם ביטלו את העיקולים ,הם עשו הכל ,אז כיוון שזה לא מטריד אותי
מי עשה ,מטריד אותי יותר איך אנחנו דואגים למערכת עצמה ,אני לא מתכוון לא
להגיב ולא להתייחס לנושא הזה ,ואני מבין שיש כמה אנשים שרוצים לדבר על הנושא
הזה אז בבקשה 9מי שרוצה לדבר 999בבקשה9
לורה ורטון

קודם כל אמרת עם קצת זהירות שלטעמך נעשו

עבירות ,אני הייתי נזהרת ,אני לא ראיתי שום עדויות ,שום דבר999
מאיר תורגמן

את יודעת מה שאני יודע?

לורה ורטון

לא 9אני אומרת לטעמי999
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מאיר תורגמן

אז אל תגידי לי מה להגיד ומה לא להגיד9
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אני לא אמרתי לך לא להגיד 9אמרת בזהירות

ובעיני לא נכון לומר את הדברים האלה 9אני לא ראיתי שום עדויות כאלה ,לא הגישו,
לא הציגו לפנינו שום מסמכים שהם עדויות לכך ,גם אין ,אם יש בעיה אתה יכול
להגיש תביעה ,יש כל מיני דברים ,אתה יכול לדווח במשטרה ,אם לא עשית את זה אז
אני חושבת שזה לא נכון ככה לדבר9בהמשך לזאת ,אני חושבת שהם מסתכלים על
החומר ,יש הרבה סיבות להתנגד להחלטה הזאת 9קודם כל ,בכלל ההתערבות ,מי
שמכיר קצת את ההיסטוריה ,ואני קצת מכירה ,אני חושבת שעצם זה שהעירייה מנסה
להתערב ובכח להנחית על המינהל מנכ"ל זה כל ההתחלה של הבעיה ,ואני חושבת
שההתנהלות לאחר מכן היא פשוט המשך לאותה הגישה הלא נכונה 9המינהלים
הקהילתיים ,ככה אני הבנתי ,אמורים לשרת את התושבים 9היו בחירות ,אנשים נבחרו
וצריכים ,העירייה צריכה לכבד את מי שנבחר ,עצם זה שהם נבחרו ,ולא לנסות לכפות
עליהם דברים 9בנוסף ,אני חושבת שההצעה פה לבטל רטוראקטיבית ,פשוט החלטה
שערורייתית 9נאי לא יודעת איך אפשר עכשיו להגיד שרוצים לבטל בדיעבד דברים
שהיו וקרו בשנה האחרונה 9בנוסף ,לבטל רשות שימוש זה צעד ממש חמור בעיני
שהעיריה לא דאגה לעשות כמעט בשום מקרה אחר ,גם לא כשהיו מקרים של גזענות
מוכחת בבתי ספר ,גם כשהיו כל מיני עבירות של עמותות מכל מיני סוגים כולל
הגשות תלונות למשטרה 9אני לא רואה איך אפשר להציע בכלל כזה דבר 9וההצעה
כאן להביא משהו אחר במקום הוא גם דבר לא רציני 9אם יש בעיה עם ההנהלה ,רוצים
לעשות עוד בחירות ,ויהיו עוד בחירות בקרוב ,אז אפשר 9אבל לבוא עכשיו ולהגיד
שהסכם שהעירייה חתמה עליו לפני כך וכך זמן לא מתקבל על הדעת 9הרעיון שרוצים
להפסיק את ההתקשרויות ,כאילו התקשרויות זה לא קשור לכסף ,גם לא הגיוני ,לא
מקובל ,גם לעשות הכל רטרואקטיבית ,גם לנסות לבטל את רשות שימוש של גוף פועל
ש ל אנשים שנבחרו על ידי התושבים ,וגם להציע משהו אחר ,שמשמעות הדבר היא
שהתושבים לא יקבלו שירותים עד שהעירייה תעשה משהו אחר ,ערטילאי שלא
בהסכמתם של התושבים ,לא נכון לכן אני מכל הטעמים האלה מתנגדת לכל הסעיפים
של הצעת החלטה9
מאיר תורגמן

תודה 9אילן9

הקלטה ורישום חברת ספידי קול בע"מ

וועדת מנהלים קהילתיים

אילן אזרחי

6

.9.9.9

אילן מזרחי יו"ר מינהל גינות העיר 9אני רק מבקש

לדייק את ההגדרה של הסטאטוס 9זה מופיע כאן בניסוח של הצעת החלטה ,אני לא
חבר הוועדה ,אני רק רוצה להבהיר שהגיעו נציגים מטעם העירייה לישיבת הוועד
המנהל של הנהלת גינות העיר לפני כשבוע 9הציגו את הבעיה ,הודיעו לנו שיש
בכוונתם להביא לנו הצעה מפורטת שאנחנו ניקח על עצמנו לתקופה קצובה את הנושא
של ניהול הכספי ובעצם להיות הפלטפורמה המשפטית עבור מה שמתרחש שם באזור
של גוננים 9הוועד המנהל הקשיב ,החליט שהוא יעיין בהצעה לכשתגיע ,כרגע לא
היתה הצעה אצלנו 9הקמנו כבר צוות שידון בדבר הזה ,אבל שלא ישתמע פה ,וכן
משמתע ,אני מבקש לשנות את הניסוח הזה שההנהלה קיבלה החלטה בעניין הזה,
ההנהלה לא קיבלה החלטה 9היא עשויה לקבל החלטה או חיובית או שלילית או כל
מיני התניות9
מאיר תורגמן

אתם בכלל לא קשורים להחלטה9

אילן אזרחי

אני רק קורא 9כתוב כאן פירוטים שניתנו לתושבים

ינתנו בשלב ראשון על ידי מנהלים קהילתיים סמוכים (גינות העיר) 9אז זה 999אני מבקש
להבהיר 9אין בגינות העיר כרגע החלטה 9אנחנו פתוחים לכל תרחיש9
מאיר תורגמן

אין בעיה 9אז אנחנו נוריד את גינות העיר9

אילן אזרחי

אנחנו מבינים את המורכבות של הנושא אבל

הנושא הרבה יותר מורכב מאשר סתם לקלוט איזשהו שירות שמידי פעם העירייה
מבקשת ממנהל זה או אחר 9אז רציתי רק שהדבר הזה יובהר כמו שצריך 9תודה9
מאיר תורגמן

מאה אחוז 9איתי9

איתי גוטלר

אני מצטרף לברכות לכל החדשים בתפקידים

השונים ,בהצלחה גדולה 9וממך מאיר אני מניח שניפרד בפעם הבאה ונכיר לך תודה גם
כן ,על כל העבודה 9אבל אני כן יגיד אני כמובן לא יהיה ,יישר כח על הכל 9אני רוצה
קודם כל להתייחס לעניין המנהל 9עד כמה שאני מבין מנהלי המינהלים מונו על ידי
לא העירייה ,אלא על ידי החברה למתנ"סים9
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מאיר תורגמן

כך במקרה הזה9

איתי גוטלר

כך במקרה הזה 9אני גם ספציפית כן מכיר את

מנהל המינהל המדובר ,ואני זוכר אותו דווקא לטובה מההתנהלות שלי כיו"ר אגודת
הסטודנטים בתפקידו הקודם בגבעה הצרפתית 9אז זה אני רוצה בשביל הפרוטוקול9
אני  ,הבעייתיות שאני מוצא בהחלטה הזאת מאיר ,זה שאני מרגיש שמה שנמצא פה
בסכנה ,ולזה אני דורש הבהרות ,מבחינתי זה עתיד העובדים במינהל ,זה אחד 9שתיים,
אני חושב שהניסיון ליצור מינהל קהילתי שמשלב בין שכונות מעורבות עם מאפיינים
שונים ,חלקם סוציו-אקונומיים גבוהים יותר ,חלקם נמוכים יותר ,זה משהו שאני מאד
מאד בעד 9אני גם הייתי במקרה במבנה של מינהל קהילתי גוננים ,אני חושב שיש המון
פוטנציאל עתידי בשכונות הקטמונים ,רמת תכנון ובניה ,מי כמוך יודע ,וגם ברמות
אחרות 9ולי פשוט מרגיש שהחלטה שכזו יש בה סכנה להעמיד את שני הדברים
בעניינם9
מאיר תורגמן

בגלל זה זה קרה9

איתי גוטלר

לא 9אני חושב שיש פה בעיה אחרת של פוליטיקות

בתוך ההנהלה הזאת שאני לא מצליח להבין עדיין מי מו מה 9זה משהו שאני לא999
מהכיוון הזה אני לא זה 9אני לא בעד ההחלטה הזאת ,אלא אם כן יובהר אחרת ,בגלל
ההשלכות העתידיות גם על עתיד העובדים ,שהם בסוף אנשים מאד יקרים שעושים
עבודה במסירות ,והם להבנתי מתנגדים להצעה הזאת מהמקום הזה 9והדבר השני ,אני
בעד שימשיך להיות מינהל קהילתי גוננים שמשלב את על הזה וזה מה שחשוב לי 9אם
אני ישמע אחרת אולי999
מאיר תורגמן

