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דבר היו"ר
עובדות ועובדים יקרים,
אני רוצה לפתוח הפעם בנימה קצת אישית.
ב 1-בינואר ,בהתאם לתקנון ,הכרזנו על בחירות
לארגון העובדים.
ב 1 -במרץ ,לאחר שלא הוגשה אף רשימה,
הסתיים התהליך ונבחרה לארבע שנים נוספות,
רשימת "עובדים ביחד" בראשותי.
אני רוצה להודות לכל עובדי העירייה והמרכז
הרפואי על הצבעת האמון הגורפת הזו.
זה ממש לא מובן מאיליו מבחינתי.
זה מרגש ,זה מחמיא ואני רואה בכך כבוד
גדול .אך גם אחריות גדולה לכולכם יחד ולכל
אחת ואחד לחוד.
אני מחויב ומתחייב שארגון העובדים בראשותי
ימשיך להיות חזק ,דומיננטי ומשפיע.
ארגון הנותן גב לעובדים מחד ,ולהנהלת העירייה
מאידך.
ארגון הרגיש לענייני הפרט ,מודע לצרכי הכלל
ומוצא את שביל הזהב ביניהם.
ארגון הדוגל בערכים של כבוד הדדי ,שיתוף
פעולה ,הגינות ,יושרה ,שקיפות ,ופועל על פיהם.
אנו נמצאים ערב חג החירות.
חירות ,פירושה הזכות והחופש להחליט ,לשנות,
לבחור.
בכל שנה עומדות בפנינו כעם בחירות
משמעותיות במישור הלאומי.
בכל שנה כל אחת ואחד מאיתנו נדרש לקבל
החלטות ולבצע בחירות במישור האישי
והמשפחתי.
אני ממליץ שבין האיום האירני לירי על תושבי
הדרום ,ננצל את חירותנו האישית לחשוב חיובי,
להאמין בעצמנו ,לחלום ,ולהגשים חלומות.
ולא פחות חשוב ,שנשכיל לנצל לטובה את
החירויות הללו ,ליהנות מהן ,ולמצוא משמעות
בחיינו האישיים והמקצועיים.

בחרנו להיות עובדי עיריית תל-אביב-יפו.
אין לי ספק שבחרנו לעבוד באחד ממקומות
העבודה הטובים ביותר במסגרת הסקטור
הציבורי במדינה .לדעתי ,עיריית תל-אביב יפו
עומדת בכבוד רב למבחן גם מול כל מקום
עבודה בסקטור הפרטי ,מבחינת ההשקעה
בעובדים ,העצמתם והמקום הניתן לצרכיהם
המקצועיים והאישיים .בחרנו לעבוד בארגון
המאפשר לעובדיו להתפרנס בכבוד ,להתפתח,
להתקדם ולממש את עצמם.
חשוב שלא נשכח זאת !
ולסיום ,אני רוצה לאחל הרבה הצלחה לחברי,
אשר בן-שושן ,סמנכ"ל משאבי אנוש ומינהל,
שבחר להיפרד מאיתנו ולהמשיך הלאה בדרכו
המקצועית לאחר  23שנות עבודה בעיריית
תל-אביב יפו.
אשר ,אני כבר חסר אותך באופן אישי ,ואין לי
ספק שעובדי העירייה והנהלת העירייה יחושו
בחסרונך עוד זמן רב .הטבעת חותם משמעותי
על פעילות העירייה בכלל ועל טיפוח ההון
האנושי בפרט .אני מודה על הזכות שהייתה
לי להכיר אדם ומנהל משכמו ומעלה ולעבוד
איתך בשיתוף פעולה צמוד ופורה .אני בטוח
שעיריית תל-אביב תישאר עבורך תמיד בית
חם ואוהב.
אני מאחל לכולכם חג חירות שמח.

שלכם
רמי בן-גל ,עו"ד
יו"ר ארגון העובדים
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דבר המזכ"ל

