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מה חדש בעמותה לתרבות נופש ופנאי?
בואו לגלות את היעדים החדשים והאקזוטיים של שנת 2013

מה חדש בעמותה לקידום מקצועי?

שלל קורסים מרתקים ,סדנאות בישול לגברים וגם :מסע זיכרון לפולין

מה חדש בתגמולים?
בואו להכיר מקרוב את מסלול החיסכון שמתאים בדיוק לכם

שנה חדשה היא הזדמנות מצוינת להתחדש!
אנו שמחים להגיש לכם גיליון נוסף של עיתון
"שערים" המוכר והאהוב ,והפעם במתכונת חדשה
ומרעננת .בעיתון תוכלו להתעדכן בהרחבה
בכל הדברים המעניינים שקרו בארגון בחודשים
האחרונים ,להיחשף לסיפורים המרתקים של
אנשים מוכרים ולהיזכר בחוויות המהנות שצברנו
יחדיו לא מכבר.
פרק נכבד בגיליון זה יוקדש לסיכום הקדנציה
החולפת של ארגון העובדים בראשותו של רמי בן-
גל ,יו"ר ארגון העובדים ,ולסקירת ההישגים הרבים.
תחת הכותרת "הבטחנו – קיימנו" נפרט בהרחבה
את העשייה הענפה למען שיפור מעמד העובדים
ורווחתם .בהזדמנות זו נבקש לברך את רמי על
היבחרו לקדנציה נוספת ולאחל לו ולנו שהקדנציה
הבאה תהא טובה כמו הקדנציה שחלפה.
עוד בגיליון :במדור מנהל בנעלי בית נארח את
גיורא בירן ,סמנכ"ל משאבי אנוש של המרכז
הרפואי תל אביב ,נסקר את הישגי נבחרות הארגון
בספורטיאדה באילת ,נביא תמונות ורשמים מערב
מנהלים ,שנערך השנה בסימן  90שנה לקופת
תגמולים ,נתוודע לפורום הנשים שלנו ולפעילותו
הנמרצת למען קידום מעמד עובדות העירייה,
נתלווה לצוות מפני האשפה בשכונת נווה אביבים
לשיחה מלאת גאוות יחידה ,ונקנח בהתרשמות
ראשונית מהשיפוץ המסיבי בעירייה תוך הצצה
למראהו העתידי של הבניין.
במדורינו הקבועים נמשיך לעדכן אתכם בפעילויות
עמותות הארגון :הקורסים החדשים ,יעדי הנופש
האקזוטיים ,הביטוחים המתקדמים ,חדשות
התגמולים ,אירועי התרבות הכי חמים ועוד ועוד.
אנו מקווים שתמצאו את העיתון במתכונתו החדשה
מעניין ומהנה.
תגובות ,רעיונות ,הצעות והמלצות יתקבלו בברכה.

קריאה מהנה,
מערכת העיתון

מה חדש בביטוחים?
הודעה חשובה לבעלי ביטוח חיים הדדי ותזכורת לכל הכיסויים
שמגיעים לכם

חברי המערכת
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יו"ר ארגון העובדים :רמי בן-גל ,עו"ד
מזכ"לית ארגון העובדים :אורנה אבידן
עורכי משנה :שרון איילון-טובי ,מירי רפאל,
ענבר סרפר-וסרהולץ ,דלית גבאי ,אירנה ממין
ליווי מקצועי ,כתיבה ועריכה :שחף תקשורת
עיצוב גרפי :סטודיו מרחב

מה חדש במפעלי תרבות?
כל ההצגות ,הסרטים ,המופעים ושאר הבילויים .תיהנו!

דבר המזכ"לית
עובדות ועובדים יקרים,
לפני חודשים ספורים מוניתי לתפקיד מזכ"לית ארגון העובדים .זו הפעם הראשונה
שאישה נבחרת למלא תפקיד כה בכיר בארגון העובדים מהגדולים בארץ ובוודאי
שבשלטון המקומי.
במסגרת תפקידי אני אחראית בין השאר על האיגוד המקצועי ,הכולל :ריכוז הטיפול
בפרט ,יישום חוק חברות כוח אדם ,קיום ישיבות מסודרות מול כוח אדם בעירייה
בנושאים הרלוונטיים ,בחירות ועדים ועבודה מולם באופן שוטף ,השתתפות בוועדות
עירוניות ,בהן :ועדות שדרוגים ,קביעות ,קרן ימי מחלה ,עובדים מצטיינים ועוד ,הפקת
עיתון שערים ,כמובן ,ותכנון והפקת אירועים שונים בארגון .כמו כן אני חברה בכל
פורומי הניהול של הארגון.
אני נרגשת לקבל תפקיד זה ,רואה בו אתגר אישי ומקצועי משמעותי ומבקשת לנצל
הזדמנות זו כדי להודות ליו"ר ארגון העובדים ,רמי בן-גל ,על האמון שנתן בי ,ולכל
חבריי לצוות ההנהלה  -על הסיוע בקליטה המוצלחת.
אני חשה מחויבות רבה ואחריות עצומה להוביל יחד עם חבריי להנהלת הארגון את
מגוון הנושאים האלה קדימה ,על מנת לתת את המענה הטוב ביותר לכל העובדים
בעירייה ובמרכז הרפואי תל אביב.
כמה מילים עליי .בת  ,53נשואה באושר לגדי ,אמא של רני ,יואב ואמיר ,בעלת תואר
שני במינהל ומנהיגות בחינוך .את דרכי בעירייה התחלתי לפני  30שנה בעבודה
במתנ"סים ,תחילה במתנ"ס נווה עופר כרכזת בית התלמיד ולאחר מכן כמדריכת
נשים ערביות במתנ"ס הערבי-יהודי ביפו .בהמשך שימשתי כרכזת במחלקה לצופים
ותנועות נוער (את שנות נערותי ביליתי בשבט הצופים קהילה) ,ואחר כך כרכזת
חברתית בחינוך העל יסודי .במהלך תקופה זו הנחיתי במקביל קבוצות נוער ,כולל את
מועצת התלמידים העירונית ,ובתפקידי האחרון ניהלתי את מחלקת גני הילדים.
לשמחתי ,במהלך שנות עבודתי בעירייה זכיתי לראות את המהפך שחל במעמד
העובדת בעירייה ואני מאמינה כי נשים צריכות להעז יותר ,לכוון גבוה ואין לי ספק
שהסרת חסמים תאפשר לכולנו להשיג הישגים בזכות יכולת ,התמדה ומסירות.
הצלחה תיחשב בעיניי לראות את עובדות ועובדי עיריית תל אביב-יפו שמחים להגיע
לעבודה ,מתקדמים ומתפתחים ,משתפים פעולה בכל הרמות ,וכמובן ,רואים בארגון
העובדים כתובת ראויה וקשובה לכל דבר ועניין.
אני אוהבת את העיר ,את העירייה ואת האנשים בכל נפשי ומרגישה מחוברת מאוד
לעשייה העירונית .לכן ,אני שמחה מאוד על הזכות שנפלה בחלקי ומקווה שאצליח
בעשייתי לקדם ,לפתח ולשפר את מעמד העובדים.

שלכם,
אורנה אבידן
מזכ"לית ארגון עובדי עיריית תל אביב-יפו
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דבר היו"ר
עובדות ועובדים יקרים,
את נאום כניסתי לתפקיד היו"ר ביוני  ,2008מול אולם מלא מפה לפה בחברי
המועצה ,ראשי וחברי הוועדים ופעילים רבים ,סיימתי בציטוט הבא של נלסון מנדלה:
"לאחר שנים רבות גיליתי את הסוד .אחרי טיפוס על הר גבוה ,מוצאים עוד הרים
רבים לטיפוס .עצרתי כאן לרגע למנוחה ,כדי להציץ בנוף המפעים המקיף אותי,
ולהביט לאחור אל המרחק שעברתי .אבל אני יכול לנוח רק לרגע ,ואינני מעז
להשתהות ,שכן צעדתי הארוכה טרם הסתיימה".
עובדים יקרים ,בסיכומה של הקדנציה השנייה בתפקיד יו"ר ארגון העובדים ,אני
מסתכל אחורה בסיפוק אל פסגות רבות שכבשנו יחד ,ובו זמנית מביט קדימה
בהתרגשות אל אלה שעוד מחכות לנו.
אני גאה לעמוד בראש ארגון הצועד במסלול של מקצועיות ומצוינות .אלה מושגות
בעבודה קשה ,מסורה ,משימתית ומוכוונת תוצאות.
מדי יום עומדת לנגד עיניי האחריות הגדולה לגורלם המקצועי והאישי של עובדים
ומשפחות רבות.
יש לנו את הכוח להשפיע על מעמדכם ,על שכרכם ,על תנאי העסקתכם ,על איכות
ואופי חייכם המקצועיים ,ולא פעם גם על אושרכם.
מדי יום אני וחבריי בארגון העובדים פועלים כדי לתת מענה ראוי ,הולם ומקצועי לכל
אלה .אנו פועלים למען טיפוח ,פיתוח וקידום המשאב האנושי מעל ומעבר למקובל
במגזר הציבורי ואפילו במגזר הפרטי .אנו פועלים ליצור עבורכם מקום עבודה מחבק,
דואג ,מפרגן ומפרנס ,המכבד ומטפח את עובדיו.
לשם כך ,הובלנו במהלך השנים האחרונות מספר מהלכים אסטרטגיים חשובים,
ביניהם :השגנו הסכמי עבודה מהפכניים ,ערכנו רה-ארגונים במרבית יחידות העירייה,
קידמנו ושידרגנו אלפי עובדים ,הענקנו מאות רבות של קביעויות ,הרחבנו את סל
השירותים ומגוון הפעילויות של הארגון ומוסדותיו ,מיסדנו שיתוף פעולה חסר תקדים
בין הנהלת העירייה ,הנהלת המרכז הרפואי ,הנהלת ארגון העובדים ועוד.
את הקדנציה הנוכחית פתחנו ,כשאנו חתומים על רשימת הישגים לא מבוטלת
שבהם אני גאה מאוד.
אבל את ההישג הגדול ביותר אני רואה בשביעות הרצון שלכם מארגון העובדים .אני
חש את התמיכה הטוטאלית והרוח הגבית שאני מקבל מכם ואת הבעת האמון שבאה
לביטוי לאורך כל הדרך ,המאפשרת לי את המשך העשייה הרבה למענכם.
בתחילת דרכי שמתי לי למטרה להעמיד לרשותכם ארגון עובדים חזק ,דומיננטי,
שמכתיב סטנדרטים והכי חשוב  -עומד בהתחייבויותיו לעובדים .רק אתם תשפטו
האם הצלחתי בכך.
שלכם,
רמי בן-גל ,עו"ד
יו"ר ארגון העובדים
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דיאלוג,
זה כל הסיפור
>> עמלי שחף

לדוגמה?

איך בא לידי ביטוי שיתוף
הפעולה בין עיריית תל
אביב לבין ארגון העובדים?
מה מייחד את הקשר
ביניהם? מהם ההישגים
הגדולים שאליהם הצליחו
להגיע יחדיו? ומהם
המסרים העיקריים להמשך
הדרך? ראיון בשניים
עם מנחם לייבה ,מנכ"ל
העירייה ,ורמי בן-גל ,יו"ר
ארגון העובדים

ב

תום הקדנציה השנייה של רמי
בן-גל ,יו"ר ארגון העובדים,
ועם פתיחתה של הקדנציה
הנוספת ,נפגשנו עמו ועם
מנחם לייבה ,מנכ"ל העירייה ,לשיחה על
אודות אתגרי הקדנציה שחלפה ,ההישגים
הרבים והחתירה המשותפת יחדיו לעבר
אותן המטרות .הנה לפניכם ריאיון עם
השניים ,המסכם חמש שנות עשייה
מרתקת וענפה.
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כששואלים את מנחם ורמי מה השתנה
בקדנציה האחרונה ,מסכימים השניים פה
אחד כי השינוי הגדול ביותר חל במעמד
העובדים" .בעיניי השינוי הכי גדול שהיה
בעירייה הוא לא השגשוג הכלכלי או
השינוי האדיר בשירות ולא רמת הניקיון
שהשתפרה" ,אומר מנחם" ,כל מה שקרה
נלווה לדבר העיקרי ,שהוא  -זכייתם של
העובדים במלוא תשומת הלב הארגונית,
מתוך הבנה שהם קובעים באופן הכי אמתי
את גורלנו ,ולכן כדי שיהיה שירות טוב
יותר ,צריך קודם כל לטפל בהם".
את זכייתם זו של העובדים במלוא תשומת
הלב הארגונית מייחסים השניים לשיתוף
הפעולה האסטרטגי בין ארגון העובדים
לבין הנהלת העירייה" .שיתוף פעולה זה
הוא שאפשר ומאפשר את קידום השירותים
לתושבים וללקוחות באופן משמעותי ,כמו
גם את טיפוח וקידום העובדים בכל יחידות
העירייה" ,אומר רמי" .בעקבות שינוי זה
הצלחנו להביא את עיריית תל אביב והעיר
תל אביב למה שהן כיום  -לעיר המתקדמת
והמטופחת בישראל ולאחת העיריות
המתקדמות בעולם".

מה היה הדבר הראשון שעשיתם
בתחילת הקדנציה?

"שאלנו את עצמנו' :מה צריך לעשות כדי
שיהיה כאן ארגון איכותי?' ,והחלטנו לעשות
זאת באמצעות העובדים" ,אומר מנחם.

"הבנו שאם אנו דורשים מאדם להיות בעל
תפקיד מקצועי עם הבנה מערכתית ,עם
טיפול בקהל ,עם יכולת ניהולית ,עם אומץ
לב ונחישות ועוד ,לא יכול להיות שתהיה
לו דרגה של טוראי .העברנו מסר לעובדים
של הכרה במדרג המקצועי שלהם ,בדרגה
שלהם ובמעמדם .עשינו אלפי שינויים,
הזזנו אנשים ,שינינו מערכות מחשוב,
הכנסנו את נושא מדידת העובדים בכל
העירייה ושינינו את הכללים .כך ,באמצעות

רמי:

"אני חושב שהמסר
של שיתוף פעולה אמתי,
כן ומאוזן חלחל מרמת
הנהלת העירייה וארגון
העובדים ועד אחרון
העובדים בכל יחידות
העירייה"
עבודה מאוד עקבית ומורכבת ,הצלחנו
ליצור אווירה ותרבות שמאפשרות לנו
להגיע לכל העובדים".
"למעשה ,בנינו את מערכת יחסי העבודה
כמסגרת מקצועית" ,מספר רמי" .במסגרת
זו יצרנו תוכנית עבודה משותפת ומסודרת,
ערכנו ישיבות עבודה מסודרות ,הצבנו
יעדים ומטרות מוגדרים והנהגנו תהליכי
עבודה משותפים ושקופים .דבר זה אפשר
לעירייה להיכנס למסלול עבודה מאורגן,
מסודר ואיכותי".