מאה אחוז 9יולי ,אולי תגיד כמה מילים9

יולי בן לביא

טוב הנושא מורכב 9וההחלטה להפסיק את פניית

שירות ממינהל קהילתי גוננים היא החלטה שנובעת מהדיונים בבית משפט 9מאחר
והשופט בדיון האחרון העיר שהעירייה לא יכולה באבחה אחת מהרגע להרגע ,לבוא
ולהודיע שהיא מפסיקה את ההקצבות 9היא צריכה לתת התראה וצריכה להודיע 9ויש
חוזה קניית שירות ולכן על פי חוזה ההתקשרות מחויבת העירייה  61יום לפני להודיע
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מראש שהיא מפסיקה את קניית השירות 9וכדי לא לפגוע בתושבים ,וכדי לא לפגוע
בעובדים ,וכדי לאבטח את המשך קבלת שכרם היא צריכה לדוג למערכת אלטרנטיבית
שתדאג למתן השירותים ,ותדאג לשלם שכר לעובדים ,וגם העירייה יחד איתנו ,יחד עם
החרה למתנ"סים טרם גיבשה החלטה סופית מה יהיה בסופו של דבר במרחב של
גוננים 9אני יודע בדיונים עם ראש העיר שהיו ,שלפחות הכיוון הוא שכן יהיה מבנה
אירגוני של מינהל קהילתי באזור גוננים וקטמון ח' ט' אחוד 9בשלב הבא אחרי בא
נגיד ,אחרי שהדיונים בבית משפט יסתיימו ,ואחרי שהמשבר פחות או יותר הנוכחי
יגיע לפתרונו ,כן מדובר לתת את המינהל למרחב הזה של גוננים וקטמון ח' ט' מבנה
אחוד 9בשלב הזמני ,בשלב הביניים ,נראה איך להמשיך את השירותים ואיך להמשיך
את ההעסקה של העובדים ,וזאת המטרה 9וזה באמצעות מינהלים קהילתיים בסביבה9
אחד מהם זה אולי גינות העיר ,אבל זה שלב ביניים ,לא השלב הסופי9
רק שאלה ,בקצרה 9אתם בקשר עם העובדים על

איתי גוטלר
זה? בקשר עם הוועד שם?

תראה ,כל הקטע ,כל הטיפול ,אני חייב להגיד גם

יולי בן לביא

מאיר בסגן ראש העיר וכיו"ר הוועדה ,וגם אנחנו פועלים במישור הזה בזהירות רבה
ובהתאם להנחיות הייעוץ המשפטי 9כן יש מגעים עם העובדים 9העובדים פועלים ,יש
להם נציגות 9והם גם אני חושב המטרה שלהם להבטיח את שכרם ולמנוע זעזועים9
אנחנו נשתדל ככל שנוכל 9שהעובדים לשמור עליהם כמה שניתן 9אני אומר המצב הוא
לא פשוט 9הוא מורכב מאד9
מאיר תורגמן

עינב9

עינב בר

אז קודם כל אני מצטרפת לברכות לכל גם

הנכנסים לתפקידים החדשים ,הרבה בהצלחה ,וגם מאיר באמת עבודה משמעותית ,אני
ראיתי את זה במהלך הקדנציה נוכחית 9אני חושבת שעשית הרבה למינהלים
הקהילתיים ובאמת כל הכבוד 9אני מקווה להיות כאן ולהיפרד ממך כשזו תהיה
הוועדה האחרונה 9בעניין הספציפי הזה אני מרגישה קצת אי נוחות עם ההחלטה הזאת
בגלל אחד ,שזה אמת נושא מורכב מאד 9אנחנו מבינים שבאמת יש כאן החלטה שהיא
מאד מאד רגישה 9אני מרגישה עדיין שלאור העובדה שלא התקבלה החלטה על עתיד
גוננים ואנחנו לא כל כך יודעים כמו שנאמר פה ,וחיזק לי את הדברים עכשיו ,סליחה
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שאני לא זוכרת את השם ,אבל הוא חיזק לי את התחושה הזאת שבאמת כל עוד אנחנו
לא יודעים מה הולך להיות עוד יותר קשה לי לקבל החלטה 9כלומר ,כל החלטה יכולה
לפגוע בסופו של דבר בעתיד גוננים 9ובשלב רגיש זה אני חושבת שזה לא נכון לעשות
את זה 9אני גם לא חושבת שזה נכון כי כרגע זה נמצא בדיונים בבית משפט ולאור שני
הדברים האלה אני מרגישה שאנחנו צריכים קצת יותר סבלנות לראות באמת מה
הכיוון הנכון 9מדובר פה באמת באזור משמעותי בירושלים לכולנו 9צריך להגיד גם אם
אנחנו מסכימים וגם אם לא 9אין לי ספק בכלל שכל הנוכחים בוועדה הזו עתיד גוננים
יקר להם וחשוב להם ובגלל הדבר הזה אני מרגישה שכרגע זה לא נכון לקבל את
ההחלטה 9בואו ניתן רגע למינהל גם להתמודד עם הפוליטיקות שאני מניחה999
מאיר תורגמן

אין הנהלה9

עינב בר

אז אני אומרת 999ההחלטה הזאת כרגע היא

להחליט על העתיד 9זו התחושה שלי9
מאיר תורגמן

אבל חסר לך 999תקשיבי עינב ,חסר לך חומר9

עינב בר

אז אני אשמח שתגיד לי מה חסר9

דובר בלתי ידוע

אני אשמח להגיב מהצד של העובדים גם 9כי אנחנו

גם כאן 9מתישהו שיהיה אפשרות9
מאיר תורגמן

חסר לך חומר ,העובדים ,אנחנו מטפלים בהם 9אבל

העניין הוא כאן שמתחילת הדרך ,ממתי שנבחרה ההנהלה הזאת היא לא הצליחה פעם
אחת להגיע להסכמה 9עכשיו זה לא מתבטא מאיזשהו דבר עקרוני ,זה מלחמה בין
הקבוצה של יוסי סעידו לבין הקבוצה של קטמון ח' ט' 9תקשיבי זה לפנצ'ר גלגלים של
המנהלת הקודמת ,זה להרים לזרוק כסאות 9ואני באתי להנהלה הזאת ,יושב כאן היו"ר
הוא יכול להעיד 9באתי כשכבר כלו כל הקיצין 9באתי ואמרתי ,חברה ,אני מבקש מכם
תתעשתו ,תשבו ביחד ,תגיעו להבנות ,לא קרה לי דבר כזה בשום מינהל קהילתי
בירושלים 9לא סיימתי לדבר ,אני לא רוצה חלילה להשמיץ ,נכנס חבר הנהלה
והתחיל 999אני לקחתי את הרגליים שלי ועזבתי את המקום 9זה כבר לא 999זה הם
ביניהם 9עכשיו נכון לרגע זה אין הנהלה 9יש שני חברים מתוך ההנהלה שעושים מה
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שהם רוצים 9מוציאים שיקים ,מוציאים כספים בלי וועדת כספים ,בלי הנהלה
שמאשרת את זה 9עכשיו בית המשפט נתן לנו טווח לעשות את התהליך הזה 9אני לא
סתם עושה אותו כי דברים לא ברורים ,כי דברים לא רגישים 9ההחלטה היא לצאת
לבחירות חדשות 9ואנחנו עושים את זה במרץ  21.6בעזרת השם 9הכוונה היא 999ולכן
אני מסביר את זה שוב ,מי שקיבל את ההחלטה לפרק את גוננים זה ההנהלה של
גוננים 9זה לא אנחנו 9אנחנו היה לנו אורך רוח וסבלנות יותר מידי ,במשך שלוש וחצי
שנים 9אמרתי להם באותה ישיבה ,אמרתי להם חברה ,קחו לכם שלושה ארבעה
חודשים ,תתארגנו תעשו סדר ביניכם ,אני יקבל כל החלטה שלכם 9זה לא צלח 9מה אני
יכול לעשות יותר מזה? עכשיו כל התהליך ,עינב ,כל התהליך כדי לא לפגוע
בתושבים ,כדי לא לפגוע בעובדים ,אנחנו מתמודדים עם זה999
עינב בר

