
 1.0.11..11 פרוטוקול ועדת בחירה למחליפה למנהלת המינהל לחופשת לידה 

  נוכחים:

רפפורט , ליעד רפפורט, לאה בלנק, עינב בין ירושלמי, -חברי הנהלה: רונית כהן גלוזברג,, יוני קיימן, מירב אלבז

 איליה סוקולוב, 

 ניר לויחבר ועדת כספים וכח אדם: 

 מושיק אטיק , מנהל מחוז ירושלים של החברה למתנסים: 

 נעמה כץ.מנהלת: 

 תמר קליין, אפרת גבעתי. מועמדות:

מושיק: יש שתי מועמדות ראויות שהציעו את עצמן. אפרת נשואה למנכל המשרד שבו עובד אלי ולכן אלי לא נמצא 

לגבי המשך תפקודו של אלי כיו"ר במידה פה הערב. קיים ניגוד עניינים. אנו מחכים לחוות דעת מה זה אומר 

בכל מקרה, המועמדת הנבחרת לא תוכל להיקלט כמנהלת המרכז לאחר שובה של נעמה  ואפרת נבחרת.

 מחופשת הלידה.

השנים האחרונות במינהל קהילתי גינות העיר בניהול תחום התרבות. אירועים  11ועובדת ב 5-תמר: אני אמא ל

 ולא רק שכונתיים. גדולים מאוד שחלקם עירוניים

 חודשים? למה את רוצה את זה? 6לאה: את יודעת שאת באה רק ל

שנה בגינות העיר, זה היה מוצלח מאוד, אבל אני מחפשת את הדבר הבא ורואה עצמי  11תמר: אני עובדת 

  בניהול מתנס בהמשך, כמובן לא המתנס הזה.

 עינב: את עובדת עם חברי הנהלה?

הלה הנוגעים בתחום תרבות. הגבעה הצרפתית דומה מבחינות רבות לאזור גינות תמר: בעיקר עם חברי ההנ

 העיר, במיוחד בנושא של קונפליקטים בין קהילות.

 מושיק: איפה את רואה את ההשפעה שלך בחצי השנה הזאת?

 תמר: אי אפשר להשפיע הרבה בחצי שנה. אני באה לשמר וללוות בתחומים שאני חזקה בהם כמו תרבות. 

 : איך את בעבודה בצוות? ניר

תמר: אני פחות אוהבת לעבוד לבד, אוהבת את הרעיונות שהשולחן נותן. תמיד הובלתי רעיונות בעצמי אבל 

ברמה המקצועית אני עובדת מול ראשי האגפים בעיריה. ברמה של התושבים צריך לאתר את מובילי  בשיתוף.

 הדעה שמייצרים את השיח מבין הפעילים.

 תודה.

 נכנסת.אפרת 

אפרת מספרת על עצמה: למדתי משפטים אבל בתעסוקה שלי בחרתי במקומות עבודה שקשורים לעשייה 

 חברתית. 

 מושיק: מה עושים בחצי שנה?

 המומחים ומשקיעים את הזמן שלכם. ההנהלה אפרת: אתם תגידו לי. אתם 

 יוני: מה הנסיון שלך לגבי ניהול צוות, פרויקטים, תקציבים?



אין  תוכניות והרבה מאוד ארגונים. ממשלה, סוכנות וכו'. ..1אפרת: אני מנהלת הרבה פרילנסרים, אני עובדת עם 

 לי צוות אבל מוטת הרוחב היא מאוד גדולה.

 ניר: תצליחי להתנתק מהפוליטיקה?

 אפרת: אני חושבת שאי אפשר להתנתק מפוליטיקה בירושלים.

 ניר: יש פה הרבה לחצים.

 אוד מעניין ומאתגר אותי. זה מה שמשמח אותי בסוף היום.אפרת: זה מ

 מושיק: מה היו אומרים עליך חבריך בעתודה הניהולית?

 אפרת: שאני בנאדם של אנשים.

 אפרת יוצאת

 דיון

את המערכת. ייקח לאפרת הרבה  –לשתיהן חסר נסיון. בכל זאת, תמר מכירה לפחות צד אחד של הניהול איליה: 

 הזמן.ואז ייגמר רכת ואת התושבים זמן ללמוד את המע

תביא תחום מקצועי שאני אהנה לעבוד איתה. אני גם לא רוצה שאלי לא יוכל  , תמרלאה: אני כיושבת ראש תרבות

 להיות בתפקידו.

 מירב: גם לדעתי תמר מהיכרותה עם העיריה ועם תחום התרבות שהיא מביאה זה מתאים לחצי שנה.

י מהבחינה שהיא יותר אנרגטית. היא יותר תוכל לג'נגל ולתקתק. אפרת יותר תניר: תמר יותר מתאימה לדע

 מתאימה לפיתוח רעיונות.

את אלי. לעניין  השעותעינב: לדעתי לא הוגן מצד החברה למתנסים להעמיד אותנו במקום שיש אופציה ל

 ר מתאימה יותר.המועמדות, אם היינו רוצים העמקה ופיתוח היינו הולכים על אפרת.  לצרכים שלנו תמ

 יוני: חצי שנה זה זמן מוגבל, ואני חושב שנראה יותר תוצאות מתמר.

 רונית: תמר מזכירה לי את שימי וזה לטובה, היא תדע להחזיק את הצוות והיחסים עם ההנהלה בנעימות.

תמר נבחרה פה אחד כממלאת מקום לתקופת חופשת הלידה של נעמה. בכל מקרה תמר לא תוכל להמשיך 

 ר מכן כמנהלת הקבועה.לאח

 מושיק: לתמר יש קשרים בעיריה, והיא באמת ניהלה תקציב. שייקה ממליץ עליה.

 רונית:

מעדכנת שמנח"י התקדמו עם התהליך המקצועי של פתיחת הממ"ד ומבחינתם יש היתכנות. אבל הם לא עונים 

 לנו על השאלות ששאלנו על זהות המועמדים, וזהות המנהלת.

, כאשר עמדת ההנהלה היא בכפוף לפרוטוקול ישיבת במשותף עם ההנהלה ממנח"י ייצא הוסכם כי המכתב

 ההנהלה שנערכה בעניין.