מאותו הצד של השולחן
כשמנחם ורמי מסכמים את הקדנציה
שחלפה ,בולטת יותר מכל התחושה כי
השניים חולקים את אותן המטרות בדיוק
ומיישמים אותן הלכה למעשה באמצעות
שיתוף פעולה הדוק ,ועל כך מרחיב מנחם:
"התמורות במעמד העובדים לא יכולות
היו להתרחש ללא שיתוף הפעולה עם
העובדים ומבלי ההסכמה שנוצרה בין
העירייה לבין נציגות העובדים .אני מאמין
שגם ביחסי עבודה עם ארגון העובדים
מדובר ביחסים של חברות ,המבוססים על
כבוד הדדי ,עזרה הדדית ,נכונות להתייצב
ולסייע בשעת הצורך ובסופו של דבר ,כל
הזמן לנסות ולהבין את האחר ,מתוך 100
אחוז מחויבות לארגון העובדים .נהוג לומר

"זה נכון באמת ובתמים" ,משיב לו רמי.
"עבור ההנהלה שלנו העובד הוא לב
המערכת .זו תפישת עולם שנשענת
באמת על מה שמוביל בני אדם לפעילות
ולהצלחה .אנחנו ארגון יצרי ותוסס
ואנו מתייחסים לעובדינו באופן מאוד
מחושב .בארגון שלנו פועלים כוחות
רבים ומשימתנו היא לתעל אותם לצורת
העבודה שבה אנו חפצים .זוהי משימה
מורכבת ,אך אנו עומדים בה בהצלחה
בזכות יצירתה וקידומה של תרבות ארגונית
המעודדת שיח והקשבה".
את ההצלחות בהחלט מרגישים בשטח,
ועל כך מספר מנחם" :מצד אחד אנשים
רגועים מבחינת הלחצים מול הממסד
והמנהלים ,ומצד שני הם מלאי אנרגיית
עשייה .בזכות האמון שיצרנו בין ההנהלה

מנחם:

"בעיניי השינוי הכי
גדול שהיה בעירייה הוא
זכייתם של העובדים
במלוא תשומת הלב
הארגונית ,מתוך הבנה
שהם קובעים באופן
הכי אמיתי את גורלנו,
ולכן כדי שיהיה שירות
טוב יותר ,צריך קודם כל
לטפל בהם"
העובדים השתפרה באופן משמעותי ,וישנה
כיום גאווה גדולה מאוד להיות עובד עירייה
ולהזדהות עם ארגון מצליח זה".

ומה הלאה?

שיש שני צדדים של נושאים ונותנים .אני
חושב שכל זמן שאנו מדברים על הארגון,
אנחנו מאותו צד של השולחן .זאת ,מתוך
הבנה עמוקה אודות הכוח המניע את
עובדינו .לאמונתי ,אף אדם לא בא לעבוד
בעירייה  40שנה רק כדי להביא משכורת.
אנשים באים לנהל חיים שלמים של
עבודה ,כדי להרגיש שהם משמעותיים,
וכל מה שאנחנו צריכים לעשות זה לספק
להם את ההרגשה הזו .כשאנו מספקים
לעובדינו בעיריית תל אביב משמעות
לעשייתם והערכה וקידום בזכות עצמם
ובזכות כישוריהם ,כישורים של למידה,
מסירות ואחריות ,אנו בונים את הבסיס
הנכון להגשמה עצמית ,וזה מה שאנו
מספקים לעובדים" .מנחם פונה לרמי
בחיוך ואומר" :אתה מסכים איתי ,נכון?".

לבין ארגון העובדים ,העובדים הבינו דבר
מאוד פשוט :מעולם לא היו הישגים כה
גדולים לארגון ולעובדים כמו בתקופה
רגועה זו ,ללא עיצומים ושביתות .כאשר
העובדים מבינים את העובדה שרק אם
הם יוצרים תפוקות אפשר לתגמל אותם,
הם הופכים להיות חלק מההצלחה של
העירייה ונהנים ממנה .כיום אין מחנאות,
ההיררכיה היא ברורה וקיימת מחויבות של
העובדים כלפי ההנהלה".
"אני חושב שהמסר של שיתוף פעולה
אמתי ,כן ומאוזן חלחל מרמת הנהלת
העירייה וארגון העובדים ועד אחרון
העובדים בכל יחידות העירייה" ,מוסיף רמי.
"הפעילות המשותפת של ארגון העובדים
והנהלת העירייה היא שקופה ומורגשת
בכל תחום ותחום .אין לי ספק שתחושת

כששואלים את רמי ומנחם מה צפוי
בעתיד ,שניהם מסכימים על כך שניצבת
בפנינו עוד כברת דרך ארוכה להגשמת
כל השאיפות" .במהלך השנים האחרונות
עשינו מהלכים רבים שהביאו לשגשוגן של
העירייה והעיר כמעט בכל התחומים ,אך
עדיין נשארו לא מעט תחומים שבהם יש
להשקיע מאמצים" ,אומר רמי" .כך ,למשל,
טיפול בסקטורים גדולים מאוד בעירייה,
כדוגמת העובדים במינהל החינוך ,בחטיבת
התפעול ,במרכז הרפואי  -שמתפקידנו
למצוא דרכים לקדם ולטפח אותם תוך
שיפור תנאי העסקתם ושכרם .נשים דגש
על פיתוח וטיפוח ההשכלה וההכשרה של
העובדים ,נשקיע בתחומי התרבות והפנאי
וכמובן נמשיך לפעול למען רווחת העובדים
ולמען טובת הפרט".
מנחם מהנהן בהסכמה ומוסיף" :אנו
שואפים לפרוץ לתחומים חדשים בעיר,
לשמור על האיכות ועל ההערכה אלינו
ועל שביעות רצון תושבי העיר ,תוך הצגת
חדשנות בכל התחומים  -בדיגיטל,
בשירות ,ברישוי ,בתכנון ,בבנייה ועוד .יש
הרבה מאוד עבודה".
"דבר אחד מרכזי עומד לזכותנו והוא
הקלף המנצח שלנו :העובדים" ,מסכמים
השניים פה אחד.
"העובדים שלנו הם המפתח להצלחה
ובזכותם הצלחנו להקים עיר לתפארת,
שהולכת לצמוח ולהתקדם גם בשנים
הבאות .יחד איתם נמשיך לפרוץ קדימה
לעבר יוזמות ,רעיונות ואתגרים חדשים".
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דנציה
מים ק
מסכ
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הבטחנו -

קיימנו
מקדמים את
העובדים

לקדם בדרגה ,לפעול למען צורת העסקה הוגנת וראויה ,לשפר את תנאי העבודה ,להעניק קביעויות
ותקנים ,ליישם מדיניות של  , In sourcingובשורה התחתונה  -לשדרג את מעמד העובדים ולהיות שם
בשבילם בכל רגע נתון .ארגון העובדים ,בראשותו של רמי בן-גל ,קידם בקדנציה זו מדיניות נמרצת,
שעיקרה – השקעה בעובדים ,קידומם ופיתוחם ,מתוך הבנה כי העובדים הם הנכס החשוב ביותר של
עיריית תל אביב ולב לבו של הארגון .והתוצאה :הישגים מרשימים בשטח ושיפור מעמד העובדים
לאין שיעור .עם המבט קדימה ,מסכמים ארבע שנות פעילות מוצלחות במיוחד
במבט לאחור על תקופה של ארבע שנים,
בחינת התחומים שבהם עסקנו ,טיפלנו,
נאבקנו ,התעדכנו והתקדמנו ,המספר העצום
של הסקטורים שאותם טיפחנו  -קשה מאוד,
עד בלתי אפשרי ,להעלות על הכתב את
המגוון העצום והרחב של העיסוקים שלנו
בארגון העובדים...
יחד עם זאת ,על קצה המזלג ,ממש במסורה,
אנסה להעביר אליכם ,עמיתיי עובדי העירייה,
את שעשינו בארגון העובדים בתום תקופה.
אני מקווה שאצליח לתת לכם מבט על
פעילותנו ,על משימותינו ועל אתגרינו
בארגון העובדים.
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בתחילת הקדנציה בראשותי ,אמצע שנת
 ,2008הודיתי לכם על האמון שנתתם בי בעת
שבחרתם בי לקדנציה נוספת .הבעתי את
השתהותי ואת הערכתי הרבה לאמון שנתתם
בי ,הלכה למעשה ,בשיעורי ההצבעה
העצומים בקלפי.
אמרתי בסיכום הדברים אז שעשינו רבות,
אולם אני רואה לפניי עוד דרך ארוכה ועוד
יעדים רבים ומשימות רבות.
ואכן כך .יחד עם עמיתיי לארגון העובדים
הסתערנו על המשימות הרבות שניצבו
בפנינו ,עתים בשיתוף פעולה פורה עם
הנהלת העירייה ,עתים במאבקים קטנים

או גדולים מולה ,והמשימות ,שנראו אז כה
משמעותיות ,אכן הוכיחו את חשיבותן הרבה
במבחן הזמן והתוצאה.
המהלכים החשובים ביותר בעיניי ,ועל כן
הראשונים לטיפול ,לשינוי ולשדרוג ,היו
ההסכמים המיוחדים שחתמנו עליהם עם
הנהלת העירייה .הטיפול בנושא זה נועד
בראש ובראשונה לתקן עיוותי שכר ,מעמד
ותנאי העסקה .הנה לפניכם רשימת ההישגים
העיקריים שעליהם גאוותי .הבטחנו  -קיימנו!
רמי בן-גל ,עו"ד
יו"ר ארגון העובדים

שדרוג מתח
הדרגות
הצלחתנו לשדרג את מתח הדרגות
התחיליות בעירייה מ 4-6-ל 5-7-הייתה
אחד ההישגים הבולטים ביותר במהלך
הקדנציה .מהלך זה הביא לחיזוק מעמדה
של קבוצת עובדים גדולה במיוחד .טרם
ההסכם עובדים בדרגות נמוכות אלה
הועסקו בתנאי שכר ירודים ביותר .לאחר
מאמצים רבים שונה מתח הדרגות של כל
הפועלים ומקביליהם בעירייה מ 4-6-ל,5-7-
וכיום כל העובדים בעירייה מתחילים מדרגה
 ,5-7כולל עובדי התברואה ,השרתים,
הסייעות ובעלי התפקידים ברמות השכר
הנמוכות .הסכם זה שיפר באופן ניכר את
מעמדם ושכרם של עובדים רבים ופתח
בפניהם אפיקי קידום חדשים.

לא עוד
"משרות
חולפות"!
בשנת  2008נחתם הסכם "משרות חולפות",
שביטל ,למעשה ,מונח זה שהדיר שינה
מקבוצת עובדים גדולה ,שלעולם לא
הייתה בטוחה בעתידה .הסכם זה ,ראשון
מסוגו בארץ ,נחתם בין ארגון העובדים לבין
הנהלת העירייה במטרה להסדיר את תנאי
העסקתם של עובדי המשרות החולפות.
בעקבות הסכם זה הוחלט כי לא יפוטר
עובד המועסק במשרה חולפת רק מפני
שלא נמצאה לו משרה קבועה בעירייה.
החל ממועד חתימת ההסכם הוקמו מאות
רבות של משרות חדשות על תקן משרות
קבועות ,פרט למשרות שהקריטריונים
לגביהן הוסכמו מראש .על פי ההסכם,
משרות חולפות יוקמו רק במידה שהן
חולפות במהותן ,שלהן תאריך סיום מוגדר,
ורק משרות חולפות במסגרת רה-ארגון
או תגבור תקנים .כמו כן ,הוקמה ועדה
להארכת שירות בהשתתפות מנהל אגף
משאבי אנוש ,מזכ"ל ארגון העובדים ומנהל
אגף ארגון ותקינה ,שבסמכותם ,בין השאר,
להביא לידי כך שעובד משרה חולפת יקבל
קביעות גם לפני תום חמש שנים.
מדובר באחד ההסכמים החשובים שנחתמו
במהלך הקדנציה החולפת ,שהביא לצמצום
משמעותי במספר המשרות החולפות

טקס הענקת קביעויות במינהל הכספים

ולהבטחת מעמדם של עובדים שהועסקו
במשרות חולפות וביצעו עבודתם נאמנה.
הסכם זה מהווה היום את העוגן המרכזי
להעסקה קבועה ומסודרת של העובדים
בכל יחידות העירייה.

קליטת
עובדי חברות
כוח אדם
עם כניסתו לתוקף של חוק חברות כוח
אדם ארגון העובדים לא הסכים להתפשר
על שום פתרון ,כאשר העירייה בצעד חד-
צדדי וללא תיאום עם הארגון פיטרה חלק
מעובדי חברות כוח האדם שהועסקו באגף
התברואה .הארגון הכריז על סכסוך עבודה
ודרש מהעירייה באופן חד משמעי לחזור
בה לאלתר מפיטורי עובדי חברות כוח
האדם .פיטורים נוספים תוכננו להתבצע
בכל יחידות העירייה ודרישת הארגון הייתה
חד משמעית – קליטת כל עובדי חברות כוח
האדם כעובדי עירייה לכל דבר ועניין ,תוך
יישום הוראות החוק כלשונן וכרוחן.
בעקבות העיצומים והעמדה הנחרצת
שהובעה הוקם צוות משותף של ארגון
העובדים והנהלת העירייה לבחינת נחיצות
משרות כוח אדם ונקבעו תהליכי עבודה
משותפים לקראת יישום החוק בעירייה.
לאחר מכן נעשתה עבודת איתור של כלל
המועסקים בעירייה באמצעות חברות
כוח אדם ,נבנתה מתכונת לקבלת נתונים

מהיחידות ,נעשתה פנייה ליחידות לקבלת
מידע והתקיימו מפגשים משותפים של
נציגי הארגון והנהלת העירייה עם מנהלי כל
היחידות לקבלת הבהרות.
עבודת הוועדה נעשתה במקצועיות רבה
בקליטתם של כל העובדים שהועסקו עד אז
באמצעות חברות כוח אדם והפיכתם לעובדי
עירייה מן המניין.

רה-ארגונים
באגפי
העירייה
לא נחנו לרגע לחשוב בכל דרך אפשרית,
ויצירתית ככל שניתן ,על אמצעים ועל
דרכים לשפר ולהשתפר .במסגרת זו
במהלך הקדנציה החולפת חוללנו מהפכה
של ממש במבנה היחידות השונות בעירייה.
רה-ארגונים רבים ומשמעותיים בוצעו לאורך
כל הקדנציה .הנה דוגמה קטנה-גדולה :מי
שייכנס היום בשערי עיריית תל אביב יבחין
כי כל הקומה הראשונה הפכה לקומת
מרכז שירות ,שתפקידו לתת מענה הולם
ומקצועי לכל פנייה ופנייה של תושבי העיר.
מהפכה זו במרכז השירות היא רק דוגמה
אחת .כך קידמנו רה-ארגונים במרבית
יחידות העירייה .אין ספק שזו הדרך הראויה
והמקצועית לאפשר את קידומם של
העובדים ,תוך שיפור משמעותי של תהליכי
העבודה ורמת השירות העירונית בהלימה
לצורכי העירייה.
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הסכם
תאגיד המים
ועד ֿ
ת
השדרוגים
המשכנו לקדם במרץ את פעילות ועדת
השדרוגים ,המשותפת להנהלת העירייה
ולארגון העובדים .הוועדה בוחנת אחת לשנה
את בקשותיהם של מנהלים לשדרוג תפקידי
עובדיהם ומעניקה שדרוגים לעובדים
שמבצעים את תפקידם בהצטיינות וברמה
הגבוהה מרמת הציפיות והגדרת התפקיד.
כך קידמנו מתחי דרגות של בעלי תפקידים
חיוניים ומיוחדים.