אין לי ספק לרגע שכולנו מסתכלים על אותה999

מאיר תורגמן

לא 9אבל ההתמודדות עם הבעיות999

עינב בר

לצד ההחלטה הזאת אנחנו אומרים בצורה ברורה

שאנחנו רוצים עדיין לנסות999
מאיר תורגמן

ברכה9

ברכה אדלשטיין

ברכה אדלשטיין בקה 9אני לא אתייחס לצד

המשפטי כי אני לא משפטנית ,ואני לא יודעת 9אני אביא את זה מזווית ראיה של
יו"רית מנהל קהילתי 9אני חושבת שבמנהל קהילתי גוננים קרה משהו מאד לא טוב
בקדנציה הזו כי ההנהלה בראשיתה היו קשיים בתפקוד ולהבנתי הודח יוסי סעידו
שכל מי שמכיר אותו יודע שהוא אחד מהיו"רים הטובים שיש לנו במנהלים
הקהילתיים 9עד כאן 9עכשיו כשהתחלף ,אנחנו לקחנו על עצמנו מנהל קהילתי בקה
רבתי את הנושא של הגיל הרך כי זה מה שיכלנו כאילו לתרום לעזרה 9אני מצטערת
לספר לכם שבוקר אחד שאני במנהל מגיעה נרדה מהתחלה חכמה נסערת לחלוטין9
מנהל קהילתי גוננים הוציא הוראה לספק המזון לא לספק מזון לילדים 9היא באחת
עשרה בלילה אומרת אתה תספק את המזון המינהל הקהילתי של בקה רבתי ישלם וזה
לא משנה איך יהיה 9חברה ,אני לא יודעת איך אתם מרגישים 9אבל אני באותה ישיבה
שהיינו שם ויוסי שרעבי הגיע עם הסיפור שלו שהביאו לו משטרה 9ועם הסיפור שאני
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מספרת לכם כרגע ,אני חושבת ,לא יודעת ,אין לי סמכות לדבר בשם המנהלים
הקהילתיים ,אבל אני יגיד לכם את עמדתי כיו"ר מינהל וכאזרח בכלל 9ההתנהלות
הזאת היא התנהלות שמבחינתי חוצה כל קו אדום 9יש איזה שהם גבולות שאסור לאף
אזרח לעבור 9מנהל קהילתי גוננים נוטל לעצמו איזושהי חרות שאין לי מושג מאיפה
הוא לוקח לעצמו את החרות הזאת 9אני לא יכולה לתת את ידי לעניין הזה 9אז אין לי
בהתנהלות הזאת צריך למצוא משהו לטובת התושבים ,אבל אי אפשר שמצד אחד יגידו
לא לתת אוכל לילדים ומצד שני יגידו תתמכו בי 9אי אפשר להזמין שוטרים ליוסי
שרעבי ולהגיד תתמכו בי 9חברה ,מבחינתי זה לא הולך 9זהו אז אני מבקשת להביע רק
כאן איזושהי עמדה מוסרית 9תודה ושנה טובה לכולם9
שמי הנרי ליבנה ואני יו"ר מינהל דרום גוננים9

הנרי ליבנה

נאמרו פה הרבה דברים על המינהל שאינם נכונים ,וזה מילה עדינה 9זה מילה עדינה
מאד 9בישיבה הקודמת של וועדת מינהלים הוחלט שהעניין הזה יעלה להנהלה כדי
שיהיה לנו אפשרות להגיב בשמנו ,לא נעשה הדבר או שירד מסדר היום ולא עלה9
אחרי כן היה בישיבת ,עוד פעם בישיבת המינהלים הקהילתיים אמרו שזה צריך להדיין
בבית משפט ,זה לא עלה עוד פעם הסיפור שלנו 9וכמו שאתם יודעים היום זה נמצא
בבית משפט 9אני חושב שני דברים לפני שאני יוסיף לכל מה שנאמר פה 9שדבר ראשון,
כרגע זה מתנהל בבית משפט ,אני חושב שצריך לחכות לזה ולא להגיע כרגע לאיזשהו
מסקנה 9הדבר השני לגבי הסיפור הזה 9אני חושב ששוב ,צריך להעלות את הסיפור הזה
לישיבת הנהלה כדי שיהיה לנו את האפשרות להגיב ,ולתת לשאר חברי ההנהלה
להגיב 9זה דבר אחד שנוגע לסיפור הזה 9אני חושב שזה ,אני חושב ש 999הנהלת עיריית
ירושלים 9זה דבר אחד 9לגבי העניין הזה ,אני יעבור נושא נושא לפי מה שהם אמרו פה,
אם אפשר 9בית המשפט ,בית המשפט ,אנחנו לקחנו את העניין אז מה שקרה הנושא
כרגע עומד על מה הלכנו ,על מה אנחנו 999כל הסיפור הזה עומד 9הסיפור הזה עומד
על דבר אחד בלבד ,הרצון שלנו 999כפו עלינו מנהל זמני ,לשלושה ארבעה חודשים ,זמן
שלא הסתיים 9ביקשנו לצאת בצורה מסודרת למכרז ,אמרנו לו שהוא מוזמן להכנס
לתוך המכרז הזה ועד היום אין מכרז ואין כלום 9ועד היום אנחנו מחכים 9עכשיו ,לא
הסתדרנו עם המנהל 9לא העובדים ,ולא אנחנו נציגי הציבור 9ובניגוד למה שמאיר
אומר וצר לי ,שזה לא שני חברי הנהלה 9בישיבה שבה זה אושרר העניין הזה של
המנהל היו שמה שבעה נציגים ,שבעה נציגים רבותי ,גם קטמונים ,גם גוננים ,ולבוא
ולטעון שזה רק קטמונים999
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מאיר תורגמן

.9.9.9

אני אמרתי שני חברי הנהלה לגבי הוצאת

הכספים 9אני לא אמרתי999
הנרי ליבנה

חכה שניה ,אני יגיע לזה 9אל תדאג ,אל תדאג,

לכל דבר יש לי מענה9
מאיר תורגמן

אני נראה לך מודאג?

הנרי ליבנה

לא9

/יהודית

הנרי אני חייבת להגיד משפט אחד 9רגע שניה

אחת ,כי אתה אומר דברים לא נכונים 9שבעה אנשים אתם אמרתם להם שלום 9אני
מתחילה ביוסי סעידו ,סליחה שניה 9אחר כך מנהל המינהל הקהילתי לא התאים לכם,
לאחר המנהל הקהילתי לא התאים לכם היועץ המשפטי ,תן לי שניה להגיד את
הדברים הלא נכונים ,דני פלג לא התאים לכם ואחרי דני פלג מנהל המינהל הקהילתי
שגם לא התאימה לכם ,סליחה ,מנהלת המעוז שגם לא התאימה לכם9
לורה ורטון

יהודית לא היה לך רשות דיבור 9הוא היה באמצע

הדברים שלו9
מאיר תורגמן

אל תתערבי9

לורה ורטון

אני מתערבת ,אתה לא ממלא את תפקידך9

מאיר תורגמן

אני ממלא את תפקידי יותר טוב ממך 9שבי בשקט

בבקשה9
הנרי ליבנה

קודם כל כמו שאתם רואים אני לא מתערב ולא

נכנס לדברים של האחרים 9אני לא מפריע לאף אחד ,לא מתערב לאף אחד ,לכן אני
מבקש לא להכנס לדברי ,תודה רבה9
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מאיר תורגמן

.9.9.9

הנרי ,תיגש לעניינים שלך ותתמצת את הדברים

בבקשה9
אין בעיה ,אבל העלו פה הרבה טענות ,אני חייב

הנרי ליבנה
להגיב להם9
מאיר תורגמן

מאה אחוז תגיב9

הנרי ליבנה

תודה 9עכשיו ,כמו שאמרתי אז מזה שורש העניין,

ביקשנו והיו שבעה חברי נציגות 9אני יכול להגיד לכם את השמות ודי אורבך והילה999
מאיר תורגמן

בא בא בא זה לא מעניין9

הנרי ליבנה

אין בעיה אז היו שבעה והיתה החלטה וגם עיריית

ירושלים 9עכשיו ,לגבי999
מאיר תורגמן

עינב ,להגיד את השמות מי היה שם ,נו ברצינות9

הנרי ליבנה

אין בעיה ,אמרת שיש מלחמות ,אז אני אומר שאין

מלחמות ,יש דברים שיש חילוקי דעות ויש דברים שאנחנו מסכימים גם עם הקבוצה
השניה ,וזה בסדר וזה כמו כל מינהל וכל עירייה וכל כנסת 9וזה בסדר ,לא כולנו
מסכימים על אותו דבר 9לכן אני חושב שלהגיד שיש פה שתי קבוצות שנלחמות ,אנחנו
הגענו להבנות עם הקבוצות השניות ואנחנו עובדים בצורה די מסודרת 9עכשיו ,לעניין
המשפט 9מה המשפט קבע בצו ביניים? אחרי שהוחלט להפסיק לנו את הכספים לקחנו
את זה לבית משפט 9בית משפט קבע בצו ביניים ,הלכנו לצו ביניים ,מה השופט קבע?
וקודם כל אני רוצה גם להוסיף פה לברכה יו"רית 9אני חושב וכמו שאני סימסתי לך,
אם את לא יודעת את כל העובדות אני מבקש ממך לא להעלות את זה לפורום הזה 9אם
אפשר להגיד 9אבל העובדה היא לא נכונה מהסיבה הפשוטה שהאוכל הזה כמו שאני
סימסתי לך הגיע 9ואנחנו עם הספקים גם עם הקייטרינג וגם כן עם ארוחות הבוקר עם
אדיקה ,היינו בקשר רצוף איתם והם קיבלו את הכסף והאוכל הגיע ופשוט מאד עשו
לנו דה-לגיטימציה ,אבל זה בסדר ,הילדים קיבלו את האוכל9
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מאיר תורגמן

הנרי אתה מוכן להתייחס בבקשה?

הנרי ליבנה

אני מתייחס 9היא נכנסה לנושא מאד כאוב,

.9.9.9

שאנחנו לא מספקים את האוכל ,אני חייב להגיב על זה9
דובר בלתי ידוע

גם היום לא הגיע האוכל9

ברכה אדלשטיין

האוכל הגיע כי אנחנו שילמנו 9הייתי נוכחת שם9

תראה ,אם הייתי שומעת מפי השמועה זה סיפור אחר 9הייתי במנהל באותו יום9
הנרי ליבנה

גב' ברכה ,את רוצה שנרים טלפון למר אדיקה

ולמר999
מאיר תורגמן

הנרי999

הנרי ליבנה

בסדר ,לא ,מאשימים אותנו שאנחנו לא999

מאיר תורגמן

אבל אתה מוכן להתייחס בבקשה?

