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פרס מצויינות בניהול
למנהלי מחלקות

"עיריית ת"א מייצגת ערכים של חברה
מודרנית ,סבלנית וסובלנית ...כל אחד
מהזוכים בפרס היום מייצג חלק
מפאזל גדול שמרכיב עיר שלמה ,אם
תרצו  -מדינה .העירייה היא יותר מסך
מרכיביה ,היא כמו תזמורת שמנגנת
יחדיו שיר .לעיתים השיר נשמע קצת
צורם ,בודאי לפעמים הוא שמח ,בחיי
היומיום השיר על פי רוב מונוטוני אבל
הוא לעולם מרגש ומיוחד".
דברים חמים אלו נאמרו מפיה של אורית
מוסל ,מנהלת תחום ילד נוער ומשפחה
במנהל השירותים החברתיים ,אשר היתה
אחת מהזוכות בפרס המצויינות שהתקיים
ב 16.2-בסינמטק ת"א.
הטקס ,שהתקיים במעמד ראש העיר ,מנכ"ל
העירייה ,סמנכ"לים ,יו"ר ארגון העובדים
וצוות הנהלת הארגון היה מושקע ומוצלח.
נאום מרתק ומשעשע של מנחם לייבה רומם

את האווירה באולם  ,שהיתה גם כך תוססת
ושמחה .הכרה בעבודתם הקשה והפורייה של
העובדים היא תמיד סיבה למסיבה ועל הבמה
ניצבו בשורה ארוכה ומחוייכת מיטב המנהלים
שזכו להוקרה :אדי צירקוס ,בני מגנזי ,אורית
מוסל ,יעקב יפה ,אברהם נתנאל ,אתי
שולמן ,אמיר זילכה ,נירה דמארי ,אירנה
חסקין ,ישראל וייזר ,טלי אזולאי ,ענת ענבר
גמליאל ושרון בנד חברוני .נבחרת זו זכתה
בפרס על הישגיהם הרבים בזכות עצמם אולם
גם הם יודעים שלבד ,הם לא היו מצליחים
להגיע לפסגה זו .אורית מוסל היטיבה לנסח
זאת בדבריה" :אנו הזוכים מודעים לכך כי
לבדינו לא היינו יכולים להגיע להשגים שהוזכרו
כאן היום .הנהלת העירייה וכמוה המנהלים
הישירים שלנו הם שמאפשרים ונותנים לנו
חבל ארוך לקדם ולפתח כל רעיון למען העיר.
לא ניתן היה להגיע לתוצאות ממשיות ללא
העובדים ביחידות ,המשקיעים את כל מרצם,
כשרונם ונסיונם בקידום הנושאים עליהם
הם מופקדים .בלעדיהם לא היינו כאן היום
על במה זו .הם ראויים ,לא פחות מאיתנו,
להוקרה והערכה על תרומתם היומיומית...
תודה גם לארגון העובדים שבחר ללכת
יד ביד עם העירייה ולא נגדה .זוהי דרך

מנצחת .כך נוצרה עבור העובדים מערכת
נהדרת המסייעת ודואגת למיצוי זכויותיהם
ומאפשרת להם להנות מהפנאי ,שלעיתים
נשאר להם ,בארועי תרבות ובנופש בישראל
ובחו"ל .לא ניתן לדמיין את החיים בעירייה
בלעדי הארגון .אך דומה שאלו שראויים יותר
מכל לשבח ומילת תודה הם בני המשפחה
שלנו אשר כבר מורגלים בכך שאין לנו יום
ולא לילה ,ואנו תמיד זמינים לרשות העירייה,
שהטלפון שלנו תמיד צמוד לנו לאוזן וכי
הודעת ה SMS-הכי נפוצה שלנו היא  -אני
בישיבה ,זה דחוף? ובכלל ,כי העירייה ואנחנו
חד הם" .המוטיבציה הגבוהה של העובדים,
גאוות היחידה וההזדהות עם ערכי ומטרות
הארגון הם המצעידים את עיריית ת"א לראש
פירמידת הארגונים ,במגזר הציבורי כמובן,
אך גם במגזר הפרטי ,וללא ספק ,הכל בזכות
העובדים! ולסיום ,ושוב היטיבה לתאר זאת
אורית מוסל" :למה ניתן לדמות את עיריית
ת"א יפו? התשובה נמצאת ממש מול עינינו,
עם כניסתינו לבניין העירייה וטמונה במדרגות
הנעות שעוטרו זה מקרוב .ממש כמותן ,זוהי
העירייה  -צבעונית ,כמעט חצופה ,שוברת
מוסכמות ,לעיתים מהפכנית ,אף פעם לא
מתעייפת ובעיקר נעה קדימה ,קדימה."...
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"זה היום המאושר בחיי"
באירוע עצמו עלו השניים לתורה ולאחר מכן
קיבלו ברכה מיוחדת מראש העיר .ידידי בית
הכנסת "מלאכי השרת" העניקו לחתנים טלית
ותפילין תרומת קרן "קשר תפילין" שמפעילה
מרים בן אריה ,לזכר בעלה יהושע בן אריה
אשר עבד באגף חיובי ארנונה.