הסכם
המצילים
אפילו במצילים הצלחנו לטפל בהצלחה
יתרה! כולנו זוכרים הרי שאין עונת רחצה
בפתח ללא מאבק של קבוצת עובדים
זו ...במהלך משותף בהובלה שלנו נחתם
הסכם מצילים ראוי ונכון המיטיב עם קבוצת
עובדים זו ,תוך הלימה ברורה לצורכי העיר
תל אביב ושירותי ההצלה הכה חיוניים
לצביונה .ההסכם יצא לדרך בשנת 2007
ובמסגרתו הוסדרו מבנה העסקתם ותנאי
שכרם של כלל המצילים .כתוצאה מהסכם
זה גדל באופן משמעותי מספר תחנות
ההצלה בעיר והוקם מערך פיקוח רחב.

חתמנו על הסכם תאגיד המים ובכך יצרנו
סטאטוס יציב לקבוצת עובדים גדולה ,עובדים
מסורים ,שחשו כי קרקע ההעסקה הבטוחה
והיציבה שהייתה להם נשמטת מתחת
לרגליהם – זו קבוצת עובדים גדולה ,מסורה
ומבוגרת יחסית ,שאלמלא המעורבות שלנו
אין לדעת כיצד היה נראה עתידה המקצועי.
הכל החל עת על פי חוק תאגידי המים ,הביוב
והתיעול ,אגף המים העירוני אמור היה להיות
מופרט והטיפול במשק המים העירוני אמור
היה לעבור לטיפול תאגיד עירוני .בכוונת
העירייה ,בהתאם לחוק ,היה לסגור את אגף
המים ,לפטר או להפריש לפנסיה את כל
העובדים ולהעביר את הפעילות לתאגיד.
במשך חודשים ארוכים ניהל הארגון משא
ומתן עיקש עם הנהלת העירייה ,במטרה
למנוע את פיטורי העובדים מהעירייה ודרש
להשאילם כעובדי עירייה לתאגיד .בתום משא
ומתן ארוך סיכמו הארגון והנהלת העירייה,
שעובדי האגף ימשיכו להיות עובדי עירייה
לכל דבר ועניין והם יושאלו מהעירייה לתאגיד.

יישום
מדיניות
In Sourcing
בניגוד מוחלט לנעשה בכל המשק הציבורי,
פעלנו יחד עם העירייה בחזית אחת
להחזרתם של פעילויות ושירותים שהופרטו

בעבר בעירייה לביצוע על ידי עובדי העירייה.
במסגרת זו הטבענו מונח חדש לעניין
זה –  – In Sourcingהמבטא את כוונתנו
לאפשר העסקת עובדים במגוון תפקידים
ומשימות ללא צורך ברכישת שירותים אלה
מגורמי חוץ .בכך פתחנו מסלולי קידום
נוספים ,אופק רחב ,מקצועות חדשים,
הרחבנו תחומי עשייה וטיפול והפכנו את
העירייה למקצועית יותר ולבעלת יכולת
להתמודד עם כל משימה כמעט.
רשימה חלקית :אנשי מחשוב ,מנהלי
המתנ"סים ,המזכירות והשרתים ,האדריכלים
והמהנדסים ,מנהלי מתקני העירייה – מאות
עובדים שעבדו בחברות עירוניות או הועסקו
כעצמאיים הפכו להיות עובדי עירייה.
אנו מאמינים שמדיניות הIn Sourcing-
תורמת רבות הן לעובדים והן לעירייה ,כיוון
שהעובדים זוכים להעסקה ישירה על ידי
העירייה וכתוצאה מכך נאמנותם לעירייה
גוברת ,כמו גם הרצון לתרום למקום
עבודתם .העירייה יוצאת נשכרת וזוכה
בעובדים נאמנים ובעלי מוטיבציה .התוצאות
בשטח כבר מדברות בעד עצמן ואנו נמשיך
לקדם מדיניות זו.

הקמת תקנים
חדשים
על מנת לשמור על העירייה כגוף עדכני,
מבצע ועומד במשימות ,תוך הבנת הצרכים
והמגבלות ,קלטנו לשורות העירייה מאות
רבות של עובדים חדשים לשירות העירייה.
על כן פעלנו להקים תקנים חדשים,
שאותם ניתן יהיה לאייש בעובדי עירייה מן
המניין על מנת לבצע את המשימות הרבות
שהולכות ומתעצמות.

הענקת
קביעויות
הענקנו מאות רבות של קביעויות .דאגנו
שעובדים רבים יקבלו את מעמד הקביעות
הנכסף ,כולל סקטורים ותפקידים שבעבר
לא הקנו קביעות ,דוגמת סייעות בסבב בגני
הילדים ,סייעות צמודות ילד בחינוך המיוחד,
פקחים באגף הפיקוח ועוד ...מעמד שמעניק
לעובד יציבות וקביעות ולדעתנו ,תורם
לביצוע משימותיו על הצד הטוב ביותר.
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טקס הענקת קביעויות במינהל הכספים

יחד עם עובדי
המרכז הרפואי
בינואר  2008חתמנו על הסכם קיבוצי
תקדימי ומהפכני עם המרכז הרפואי .הסכם
זה ,בין היתר ,מסדיר את קידומם של עובדי
המרכז הרפואי באמצעות הוספת מסלולי
קידום והכשרה מקצועית ,וכן את הוספתם
של תקני כוח אדם בכל תחומי ההעסקה
בבית החולים .ההסכם מטפל בהסדרת
מערכת יחסי העבודה בין ארגון העובדים,
הוועדים והנהלת המרכז הרפואי.
מדובר בהסכם מהפכני של ממש ,שכן יש בו
הסכמה מוחלטת לכך שללא יידוע והסכמת

ארגון העובדים לא יתחוללו שינויים ארגוניים,
לא יימחקו משרות או יומרו וכי הפסקת
עבודתו של עובד המועסק למעלה משלוש
שנים ולא קיבל קביעות לא תתאפשר ללא
אישור ארגון העובדים!
כמו כן ,הוקצה תקציב מיוחד לפעילויות
של רווחה ,תרבות ,נופש ,פנאי וספורט .עוד
סוכם על קידום פעילויות משותפות לטיפוח
ההון האנושי ,תוך עידוד עובדים מצטיינים
ועידוד למידה והשלמת השכלה.
גולת הכותרת של הסכם זה היא ההסכמה
על הקמה של ועדה עליונה פריטטית
משותפת לנו ולמרכז הרפואי בנושא הסדרי
העסקת כוח אדם ,ועדה בראשות יו"ר
הארגון ובראשות מנכ"ל המרכז הרפואי.

ועוד...
• •הגדלנו את השי לחגים ב.₪ 200-
• •הגדלנו את תקציב מפעלי תרבות לסבסוד
פעולות תרבות ופנאי במאות אלפי שקלים.
• •הגדלנו משמעותית את תקציב אירועי יום
האישה ומתנת יום האישה.
• •חידשנו ושדרגנו משמעותית את ביטוח
הבריאות והשיניים.
• •הפחתנו את דמי הניהול בקרן הפנסיה הראל.
• •שיפצנו ושדרגנו את בניין הארגון ופתחנו מרכז
שירות מודרני לשירות עובדי העירייה.
ועוד ידנו נטויה...

לרווחתכם תמיד

ללמוד ולהעשיר את הידע ,לנפוש ולבלות ,לדעת שכספי הגמל שלכם מנוהלים בחוכמה ,לקבל
שירות מכל הלב ,לדעת שיש מישהו לצדכם בכל רגע נתון .ארגון ועד העובדים העמיד את רווחת
העובדים בראש סדר העדיפויות .מענה אנושי חם ,מקום בטוח ואכפתי ואנשים שבאמת ובתמים
דואגים לעתידכם – זו הדרך שלנו

מרחיבים את הדעת
למדנו קרימינולוגיה וגרפולוגיה,
נהנינו בחוגי ציור ושירה ,התעמלנו
בזומבה וגם בפילאטיס ,והעשרנו את
הידע בהורות ובזוגיות .מכללת ארגון
העובדים הפכה בשנים האחרונות
למעצמת השכלה ומציעה מגוון רחב
של קורסים ,חוגים ,סדנאות ,ימי
העשרה והעצמה וגולת הכותרת:
קורס פועלים .המטרה מאחורי הכל:
לטפח ולפתח את העובדים ,להעשיר
את עולמם ולתרום לאיכות חייהם
המסדרונות בקומה החמישית של ארגון
העובדים שוקקים חיים ואנרגיות טובות.
אלפים מעובדי העירייה בילו בכיתות הלימוד
במהלך השנים האחרונות בקורסים מגוונים
ומרתקים – קרימינולוגיה ,ביטחון וטרור,
גרפולוגיה ,קורס מאמנים ,סדנת הורות,
סדנת זוגיות ,ציור ,תרפיה באמנות ,שירה,
מחול מזרחי ,פילאטיס ,זומבה .רשימה
חלקית .באחד האולמות הנעימים של
מלון טל ,על כוס קפה ,בין ארוחת בוקר

לצהריים ,משוחחים
עובדי התברואה על
חשיבותה של הקשבה,
על תקשורת בינאישית
ועל עבודת צוות .לא
הרחק מכאן משתלמות
סייעות הגננות בנושא
קידום ושוויון מגדרי בין
המינים בגני הילדים,
ובשעות אחר הצהריים
קורס פועלי תברואה
נהנים רבים מהעובדים
מהשתלמויות .בעיר
אריאל סיימו בוגרי המחזור הראשון של
עובדי העירייה בהתרגשות ובגאווה את
לימודי התואר הראשון .חלקם ,אגב ,סיים
את השכלתם התיכונית במסגרת קורסי
גמול ההשתלמות של ארגון העובדים וחדורי
מוטיבציה להמשיך הלאה ,באווירת לימודים
ופיתוח אישי ,מקצועי וארגוני ,שמוביל ארגון
העובדים לאורך כל שנות הקדנציה.
השכלת העובדים והרחבת אופקיהם הן

אחד המפעלים החשובים ביותר של ארגון
העובדים .בקדנציה הנוכחית אפשרה
העמותה לקידום מקצועי של ארגון
העובדים לעובדים ללמוד בכל גיל ובכל
שלב ואף עודדה את העובדים להמשיך
וללמוד לתואר ראשון.
מתוך החזון לחדש ולרענן את הידע והמידע
של עובדי העירייה ,לתרום לקידום מקצועי
וחברתי של חבריה ,להעניק חיזוקים לגיבוש
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חברתי בתוך האגף/מינהל מחד ובין
האגפים מאידך ,ולפתח ולטפח זהות
מקצועית גאה בסביבת עבודה תומכת,
הלך עץ הדעת וצמח בקדנציה האחרונה
ומכללת הארגון לא הפסיקה לחדש
ולהפתיע את העובדים.
לפני קצת יותר מארבע שנים נורתה יריית
הפתיחה עם קבלת ההחלטה לבנות את
הקורסים  .Inhouseבשלב הראשון הובאו
לארגון קורסי השלמת ההשכלה וקורס
השלטון המקומי .מיד לאחר מכן נחנך קורס
פועלים ייחודי ,בהנחייתה של יפעת וייסמן,
יועצת ארגונית ,העונה לשם "תקשורת
בינאישית" .במהלך הקדנציה האחרונה
הסתיימו  18מחזורים!
הקורס ,שנמשך במתכונת של תשעה
מפגשים ,אחת לשבוע ,התקיים במלון טל,
כדי ליצור חוויה מצמיחה של לימודים ,ובנוסף,
נחשב לקורס חובה הממומן כיום עבודה.
תוכנית הדגל של המכללה הייתה התוכנית
ללימודי שלטון מקומי ,המקנה קרדיטציה
אקדמית לממשיכים ללימודי תואר ראשון.
התוכנית נולדה מתוך מטרה להנגיש את
הלימודים לכל עובד ,לשלב תכנים מעולם
העבודה של עיריית תל אביב וכמובן,
לקדם את עולם הידע של העובדים ברמה
האקדמית תוך הקניית כלים מעשיים.
לדברי ענבר סרפר-וסרהולץ ,מנהלת
העמותה לקידום חברתי ומקצועי" :אנחנו
משקיעים הרבה מאוד חשיבה בבניית
תוכנית קורסים מגוונת ומעניינת ובבחירת
המנחים הטובים ביותר .אנחנו קשובים
לרצונות העובדים ומאתרים צרכים ייחודיים
לאוכלוסיות מיוחדות .כך ,למשל ,גיבשנו
קורסים מיוחדים לאוכלוסיית הסייעות
לגננות .מזכירות בארגון יכולות לקחת חלק
בקורס עריכה לשונית שמסייע בשיפור
מיומנויות הכתיבה והעריכה היומיומיות
שלהן הן נדרשות .ואנחנו כמובן גאים מאוד
גם בבוגרי המחזור הראשון של לימוד
מינהל ושלטון מקומי שסיימו בימים אלה
לימודי תואר ראשון במכללת אריאל.
"בכוונתנו להמשיך ולהציע לעובדי
העירייה דרכים רבות ככל שניתן להעשיר
את עולמם והשכלתם ולתרום לאיכות
חייהם .מדובר בהשקעה רבה ,אך מכיוון
שהעובדים הם הנכס החשוב ביותר לארגון
– חשוב לנו להצליח".
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טיול לקוסטה בראבה

מקיפים
את העולם
לצאת לנופשונים במחירים
משתלמים ,ליהנות מטיולים
מאורגנים בעשרות יעדים ברחבי
העולם ,ליצור חברויות חדשות עם
העמיתים לעבודה ולהתפנק עם
שלל הפתעות לאורך הדרך .בשנים
האחרונות התרחב היקף פעילותה
של העמותה לתרבות נופש ופנאי
של ארגון העובדים ,וכיום היא
המוקד המועדף והעיקרי לחופשות
ולנופשים של עובדי העירייה
שיעור קצרצר בגיאוגרפיה :הניחו אצבע
על כל יעד אפשרי על המפה ופתחו את
חוברת היעדים של ארגון עובדי עיריית תל
אביב-יפו .המסקנה חד משמעית :אנחנו
על המפה!!! עם  68יעדים!!! עשרות אלפי
מיילים ,לינות ,סיורים ובעיקר :אלפי עובדים
שנהנו ,בילו ,כייפו והכירו יחד מקומות
יפים בכל רחבי העולם .אז איפה לא היינו
– בארץ :אילת ,ירושלים ,ים המלח ,צפת,
רמות; ובחו"ל :רודוס ,קפדוקיה ,רומניה,
איטליה ,סקוטלנד ,ברצלונה ,מרוקו,
תאילנד ,סין ועוד ,והשנה פתחנו יעדים
חדשים :קובה ,קוסטה ריקה ,גיאורגיה,
סיציליה ,רומא ודרומה ,פראג-ברלין ועוד
ידנו נטויה.
מתוך חשיבה על צורכי העובדים פיתחה
העמותה לתרבות נופש ופנאי של ארגון