הנרי ליבנה

כן 9עכשיו לגבי הצו ביניים השופט המחוזי קבע

כמה דברים 9א' כל החוזים שמול עיריית ירושלים אל מול מינהל קהילתי גוננים לפיו
אסור על עיריית ירושלים לשנות את הסטאטוס שלהם9
דובר בלתי ידוע

עד סוף דצמבר9

הנרי ליבנה

אסור 9בית המשפט המחוזי 9בסדר ,עד סוף דצמבר9

אבל עכשיו999
דובר בלתי ידוע

ההחלטה שמאיר מדבר עליה היא על  ,21.6לא עד

סוף דצמבר9
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.9.9.9

דובר בלתי ידוע

אני מציע לתת להנרי לדבר999

הנרי ליבנה

כן 9כל הזמן קוטעים אותי 9החוזים כרגע שמול

עיריית ירושלים ומול מנהל קהילתי גוננים עד דצמבר תקראי לזה מה שאת רוצה ,הם
כרגע תקפים9
תגיד אתה מוכן לא להגיב לכל אחד מה שהוא

מאיר תורגמן
אומר ,תתייחס לעניינים9
הנרי ליבנה

בסדר ,אבל מתקילים אותי9

מאיר תורגמן

אבל כל אחד999

הנרי ליבנה

תבקש מהם לא להגיב אז אני לא יפריע להם9

תבקש מהם לא להגיב כדי שאני יוכל לסיים 9זה לגבי העניין של החוזים שהם עד
דצמבר 9דבר שני999
מאיר תורגמן

בלתי נסבלת האישה הזאת9

הנרי ליבנה

הדבר השני ,עיריית ירושלים והחברה למתנ"סים

על פי פסק999
מאיר תורגמן

מפגרת9

לורה ורטון

מאיר תשמור על הפה ,באמת9

מאיר תורגמן

אני אשמור על הפה?

לורה ורטון

כן 9אני מקווה שאתה מסוגל9

מאיר תורגמן

תמשיך9
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הנרי ליבנה

.9.9.9

תודה 9השופט קבע באופן הברור ביותר שעל

עיריית ירושלים והחברה למתנ"סים להחזיר את כל הכספים למנהל קהילתי גוננים 9זו
עובדה קיימת 9והביאו לשמה רואה חשבון מטעם בית המשפט מכיוון שהחברה
למתנ"סים לא הייתה מוכנה להגיע למתווה מסוים ,אז כרגע רבותי יש שמה רואה
חשבון של בית המשפט שבא ועוד יותר מזה הוא השאיר אותי ועוד נציג כיו"ר וועדת
כספים ,כמורשה חתימה 9עד כדי כך האמון שלו שמנהל קהילתי גוננים הוא גבוה9
הכל ,גברת אריאלה אני עוד פעם מבקש לא להפריע לי ,הבית משפט ,השופט ,כן,
אנחנו מדברים פה9
לא מדברת על בית המשפט 9עיריית ירושלים

אריאלה רג'ואן

עמדה בחלקה האם אתה יושב כאן לפני כל הפורום הזה ויכול לומר בלב שקט אני999
הנרי ליבנה

השופט999

אריאלה רג'ואן

לא השופט999

הנרי ליבנה

עוד פעם קוטעים אותי999

אריאלה רג'ואן

אני יושב כאן בלב שקט ,מול כל היושבים כאן,

שאני העברתי את כל הכספים שעיריית ירושלים שילמה לי לכל הגורמים שלא קיבלו
כסף 9זה מה שאני רוצה לשמוע ממך 9ואני רוצה שכל הנוכחים פה ישמעו 9או האם
אתם לא העברתם את הכספים999
הנרי ליבנה

אני יענה לך9

אריאלה רג'ואן

כי פה999

הנרי ליבנה

אני יענה לך9

אריאלה רג'ואן

מבחינתנו זה הכי חשוב9
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הנרי ליבנה

.9.9.9

אריאלה אני יענה לך 9עם כל הכבוד ,השופט קבע

שיהיה רואה חשבון 9עכשיו הרואה חשבון999
אריאלה רג'ואן

מה זה קשור למה ששאלתי?

הנרי ליבנה

עכשיו הרואה חשבון ,הרואה חשבון עכשיו קיבל

על עצמו על פי החלטת בית משפט כל שקל של העמותה הוא אמור להשגיח והוא
יקבע לאן זה הולך 9עכשיו אם את אומרת לי לעשות משהו בניגוד לחוק ,אז אני לא
יעשה את זה9
אריאלה רג'ואן

לא אתה הבנת בדיוק מה אני אמרתי לך9

הנרי ליבנה

יש ,השופט קיבל את כל הנתונים999

מאיר תורגמן

אריאלה 999הנרי תסיים 9תסיים בבקשה9

הנרי ליבנה

תודה רבה ,אז אני אסיים 9השופט קבע באופן

הברור ביותר והוא קיבל את כל הנתונים 9גם את כל מה שמאיר שלח ,אני לא יודע אם
הוא שלח או כן שלח לשופט ,את כל מה שהעורך דין שלח ,אנחנו שלחנו את כל
הנתונים יושבים בבית המשפט 9לא הוסתר שום דבר 9הכל נמצא אצל השופט 9ולבוא
ולהגיד לי כאילו שאני עשיתי מעשה כשיש אצל השופט 9אני חושב שעדיין בית משפט
זה עדיין מוסד שאנחנו צריכים999
מאיר תורגמן

הנרי ,תודה רבה9

הנרי ליבנה

לא לא אני רוצה עוד999

מאיר תורגמן

תודה רבה9

הנרי ליבנה

לא אבל היא קטעה אותי999
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.9.9.9

מאיר תורגמן

אתה רוצה לדבר עם אריאלה תדבר איתה אחר כך9

הנרי ליבנה

לא 9אבל תן לי לסיים 9עוד דקה וחצי אני מסיים,

עוד דקה וחצי 9אוקי ,עוד דקה וחצי 9עכשיו לגבי ההנהלה ,הנהלה כמו שאמרתי גם
לבית המשפט קורה שאנחנו מתנהלים בצורה מסודרת 9יש לנו את כל המסמכים,
העובדים מאד חשובים לנו ,מאד חשוב לנו המינהל הזה 9אני חושב שזה יוצר תקדים
רע אם יהיה העברה של תקציבים ממקום למקום כי מחר במקום מאיר יבוא מישהו
אחר במקום ראש עיר יבוא מישהו אחר ואותו ישיבה ,ברכה או מישהו אחר יחליט
להעביר את זה למקום אחר 9לכן אני לא חושב שצריך לייצר את התקדים הזה 9יש
כרגע בית משפט הוא יקבע אם מה שעשינו אינו ראוי 9הוא יקבע אם אנחנו בסדר 9על
פניו השופט קבע שאנחנו בעמדה הצודקת ולכן אנחנו ,אני חושב שצריך את הנושא
הזה להעלות או לחכות להחלטה של השופט ולתת לסיפור הזה להגיע לסיומו ואני
רוצה להגיד שההנהלה הזאת ,למרות כל הקפאת הכספים שהייתה בלתי חוקית על פי
המשפט ,התנהלה בצורה הטובה ביותר 9והיא פורחת ואוכל מגיע ואנחנו עם הספקים
בצורה הטובה ביותר עובדים איתם9
מאיר תורגמן

תודה 9שייקה9

שי קהלני

שלושה דברים בקצרה ללא וויכוח 9אחד ,אני

חושב שמנהל גוננים ,חשוב לומר את זה ,מה שנקרא בשנים האחרונות נחצו כל הקווים
האדומים שחוצים בעצם שמבדילים בין הנהלה ציבורית שתפקידה לייצג את השכונה,
לקבוע מדיניות ,להוביל מה שנקרא ,לייצר שיח קהילתי ,לבין הדרג המקצועי 9אני
אומר את זה משום שזה בהחלט גם לבאות אבל זה בהחלט משליך גם לסיפור הזה9
ההתנהלות הזאת במובן הזה היא בלתי קבילה לחלוטין 9אני חושב שמחובתה של
המערכת בסופו של דבר עיריית ירושלים חייבת להסתכל על התושבים 9יש פה לקוח
אחד ,כולם כלים 9הנהלה ציבורית היא כלי 9גם העובדים במובן הזה משרתי ציבור9
לעיריית ירושלים יש חובה כלפי התושבים להבטיח להם במובן הזה שרות קהילתי
ראוי ונכון 9אין איש כפי שאתם יכולים להניח אני לא מאמין ,כל תמצית מה שנקרא,
הווייתי ,מדברת על קהילתיות ועל קהילה ועל (לא ברור) של המינהל הקהילתי( 9לא
ברור) הזה תקף כל עוד הוא מתנהל בקווים מסוימים ,מה שבעצם בקווים אדומים
במסגרת (לא ברור) הנרי אני לא מתווכח 9חובתה של העירייה כמובן להגדיר מהם
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הקווים האלה ,מהי ההתנהלות מה שנקרא סבירה ,בתוך ההתנהלות הסבירה הזאת
אפשר להתווכח בעצם על הכל 9זכותו וחובתו של מינהל קהילתי לצאת גם במאבק
כנגד העירייה בהחלטות כאלה ואחרות ,אני חושב שלא בזה המדובר 9בכל מה שקשור
לאופי ההתנהלות של הארגון ,חובתה של העירייה היא לראות מהם הקווים ,מה
בפנים ומתי חוצים אותם 9אני כן רוצה לומר ,מתוך הבנה שבאמת האחריות היא כלפי,
מה שנקרא בעצם ,מבחינתי יש שני קהלי יעד מאד ברורים של למה הוועדה הזאת
מחוייבת 9אחד זה התושבים ,תושבי גוננים שזכאים גם בתשע"ו וב 21.6 -למלוא
השירותים הקהילתיים 9שתיים ,וזה אולי באמת היקר ביותר כי הוא המחולל והמחונן,
זה צוות העובדים ,בתוך זה העירייה צריכה לקבל א ההחלטות שיאפשרו לה להתנהל
נכון גם ב ,21.6 -אני חושב שההחלטה שמובאת כאן היא החלטה מתבקשת ,מתחייבת,
היא עוד לא אומרת הרבה ,היא רק מאפשרת בעצם לעירייה ופה עינב אני מסכים
איתך לחלוטין לגבש בסופו של דבר מהלך שלם 9כמובן עם העובדים 9אף אחד לא
הולך לדלג עליהם ,מה הפתרון ,ימינה שמאלה 9אני מניח שיש כמה פתרונות אפשריים9
בוודאי שכל פתרון כמו שאמרתי 9אחד ,צריך להטיח את השירותים הקהילתיים
לתושבי גוננים ושתיים ,לקחת בחשבון מה שנקרא בעצם את העובדים ,הנכס היקר
ביותר ,בלעדיהם אין אפשרות לעשות כלום 9בתוך זה ההחלטה הזאת מתחייבת,
מתבקשת ומאפשרת בעצם לפתח את הפתרונות האפשריים9
דובר בלתי ידוע