"זה היום המאושר בחיי .אני מודה
לעיריית ת"א ולעובדיה שחגגו עימי
ביום שמחתי" ,כך ,בהתרגשות רבה
ובעיניים דומעות מאושר ,סיכם יוסף
את חגיגות הבר מצווה שנערכו לו
ב 30.1.2012-בבית הכנסת "מלאכי
שרת" בבניין העירייה.
יוסף ,יחד עם בן כיתתו ,מיכאל ,שניהם יוצאי
אתיופיה הלומדים בביה"ס שורשים בעיר,
חגגו את הגיעם לגיל המצוות באירוע גדול
ומרגש במעמד ראש העירייה ,מר רון חולדאי.
אליו הצטרפו מנהלים בכירים ,אנשי מינהל
הכספים ,עובדים ונציגי בית הספר וכולם
בליווי תזמורת נגנים גדולה החלו בשירה
אדירה ובכך השלימו אווירה מיוחדת במינה.

"במסגרת התנדבותנו בביה"ס נודע לנו כי
ישנם שני תלמידים בגיל המצווה אשר לא
מתאפשר לחגוג להם בר מצווה ולרכוש להם
זוגות תפילין" ,מספר אלי מלאכי ,סגן הגזבר
ומנהל האגף לחיובי ארנונה שיזם את האירוע.
"לפיכך ,ארגנו טקס בר מצווה לילדים
בהשתתפות ראש העיר ויחד עם משפחותיהם,
מחנכיהם וציבור גדול של מנהלים ועובדים
מתוך עובדי העירייה".
תודות למחלקת הטקס והארועים שסייעו
לארגון האירוע ,לעובדי אגף חיובי ארנונה
ומתנדבי "שיעור אחר" מקרב עובדי מינהל
הכספים המקיימים לימודי העשרה בבית
ספר "שורשים".
אירוע טקס בר המצווה התקיים כשנה לאחר
פתיחת בית הכנסת "מלאכי השרת" שנחנך
בנר שמיני של חג החנוכה תשע"א במעמד
ראש העיר ובמעמד כבוד רב העיר מאיר
ישראל לאו .בית הכנסת נקרא "מלאכי
השרת" (משרתי ציבור בלשון הקודש) ומשמש
את עובדי העירייה והתושבים הבאים לעירייה

ומתקיימים בו בימי החול שלוש תפילות,
שחרית מנחה וערבית.
"הקמתו של בית הכנסת לא נבעה מהצורך
לתת פתרון לעובדי העירייה" ,מסביר אלי
מלאכי ,מי שהוביל להקמתו של בית הכנסת.
"כל אחד יכול בנקל למצוא מקום תפילה
במקום מגוריו .אלא מה ,יש עניין מיוחד
שציבור עובדים מתפללים יחדיו ,זה מוסיף
לתרבות הארגונית אשר אנו מנסים לבנות
אותה בעירייה באופן שזה נעשה כיום.
התמונה בה עובד עירייה מתפלל למען
בריאותם של כלל העובדים ובני משפחותיהם
וכל הקהל אומר אמן היא מרגשת מאין
כמותה .זה עושה משהו נפלא לארגון"
סיפור הקמתו של בית הכנסת מרגש לא
פחות .כשאביו של מלאכי הלך לעולמו הוא
ביקש לומר קדיש ,ומסתבר כי קבוצת אנשים
קיימה לסרוגין תפילות מנחה וערבית בחדר
צר מלהכיל אשר היו לו שימושים אחרים,
אלה מתפללים ואלה ממתינים שיסיימו כדי
שימשיכו את שגרת חייהם .המקום היה חנוק
וללא אווירה המתאימה לתפילה.
פניה של מלאכי לאשר בן שושן ,סמנכ"ל
משאבי אנוש ומינהל ,אשר קיבל את ברכתם
של הנהלת העירייה ,בראשות ראש העירייה,
הביאה להקמת בית הכנסת ונתנה לו זכות
גדולה לתכננו לעצבו ולהכניס אליו את ספר
התורה של משפחתו.
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"אירוע בר המצווה אינו האחרון" ,מצהיר
מלאכי ,שמתכנן לקיים אירוע גדול יותר עם
מספר תלמידים רב ברחבת הכותל המערבי
בירושלים בהשתתפות ההנהלה הבכירה
של העירייה.
"רוח ההתנדבות וההתרגשות מחממת את
הלב ואין שכר טוב יותר מכך .עלינו להמשיך
בדרך זו של הרמת דגל ההתנדבות בכל השיח
העירוני שלנו" ,סיכם.
מלבד תפילות היום ,מארח בית הכנסת
פורום נשים ,הרצאות ואירועים מיוחדים
בחגים כמו למשל קריאת מגילה בפורים.
לאחרונה קם אתר אינטרנט לבית הכנסת
שמטרתו הצגת שירותי בית הכנסת ,הפצת
הודעות לקהל המתפללים ויצירת תשתית
מידע לקהילת המתפללים בנושאי דת .עובד
אשר רוצה לקבל ברכה ,לו או לאחד מבני
משפחתו ,יכול לעשות זאת באמצעות אתר
האינטרנט.
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"להלן פירוט הודעות אגף משאבי אנוש שפורסמו לאחרונה והנוגעות
לזכויות עובדים .מידע מורחב בנושא ניתן למצא באתר "אד@" ואצל
סגלי משאבי אנוש ביחידתכם".
מס .הודעה נושא ההודעה
25/11
26/11
27/11
29/11
30/11
31/11
32/11
33/11
34/11
35/11
 36/11א
37/11
40/11
41/11
45/11
1/12
2/12
3/12
4/12
5/12
6/12
7/12