העובדים שיטה ייחודית ,שבמסגרתה מוצע
מגוון רחב של יעדים לנופש בארץ ובעולם,
שאין לו אח ורע (מעל  60יעדים) .בכך
מתאפשר לכל עובד לבחור חופשה שנתית/
פעילות מיוחדת על פי העדפותיו.
הכל החל בדצמבר  2004עת נבנתה
העמותה לתרבות נופש ופנאי של ארגון
העובדים ,בראשותה של שרון איילון-טובי,
עוזרת היו"ר ומנהלת העמותה .העמותה
החלה בפעילותה בינואר  2005בשאיפה
תחילה להוציא מעט יעדים ולא טיולים
מאורגנים ,ולאט לאט החלה העמותה
להתמקצע .כיום המצב שונה לגמרי
והעמותה מהווה מפעל תיירות עצום
בהיקפו ,ולראיה  -מרכז השירות של הארגון,
שהוקם לפני שנתיים ,מעניק כיום את כל
השירות סביב הנופש מאל"ף ועד תי"ו -
החל מבחירת היעד ,דרך קביעת המסלול
ועד לכרטוס הכרטיסים ולכל מה שצריך
לארגן עד לנופש ,במהלכו וגם לאחריו.
הרבה מיילים נגמעו במהלך הקדנציה
שחלפה ,וכיום יכולה העמותה להתפאר
במשרד נסיעות איכותי המטיס במקצועיות,
באכפתיות ובאהבה אלפי עובדים בשנה
לכל רחבי העולם! עם הזמן הוספו גם תוכן
איכותי לטיסות ,סיורים מעניינים ,צ'ופרים
מהנים וכל מה שיכול לגרום לנופש להפוך
לחוויה בלתי נשכחת.
לדברי שרון" ,מעבר לחשיבות שבעצם
היציאה לחופשה ,רענון כוחות ופתיחת
האופקים ,החזון שעומד לנגד עינינו הוא
חיזוק הקשר בין עובדי המחלקות השונות
בעירייה ויצירת חברויות ,קשרי עבודה חזקים

ובעיקר מסורת תרבותית משותפת.
"בקדנציה הבאה נמשיך להרחיב ולגוון
את היעדים ואת תחומי הפעילות .מספר
המשתתפים בפעולות העשירות והמגוונות
שאנו מציעים גדל ללא הפסקה ,ולמעשה,
ניתן לומר כי העמותה הפכה תוך זמן
קצר למוקד המועדף והעיקרי לחופשות

טיול לדרום איטליה

ולנופשים של עובדי העירייה .עמיתים
מספרים לנו כי הם מחכים בשקיקה
ובציפייה למסלולים החדשים ומתכננים את
החופשות בהתאם להצעות העמותה .אנו
מצדנו מתאמצים ,משקיעים מחשבה וזמן
ומשתדלים – בעזרת צוות מצומצם ,יעיל
ואכפתי –להגשים את חלומות העמיתים".

מעשירים
את התרבות
לצפות בהצגות משובחות ממיטב
הרפרטואר של תיאטראות תל אביב,
ליהנות מסרט טוב ,להיות במופע הכי
חם בעיר ולבלות בשלל אטרקציות
במחירים משתלמים .מפעלי תרבות
של ארגון העובדים הפכו בשנים
האחרונות למותג מבוקש בקרב עובדי
העירייה ,שרוכשים מדי חודש מאות
כרטיסים במחירים משתלמים .תרבות
כיפית ואיכותית במחיר לכל נפש
 12באוגוסט  ,2011בוקר יום שישי .אל
פארק המים מימדיון ,שנסגר במיוחד עבור
עובדי עיריית תל אביב-יפו והמרכז הרפואי
ובני משפחותיהם ,מגיעים כ 5,000-עובדים
וילדים ,עם צידניות ,מצופים ,כובעים והרבה
מצב רוח טוב .הילדים הבוגרים מתגלשים
על מגלשות המים התלולות והלולייניות
וקופצים בבריכות הגלים ,הקטנטנים נהנים
מעולם הילד וממסלולי האבובים וכמובן

מהפעלות צוות הבידור של המימדיון.
ההורים נופשים בפינות הצל הרבות
שבפארק ומנצלים את ההזדמנות למנוחה
ולמפגש נינוח עם עמיתים לעבודה .קריאות
הצהלה והשמחה נשמעות מכל פינה
ואפשר בהחלט לסכם עוד אירוע מוצלח של
ארגון ועד עובדי עיריית תל אביב-יפו.
הבילוי בפארקי המים
הפך בשנים האחרונות
למסורת והוא מהווה את
אחת הדוגמאות מני רבות
שבהן מביע ארגון הוועד
את הדאגה לעובדיו ולבני
משפחותיהם ,ולראיה
 במפעלי תרבות שלארגון העובדים עושים את
המרב על מנת להעניק
לעובדי עיריית תל אביב-
יפו והמרכז הרפואי את
החשיפה המקסימלית
לתרבות ולהעניק את
מגוון הפעילויות הרחב ביותר .מתוך הכרה
בחשיבות חשיפת העובדים למגוון רחב
של פעילויות תרבות להם ולילדיהם,
מוענקת תשומת לב רבה לבחירת המופעים
ולסבסוד ההצגות ,המופעים והאטרקציות
שמוצעים כיום בשוק תרבות הפנאי.
על מנת לאפשר הזדמנות שווה לכל
העובדים מתבצעת רכישת הכרטיסים
במרכז השירות של הארגון ,ששופץ
לאחרונה לרווחת העובדים ,וכדי לשפר
עוד יותר את השירות ,מגיעות שתי עובדות
השירות ,עינב עמרני ודנית בר ,בימי שני
לבניין העירייה ובימי חמישי לבניין ההנדסה
ונותנות שירות אדיב ,מהיר ונוח.
סל התרבות של מפעלי תרבות מגוון וכולל:
טיולי משפחות ,כרטיסים לסרטים ולהצגות,
הצגת החודש ועוד ועוד .וזה עוד לא הכל.
כך ,למשל ,חורף  2012היה מושלג במיוחד
ועובדי הארגון נהנו מטיול אטרקטיבי במיוחד
לחרמון .הפסטיגל ושאר מופעי החנוכה
כבר הפכו למסורת בלתי נשכחת בקרב
ילדי העובדים ,ובעיצומו של הקיץ ,במהלך
החודשים יולי-אוגוסט ,עלו העובדים לצפון
לטיולי מים וקיאקים עם ארוחת צהריים
מצוינת ולימי כיף בנחשונית ובימית .2000
את עצם הפיכתם של מפעלי תרבות
למותג מבוקש בקרב עובדי העירייה אפשר
להבין מתוך העובדה שהעובדים קונים כיום
כרטיסים למופעים ,הצגות ואטרקציות רק
דרך ארגון העובדים.
לדברי קובי אשכנזי ,משנה ליו"ר ארגון
העובדים" :אנו נמשיך בפיתוח התוכניות
התרבותיות באמצעות מפעלי תרבות ונשאף

להעשרת ההיצע הקיים במקביל לטיפוח
הקיים .וכמובן ,נעמוד לרשות העובדים בכל
שאלה ובקשה".

מבטיחים
את עתידכם
לנהל את ההשקעות בחוכמה ,לשמור
על דמי ניהול נכונים ולהציע מגוון
מסלולי השקעות משתלמים .קופת
תגמולים נקטה בשנים האחרונות
והמאתגרות מספר צעדים שהוכיחו
שהכסף שלנו בידיים בטוחות ,גם
בעיתות משבר .מענה אנושי חם,
מקום בטוח ואכפתי ואנשים שבאמת
ובתמים דואגים לעתידכם –
זו הקופה שלנו
השנה מציינת קופת תגמולים  90שנות
פעילות .במהלך עשרות שנים אלה לא
פסקה לרגע הקופה מלפעול לטובת
העמיתים בה ,והדבר ניכר בכל ממד
אפשרי .בארבע השנים האחרונות
התמודדה הקופה עם עיתות משבר כלכלי,
ולמרות הכל ,באמצעות טיפול מסור ונאמן
ודאגה מתמדת ואמיתית לעמיתים הצליחה
הקופה לעמוד באתגרי תקופה זו בכבוד.
תשואות הקופה מרשימות וטובות ומספר
החברים בה הולך ועולה .דמי הניהול
בקופה הם מהנמוכים במשק ובאחרונה אף
הושקו בקופת התגמולים מסלולים חדשים
להשקעה ,כי בראש וראשונה רואה הקופה
את העובד – ומתאימה את תנאיה לצרכים
המשתנים של העמיתים.
קופת התגמולים של ארגון העובדים
מנוהלת על פי צורכי העובדים .מתוך הבנת
המשמעות והרגישות הגדולה של הנושא,
ארגון העובדים וקופת תגמולים משקיעים
אמצעים ומאמצים משמעותיים על מנת
להבטיח שהשקעות כספי העובדים ייעשו
בצורה האחראית ,המקצועית והראויה
ביותר .יחד עם מיטב המומחים בשוק
מובטח כי יתבצעו השקעות נבונות ורווחיות
עבור עובדי העירייה.
הנה לפניכם הישגי הקופה בקדנציה
האחרונה:

 :2008לשירותכם תמיד

• מאמצים את מודל Multi
 :Managementבפברואר  2008קופת
תגמולים מבצעת מהפך משמעותי ביותר
באופן ניהול ההשקעות שלה עם אימוץ
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דנציה
מים ק
מסכ

2012-2008
מודל  ,Multi Managementשעיקרו –
פיצול תיק ההשקעות בין מספר מנהלי
השקעות מובחרים שינהלו את התיק עבור
קופת תגמולים – פסגות-אופק ,דש ניירות
ערך ,אי.בי.אי-אמבן ואלטשולר שחם.
• עולה לאוויר אתר תגמולים :בקיץ 2008
עולה לאוויר אתר המידע האישי של חברי
קופת תגמולים –
www.tagmulimta.co.il
ובו מוזמנים העמיתים לקבל את כל המידע
האישי שלהם באמצעות כניסה מאובטחת
בסיסמה ,כולל :מידע מפורט ועדכני על
חסכונות לפי קופות ,הלוואות ,פרטים
אישיים ומילוי טופס מוטבים עדכני .כמו כן,
מאפשר האתר מילוי בקשת הלוואה בצורה
מהירה ויעילה ללא צורך בהגעה פיזית
למשרדי הקופה.
• שומרים על יציבות :בתקופת המשבר
הפיננסי דווקא קופות הגמל המפעליות,
המתנהלות על ידי נבחרי העמיתים ללא
מטרות רווח ,השכילו והצליחו ליצור מערך
השקעות יציב ובטוח יותר עבור עמיתיהם גם
בימי המשבר בשוק ההון.
• משיקים את "אופק" :בסוף  2008מושק
המסלול הסולידי "אופק" במטרה להעניק
עוגן בטוח לעמיתים .המחשבה שעמדה
מאחורי השקת המסלול הייתה להתאים
לכל עמית ,צעיר כוותיק ,את אפיק
ההשקעה המתאים ביותר לצורכיו .המסלול
מהווה אפשרות נוספת להשקעה ,כאשר
ניהול הנכסים בו מתבסס על הימנעות
מהפסדים גם במחיר של תשואה נמוכה,
תוך שמירה על חסכונות העמיתים בתשואה
חיובית גם בשעות קשות.
• מפעילים מרכז המידע לעמיתים :הושק
מרכז מידע לעמיתים המסוגל לספק מענה
לכל השאלות שעולות אצל עמיתי הקופה.
אל המרכז ניתן לפנות במספר דרכים
ולקבל מענה כמעט מיידי – באינטרנט דרך
אתר תגמולים ,בטלפון ובאמצעות תיאום
פגישה אישית .הקו המנחה את פעילות
המרכז :להכיר לעמיתים את כל האפשרויות
העומדות בפניהם.
• חושבים על טובת העמיתים :תיקון  3לחוק
הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)
– התשס"ח כולל שורה של תיקוני חקיקה
המתייחסים להפקדות חדשות לקופת גמל
החל מ 1-בינואר  .2008כשטובת העמיתים
בלבד עומדת לנגד עיניה ,תגמולים היא
הקופה היחידה שפונה לכאלף עמיתים כדי
שיפסיקו לחסוך בהסדר חלופי בשנת 2008

14

ויעברו לחיסכון בקרן פנסיה צוברת חדשה.

 :2009מאות
מצטרפים חדשים

• משיקים את "שחק" :המסלול המנייתי
ל"נועזים" – מסלול "שחק" – בעל רמת
חשיפה מנייתית גבוהה המיועד למשקיעים
המעוניינים בתשואה גבוהה יותר בימים של
צמיחה שגרתית.
• מספקים תנאים מועדפים :למרות
המשבר בשוק ההון נרשמה עלייה של
מאות מצטרפים חדשים לקופת תגמולים.
נתוני ההצטרפות הגבוהים באופן משמעותי
בהשוואה לקופות מתחרות מיוחסים
ליכולתה של הקופה לספק לעמיתיה
תנאים מועדפים ולהיותה אחת הקופות
המפעליות הוותיקות והמובילות בתחום.
על רשימת התנאים המועדפים נמנים
דמי הניהול הנמוכים אותם גובה הקופה
מעמיתיה ,העומדים על  0.52%בלבד,
הנגזרים מיתרת הנכסים בחשבון העמית
ולא מהרווחים או ההפסדים אותם משיגה
הקופה במהלך השנה.