אני רוצה לדבר בשם העובדים כי הם מוזכרים פה9

מאיר תורגמן

סליחה ,אני אתן לך לדבר 9אריאלה בבקשה9

אריאלה רג'ואן

אני ממש רוצה בכמה מילים בלי להיכנס לכל

הפרטים כי אני חושבת שיש פה (לא שומעים) מוקדמת לפרטי בית המשפט והדברים
שנאמרו פה שהם לא נכונים ,את זה באמת נשאיר לעורכי הדין 9אני רוצה לספר לכם
חוויה של ראש מינהל שנכנסה לפני חודש ושבוע למשרד ביום שבו נכנסתי למשרד
קיבלו את פני  .1עובדים בחולצות צהובות ,לדעתי גם אתה היית ביניהם ,התיישבו
אצלי במשרד ,מי שמכיר אותי יודע שאני מקבלת כל מי שמגיע אלי למשרד ,ולכן
כמובן קיבלתי אותם 9ישבו לפני  .1אנשים שאמרו לי תקשיבי ,אנחנו ממחר בבוקר אין
לנו מקום עבודה ,אין מי שישלם לנו את השכר ,אין מי שישלם לנו את הזכויות שלנו,
תן לי שניה 9אין לנו מי שישלם לנו את המשכורות שלנו ,מאותו יום ועד אתמול בלילה
אני עוסקת יום יום במינהל הקהילתי הזה 9שייקה היה אצלי במשרד שבוע לאחר מכן
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קיבלנו שוב את אותם העובדים 9הלכנו לבית המשפט עם החלטה מושכלת שאם ימונה
מפרק למנהל הזה ונוכל לסמוך על מישהו שימונה וינהל את המינהל הזה לתקופה
מסויימת יש לנו עוד דבר אחד שהטריד אותנו בדרך וזה היה אמיל ,וזה חשוב שאתה
תשמע כי זה מה שדיברת לאורך כל הדרך 9העובדים שלך הם הנפגעים העיקריים מכל
המהלכים שאתם מובילים 9השופט בבית המשפט בסך הכל קבע שכרגע עד לדיון
באוקטובר ותן לי רק לדייק את האמירה שלו ,בסך הכל ישגיחו על הכספים שאתם
מוציאים וזאת על מנת שלא יבוזבזו כספי ציבור על עורכי דין שמייצגים אתכם חברי
ההנהלה נקודה 9תן לי ,אני קראתי את זה היטב9
מאיר תורגמן

הנרי ,אתה לא מקשיב למה שאני אומר ,אמרתי לך

לא לדבר9
הנרי ליבנה

אני מבקש תשובה9

מאיר תורגמן

אני אתן לך9

אריאלה רג'ואן

ועוד דבר בלי להיכנס לבית המשפט ,מה שחשוב

לי לומר זה שהאנשים שיושבים פה ,היקרים שיושבים פה איתי מה שעמד לנגד עינינו
זה קודם כל העובדים 9במצב הנוכחי יש לך שמה פעוטון עם מעל  61%ילדים יוצאי
אתיופיה שכל יום אתם שמים אותו על הגרדום ,כל יום אנחנו חוששים שאולי לא
יפתחו את הפעוטון ,בסופו של דבר אילה ביוזמה של הרגע האחרון מבית הופמן
הביאה איש בטיחות שידאג כדי שיולי יאפשר לנו לנהל את הבטיחות במקום ,דברים
שאתם לא דאגתם להם יום לפני 9כל הדברים האלו אני מבקשת שרק האנשים שיושבים
פה שידעו ,בלי להיכנס לבית משפט ,מה שהיה לנגד עינינו זה התושבים והעובדים,
קודם כל9
שלמה רוזנשטיין

אני חושב שכבר הרבה זמן לא היה נושא שיש בו

איך שאני שומע מגורמי המקצוע שיושבים כאן סביב השולחן שכולם דרך אגב ,כמו
שאמר שייקה מקודם ,כולם עשויים מעבודה קהילתית ומזיקה לנושאים קהילתיים
ומרצון לשרת את הקהילה ולבוא לציבור התושבים בירושלים ולתת להם את
השירותים שמינהל קהילתי אמור לספק להם והתמונה שאולי תמונה מאד מאד
מטרידה ,ואם אנחנו מדברים על תקדימים אני חושב שמה שאנחנו שומעים גם מיו"רים
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ומנהלים שיושבים פה שהתקדים פה הוא לא תקדים של עיריית ירושלים ,התקדים
המסוכן פה הוא התקדים של התנהלות לא תקינה ,עכשיו יש לי איזושהי תחושה שיש
פה איזשהו שיח של חירשים כיוון שאין פה מישהו סביב השולחן הזה שלא מציג
בעיות ובעיות קשות וטרדה רבה מצורת ההתנהלות ,תגיב אחר כך ,אחר כך הנרי,
כשמאיר יתן לך 9ואתה כאילו אתה בא ואומר ,חברה ,תם כולכם אתם הוזים 9הכל
בסדר 9ההנהלה שלנו היא  ,.11%אנחנו  .11%עם העובדים ,אנחנו  .11%בהתנהלות,
אנחנו  .11%בנושאים הכספיים ,אנחנו  .11%בכל דבר 9ויושבים פה  21אנשים
שמביאים שכולם נראים בחרדה ממה שקורה ,ולכן אני חושב שאחרי פרק הזמן שניתן
כדי להסדיר את הדברים ,אני חושב דרך אגב שאחד הבעיות יכול להיות שאתה לא
מבין על מה מדברים ,על מה החברים מדברים 9מה הבעיה ,מה מצופה מכם לעשות כדי
לעמוד על הרגליים בצורה נכונה ותקינה בהתנהלות 9ואחרי פרק הזמן שניתן
והאפשרויות לתקן ולסדר את הדברים ,אסור לנו כעירייה לאפשר תקדים של התנהלות
מהסוג הזה שמוצגת פה על ידי הגורמים המקצועיים ולכן אני חושב שההחלטה היא
מושכלת וצודקת ודרך אגב כמו שנאמר היא לא מחר בבוקר ,היא בדצמבר 9והדברים
נדרשים לאור התמונה שעולה מהמצב וחבל שזו התמונה שהועלה9
אני מבקש להגיב 9יש פה גם עובדים וגם גורמים