"מפעלי תרבות" של ארגון העובדים הפך
למותג מבוקש בקרב עובדי העירייה .שאל
את העובדים היכן הם רוכשים כרטיסים והם
לא יהססו לומר לך" ...רק בארגון העובדים!".
"מפעלי תרבות" הינו מפעל שרות מכירות
הכרטיסים שניתן לעובדי העירייה והמרכז
הרפואי .זה המקום לנצל את הבמה בכדי
לסכם את השנה שחלפה ב"מפעלי תרבות"
ולספר לכם (לאלו שלא הרגישו) על המהפכה
שעשינו בשירות הזה עבורכם .תל אביב
היא מטרופולין המהווה את מרכז הכלכלה,
התרבות ,התקשורת והמסחר של ישראל.
שוכנים בה מרכזי המערכת הבנקאית של
ישראל ,הבורסה לניירות ערך,שגרירויות
ונציגויות בינלאומיות ,מערכות העיתונים
הגדולים בישראל ,אך במקום של כבוד
נמצאים גם התיאטרון הלאומי ,תיאטרון
הקאמרי ,בית לסין ,התזמורת הפילרמונית,
האופרה ומרכזי תרבות ארציים נוספים.
במידה רבה ,תל אביב היא מרכזה ומקורה
של התרבות הישראלית והעברית המודרנית.
כאמור ,מהווה העיר תל אביב את ליבה
התרבותי הפועם והחי של ישראל .בעיר שכזו
גם עובדי עיריית תל אביב יפו והמרכז הרפואי
יכולים לנצל את ההיצע האדיר והבלתי פוסק
שהעיר ומקומות הבילוי והתרבות בה מציעים.
אתם ובני משפחותיכם אכן מנצלים ללא ספק
את שעות הפנאי שלכם לבילויים רבים בעיר.
ראשית שיפרנו בצורה משמעותית את
מראה המקום שבו אנו מספקים את
השירותים .סגרנו את משרד הכרטיסים
הקטן שהיה בקומה ראשונה בבית עובד
העירייה ובהשקעה חסרת תקדים בנינו

מרכז שירות ,מפואר ,נעים ,עם מערכת
ניהול תורים וחדרי המתנה על מנת שחווית
השירות שלכם אכן תהיה חוויה נעימה ונוחה.
אנחנו בארגון העובדים של עיריית תל-אביב
יפו מספקים את האופציה לרכישת כרטיסים
מוזלים במיוחד ,במקומות טובים מאוד ,לכל
השפע התרבותי הזה בעיר תל אביב יפו.
בנוסף השנה הכנסנו פעילות נוספת והיא
"ספוט" על הצגה או הופעה מבוקשת.
עינב ודנית ,עובדות "מפעלי תרבות" מוכרות
כרטיסים להופעה או להצגה מבוקשת מאוד
והכרטיסים במחירים מסובסדים מאוד ע"י ארגון
העובדים ,בשורות ובכיסאות המועדפים ועובדי
העירייה הם הנהנים המרכזיים ללא ריצה למשרדי
הכרטיסים השונים ,ללא הזמנות ורכישות לא
בטוחות באינטרנט וללא בזבוז זמן וכסף.
לדוגמא:
… הצגה "שם פרטי" של תיאטרון בית לסין
במחיר מיוחד של .₪ 35
… מופע הסטנד-אפ של ישראל קטורזה
במחיר מיוחד של .₪ 55
… ההצגה "כי בנו בחרת" של תיאטרון
"הבימה" במחיר מיוחד של .₪ 40
… "מופעי ליל קיץ" 8 ,הצגות מובילות של
תיאטרון הקאמרי במחיר מיוחד של .₪ 25
… מופע הסטנד-אפ של אלי ומריאנו במחיר
מיוחד של  .₪ 60ועוד ועוד...
השנה ,במקביל לשרות זה בנינו תוכנית
שנתית מגוונת וייחודית לעובדי העירייה ובני
משפחותיהם הכוללת ,טיולים חד יומיים
למשפחות ,סיורים מרתקים לכל המשפחה
בהדרכתם של מדריכים מעולים ,וימי כייף
למשפחות .הטיולים ,הסיורים וימי הכיף
מאורגנים מהמסד ועד לטפחות ועלותם
שווה לכל כיס בסבסוד ארגון העובדים.
חשוב לנו שהילדים שלנו יחשפו למקום העבודה
המיוחד שלנו ולכן הדגש הוא על החוויה
המשפחתית ,הילדים וההורים מתכנסים ליום
מלא בפעילות במקומות מרהיבים ובהדרכה
ברמה הגבוהה ביותר תוך שילוב ארוחות
ופינוקים כיד המלך באווירה נפלאה .לדוגמא:
… טיולי משפחות לצפון.
… טיולי סליחות בירושלים.
… סיורי חנוכיות בירושלים.
… טיולי משפחות לחרמון.
… סיורים וימי כייף בים המלח.
ועוד ועוד...