 :2010בוחרים בIBI-

• ממשיכים במגמת צירוף חברים רבים
לקופה :מעתה יכולים להצטרף לקופת
תגמולים ולזכות בתנאים המוצעים על ידי
הקופה לא רק עובדי העירייה וגמלאיה
אלא גם עובדי החברות העירוניות ,עובדי
החברה למוסדות חינוך ותרבות ועובדי קרן
המחקרים במרכז הרפואי.
• עוברים למנהל תיקים יחיד :כחלק
ממהלכי הייעול וההפחתה בדמי הניהול,
החליטה ועדת ההשקעות לעבור החל
מ 1-בדצמבר  2010לניהול ההשקעות על
ידי מנהל תיקים יחיד .לאחר בחינת כל
הפרמטרים נבחר בית ההשקעות אי.בי.אי
( )IBIלנהל את השקעות הקופה .התוצאות
מוכיחות שיפור בתשואות ושליטה טובה
יותר בהשקעות הקופה ,תוך הפחתת דמי
הניהול של התיק מעל ל 50%-ל,0.035%-
כאשר כל החיסכון עובר לטובת העמיתים.
• ביטוח חיים :הוגדל סכום כיסוי ביטוח החיים
ב - 50%-מ 120-אלף  ₪ל 180-אלף .₪

 :2011דואגים לעמיתים

• לטובת העמיתים :ב 15-בנובמבר 2011
אושר בקריאה השלישית בכנסת תיקון 5
לחוק הפיקוח על השירותים הפיננסיים
(קופות גמל) .התיקון כולל ,בין השאר,
הוראת שעה לעניין אפשרות משיכת כספים
שהופקדו בקופות גמל שלא משלמות
קצבה .בעקבות התיקון נשלח מכתב יזום

למאות מעמיתי הקופה שעליהם חל התיקון,
מי שעד ליום  31בדצמבר  2007מלאו להם
 60שנים ,בו נאמר שזוהי הזדמנות אחרונה
עבורם למשוך את כספי ההפקדות כעמית
עצמאי מינואר  2008ללא מיסוי כמעט,
למעט מס סמלי ביותר.
• ביטוח ועוד :שופר נושא ביטוח תאונות
אישיות ומחלות קשות תוך הגדלת הכיסויים.

 :2012מוזילים עלויות

• הוזלת עלויות והשתפרות מול מגמת
הרגולציה המתגברת :מינואר  2012בוצע
שינוי באופן תפעול הקופה עם המעבר
לגורם תפעולי "אמן מחשבים" תוך הוזלה
של מאות אלפי שקלים בעלויות התפעול
השוטפות ושיפור משמעותי של הבקרה על
הפעולות התפעוליות -פיננסיות של הקופה.

ומסכם צבי שמיר ,מנכ"ל תגמולים:
"בקדנציה האחרונה הפחתנו את דמי
הניהול ,הגדלנו את ביטוחי החיים ואת ביטוח
תאונות אישיות ואנחנו ממשיכים לתת
לעובדים הלוואות בריביות נוחות מאוד ,כולל
הלוואות גישור ללא עמלות .במסגרת הסכם
השכר החדש שנחתם עם עובדי עיריית תל
אביב-יפו ,ניתנת כיום אפשרות לעובדים
להחזיר הפרשות מתוך פנסיה צוברת
לקופת תגמולים ,ויש בכך שיפור משמעותי
של תנאי החיסכון שלהם .אנו עדים לזרימה
חיובית חזקה של עמיתים לתוך הקופה
ונמשיך לפעול במרץ ,בתבונה ובאחריות
לטובת העמיתים".

מעניקים
שירות חם
לתת שירות במרכז השירות החדש,
להקשיב לעובדים ,לחבר את כולם
לכל מה שקורה כאן ועכשיו ולשמור
על קשר חם וקרוב במיוחד .ארגון
ועד עובדי עיריית תל אביב-יפו
העמיד את השירות לעובדים בראש
סדר העדיפויות ואת התוצאות כבר
רואים בשטח ,ובגדול
מרכז השירות של ארגון העובדים בקומת
הכניסה בבניין הארגון ,ששופץ לאחרונה
לרווחת העובדים ,הומה אדם ומאפשר מתן
שירות מקצועי ואיכותי לכלל העובדים.
שלוש עמדות שירות נוחות ,אשנב למכירת
כרטיסים ,עמדת אל-תור ממחושבת,

מקומות ישיבה לחברים שמגיעים ,פלזמות
להנעמת זמן הממתינים ,ניהול תורים
מאורגן ומסודר ,וחיוך שמקבל כל אחד
ואחת מהעובדים שמגיעים לקנות כרטיסים
ושאר בילויים.
המרכז מאגד בתוכו מענה לכלל השירותים
שמעניק הארגון לעובדי העירייה והמרכז
הרפואי וכולל את משרדי העמותה לתרבות
נופש ופנאי ומפעלי תרבות .ניתן לרכוש בו
כרטיסים למופעים והצגות וכן להזמין טיולים
ונופשים בארץ ובחו"ל.

לשימוש הגולשים .באתר מוצגות הפעילויות
העיקריות של הארגון – המכללה לקידום
מקצועי ,תגמולים ,מפעלי תרבות ,העמותה
לנופש ופנאי ועזור לעזור .במרכז האתר
מופיעות הכתבות והפעילויות המרכזיות של
הארגון המעדכנות את העובדים במתרחש
בארגון בכל זמן נתון.
ויש גם פייסבוק! מתוך אמונה כי האינטרנט
הוא הכלי היעיל ביותר ליצירת קשר הדדי
עם כל העובדים שהארגון מייצג ,הושק
עוד שירות חדש לעובדים שאינם מחוברים

פתיחת מרכז השירות בבניין ארגון העובדים

מתוך נקודת המוצא כי שירות טוב מתחיל
מבית פעל הארגון בקדנציה החולפת
להטמעת אמצעי ניהול ושירות מתקדמים
מבחינה טכנולוגית ופרקטית.
הנה דוגמה נוספת :כחלק מהרצון לשפר
את השירות לעובדים ולהדק את הקשר
עמם עלה לאוויר ב 2011-האתר החדש של
ארגון העובדים .לאתר החדש מראה רענן
וחדשני ,המאפשר ניווט וגלישה קלים ונוחים

למחשב העירוני .באמצעות
שירות זה יכול כל עובד
להתחבר לאתר האינטרנט
של ארגון העובדים מהבית,
ולהתעדכן בנעשה בארגון
בכל התחומים :מפעלי
תרבות ,העמותה לתרבות,
נופש ופנאי ,העמותה לקידום
מקצועי ,וכל שאר הפעילויות.
המטרה היא לשמור על
קשר ישיר ומיידי עם חברי הארגון.
ומסכם רמי בן-גל ,יו"ר ארגון העובדים:
"אני מאמין כי ככל שנשכיל להעניק
שירות מתקדם לעובדינו ,נוכל לשפר את
תנאי העבודה וההעסקה שלהם ולתרום
להרגשתם הטובה .עד כה קידמנו רבות
את תהליכי השירות בארגון ונמשיך
לקדמם כל העת במטרה ליצור חוויית
שירות טובה מבית".

מעניקים
ביטחון רפואי
להיות שם בעת צרה ,להעניק מענה
הולם לכל בעיה רפואית ,לחזק,
לתמוך ולתת את השירות הכי טוב
בזמן הכי חשוב .פוליסת ביטוח
הבריאות והסיעוד וביטוח השיניים
של חברת הפניקס מעניקה לעובדי
עיריית תל אביב כיסוי ביטוחי
בראש שקט
בריאות עובדי העירייה היא נושא מהותי
ומשמעותי ביותר ובקדנציה החולפת עשה
ארגון העובדים את הטוב ביותר על מנת
לתת מענה לעובדים בעת הצורך ,כמעט
ללא סייג ,בעלויות נמוכות ככל האפשר.
בשיתוף הנהלת העירייה הצליח הארגון
ליצור ביטוח התומך בקשת הרחבה ביותר
של העובדים ,במגזרים שונים ובאוכלוסיות
שונות ,בגילאים ובצרכים מיוחדים ,והמעניק
מענה הולם בעת הצורך חלילה.
בסיומו של מכרז גדול שהתקיים במאי
 ,2009שבו השתתפו חברות ביטוח
מהמובילות בישראל ,חתם רמי בן-גל ,יו"ר
ארגון העובדים ,יחד עם הנהלת העירייה
על הסכם חדשני ובלעדי של ביטוח בריאות
וסיעוד וביטוח שיניים קולקטיבי לעובדי
עיריית תל אביב-יפו והמרכז הרפואי ,עם
חברת הפניקס הישראלי.
בפוליסה המחודשת שיפור ניכר בהיקף
הכיסוי הביטוחי בכל מדד קיים .צירוף בני
המשפחה התאפשר בתנאים ייחודיים ,ואף
שופר והורחב באופן מהותי ביותר תחום
ביטוח השיניים .כמו כן ,כלל ההסכם החדש
את הקמתו של מוקד שירות לקוחות ייחודי,
נפרד ובלעדי לעובדי עיריית תל אביב
והמרכז הרפואי ,מה שהביא לשיפור ניכר
ברמת השירות .כיום השירות הוא אישי יותר,
יעיל יותר ,איכותי יותר ומהיר יותר מבעבר.
העובדים ובני משפחותיהם שהיו מבוטחים
עד מועד החידוש צורפו לתוכנית החדשה
באופן אוטומטי ,ברצף ביטוחי מלא ,ללא
צורך בתקופת אכשרה ומבלי למלא הצהרת
בריאות .בנוסף ,הרחבת הפוליסה והשיפורים
הניכרים בה היו ללא תוספת במחיר
הפרמיה ששילמו העובדים ,והעובדים
המשיכו לקבל את סבסוד העירייה בשיעור
של .50%
באמצעות הפוליסה החדשה נפתחו בפני
העובדים אפשרויות רבות לטיפול בבעיות
בריאות שונות ,לדוגמה :אפשרות לביצוע
בדיקות באופן פרטי וללא המתנה בתורים
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דנציה
מים ק
מסכ

2012-2008
רחוקים ,קבלת החזר לעלויות של בדיקות,
טיפולי פיזיותרפיה ,חוות דעת נוספת בטרם
ניתוח בגין בדיקות שונות ,בדיקות הדמיה
ובדיקות אבחנה ,החזר לאחות פרטית
במקרה של ניתוח ,החזר בגין בדיקות היריון,
אבחון גנטי טרום-לידתי והפריית מבחנה
ופיצוי כספי במידה שבוצע ניתוח בארץ ללא
תביעת חברת הביטוח ,התייעצות פעמיים
בשנה עם רופא מומחה על פי בחירת
העובד ועוד.
לדברי מירי רפאל ,עוזרת בכירה ליו"ר
הארגון" :הביטוח החדש ,אשר נכנס
לתוקף במאי  ,2009מציג רף גבוה ומשדרג
משמעותית את פוליסת הביטוח שהייתה
בתוקף עד אז .אין ספק כי החלת פוליסה
זו הנה פעולה מהותית ,משמעותית וחשובה
ביותר בחיי הרווחה של העובדים ,ואנו נמשיך
ונעשה אף בעתיד להרחבה ולשימור תחום
ביטוח הבריאות והשיניים לעובדי העירייה
והמרכז הרפואי".

מקדמים
את הנשים
להודות לנשים על ההשקעה
היומיומית בעבודה ,להכיר
בחשיבותן ובתרומתן לעיריית תל
אביב ולהעניק להן במתנה שי מכל
הלב ואירוע מושלם ומהנה .בארגון
העובדים לא מפסיקים לחדש,
להפתיע ולפנק את נשות העירייה,
ומשנה לשנה הציפיות עולות וכך גם
רמת האירועים והפעילויות
משה פרץ ביום האישה 2010

הידעתם שארגון עובדי עיריית תל אביב-
יפו והמרכז הרפואי הוא ארגון שרוב עובדיו
הן נשים ,למעלה מ ?60%-כדי לתת ביטוי
למעמדן ,ליכולותיהן ולכישוריהן פועל
הארגון בכמה דרכים .ראשית ,מושם דגש
רב על טיפוחן וקידומן המקצועי של הנשים
באמצעות השקעה בסקטורים השונים,
דוגמת הסייעות והגננות ,בעשרות ימי
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יום האישה 2008

העצמה וקורסים שונים במהלך השנה .כמו
כן ,תשומת לב יתרה מוקדשת לכך שלנשים
יהיה ייצוג בכל התפקידים בעירייה ,כולל
תפקידים תפעוליים .כך ,למשל ,מגויסות
נהגות ,קב"טיות ועוד .בפן התרבותי פועל
הארגון רבות ומושקעים משאבים עצומים
בדאגה לרווחתן של הנשים ולהעשרת זמן
הפנאי שלהן ,בסיוע פורום הנשים – נשים
בשביל נשים ,בראשותה של שרה גוטפלד,
מנהלת המחלקה להשכלת מבוגרים.
זאת באמצעות מופעים ,הרצאות ,ימי כיף,
סדרת שישי-נשי ,אירועי בריאות וכמובן ,שיא
הפעילות הבא לידי ביטוי באירוע היוקרתי
של יום האישה המשתבח משנה לשנה.
והנה תזכורת קצרה :ביום האישה 2008
הוטסה לארץ במיוחד הזמרת גליקריה כדי
להנעים את זמנן של הנשים ,בשנת 2009
היו אלה אלי יצפאן ושרית חדד שהופיעו
וחיממו את הלב ,בשנת  2010הופיעו הזמר
משה פרץ והסטנדאפיסט ישראל קטורזה,
שרית חדד ביום האישה 2009

וב 2011-הפתיע והופיע אייל גולן ,האחד
והיחיד ,ואילו השנה :שירי מימון ושמעון
בוסקילה בהופעתם המצליחה המשותפת.
אירועי יום האישה כבר הפכו למסורת
אצל עובדות עיריית תל אביב-יפו .בארבע
השנים האחרונות ,מרגע פרסום פסטיבל
יום האישה ,מצפות העובדות בכיליון עיניים
לאירוע ,וזאת מפני שהן יודעות שהאירוע,

כמו כל קודמיו ,יהיה מהמוצלחים ביותר ,והן
יודעות שהן חייבות לקחת בו חלק .הן תמיד
שואלות את עצמן ואותנו מה עוד בארגון
יכולים לעשות שעדיין לא עשינו ,ובכל
זאת ,כל שנה מסתבר שההפקה עולה על
קודמתה ,והרף עולה משנה לשנה.
רמי בן-גל ,יו"ר הארגון" :זהו יום שבו אנו
מצדיעים להון הנשי שלנו .ארגון העובדים
דואג לנשותיו במהלך כל השנה ואין ראויות
מהן לכך שנמשיך גם בעתיד לקדם ולטפח
אותן .אנו מרגישים חובה לומר להן תודה
גדולה על כל מה שהן עושות עבור העירייה
ועבור תושבי העיר תל אביב-יפו .אין ספק
כי פועלן ראוי לציון ולהערכה ,ולנו חשוב
לתת להן את האפשרות ליהנות לצד
העבודה הקשה והרבה שהן משקיעות
במהלך השנה".