דובר בלתי ידוע
מקצועיים מתוך המינהל9
מאיר תורגמן

לא ,לא שניה ,משה9

משה גמיש

טוב אני רוצה רק קצת לחזור על כמה דברים

שהנרי ניסה לומר אותם אבל בא נגיד חלילה הוא לא 999הוא אמר חצאי דברים 9אז
נתחיל באותה ישיבה מפורסמת ששבעה חברי הנהלה הצביעו 9בישיבה הזו התקבלו
שלוש החלטות 9לא החלטה אחת 9לא המנהל המנכ"ל שרצית לגבות את המכרז שלו
שזה אגב בניגוד לתקנון ,ואתה יודע ואתה מכיר את התקנון 9והתקנון אומר לך בפירוש
שמנהל ימונה או יפוטר רק בתיאום עם החברה למתנ"סים ,לא שמעתם את זה ועשיתם
מה שאתם רוצים 9באותו מעמד פיטרתם גם יועץ משפטי שזכה במכרז של הוועדה
למתנ"סים לייצג את כל המנהלים הקהילתיים ,על דעתכם ובצורה שרירותית ,והיותר
גרוע מכל ,ההחלטה השלישית היתה להוציא את מעונות הילדים מהמינהל הקהילתי
ולהעביר אותם לחברה אחרת כגון נעמת ,כגון ויצו או זה 9ישנה החלטה כתובה ,יש לי
פרוטוקול ,דרך אגב 9למרות שהמעונות האלה ניתנו למינהל הזה בכדי שיהוו בשבילם
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עוגנים כלכליים שבאמת המקום הזה יהווה איזשהו רווח כספי שהמינהל יוכל
להתנהל בו 9ההנהלה החליטה בשרירות שהיא רוצה להעביר את המינהל הזה מידי
החברה למתנ"סים לחברה פרטית כי איזה אמא לא מצאה חן בעיניה 999דרך אגב,
אישתו של חבר הנהלה החליטה שהיא לא רוצה 9במשך שלוש וחצי שנים אגב בשם
גילוי נאות ,אני הייתי יו"ר של קטמון ח' ט' בקדנציה הקודמת 9אני מעורה ,העובדים
מכירים אותי ,התושבים מכירים אותי ,שימשתי גם חלק מהתקופה כחבר הנהלה בכדי
לנסות לפשר בין הקבוצה של גוננים לקבוצה של ח' ט' ,מה שלא הצלחנו לעשות 9אז
בחצי הזמן החברה של גוננים נהנו והחברה של ח' ט' פוצצו את כל הישיבות ובחצי
השני כשאלי נכנס ,אז הם קיימו ישיבה בלעדיהם 9היה פעם אחת שעשו דיל ותסלחו
לי על המילה ,דיל מכוער ,שיוסי סעידו אמר אני רוצה לפטר את היועץ המשפטי ,אתם
רוצים לפטר את יוחנן בכלר ,בואו תתמכו בי בזה אני אתמוך בכם בזה ,ככה הם השיגו
שבעה קולות 9תבינו את הדבר הזה רק איך התנהל העניין כשאף אחד מול עיניו לא
רואה את הילדים ,ולא רואה את התושבים ,אז לבוא לפה ועכשיו לשחק הקוזק הנגזל
זה בפירוש לא הוגן 9ארבע שנים אנחנו מנסים לפשר 0 ,שנים 9מקום יחידי שמאיר הלך
אליו  3פעמים כסגן ראש העיר 9אנחנו לא הספקנו לעשות סבב של כל המינהלים,
לגוננים הלכנו בלחץ שלי אפילו ,אמרנו בוא נלך ,ניתן עוד צ'אנס ,בא ננסה להגיע
איתם להסכמות 9הם עשו את כל הדברים ,וכל הזמן הם צודקים 9כל מה שניסינו
להדבר איתם ,עדיין אנחנו אמרנו גם עכשיו שאנחנו רוצים להפסיק את השירות כי בית
משפט ,אגב הפסיקה של בית משפט בסך הכל אנחנו ביקשנו למנות מפרק בכדי שינהל
את המקום 9בית משפט אמרה לעיריית ירושלים ,לא יכול לעשות חד צדדי את המהלך
הזה ,קודם כל תעבירו משכורת לעובדים 9מה שדאג בית משפט זה לעובדים 9ואנחנו
בישיבה שלנו ,הנה כל הצוות פה אמרנו דבר אחד ,לא חשוב מה יקרה ולא חשוב מה
יהיה ,לקראת החג משכורת תהיה לעובדים מלאה 9גם אם עיריית ירושלים תצטרך
להוציא את היד מהכיס ולשלם עוד כסף שלא מגיע ,אנחנו ניתן כסף שלחג יהיה
משכורת לעובדים 9דבר ראשון ,הייתי בשבוע שעבר בישיבה של גינות העיר 9הסברתי
ל הם בדיוק את הכל והסברתי ,מה שחשוב לנו ומה שהחזיק אותנו שלוש וחצי שנים זה
באמת גורל העובדים וגורל התושבים 9ההנהלה הזאת היא לא אחראית ,היא גרמה את
כל הצרות האלה ולכן אני בא ואומר ,חברה ,תסתכלו על כל התמונה הכללית ,אין לנו
באמת אני כיו"ר לשעבר ומאיר כיו"ר לשעבר לא רוצים לפרק הנהלה 9אני חושב
שהיו"רים זה דבר חשוב 9אבל החברה האלה נהגו בפזיזות ,באגו מנופח כשאף אחד
מהם לא ראה את התושבים 9אני מצטער שאני כזה בוטה אבל זה ממש דבר שבדמי מה
שנקרא 9תודה רבה9
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תודה 9אני רוצה לתת לנציג העובדים 9אתה נציג

העובדים ,תגיד את שמך ותגיד את מה שאתה רוצה לומר9
אופיר אלגבלי

אופיר אלגרבלי 9אני מנהל שלוחה במינהל

הקהילתי 9יצא היום מכתב גם מהעובדים ,אני רוצה כאן קודם כל להגיד ,מדברים
הרבה על העובדים ,אנחנו על הישיבה הזאת לא ידענו 9זאת אומרת לא דובר איתנו,
לא999
מאיר תורגמן

אתה לא צריך לדעת999

אופיר אלגבלי

אני אומר לא ,נאמר פה שהתדיינו עם העובדים,

לא היה את הדיון הזה 9עכשיו אני רוצה להגיד כמה דברים ככה עובדות 9עובדה
ראשונה ,יש שלדעתי אין עליה מחלוקת 9אני זוכר גם את שייקה אומר את זה ,אני
חושב שכל האנשים אמרו ,המינהל הקהילתי נמצא בפריחה 9זאת אומרת כל המרכזים
ה קהילתיים שנמצאים שמה הם מרכזים קהילתיים שהפעילות שלהם גדלה במאות
אחוזים 9יש את בית הופמן שהוא הפך להיות מרכז לגיל השלישי שהוא מהמפוארים
בירושלים ,מרכז למוזיקה ,גיוס תקציבים דרך התכנית הלאומית 9מרכז קנגורו שהוא
מרכז לגיל הרך שיש בו שותפויות עמוקות של קרן ירושלים 9תכנית קטמון שהיא מודל
בכל העיר לקיימות 9כל זה קרה בתקופה של השלוש שנים האחרונות 9עכשיו אני לא
רוצה לנקוט פה עמדה 9אני אומר זה צריך לעמוד על השולחן שעובדים פה 9מתארים
פה איזה מערכת בקריסה ,המערכת הזאת היא מאוזנת תקציבית ,היא מובילה פעילות
ענפה במשך המון זמן 9מתגבש פה צוות שכבר שנתיים וחצי שלוש שומר על יציבות,
עובדים לא עוזבים 9מנהלי שירותים נשארים לאורך זמן 9הכח אדם הולך ועולה 9וגם
עם עיריית ירושלים היה לנו מערכות יחסים מופלאות בשלוש שנים האחרונות שחלקם
גם גרמו לתוספת תקנים של כח אדם וכל זה היה בתוך התקופה הזאת 9לא מדובר פה
במערכת שהיה בה שחיתות או ניהול לא תקין 9כי בתוך החממות המקולקלות האלה
לא צומחים כאלה פירות יפים 9עכשיו ,אני יגיד דברים שאולי לא נהוג להגיד ,בסוף
אתה מנסה לשמור על העתיד שלך וצריך להגיד אמת 9עכשיו אני יגיד כמה דברים על
החודשים האחרונים ,קודם כל אני יגיד אמירה שיצאה היום מהצוות הקהילתי 9הוצאנו
מכתב ,אני חושב שהוא הגיע לכולם דרך הצוות ,יש פה גם נציג של העבודה
הקהילתית 9אנחנו מאמינים שהשכונה הזאת יש לה מאפיינים שונים ,יש לה צרכים
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שונים ,אמרה את זה לורה ,אמרו את זה גם אחרים 9היא צריכה מינהל אוטונומי והיא
צריכה נציגים אוטונומיים משלה 9זה חשוב לנו להגיד את זה שיהיה פה מונח על
השולחן 9אין שום קשר בין השכונות השכנות אלינו ברמת הצרכים וברמת היכולת לתת
מענה לצוות ,לאוריינטציה וליכולת שלנו לייצר את הקשר עם התושבים ,זה קשור
למבנה הארגוני אבל זה גם קשור ליכולת שלנו ליצור דינאמיקה עם הקהילה ,עם
הנציגים הנבחרים 9מבחינתנו ,ואני חוזר לשיעור הראשון שאני למדתי באזרחות,
נבחרת ציבור מחליפים בשתי דרכים 9או בבחירות או בית משפט 9אם יש שחיתויות ,אם
יש מצב שיש ניהול לא תקין ,הולכים לבית משפט ומחליפים 9גם בכנסת יש וויכוחים9
אין לנו שום בעיה שיוקדמו בחירות 9אין לנו בעיה שיביאו בחירות חדשות ,אין לנו
בעיה שגם ישנו את התקנון כדי להגדיר מחדש את המערכת יחסים בין עיריית ירושלים
לנבחרי הציבור ,אבל נבחרי הציבור הם נבחרי ציבור ,ואם יש שחיתות שילכו ,אם יש
ניהול לא תקין שילכו ,אם יש מצב של עבירות פליליות שילכו 9אחרת ,אם לא בית
משפט בחירות 9אנחנו כולנו ,כמו שאמר שלמה לפני כן ,עובדים קהילתיים בנשמתנו9
זה הדרך שאנחנו עובדים בכל המכרזים הקהילתיים ,זה ה ,DNAעובדים עם תושבים9
מאיר תורגמן