חדש ,חדש הכנסנו השנה כפיילוט
מכירת כרטיסי קולנוע לבתי הקולנוע
של רב-חן ויס-פלנט במחיר אטרקטיבי
במיוחד ומסתבר שעלינו על צורך אדיר
של כלל העובדים החובבים סרטים.
אנו ממשיכים במכירת שוברים מוזלים לחברות
מובילות ,שוברים לספא ולארוחות בוקר.
השנה הרחבנו בצורה ניכרת את כל האופציות
שאנו מציעים לאטרקציות השונות ,לפארקי
המים ולכל המקומות שהמשפחה יכולה
לבלות בהם ביחד ובמחירים סבירים בלי
לקחת משכנתא ...אנו כמובן ממשיכים
להעניק את השירות של מכירת כרטיסיות
מוזלות לבריכות העירוניות .כמובן שהשנה,
כמידי שנה היה ביקוש אדיר לכל מיגוון
אירועי חנוכה ומכרנו אלפי כרטיסים במחירים
מסובסדים ע"י ארגון העובדים .כמו תמיד,
היה ויש מה לשפר במכירה מחוץ לבנין בית
עובד העירייה ואנו מבטיחים לעשות הכל על
מנת לשפר את השירות גם בתחום הזה.
גם השנה אנו צפויים להמשיך בהעשרה
ובפיתוח התוכניות התרבותיות באמצעות
"מפעלי תרבות" עבור עובדי העירייה
והמרכז הרפואי ונמשיך להכניס תוספות
ולהעשיר את ההיצע בנוסף לקיים.
כל אלו יבוצעו כרגיל ע"י עינב עמרני ודנית
בר העובדות המסורות של מפעלי תרבות וזו
הזדמנות נהדרת להודות להן על המקצועיות
והמסירות שבה הן עושות את עבודתן.
אז להתראות בהצגה ...טיול ...סיור ...מופע...
סרט ...או מה שרק תחליטו ...אנחנו פה
לשרותכם.

בברכת חג שמח
קובי אשכנזי
מזכ"ל ארגון עובדי עיריית ת"א  -יפו

עיריית תל-אביב-יפו מציעה שירות
לעובדים שאינם מחוברים למחשב העירוני

חדש
שירות
15.2.2012
החל מ –

עולם חדש במרחק נגיעה !

http://rap.tel-aviv.gov.il

רוצים להיות בעניינים
רוצים לטייל בארץ ובחו"ל
רוצים להתמודד במכרזי כח אדם
רוצים לדעת את זכויותיכם בעירייה
רוצים לראות את תלוש השכר מהבית
רוצים לבדוק מה יתרת ימי החופשה שלכם
רוצים להתעדכן באירועים שהעירייה עורכת לעובדים
בלחיצת עכבר ניתן להגיע לעולם חדש שהוא העולם שלכם.
התקרבו אלינו והתחברו לעשייה העירונית.
השירות החדש מוביל למידע רב וזמין  24שעות
הכל במחשב שלכם בבית

פרויקט "מחוברים" מאפשר לך להיכנס גם לאתר האינטרנט של ארגון העובדים מהבית,
ולהתעדכן מהנעשה בארגון בכל התחומים :מפעלי תרבות
העמותה לתרבות נופש ופנאי
העמותה לקידום מקצועי
וכל שאר הפעילויות....

ארגון העובדים

אגף משאבי אנוש

זה פשוט וקל ,כדאי לכם לנסות.

מינהלת הידע העירוני

אגף מחשוב ומערכות מידע

תמיכה טלפונית תינתן בימי א'-ה':
בין השעות 16:00-20:00
בטלפון03-5218025 :
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מה חדש

בארגון

משרתים וקוראים...

עובדי עיריית תל-אביב-יפו ,מאמצים
באימוץ נמרץ ...את חיילי גדוד 'מורן'.

אנו משתדלים להנעים את זמנם בבסיס בו הם
משרתים – רכשנו להם ציוד למועדוני פלוגות:
ספות ,שולחנות ,כונניות ,כסאות ובנינו להם
מזנון מאובזר ומפנק ...
אנחנו עושים מאמץ גדול להשרות לחיילי גדוד
'מורן' אווירה של בית ,ככל הניתן ,בבסיס בו
מתארח הגדוד.

וכך בנוסף לאביזרים שעיקרם פינוק ונוחות
הפעם עשינו מבצע מיוחד להעשרה תרבותית,
להנעים את זמנם הפנוי ,על אף שהוא פנוי
אך מעט...
קיימנו מבצע איסוף ספרי קריאה מעובדי
העירייה .נאספו ספרים רבים ,מתחומי תוכן
שונים ומגוונים שהועברו ליחידה לספרייה
שנבנתה במקום ,אף היא בסיוע שלנו ,לרווחת
החיילים.

פרס אתגר 2010

יחידת פרויקטים משולבים ממנהל
בת"ש היא הזוכה בפרס אתגר לשנת
 ,2010כך החליטה וועדת הפרס
העירונית.

הפרס הוענק ליחידה על
פרוייקט התחדשות רחוב אבן
גבירול

חיילי גדוד 'מורן' באמצעות המפקדים ואף
בביקור שקיימה ועדת האימוץ ביחידה,
ובפעילות פנים יחידתית שקיימו הם ב'בית
עובד העירייה' ,הביעו את תודתם הגדולה ואת
ההערכה הענקית לכל מה שנעשה על מנת
להנעים להם את השירות הצבאי.