אומרים תודה
לעובדים
להודות על המסירות ועל ההשקעה,
להביע כבוד והערכה ,ופשוט לומר
"תודה גדולה" .כשהעיר תל אביב
חגגה  100שנים להיווסדה חגגו
עמה גם עובדי עיריית תל אביב-יפו
באירוע מדהים מאין כמוהו שארגן
עבורם ארגון ועד העובדים ,תחת
הכותרת" :בזכותכם!" .אז תודה לכם
מכל הלב
הדאגה לאיכות חיי העובדים הייתה ועודנה
אחת המשימות החשובות של ארגון
עובדים .ברצף העשייה היומיומית ,הלחצים

השוטפים ,ההתמודדות השוטפת ,רואה
הארגון חשיבות רבה בהענקת פסק זמן
להנאה לעובדים ,שבו יוכלו למלא את
המצברים ,לחדש כוחות וליהנות מהחיים.
בקדנציה האחרונה ערך הארגון אירוע ענק
לעובדים ,תחת הכותרת" :בזכותכם" ,שכל
כולו מוקדש למטרה אחת :לומר תודה
לעובדים.
 6בספטמבר ,2010 ,שעות הצהריים.
 7,000עובדי עיריית תל אביב-יפו מגיעים
בהמוניהם אל היכל נוקיה הענק בתל
אביב לבושים חולצות מיוחדות שהוכנו
עבורם מבעוד מועד עבור האירוע ,שעליהן
מתנוססת בגאון המילה" :בזכותכם!".
לאחר טעימות מהכיבוד העשיר מתיישבים

והנה עוד סרט :ובו הנהלת ארגון העובדים
יחד עם הנהלת העירייה מציגות לפנינו
קטעים משעשעים בפורמט הסדרה "רמזור"
בהנחיית שחקנה הראשי של הסדרה –
אדיר מילר .מובן שהתגלגלנו מצחוק.
היה מדהים!
לאחר מכן עלתה לבמה להקת הזמר של
העובדים עם מחרוזת שירים נהדרת ולסיום
עלו לבמה הזמרים יואב יצחק ,שירי מימון
ושלומי שבת ,ששרו ממיטב להיטיהם.
רמי בן-גל ,יו"ר הארגון" :בשנים האחרונות
ארגון העובדים והנהלת העירייה מרגישים
שעובדי העירייה הם לב המערכות והגורם
העיקרי להתפתחותה של העיר .האירוע היה
הזדמנות מצוינת להוכיח זאת ולהצדיע

אירוע "בזכותכם" בהיכל נוקיה

כולם במקומות המסומנים לפי היחידות,
כשברקע מנעימים את הזמן נגני חצוצרה
נפלאים .ואז מגיע רגע מיוחד במינו :במסכת
ענקית ,מפעימה עד דמעות התרגשות
וסיפוק ,מוצגים לפנינו עובדי העירייה
מהיחידות השונות כשהם לבושים בחולצות
לבנות חגיגיות הנושאות את לוגו האירוע
ושרים את ההמנון שלנו לצלילי "תנו לשמש"
מתוך המחזמר "שיער" .בהמשך צפינו בסרט
שצולם במסדרונות העירייה ,במשרדים
השונים ,בעבודה ובדרכים – שבו ראינו
את העובדים במקומות העבודה מספרים
על ההווי שלנו ועל הגאווה להיות חלק
ממשפחת עובדי עיריית תל אביב-יפו.

לעובדים שעושים כל שביכולתם להעניק
את השירות הטוב והאיכותי ביותר לתושבי
העיר ,על מנת להפוך את תל אביב-יפו
למקום שכולם רוצים לגור בו.
"אני ראיתי באירוע זה את שיא הפסגה
של הגאווה שהצלחנו לייצר כאן בשנים
האחרונות .במהלך שנים אלה הצלחנו לייצר
גאווה ארגונית עצומה בקרב עובדי העירייה
ויצרנו תרבות ארגונית שבה העובדים הם לב
לבו של הארגון .באירוע "בזכותכם" מצאנו
הזדמנות להודות לעובדים במפגש מהנה
ומשמח בהשתתפות כל עובדי העירייה .וזו
ההזדמנות לומר שוב תודה לעובדים שלנו
על עבודתם המסורה .תודה!".

מושיטים
יד לעזרה
להעניק הלוואה או מענק ,לתת
סיוע משפטי כשצריך ,לסייע
ברכישת ציוד רפואי ולדאוג לאלה
הנזקקים לעזרה .עמותת "עזור
לעזור" של ארגון העובדים הוקמה
במטרה להעניק לעובדי העירייה
ולגמלאיה עזרה בשעת הצורך.
בארבע השנים האחרונות סייעה
העמותה לעמיתים רבים ,הגדילה
את גובה ההלוואות ועוד ידה
נטויה .יש לנו על מי לסמוך
מתוך רצון לתמוך בעובדי העירייה ובגמלאיה
הקים ארגון ועד העובדים בשנת  1985את
עמותת "עזור לעזור" .העמותה מורכבת
מנציגי ארגון העובדים ומנציגי ארגון
הגמלאים ,ובראשה עומדים רמי בן גל ,יו"ר
העמותה ,וסגנו ,יששכר כהן ,יו"ר הגמלאים.
בארבע השנים האחרונות הגדילה העמותה
את פעילותה באמצעות הגדלת גובה
ההלוואות .כמו כן ,פעלה העמותה ליצירת
הלוואות שוויוניות וזאת הודות להקמתה
של ועדה סוציאלית מסודרת הבוחנת כל
בקשה להלוואה או מענק על פי קריטריונים
שהוגדרו מראש.
מטרות העמותה המוצהרות הן מתן הלוואות,
מתן מענקים והלוואות חריגות ,סיוע בשיכון
בבתי אבות של משען בחולון ובנאות אפקה,
מתן סיוע וייעוץ משפטי וטיפוח פעולות
תרבות ,נופש ופנאי.
ליד הנהלת עמותת "עזור לעזור" פועלת ועדה
סוציאלית שבה חברים נציגי ארגון העובדים
ונציגי הגמלאים .כל עמית רשאי להגיש
בקשה בכתב למענק או להלוואה חריגה.
הוועדה הסוציאלית שוקלת את בקשות
העמיתים בהתאם לשיקוליה המקצועיים
ולסמכות שהוענקה לה על ידי העמותה.
מענק או אישור הלוואה חריגה ניתנים
בנסיבות מיוחדות ,כגון :הוצאות רפואיות
חריגות ,צורך בציוד הכרחי לבית העמית,
צורך בשיפוץ בבית העמית עקב נזקים
חריגים ,צורך בטיפולי שיניים חריגים וצורך
בסיוע לבני משפחה של חולים כרוניים
להוצאה חריגה וחד-פעמית.
רמי בן-גל ,יו"ר הארגון" :באמצעות הוועדה
הסוציאלית שהקמנו ,המורכבת מנציגי
הארגון והגמלאים ,אנו מקפידים על כך
שהחברים יקבלו מענקים והלוואות בהתאם
לכללים שנקבעו ,בשוויוניות ובשקיפות,
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דנציה
מים ק
מסכ

2012-2008
וכל בקשה חריגה נבחנת לגופו של עניין.
בנושא המענקים הנהגנו שינוי באסטרטגיה
מתוך רצון להעניק לכל עובד שצריך עזרה.
מסייעים לנו בכך הוועדים ,שבאמצעותם אנו
מצליחים להגיע למאות עובדים נזקקים.
דגש רב מושם על מתן בסתר ,ולשמחתנו,
בשנים האחרונות הוענקו עשרות אלפי
שקלים לחברים".

מאמצים
אל הלב
אימצנו גדוד חדש ,תרמנו ביד
רחבה ,אירחנו את החיילים בעירנו
וגם הגענו לבקר אותם עם שלל
פינוקים .ארגון עובדי עיריית
תל אביב-יפו מאמץ אל הלב את
חיילי גדוד מורן בנתינה שהולכת
וגדלה עם הזמן .זה מדהים כמה
אנחנו יכולים לתרום לצה"ל תמורת
שקל אחד בלבד מכל עובד!
מחמם את הלב להיכנס למועדוני החיילים
של גדוד מורן .המועדונים מאובזרים בכל
טוב :טלוויזיות ,מחשבים ,כורסאות ,שטיחים,
מיזוג אוויר ותאורה נעימה .ויש גם מיקרוגל,
מכונות קפה ומשחקים .כל אלה הם פרי

מחשבה ,השקעה ,תשומת לב ואהבה של
עובדי הארגון ,התורמים כל אחד שקל מדי
חודש לאימוץ היחידה.
במסגרת הוועדות של ארגון העובדים פועלת
גם ועדת האימוץ ,שמורכבת מעובדי עירייה
וגמלאים .תפקיד הוועדה הוא לטפח ולאמץ
יחידה צבאית ולעשות כל מה שאפשר כדי
להעניק לה ולחבק אותה .עובדי העייריה,
המרכז הרפואי והגמלאים משלמים כל אחד
שקל אחד והתוצאות – מדהימות ומחממות
את הלב.
אחת לתקופה נבחרת יחידה צבאית לאימוץ.
הקשר מתבצע באמצעות האגודה למען
החייל .לאחר שנים ארוכות שבהן ארגון
העובדים אימץ את באלי"ש בצאלים ,הוא
נפרד ממנה .במשך כשנה וחצי אימץ הארגון
את גדוד תעוז של המשטרה הצבאית ,וזה
שנתיים וחצי לקח ארגון העובדים תחת
חסותו החמה את גדוד מורן של התותחנים.
האימוץ כולל העברת כסף לאגודה למען
החייל והיא יחד עם ועדת האימוץ והיחידה
מחליטה מה ייעשה בכסף .מעבר לסכום
הכסף הקבוע הנתרם ליחידה ,דואגת ועדת
האימוץ לשמור על קשר הדוק עם החיילים,
לארח אותם בעיר תל אביב ולאפשר להם
ליהנות מכל הטוב שיש לה להציע.
כך ,ניתן לפגוש את חיילי גדוד מורן מסיירים
ברחובות תל אביב ולומדים על שכונות
ועל מקומות ,מבקרים במרכזי הנופש
והאטרקציות בעיר ,מתארחים בתיאטראות
ובאולמות הקולנוע ונהנים מגיבוש ומערבי
יחידה מוצלחים במיוחד במתקני העיר.
חיילי הגדוד המאומץ באתר הנופש באשקלון

בקיצור ,אין חייל במורן שלא מכיר את תל
אביב .גם לא חיילת ,שכן אי אפשר היה
לפספס את השמחה והצחוק של בנות מורן
שהוזמנו לחגוג עם נשות העירייה את יום
האישה האחרון.
קובי אשכנזי ,משנה ליו"ר ארגון העובדים:
"הקשר עם המפקדים והחיילים התחזק
מאוד בשנים האחרונות והוא מעניק
לכולנו ,לחיילים ולעובדים ,ערך מוסף עצום
לפעילות שלנו .במהלך כל תקופת האימוץ
אנחנו משתדלים לבקר אותם ביחידות
שלהם ,לפנק אותם במתנות קטנות ,לשלוח
אגרות ברכה בחגים ובאירועים ולקחת
חלק בטקסי היחידה .היכולת שלנו לתמוך
בלוחמים מעניקה להם ולנו הרבה סיפוק
והנאה .אנחנו אוהבים אותם ומקבלים מהם
המון בחזרה".

מפגינים
יכולות
בספורט
להתאמן לאורך כל השנה ,לתת
את הלב והנשמה ,לשאוף תמיד
לניצחון ולייצג אותנו בגאווה בליגה
למקומות עבודה שנה אחר שנה.
במהלך השנים האחרונות הושקעו
מאמצים רבים בקידום הספורט ,תוך
חיזוק נבחרות הספורט הקיימות
והקמת חדשות
ספטמבר  ,2011הספורטיאדה באילת.
עובדות ועובדי עיריית תל אביב הגיעו לייצג
בכבוד ובגאווה את מקום עבודתם בענפי
הספורט השונים ,שהשנה גדל מספרם ל!17-
על המגרשים :קבוצת כדורסל הבנים
שלנו קורעת את המגרש ומעלה את
רמות האדרנלין .השייטים שלנו מניפים
את המפרש בגאווה וגם נבחרות הכדורגל,
הביליארד ,השחייה ,כדורסל נשים
והקט רגל מפליאות בביצועיהן .הגביעים
וההישגים מצטברים ומספרם עולה מרגע
לרגע וכך גם מפלס הגאווה.
בשנים האחרונות זה כבר הפך למסורת.
נבחרות הספורט של ארגון עובדי עיריית
תל אביב-יפו מייצגות אותנו בכבוד
בספורטיאדה .הפעילות הספורטיבית הפכה
זה מכבר לחלק בלתי נפרד מהמרקם
החברתי-תרבותי במקום העבודה שלנו
והשתתפות העובדים ממגוון המחלקות
תורמת ללכידות החברתית.
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קבוצת השחייה

ארגון העובדים בשיתוף הנהלת העירייה
מעודדים פעילות ספורטיבית ,מקדמים
את נושא הספורט ומקצים משאבים רבים
לעניין .והתוצאה :נבחרות עיריית
תל אביב-יפו בהחלט יכולות להתגאות
בהישגים הרבים לאורך השנים  -מדליות,
גביעים וספורטאים מצטיינים.
ועדת הספורט של ארגון העובדים תומכת
בנבחרות ומסייעת בכל דרך אפשרית:
התקציב השנתי מחולק להקצאת ביגוד,
אביזרי בטיחות ,ציוד שלו השחקן זקוק
וכמובן ,ערכות עזרה ראשונה .בנוסף ,ועדת
הספורט דואגת להשכרת מתקנים ברמה
הגבוהה ביותר לאימוני הקבוצות ואף
למגרשים ביתיים שעומדים בקריטריונים של
מרכז הפועל לקיום המשחקים בליגות.
בועז סולמי ,מ"מ יו"ר ארגון העובדים ויו"ר
ועדת הספורט" :העשייה בענפי הספורט
בליגה למקומות עבודה הולכת וגדלה.
בכל תקופה נוספים ענפים חדשים וכאשר
נוסף ענף חדש ,אנו מנסים לגייס שחקנים
מהתחום מקרב העובדים ולהקים קבוצה
שתייצג את הארגון .ארגון העובדים רואה
בספורט חשיבות גבוהה ומקווה לשתף כמה
שיותר עובדים בכמה שיותר ענפים ,ולראיה
–  17נבחרות הארגון ,שמגיעות להישגים
מרשימים בספורטיאדה ומוכיחות לכולנו
שעיריית תל אביב-יפו היא אימפריה גם בכל
מה שקשור לתחום זה .אנחנו על המפה
ונישאר על המפה".

ומה הלאה?