תסכם9

אופיר אלגבלי

זה טענה אחת רצינית ,העובדים הקהילתיים כולם

מדברים עליה 9עכשיו אני רוצה לדבר על כל הטענות שעלו פה ודיברו על גורל
העובדים 9עם כל הכבוד לפני חודש וחצי ,והנה אני שורף את עצמי בעיריית ירושלים,
עיריית ירושלים ניסתה לקדם מהלך של חדלות פירעון 9משמעות המהלך הזה היא
שכדי לפרק את המינהל הקהילתי יפגעו במשכורות עובדים ויפגעו במשכורות ספקים9
זאת היתה ההחלטה 9לבוא ולהגיד שבקצה הזה היה רצון עמוק 999אז אני אומר ,זה דבר
ראשון 9דבר שני ,מעונות היום הביאו את המינהל הקהילתי למצב של חדלות פירעון,
במשך חודשים ארוכים בניגוד להחלטת צו בית משפט לא העבירו לו תקציבים 9הכניסו
אותם לבור כזה שקשה להם מאד עם ספקים ובגלל זה מעונות היום התקשו מאד
להיפתח999
מאיר תורגמן

טוב999

אופיר אלגבלי

אני יכול להגיד999
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דובר בלתי ידוע

תסלח לי אבל אתה פשוט מדבר דברים999

מאיר תורגמן

סליחה אדוני אתה מדבר כבר  .1דקות9

אופיר אלגבלי

עוד משפט אחד9

מאיר תורגמן

לא רוצה לתת לך ,לא רוצה לתת לך9

אופיר אלגבלי

אני רוצה להגיד עוד משפט אחד9

מאיר תורגמן

מה אתה עושה פה?999

אופיר אלגבלי

מעונות היום אושרו בזכות אישור תקציבי של

המינהל הקהילתי למרות שהיה אסור לו להעביר את זה 9היה פה אחריות ציבורית,
ברכה ,היתה אחריות ציבורית שאושרו כמעט  81אלף שקל 9שמונים אלף שקל אושרו
למרות שעוד לא מונה רואה חשבון ולמרות שהם היו כבולים בחדלות פירעון מבלי
מצב999
סליחה שאני מתפרץ 9דו"ח הבטיחות נמצא כבר

דובר בלתי ידוע

שלושה חודשים 9ולא נעשה שום דבר 9הדו"ח נמצא מיוני ,אתם יודעים שיש בעיות
בטיחות ,אתם יודעים שתצטרכו להסדיר את הדברים ,אתם לא נתתם למנהל המקצועי
לטפל ,התערבתם בפעילות שלו ,פועלים בניגוד לתקנון ומנסים ללחוץ בנקי כפיים פה
במועצה ,חבל מאד 9עצוב מאד 9כי זה יום מבייש את המינהלים הקהילתיים ,אחרי 01
שנה נאלצים ככה לקבל החלטות נגד עמל שעבדנו  01שנה להקים מערכת כל כך
מפוארת 9אמרה פה יו"רית הנהלה ,אנחנו מתביישים שדבר כזה קורה מאנשי ציבור
וקוראים שהם כאילו נבחרים9
לורה ורטון

יהודית דיברה בלי רשות דיבור 9בושה ,אתה מנהל

את זה בצורה מביישת9
מאיר תורגמן

לכי9
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אני אחזור אבל תתבייש לך שככה אתה מדבר עם

אנשים9
מאיר תורגמן

יפה9

יולי בן לביא

אני פשוט רוצה להגיב מהרוח שאנחנו שומעים9

אני חושבת שהתבלבלו כאן הקווים ,בין העובדים לבין יו"רים לבין הנהלה לבין
מינהל 9השיח הקודם שהיה עם העובד תסלחו לי אני לא חושבת שהוא במקום ,זה שיח
שצריך להיות פנימי איתכם ובטח לא כאן 9אני לא חושבת שזה נכון ,אני לא חושבת
שזה המקום שלו ולא הזכות שלו9
בקצרה 9אני יחליט מתי אתה מדבר ,אתה רוצה

מאיר תורגמן
לדבר?

מאיר אני רוצה להכניס שתי משפטים ,אחר כך

עופר איובי

שיסכם את זה 9ודם כל אני קורא לכם באמת גם לעירייה וגם לכם ההנהלה קודם כל
לראות את חשיבות כמו שאמרו פה העובדים והתושבים ,באמת לרדת מכל משחקי
האגו ולהתחשב בהם ולתת להם פיתרון 9דבר שני ,אני רוצה לקרוא לך גם ואני חושב
שזה יפתור את כל הבעיה ,להסכים ,אני לא יודע אם יש לזה מסגרת חוקית לוועדה,
להנהלה שהיא לא קשורה שתנהל את העניינים 9אדרבה אם הם יסכימו 9רגע ,אל
תפריעי 9אני הבנתי שהעירייה כן הציעה את זה ,אריאלה את אמרת את זה עכשיו,
הוועדה כן הציעה וועדה קרואה או משהו מהסוג הזה רק שהם מתנגדים 9אני אומר
לטובת התושבים והעובדים ,אולי תסכימו לדבר הזה ותתנו לדברים להתנהל ,כרגע
בלי וויכוח9
מה שאני אמרתי ,רק כדי לתקן 9מה שאני אמרתי

אריאלה רג'ואן

זה דבר מאד פשוט 9העירייה הציעה שההנהלה של המינהל תעבור לידי בית המשפט
ובכך העובדים 9שהם יהיו חדלי פירעון 9ההנהלה תתבצע על ידי מפרק שאותו יקבע
בית המשפט והעירייה יחד999
עופר איובי

אני חושב שזה מצוין אם הם יסכימו9
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אריאלה רג'ואן

עופר ,רק שניה 9עופר רגע9

עופר איובי

אני רק עונה לה 9אני קורא ליו"ר של גוננים על

מנת להגן על התושבים ועל העובדים כדי לא ליצור מצב 999אולי לקרא לו פה לפני
כולם אולי הוא יסכים 9כדי לפתור את הבעיה9
עופר חשוב לי שתדע עוד פרט חשוב ,אני לא

אריאלה רג'ואן
אמרתי אותו מקודם

ח'ברה מי שייפגע פה זה עובדים ותושבים אז אני

עופר איובי
קורא לו פה באמת להסכים לזה9
אריאלה רג'ואן

חשוב שתדע שההנהלה יודעת999

עופר איובי

תבואו אחרי זה תנהלו את העניינים9

אריאלה רג'ואן

שאנחנו מתוך דאגה לתושבים לעובדים ,ידענו

שאף אחד לא יקבל אותם כשיש לעובדים חובות 9וגם לא רצינו לפגוע בחובות ולכן
דנו בהצבת קופה משותפת שממנה כל העובדים יוכלו למשוך את אותן קרנות או את
אותם דברים שהביטוח הלאומי אינו משלם בפירוק של חברה שהיא חדלת פירעון 9גם
לזה ההנהלה לא הסכימה9
עופר איובי

אז אני קורא פה ,והנה אני מסיים ,אני קורא פה

ליו"ר גוננים להסכים לזה נקודה 9ואז אנחנו פותרים את הבעיה וניתן לבית המשפט
להחליט9
אלי רוזנפלד

להגיד עשר שניות משהו 9מכיוון שמפרק כונס לכל

הגופים האלו ישנה משמעות משפטית ויכול להיות שזה ישפיע על עובדים ועל
הציבור 9אני מציע אולי פתרון של נאמן ,נאמן מקצועי שאמון על כולם ויכול לנהל את
זה בינתיים גם לטובת העובדים ,גם לטובת הציבור ,גם לייצג את האינטרסים של
הערייה כי כונס ומפרק יש לזה 999רגע עופר אתה שנייה 9מכיוון שמפרק וכונס יש לזה
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משמעויות משפטיות מעבר 9נאמן יכול להמשיך לנהל את העניינים עד שירגעו פה
הרוחות ,עד שהעריה תחליט מה היא רוצה לעשות עם זה9
מאיר תורגמן

העריה החליטה ,העריה החליטה9

לורה ורטון

מה זה העירייה החליטה?

אלי רוזנפלד

אז מה העירייה החליטה?

מאיר תורגמן

אנחנו צריכים ,נעשה הצבעה999

לורה ורטון

כמה דברים 9קודם כל אני רוצה להביע מחאה על

ההתנהגות של יו"ר כאן ,וזה שהוצאת תושב שאכפת לו ,עובד מנהל שהיה לו מה
להגיד ולא נתת לו זמן 9וגם הכינויים שאתה מדביק לאנשים לקרוא לי מפגרת ולקרא
לו כל מיני דברים זה ממש לא ראוי ,ואני חושבת מביש 9ואני מתביישת כחברה
במועצה9
מאיר תורגמן

את רוצה לדבר?