שיוויון זכויות בהורות – רענון
זכויות הורים מאמצים/מיועדים/הורים במשפחת אומנה-תיקון חוק עבודת נשים/חוק הביטוח
הלאומי  -פיצויי פיטורין
דיווח פרטי ילוד
אופן הטיפול בתלונות בגין עבירות משמעת בעיריית ת"א-יפו
מענק יובל
קידום עובדים במשכורות דרוגיות שהינם בעלי תואר שני
דמי חבר באגודות מקצועיות מהנדסים ,אקדמאים במח"ר ועיתונאים
שיוויון זכויות בהורות – רענון וביזור סמכות דיווח סגלי מש"א
קביעת מוטבים ונהנים בפטירת חו"ח
חובת ניצול ימי חופשה
הצטרפות עמיתים לקופ"ג ( – )5%-5%עדכון
ביצוע כוננויות – רענון הנחיות
יציאה לחופשה ללא תשלום (חל"ת)
תנאים נדרשים להכרה בתאונות עבודה – רענון
שי לעובדות ועובדי העירייה להם נולדו ילדים -רענון הנחיות
ימי חג ומועד בשנת 2012
הגדלת שיעור תוספת 2011
נכוי מס הכנסה משכרם של העובדים
דמי חבר ודמי טפול ארגוני
עדכון ותק לעובדים במשכורת כוללת
דמי חבר באגודות מקצועיות לשנת 2012
נוהל "סופה" – כוננות  ,הפעלה ,תגמול (רענון הנחיות)
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כנס קביעויות

ללמעלה מ 200 -מעובדי מינהל
הכספים בעירייה הוענק ,בטקס חגיגי
ומרשים ,שהתקיים אצלנו באולם
המופעים ב"בית עובד העירייה",
מעמד הקביעות המכובד והנחשק!!

התכנסו – העובדים ,המנהלים קברניטי ארגון
העובדים בראשות היו"ר שלנו – רמי לטקס
המרשים ונשאו ברכות לבביות ואיחולי הצלחה
למקבלי הקביעות:
רמי בן-גל ,יו"ר הארגון הגדיר את המעמד
כאירוע 'היסטורי' – משום ההישג חסר התקדים
– הענקת קביעות למספר כה רב של עובדים
בה בעת.
יו"ר הארגון ברך את מקבלי הקביעות בברכת
הצלחה ,ציין את הערכתו הרבה לאיכותם
המקצועית ולתרומתם הרבה לקידום האגפים
והיחידות בהם הם מועסקים ,קבל אותם בחיבוק
גדול לשורות ארגון העובדים והזמין אותם ליטול
חלק בפעילויות הרבות שמארגן הארגון לרווחת
עובדי העירייה.
רמי מודה באופן אישי למנחם לייבה – מנכ"ל
העירייה על תמיכתו ועידודו בקידום התהליך.
אשר בן-שושן ,סמנכל משאבי אנוש – עמד על
התהליכים לקראת הענקת הקביעויות ,והוסיף
כי הוא חש גאווה גדולה לקבל לשורות משפחת
עובדי העירייה קבוצת עובדים כה חיונית
ואיכותית וכי הוא סמוך ובטוח שרבים מבין
העובדים הללו ימצאו אפיקי קידום שיתרמו ,ללא
ספק להם באופן אישי ,וכמובן להתפתחותה
של העירייה לרווחת תושבי העיר.
משה גילצר ,גזבר העירייה – הוסיף דברי ברכה
ועמד על האפיק הכספי – עליו הוא אמון בהלימה
לתהליך של קליטת קבוצת עובדים כה גדולה
לשורות עובדי העירייה במעמד של קבוע .הביע
תקוותו כי ההשקעה הכספית בהם תשא פרי..
הטקס לווה בהרכב ג'ז ממרכז המוסיקה העירוני
בהדרכת מרק בריל וקלאודיו כהן טריקה,
העובדים קבלו את מכתבי הקביעות בליווי שי
נאה מארגון העובדים.
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