עשינו דברים נפלאים ,השגנו הישגים חסרי תקדים ,אבל
חשוב לזכור :הדרך עוד לפנינו עם הרבה משימות ויעדים.
אנו נמשיך לפעול על מנת:
•לחזק ולטפח את הקשר האסטרטגי עם הנהלת העירייה
והנהלת המרכז הרפואי.
•להמשיך בתנופת הרה-ארגונים ביחידות העירייה
כפלטפורמה לקידום העובדים ולשיפור תהליכי העבודה
ורמת השירות לתושבים.
•לחזק ולהדק את הקשר בין ארגון העובדים לוועדים
היחידתיים ולעובדי העירייה.
•לשפר את רמת השירותים של ארגון העובדים ולהנגיש את
השירותים לכלל עובדי העירייה.
•לשמור על מעמדו ועל עצמאותו של ארגון העובדים בעירייה
וברמה הארצית.
•לשפר באופן קבוע ומתמיד את פעילות מוסדות הארגון,
להגדיל את תקציבי התרבות והרווחה ולשים דגש על
הטיפול והטיפוח המקצועי והאישי של הפרט בעירייה.
אני מקווה שנוכל בעוד ארבע שנים שוב לערוך סיכום
ממצה ,ובו נביא הישגים נוספים ועל כך תהא גאוותנו!
הבטחנו-קיימנו  -נמשיך לקיים!
שלכם,
רמי בן-גל,
יו"ר הארגון
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בדרך
האחריות
>> עמלי שחף

הוא נולד עם הכרזת המדינה ,גדל והתחנך בקיבוץ חולדה
ושימש כקצין שריון במלחמת יום כיפור שבה זכה לעיטור
מופת .זה חמש שנים הוא מכהן כסמנכ"ל משאבי אנוש של
המרכז הרפואי תל אביב .שיחה בארבע עיניים
עם גיורא בירן ,איש שאהבת הארץ שזורה בסיפור חייו

ב

ימים אלה מציין גיורא בירן
חמש שנים לכהונתו כסמנכ"ל
משאבי אנוש של המרכז
הרפואי תל אביב-יפו .גיורא,
תושב רמת אפעל ,נשוי לרחל זה  43שנה,
קצינת משטרה בגמלאות ,אב לארבעה
(הילית ,42 ,ליאת ,40 ,נתי ,37 ,וסיוון)30 ,
וסב לשישה (השביעי בדרך) .נולד ברמת גן
בנובמבר  1947עם הכרזת המדינה.
גיורא ,מה המשמעות שבלהיוולד עם
המדינה?
"זה אומר לעבור יחד איתה את כל
הייסורים ולחוות פעם אחר פעם את
חוסנה ואת עוצמתה הצבאית .בבסיס
אופיי עוד משחר נעוריי תמיד הייתה בי
תחושת אחריות ,הן לנושאים שאני מופקד
עליהם והן לנושאים שאינני מופקד עליהם.
תחושה זו מביאה אותי לחוש אחריות גם
לגורל המדינה .אני חרד יום יום למדינה
זו .גם בימים אלה אני מרגיש שאנו עדיין
נמצאים בטלטלה וקיומנו לא מובטח פה
לעד .לכן ,חשוב מאוד בעיניי שנהיה כולנו
גוף אחד עם אחריות משותפת ומסירות
עד אין קץ למדינה".
היכן עברו עליך שנות נעוריך?
"בגיל צעיר מאוד עזבתי את בית הוריי
ברמת גן ועברתי לקיבוץ חולדה ,שבו
העברתי את שנות נעוריי ובו גם פגשתי
את אשתי ,שהייתה במקום במסגרת
גרעין נח"ל .אין ספק שהשנים בקיבוץ
העשירו אותי ונטעו בי ערכים של עבודת
כפיים ,של יושר ושל אכפתיות .בזמנו
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גיורא עם הנכדים

נחשב הקיבוץ למקום שבו רוכשים כלים
להצלחה בחיים .בקיבוץ אהבתי בעיקר
את עבודת האדמה ,ולקראת החופש
הגדול האחרון ,טרם הגיוס לצבא ,זכיתי
לקבל חברות בקיבוץ ואף מוניתי לאחראי
על תחום המספוא .התגייסתי בסוף 1965
לחיל השריון ושירתי כטנקיסט".
ספר על החוויה שבלהיות טנקיסט.
"להיות טנקיסט בשבילי זה לאהוב את

הפלדה הזו שמכונית 'טנק' ,לאהוב את
השריון ,לאהוב את העוצמה שבטנק ואת
יחידת הטנק על אנשיה ובעיקר ,להיות
מדויק ,שכן תפעול הטנק והטיפול בו
מחייבים דיוק על אנושי כמעט .הוצאת
פגז מטנק כדי שיפגע במטרה ובזמן הנכון,
לפני שתיפגע ,מחייבת עבודת צוות ודיוק,
שאני לא מכיר בשום מקום אחר (אולי רק
בחדר ניתוח)".

עיטור מופת
במלחמת כיפור
במלחמת יום כיפור שימש גיורא כקצין אג"ם
של חטיבת טנקים ,ואף מונה למג"ד בחטיבה
לאחר שקודמו בתפקיד נפצע .על השתתפותו
במלחמה זו קיבל גיורא עיטור מופת.
"זו הייתה מלחמה קשה מאוד" ,מספר

גיורא" .עיקר הקושי היה להגיע ראשונים
לפני הסורים לקו פרשת המים ברמת
הגולן .החטיבה שלי ,שהייתה כבר מאוד
מדולדלת ופרושה על פני שטחים גדולים,
הגיעה לקו פרשת המים באזור קצרין
ודרומה משם ,דקות ספורות לפני שחטיבה
סורית הגיעה לשם .הצלחנו לתפוס אותם
בשטח נחות ומכאן החזקנו את השליטה
ברמה .התחלנו להילחם ולכבוש בחזרה
את שטחי רמת הגולן .המח"ט שלנו נפגע,
הסמח"ט נהרג וכל המג"דים נפגעו .אני
הובלתי אז את שארית חטיבת השריון ,עד
שהמח"ט חזר ואז מוניתי למג"ד .בפריצה
לתוך סוריה נפצעתי קשה מאוד בכל
הגוף .הועברתי לבית החולים בצפת ,ומשם
הוטסתי לרמב"ם .שכבתי חודשים ארוכים
בבית חולים במצב כמעט אנוש .עברתי 17
ניתוחים ושרדתי".
מה התובנה מפציעה זו?
"שאנו חייבים לנצח תמיד ובכל מחיר .אני
יצאתי מפציעה זו מחוזק וחזרתי לשרת
בצבא .במהרה התקדמתי בדרגות ,ובגיל

גיורא בקרבות רמת הגולן1973 ,

 32מוניתי למפקד חטיבת טנקים .בהמשך
כיהנתי כנספח צה"ל בוושינגטון עד
פרישתי מהצבא בתחילת שנת  .1990אז
כבר היו לי ארבעה ילדים".
בשנת  1990אמיר דרורי ,שהיה סגן
הרמטכ"ל ,מונה למנהל רשות העתיקות
וביקש מגיורא להיות סמנכ"ל .על תקופה
זו מספר גיורא" :יחד במהלך  12שנה
בנינו ומיצבנו את רשות העתיקות כגוף

"שיתוף הפעולה עם הוועדים והשקיפות
מולם הם אבן דרך עיקרית במערכת היחסים
בינינו .גם הקשר הטוב שנוצר ביני ובין ארגון
העובדים ,העומד בראשו ,רמי בן-גל ,וסגניו
מאפשר התנהלות שקטה ללא זעזועים ודרמות
במערכת יחסי העבודה"
חזק וסמכותי ,תוך כדי חקיקת חוק רשות
העתיקות .עד היום ,לשמחתי ,אפשר
ליהנות מפירות חוק זה".

הדרך למרכז הרפואי
לאחר  12שנה בתפקיד סמנכ"ל רשות
העתיקות מונה גיורא למנהל אגף
התברואה בעיריית תל אביב .על תחילת
דרכו בעירייה מספר גיורא" :הגעתי לאגף
גדול ,חשוב אבל קצת מקובע בשיטות
ישנות .בסיועם של אנשים טובים ורבים
ועם לא מעט קשיים הצלחנו לצאת לדרך
חדשה ,שכללה שינויים רבים ,שהעיקריים
שבהם היו איסוף אשפה לפי משקל ,ניקוי
רחובות באמצעות שיטת מתחמים ותשלום
על פי איכות ניקיון ,ועוד ועוד".
לאחר שש שנים וחצי בתפקיד זה מונה
גיורא לתפקידו הנוכחי כסמנכ"ל משאבי
אנוש המרכז הרפואי תל אביב.
מהו עיקר עיסוקך?
"מעבר לתפקידים הקלאסיים של משאבי
אנוש ,מדובר בניהול מערכת יחסים מול
ארגון העובדים והוועדים .אני משקיע
בכך המון אנרגיה וזמן ,ואחת לחודש
אני מקיים ישיבות עם נציגי כל הוועדים,
מאזין לדבריהם ,מסכם ומקפיד לטפל
במרב הנקודות האפשריות .תקשורת
שוטפת זו מאפשרת 'לכבות' כל מדורה
קטנה באופן מיידי .שיתוף הפעולה עם
הוועדים והשקיפות מולם הם אבן דרך
עיקרית במערכת היחסים בינינו .גם הקשר
הטוב שנוצר ביני ובין ארגון העובדים,
העומד בראשו ,רמי בן-גל ,וסגניו מאפשר
התנהלות שקטה ללא זעזועים ודרמות
במערכת יחסי העבודה .אני משתדל כי כל
הטבה שלה זכאים עובדי העירייה תחול גם
על עובדי המרכז הרפואי".
אילו עוד נושאים נמצאים תחת אחריותך?
"כל הקשור להדרכה ,להשתלמויות
ולהכשרה .בתחום זה חלה במהלך השנים
האחרונות קפיצה דרמטית מאין כמוה,
ולראיה  -בשנת  2012קרוב ל3,300-
עובדים השתתפו בפעילות הכשרתית,
בפעילות לשמירת הידע ,בהדרכה ואפילו

בלימודים אקדמיים .מדובר באחוז גבוה
מאוד מכלל העובדים במרכז הרפואי .גם
תקציב ההכשרה גדל כמעט פי חמישה
במהלך השנים האחרונות ,ואנו אכן רואים
ברכה בדבר זה".
מהי מדיניות המרכז הרפואי לגבי
קידום עובדים?
"בתחילת דרכי במרכז הבחנתי שעובדי
השטח ,בעלי הדרגות הנמוכות ,אינם
מתוגמלים ומוערכים ביחס ישיר
לתרומתם .כך ,למשל ,עובדי הניקיון,
המכבסה והשינוע .כדי לשנות מצב זה
הצלחנו לשפר את בסיס שכרם ותנאי
העסקתם ובנוסף לכך ,יצרנו מערכות
תגמול לעובדים מצטיינים :השקנו
בראשונה מערכת להערכת ביצועי
העובדים ,שבה כל מנהל מעריך את
עובדיו ,עורך עמם שיחות משוב אישיות
ויחד נקבעות נקודות שיפור לעתיד.
"חשוב לי לציין כי ללא צוות מדהים של
עובדים (עובדות ,בעיקר) באגף משאבי אנוש
של המרכז הרפואי ,היינו מתקשים לעשות
את כל הפעילויות שלנו וברמה טובה".
מה אתה מאחל לאנשיך?
"שיתפרנסו היטב ,שיהיו מרוצים ממקום
עבודתם ושירגישו כאן תחושת בית ויזדהו
עם המרכז הרפואי ועם מטרותיו .אני מאמין
שעובד שמתפרנס היטב יכול להתפנות
לעבודתו ב'ראש שקט' ולהעניק שירות
איכותי .המרכז שלנו מבוסס על מתן שירות,
החל מהמזכירות שמקבלות את החולים
במיון ,במרפאות או במחלקות ,דרך עובדי
הסיעוד שהם נותני השירות העיקריים
למאושפזים וכלה ברופאים שצריכים הן
לבצע את תפקידם והן להעניק יחס חם
ומידע למאושפז ולבני משפחתו".
ורגע לפני סיום ,מה אתה אוהב לעשות
בשעות הפנאי?
"קודם כל לבלות עם המשפחה .אני מטייל
בארץ ונוסע המון .אני זוכר חסד נעורים
לעבודת הכפיים בקיבוץ ולכן עבודת הגינה
בבית היא פרק זמן אהוב עליי במיוחד.
מובן שאם נותר לי זמן אחרי שעות
עבודה ארוכות ,אז ערוצי הספורט השונים
מספקים לי שעות של הנאה מרובה".
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חדשות חמות

>> אורנה אבידן ,מזכ"לית ארגון העובדים

בצהרי היום
בקרוב :כרטיס  CIBUSמגיע לעובדי עיריית
תל אביב-יפו ,ואתם נהנים משלל הנחות
לארוחות צהריים במגוון מסעדות .בתיאבון!
בעיריית תל אביב-יפו ,על כל אלפי עובדיה ,אין
כיום שירותי הסעדה מסודרים .בקרוב מגיע
הפתרון! בקורס ניהול מרכזי התחיל להתגלגל
רעיון הסעדה לעובדים בצהרי היום.
ארגון העובדים דאג לכך ,והתוצאה :בקרוב
יושק פתרון  CIBUSלכל העובדים ,המעניק
שלל הטבות לארוחות צהריים במגוון
מסעדות ,ובהן:
• •הנחה קבועה בשיעור של  5%בעת
ביצוע משלוחים באתר  - CIBUSחיסכון
משמעותי לעובדים.
• •מדינות "ללא דמי משלוח"  -הנחה בשיעור
של  - 15%-10%חיסכון כספי בנטו לעובדים.
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• •הנחה קבועה בשיעור של  12%בסניפי
מקדונלד'ס ובורגר ראנץ' בפרישֹׁה
ארצית 24 ,שעות ביממה ,שבעה
ימים בשבוע.
• •הנחות בשיעור של  10%-5%במגוון
מסעדות ישיבה בתל אביב והסביבה.
• •מגוון מסעדות בהסדר:
תג העובד/ת ישמש ככרטיס לצורכי
הסעדה ורווחה בפרישֹׁה ארצית.
• •תפעול ידידותי וקל לשימוש  -אתר
משלוחים דינמי והצטרפות להסדר
הסעדה מוכר בפרישֹׁה ארצית.

כל הפרטים בקרוב...

זאת ועוד:
הטבות בלעדיות ללקוחות
 CIBUSבפריסה ארצית:
•הצטרפות כחברי מועדון קלאב
 365של המשביר לצרכן.
•הנחות ברשתות :אייס,
אופיס דיפו ,קשרי תעופה,
ניו פארם ועוד.
•הטבות והנחות במסעדות
יוקרתיות בערבים ובסופי שבוע
בפרישה ארצית.

פרטים נוספים בקרוב...
יש למה לחכות!

לרווחתכם!

מתחדשים ומחדשים עבורכם ובשבילכם!
היכונו היכונו לפתיחת מרכז שירות חדש לעובדים בקומה
העשירית בבניין העירייה.
בימים אלה הולך ונבנה מרכז שירות מעוצב שיחליף את חנות
הרווחה הישנה.
המרכז יכלול תאי הלבשה נוחים ,מדפים חדישים ,מראות קיר
ופינת תשלום מעוצבת.
מדי שבוע יארח המרכז בשעריו סוחר אחר ,שיציע לעובדי

העירייה מוצרים איכותיים במחירים מוזלים :תכשיטים,
נעליים ,כלי בית ומטבח ,בגדי נשים ,ילדים וגברים ועוד,
והכל במחירים משתלמים.
וגם ,לנוחיותכם :אחת לשבוע תתבצע במרכז מכירות
כרטיסים לאירועי פנאי ,נופש ותרבות!
כך זה הולך להיראות.

הפתיחה בקרוב ...תיהנו!