לורה ורטון

כן אני מדברת9

מאיר תורגמן

לעצם העניין9

לורה ורטון

אני מדברת לעצם העניין 9אני מתייחסת לדיון

שהיה כאן ,אם אפשר לקרא לזה דיון 9כמה דברים ,אני חושבת שיש פה ניסיון ע"י חלק
מהאנשים לצייר את הכל בשחור ולבן 9ברור שהיו כאן כל מיני חיכוכים ובעיות ואין999
אני חושבת שעל זה יש הסכמה 9אבל אני חושבת שההחלטה שמביאים כאן הוא לא
החלטה נכונה ,ראויה 9והיא לא תפתור את הבעיות כאן 9והיא גם הצעה לא צודקת 9יש
פה גם אי דיוקים כאן החל מהעניין של גינות העיר שלא הסכימה לקחת את הדברים9
היו מעשים לא חוקיים כמו המכתב שיצא כדי לנסות לפרק את העמותה 9הנסיון של
העירייה להפסיק את התשלומים שפגע בעובדים ואז הוא ממש שערורייתי 9ועכשיו
באים נציגי העירייה להגיד שהעמותה פוגעת בהם ,היא גם לא נכון ,לא סביר והוא
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מטעה את האנשים שיושבים כאן 9גם עניין זה שאין אלטרנטיבה אני חושבת שזה מאד
בעייתי 9אני חושבת שהדבר הזה נמצא בבית משפט ,יש הליך וצריך לנסות להחליט
איזה החלטה עכשיו 9כשאין נאמן ,ואין פתרון ,ואין גינות העיר ,ואין דבר שום דבר
אחר הוא לא נכון 9בנוסף לזה ,כל עניין של ההשמצות לגבי חברי ההנהלה שמתנדבים
שנותנים מזמנם לבוא ,שבאמת הביאו לפריחה במנהל אני חושבת שזה דבר שאומרים
כאן ושלא נכון לומר אותם ,ושאסור שהם ישפיעו על ההחלטה כאן 9כי האנשים חלק
מהם אני מכירה ,אני מכירה את מרכז לקשיש שמה ,הגמלאים ,המתנדבים שעובדים
שמה ,המרכז למוזיקה ,הרבה דברים יפים נעשו שם ע"י חברי ההנהלה ואני חושבת
שזה לא נכון לנסות להשחיר את כל התמונה וכל מה שקרה שם 9אם היו חיכוכים
וסכסוכים ובאמת הדיחו את היו"ר ,בסדר קורה ,זה קרה בהרבה מקומות 9היו דברים
הרבה יותר קשים9
מאיר תורגמן

זה לא קרה בשום מקום9

לורה ורטון

אתה יודע מה קרה בפסגת זאב בקדנציה הקודמת?

אני יכולה לתת לך עוד דוגמאות ,אני חושבת מי שמכיר יכיר 9בכל אופן דבר אחרון
אני רוצה להגיד שבכל העניין של העובדים אני חושבת שאנחנו צריכים לדאוג
לעובדים 9אני חושבת שבית המשפט הסמיך את ההנהלה הקודמת לטפל בעובדים,
לטפל בכספים ,אין לנו זכות ולא נכון לא להתערב ולא לשנות את הדברים 9אני
חושבת שאנחנו צריכים לחכות עד שהדברים יסתיימו בבית המשפט או/ו להציע
הצעות יותר ראויות והגיוניות999
מאיר תורגמן

תודה רבה 9לא מדברים יותר9

לורה ורטון

כמו למנות נאמן999

מאיר תורגמן

אני לא נותן לאף אחד לדבר יותר9

לורה ורטון

אבל ההחלטות פה שלשה סעיפים כאן

מאיר תורגמן

עד מתי הפינג-פונג הזה ימשך?
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עינב בר

אז תן לו להתייחס9

מאיר תורגמן

בבקשה9

לורה ורטון

יש שלושה סעיפים שכל אחד מהם9

מאיר תורגמן

אני מבקש שתפסיקי לדבר9

לורה ורטון

אתה רוצה לזרוק גם אותי?

מאיר תורגמן

סיימת לדבר9

לורה ורטון

לא ,אני999

מאיר תורגמן

אני החלטתי שאת סיימת לדבר9

לורה ורטון

וואו ,תחליט מה שאתה רוצה 9יש שלושה סעיפים,

אני חושבת ששלושת הסעיפים לא נכונים ואסור לנו לאשר את ההחלטה9
מאיר תורגמן

טוב תודה 9בבקשה הנרי בשני משפטים9

הנרי ליבנה

טוב 9כמו שאמרתי בית משפט עדין עסוק בנושא

הזה 9יש רואה חשבון ,אין שום בעיה להעביר למינהל שלנו 9הרואה חשבון עוקב אחרי
כל שקל ושקל לכן למצוא איזשהו העברת כספים מפה ומשמה זה אני חושב שהשופט
לא יסכים 9לכן אני מבקש ממכם ,קודם כל לחכות להחלטה של בית משפט 9זה אמור
להסתיים בעוד איזה אחרי החגים אמור להתקבל החלטה 9לכן אני מבקש תעבירו את
ה 999או שתחליטו לדחות את זה ופשוט מאד לתת להנהלה הזאת עובדת 9המינהל הזה
עובד כמו ששמעתם מהעובדים 9הכסף ברגע שאתם תעבירו ,וזה יש צו שאתם אמורים
להעביר ,הכספים יגיעו וזה ידוע והרואה חשבון יסתכל על זה ,לא הולך לשום מקום
הכסף 9זה הכל 9והעובדים דרך אגב מקבלים את הכסף שלהם ,יש עכשיו בית משפט
שעוקב אחרי כל הדברים9
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בבקשה 9רק תגיד מי אתה? חברה תקשיבו ,גם זה

אחד העובדים אז אני מבקש9
שמי נתן הופמן אני עובד סוציאלי קהילתי במינהל

/נתן

דרום 9אני מייצג את הצוות של המינהל הקהילתי במינהל דרום ,אני רק יגיד במשפט
אחד משהו שלנו חשוב ומדאיג אותנו בהחלטה היום ,הנושא של ייצוג תושבים,
והיכולת של תושבים לבחור ולהיבחר ,ברגע שבו מעבירים את השירותים והתשלומים
של השירותים דרך מינהל אחר ,האם יש לתושבים שלנו יכולת לבחור ולהיבחר
במינהל הזה?
מאיר תורגמן

בוודאי ,מה הקשר? אין קשר 9לא זה רק זמני9

דובר בלתי ידוע

אין עכשיו בחירות בשנה הבאה 9אתם מערבבים

סתם9
מאיר תורגמן

המינהל בגוננים ילך לבחירות9

דובר בלתי ידוע

ויבחרו ואז כבר יהיה מינהל אחוד אחר 9לא תהיה

אותה הנהלה9
רק מה שלנו חשוב לדעת זה את התאריך של

/נתן
הבחירות כדי שאנחנו999
מאיר תורגמן

בחודש מרץ 921.6

/נתן

גם של מינהל גוננים?

מאיר תורגמן

בוודאי 9תודה חברים תקשיבו ,שורה תחתונה עם

כל מה שנאמר כאן מי שבסופו של דבר דאג לעובדים ,העביר כסף לשלם משכורות
לעובדים
זה שקר 9זה שקר וכזב 9עובדה שהבית משפט ביקש

הנרי ליבנה
ממכם לשלם את כל הכספים999
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מאיר תורגמן

צא החוצה 9צא החוצה9

הנרי ליבנה

לא שילמתם כלום ,אתם חייבים כסף9

מאיר תורגמן

צא החוצה 9לך לבית המשפט 9צא החוצה9

הנרי ליבנה

אני אצא החוצה ,אתה תגיד את האמת 9אתה

תגיד את האמת 9תפסיק לשקר כל פעם 9אתם חייבים כסף למינהל הזה ,והמון ,ובית
משפט קבע שאתם חייבים לשלם את כל הכסף9
דוברת בלתי ידועה

אפשר אולי לדייק? אפשר לדייק בנושא הזה?

לואי גולדברג

אני רק מבקש לציין לצורך הפרוטוקול 9אני עובד

בשם העירייה עם המפקח הרואה חשבון שמונה על ידי בית המשפט לצורך פיקוח על
כספי העירייה שעוברים לגוננים 9דיברתי איתו הבוקר שוב פעם ,נכון להיום העירייה
לא חייבת ולא שקל אחד למינהל קהילתי גוננים 9היא שילמה בשבועיים האחרונים את
כל החובות 9אמנם צריך לציין לצורך ההגינות ,העירייה העבירה בשבועיים האחרונים,
העיריה העבירה למינהל ,אני עובד שוטף עכשיו עם המפקח שמונה על ידי בית
המשפט 9העירייה העבירה בשבועיים האחרונים כ 611,111 -שקל שהיו חובות למינהל
קהילתי גוננים ,והמינהל קהילתי גוננים נכון להיום לא שילם את כל החובות לעובדים
שהבנו 9זה דבר אחד 9דבר שני ,אנחנו יודעים בעיריית ירושלים שהתחייבנו בהתחייבות
כספית כלפי המינהל גוננים בתחילת השנה על סכומי כסף בגין עובדים ,על העסקת
עובדים ,קניית שירות עובדים וגם בגין הפעלה פעולות שמינהל קהילתי גוננים ,שאין
בו מנהל היום ,לא הגיש דרישה לתשלום ,ואנחנו מעריכים ב 011 -עד  911אלף שקל
שהם בכלל לא ביקשו 9ובית המשפט קבע באופן חד משמעי שהעירייה תשלם ,על פי
צו ביניים נגד העירייה תשלם למינהל גוננים בצורה הרגילה של הגשת דו"חות ביצוע9
וברגע זה חסרים  011אולי  911אלף שקל דו"חות שלא הוגשו לתשלום9
מאיר תורגמן

תודה רבה 9חברים ,אני מעלה להצבעה את

הפסקת קניית שירות ממינהל גוננים ,מינהל דרום 9מי בעד?
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דובר בלתי ידוע

רק חברי וועדה9

מאיר תורגמן

ברכה את חברת וועדה9

דובר בלתי ידוע

 .1בעד9

מאיר תורגמן

מי נגד? שניים 9ההצעה עברה 9תודה רבה הישיבה

הסתיימה9
דובר בלתי ידוע

שלושה שלושה9

מאיר תורגמן

שלושה? לא ראיתי ,את הצבעת נגד? שתיים נגד9

עשרה בעד תודה רבה הישיבה הסתיימה9
סיום הדיון
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