דברי פרישה  -ישראל בן-דוד
חבריי היקרים,
פרשתי לגמלאות
אחרי יותר מ 24-שנה,
שבמהלכן שימשתי
בתפקידים מגוונים
בעירייה  -באגף
התברואה ובעשור
האחרון במספר תפקידים בארגון העובדים.
בתפקידי האחרון שימשתי כמשנה ליו"ר ארגון
העובדים וכמשנה ליו"ר מועצת תגמולים.
הקשר היומיומי עם העובדים בשטח בשנים
הראשונות לעבודתי ובהמשך הקשר עם
הוועדים ביחידות העירייה השונות ועם
הנהלת העירייה  -כל אלה מהותם התבטאה

בעיסוק במעמדם של עובדי העירייה ובתנאי
העסקתם ,דבר שהסב לי סיפוק רב ונחת.
במהלך שנות עבודתי טיפל ארגון העובדים
בנושאים רבים ומגוונים ,הן בשגרה והן בימי
מאבק ,כאשר טובתם של העובדים עמדה
תמיד לנגד עיניי ויחד עם חבריי בארגון עשינו
ללא לאות למען הבטחת מעמדם ועתידם
של העובדים ושיפור תנאי העסקתם ושכרם.
עסקתי אף בתחומי תרבות שונים בארגון
לרווחת העובדים בהנאה ובסיפוק גדול.
השתדלתי ככל יכולתי לפעול למען ציבור
העובדים במסירות ובאחריות וראיתי בעובדי
העירייה חברים ובני משפחה.
עתה אני פורש לגמלאות ,אך מאמין כי

הקשר עם החברים הטובים והמסורים
בעירייה ובארגון יימשך עוד שנים רבות.
בהזדמנות זו אני מודה לכל החברים -
העובדים והמנהלים ביחידות השונות ,שעמם
עבדתי בכל תפקידיי ,על הקשר הטוב ועל
העבודה המשותפת.
אני רואה בעיריית תל אביב ובארגון העובדים
משפחה ועם משפחה שומרים על קשר,
ומקווה שכך יהיה.
תודה לכל אחד ואחת מכם על החברות ועל
הסיוע במשך כל השנים בצמתים השונים
שבהם נפגשנו.
בברכה חמה,
ישראל בן-דוד
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איזו

ספור
טיאדה!
>> מוטי אמברם ,מנהל המחלקה לספורט וראש קבוצת השיט בארגון

נבחרות הספורט של עיריית תל אביב ייצגו אותנו בכבוד
בספורטיאדת  2012ורשמו הישגים מרשימים בצירוף
עשרות גביעים .ארגון העובדים מטפח את עובדיו בכל
מישורי הפעילות המקצועית תוך שימת דגש על בריאותם
ועל ספורט ,כמובן .זו ההזדמנות להודות לספורטאים
המוכשרים שלנו ולאחל להם עוד עונה מוצלחת

ל

קראת סוף ספטמבר המתח
גבר ...כמדי שנה ספורטאי
עיריית תל אביב שאלו את
עצמם :מי מביניהם יגיע
למשחקי הספורטיאדה? מי יזכה לייצג
את העירייה ואת הארגון באחד מאירועי
הספורט למקומות עבודה הגדולים
במדינה ,שבו כ 8,000-ספורטאים,
המייצגים מקומות עבודה רבים מכל רחבי
הארץ ,מתחרים ב 15-ענפי ספורט?
ספורטאי העירייה חשו שזהו השיא

שאליו חתרו ובשבילו התאמנו והתאמצו
במהלך השנה החולפת .בפניהם עמדה
האפשרות לזכות "כמעט בתהילת עולם",
שכדי להשיגה יש לפעול ברמה האישית
והקבוצתית לשיפור הכושר ,לרכוש
מיומנויות אישיות ולהתאמן ללא פשרות.
הם ידעו שמי שלא יהיה מספיק טוב
לא יזכה לייצג את ארגון העובדים ואת
העובדים בכבוד .המצוינות ,שהיא אחד
מערכי העבודה אצלנו ,באה כאן לידי ביטוי
בזמן אמת.

הפור נפל ...ועדת הספורט של ארגון עובדי
העירייה ,בראשותו של בועז סולמי ,מ"מ
יו"ר הארגון ,החליטה כי השנה ייקחו חלק
בספורטיאדה הענפים הבאים :קט רגל
עם קבוצות כיבוי אש ואיכילוב ,כדורסל
עם קבוצת נשים וקבוצת גברים ,ברידג',
שחייה ,טניס שולחן ושיט .היה זה שיאה
של עבודה שנפרשה על פני שנה שלמה
של השתתפות בליגה למקומות עבודה,
של זיעה ורצינות ,של הישגים ומאבקים
על שיאים חדשים ו/או שימור של הישגי
השנים הקודמות ,והכל כדי להוכיח לכולם
מהו שוויים האמיתי של עובדי העירייה.

היי דרומה לאילת

קט רגל כיבוי אש
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לקראת ההשתתפות בספורטיאדה ביצע
הארגון עבודת מטה מרשימה ,שבסיומה
הגיעו הספורטאים בהסעות מאורגנות
לאילת .עם הגיעם לעיר הדרומית המתינו
להם חדרי המלון וכל ספורטאי זכה לקבל
במתנה ערכה שכללה תיק ,מספר חולצות
ייצוגיות ,כובעים ,מים ועוד .ראשי הקבוצות
נפגשו מדי יום לתדרוך ולהעברת מידע,

שיט

היה זה שיאה של
עבודה שנפרשה על
פני שנה שלמה של
השתתפות בליגה
למקומות עבודה ,של
זיעה ורצינות ,של
הישגים ומאבקים
על שיאים חדשים
ו/או שימור של הישגי
השנים הקודמות,
והכל כדי להוכיח
לכולם מהו שוויים
האמיתי של עובדי
העירייה

כדורסל נשים

קט רגל איכילוב

ברידג'

ונעבור לתוצאות

ספורטאי העירייה הציגו השנה הישגים מרשימים ביותר והוכיחו עד כמה
הם בעלי מוטיבציה גבוהה ,מקצועיים ואיכותיים .כל אלה באו לידי ביטוי
בתוצאות הסופיות ובאווירה המצוינת ששררה בקבוצות שלנו.

כדורסל גברים

והרי ההישגים הבולטים לפניכם:

נבחרת השחייה

( 12ספורטאים) :מקום ראשון במקצים
השונים  -עינת קידר ,רחלי וייצמן ,רונית
קאופמן ,מיכל מליקין גל ,עידית אילת,
ליאו הרשטיין ,יאיר לנדאו ,יצחק זק,
שי גולדשטייין ,יפים משה יעקב ,ארנון
זידנברג וקוסטה גלוזמן.
שחייה

כולל תיאום ההיסעים וההגעה למגרשים.
חברי הנבחרות הגיעו כדי לעודד במשחקים
ולטקסי חלוקות הפרסים ,ובערבים נערכו
מפגשים חברתיים שבהם נטלו חלק כל
הספורטאים .מפגשים אלה השרו אווירה
של יחד ותחושת שליחות בשאיפה לייצג
את ארגון העובדים והעירייה בכבוד ,והכי
חשוב  -בהגינות ספורטיבית מלאה.
אנו מאמינים שהספורטאידה משמעה
היא לא רק ייצוג הארגון על הצד הטוב
ביותר ,אלא גם תרומה לארגון האירוע.
בעבר כיהנתי אני כיו"ר הוועדה המארגנת,
ואחריי כיהן בתפקיד במשך שנים רבות
דורון אדיר ז"ל .השנה ריכז את מטה
הספורטיאדה איתמר אמיתי ,המתנדב
כבר שנים רבות במטה ,ועמו בלטו עופר
רגב מהמחלקה לספורט ,שלומי אריאן
מבית דני ועוד רבים וטובים.

נבחרת טניס שולחן

(שלושה ספורטאים) :מקום ראשון קבוצתי
 יפים גילקרוב ,ניר אסא ויורם ענבר;מקום ראשון אישי  -יפים גילקרוב.

נבחרת השיט

( 14ספורטאים) :מקום ראשון גלשני רוח
 בית זהב (חן חממי) ,מקום שני שיט 420 בית זהב (מוטי אמברם/גיל ארויו) ,מקוםשלישי שיט  - 420בית ( 5רן אדלר/גיא
שמילוביץ') ,מקום ראשון שיט  - 420בית 6
(מקי אקרמן/גל פרויקט) ,מקום שני שיט
לייזר  -בית זהב (אלי שמגר).
ריכוז תוצאות מרשים זה מעיד כאלף
עדים שלא רק עובדים טובים אנו ,אלא
גם ספורטאים מצוינים ,הגאים במקום
העבודה שלנו ובארגון העובדים ,המאפשר
לנו להגיע להישגים מרשימים.

נבחרת כדורסל בנים

( 10ספורטאים) :מקום שני דרג א'.

נבחרת כדורסל בנות

( 10ספורטאיות) :מקום ראשון דרג א'.

נבחרת קט רגל  -איכילוב
( 12ספורטאים) :רבע גמר.

נבחרת קט רגל  -עירייה
( 12ספורטאים) :רבע גמר.

נבחרת קט רגל  -כיבוי אש
( 12ספורטאים) :רבע גמר.
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מנהלים
עם ארגון

ב

נובמבר  2012הזמנו את מנהלי
עיריית תל אביב-יפו למרכז
הערבי-יהודי ביפו לערב
חגיגי בסימן  90שנה לקופת
תגמולים ,שאורגן במיוחד עבורם על ידי
ארגון העובדים .זאת במטרה להוקיר את
פעילותם הענפה לאורך השנה למען
העירייה ולהודות להם על תרומתם .באוהל
התכנסות מקושט נהנו  350המנהלים
מקבלת פנים חמה ,שכללה כיבוד טעים
והרבה לחיצות ידיים וחיוכים.
מיד לאחר מכן הוזמנו המנהלים לתפוס
את מקומם מסביב לשולחנות ,כאשר על
מסך הבמה רצו בזו אחר זו תמונות מרגשות
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המתארות את סיפורה של קופת תגמולים
לאורך  90שנות קיומה  -פרעות תרפ"א
( ,)1921התכנסות האספה הכללית ב,1957-
קופת התגמולים חוגגת  50ועוד ועוד.
על רקע התמונות עלתה לבמה להקת
"קולות השלום" ,מקהלת הנוער של המרכז
הערבי-יהודי ,בניצוחו של עידן טולדנו,
הכוללת בני נוער יהודים ,מוסלמים ונוצרים
מהעיר תל אביב-יפו ,ומצרפת יחד את
קולותיה לשירה בשלוש שפות :ערבית,
עברית ואנגלית .חברי הלהקה הצעירים
ריגשו מאוד את קהל המנהלים עת שרו
את שירו של ג'ון לנון  ,"Imagine" -והפיחו
בקולותיהם מסרים של שלום ,אחווה ושיתוף
אמיתי בין עמים ותרבויות.
מיד לאחריהם עלתה לבמה מנחת הערב,
ענבר סרפר-וסרהולץ ,מנהלת העמותה
לקידום חברתי ומקצועי ,שבירכה את
קהל הנוכחים ,ובהם :המארח ,עו"ד רמי
בן גל ,יו"ר ארגון העובדים ,מנחם לייבה,
מנכ"ל עיריית תל אביב-יפו ,פרופ' גבי
ברבש ,מנכ"ל המרכז הרפואי תל אביב-
יפו ,המשנה למנכ"ל ,הסמנכ"לים ומנהלי

בסימן  90שנה לקופת
תגמולים ,הזמנו את
קהל מנהלי עיריית
תל אביב-יפו לערב
חגיגי ומיוחד ,שכל
כולו הוקדש לאמירת
תודה למנהלים על
פועלם למען העירייה,
בליווי מטעמים נפלאים
ולצלילי שנסונים
צרפתיים .היה מרגש
החטיבות והמינהלים וכמובן ,קהל המנהלים.
ענבר פתחה את הערב באומרה ,כי "אנו
גאים לעמוד כאן כהמשך לראשוני היוצרים
והבונים ,חלוצים ואנשי מעלה ,שהניחו
יסודות מוצקים לבניין עיר מפוארת.
המייסדים ,שהניחו יסוד לארגון העובדים
בעירייה ולקופת תגמולים ,נתנו יד והפכו
לשמש דוגמה ומופת לציבור העובדים
בארץ ,בהישגים המקצועיים וברוח האחריות
והעזרה ההדדית המפעמת במעשיו".
ענבר הוסיפה ואמרה ,כי "קופת
התגמולים של ארגוננו היא היחידה במינה
בארץ בהיקפה .מקומץ חברים ,אשר ייסדו
את הקופה ,הגענו ל 12-אלף עמיתים,
ומהקצבה הראשונה של מאיר דיזנגוף ז"ל

בשנת  1922של  100לירות מצריות ,הגענו
לכמעט מיליארד שקל בנכסי הקופה!".

מי ומי בנואמים?
ראשון הנואמים היה יששכר כהן ,יו"ר
הגמלאים ,שעלה לבמה לשאת דברים על
אודות קופת התגמולים.
יששכר פנה אל המנהלים באומרו 90" :שנה
לאחר מימוש חזון המייסדים וארגון העובדים
בעיריית תל אביב-יפו הנו ארגון מפואר עם
מוסדות מאורגנים ומסורת ורשימת הישגים
ארוכה כאורך שביל ישראל כולו .אני רואה
בכם נדבך חשוב ומרכזי בשיתוף הפעולה

ולעתים אפילו במשאבים פחותים .העובדים
שלנו תורמים את חלקם גם בימים קשים,
ולכן אין לי ספק כי כולנו יחד נעמוד בכל
היעדים והמטרות ,אם נשכיל לשמור על
העובדים שלנו ולטפח ולקדם את ההון
האנושי שלנו .בשנה שחלפה עשינו רבות
בנושא זה וגם בשנה הקרובה נמשיך לטפח
את האנשים שלנו".
בנאומו התייחס רמי לשיתוף הפעולה
ההדוק והפורה של הארגון עם הנהלת
עיריית תל אביב והמרכז הרפואי תל אביב
באומרו" :באמצעות שיתוף פעולה זה
אנו חושבים יחד בכל יום איך מקדמים
את העיר הנפלאה שלנו ומאידך ובאופן
עקבי ממשיכים לטפח את העובדים שלנו.
בעיריית תל אביב-יפו הצלחנו ליצור מודל
של שיתוף פעולה שמשמש דוגמה ומופת
לחברות רבות בסקטור הפרטי והציבורי".
בהתייחסו לחגיגות ה 90-של תגמולים ציין

נקנח עם מטעמים
ושנסונים

חברי הנהלת הארגון עם מנכ"ל העירייה

המדהים עבור העובדים ,ומקווה שתמשיכו
להנהיג את העובדים במרץ ובנחישות כפי
שעשיתם עד כה".
אחריו עלה לבמה רמי בן-גל ,יו"ר ארגון
העובדים ויו"ר קופת תגמולים ,שבירך את
קהל המנהלים" :השנה שחלפה הייתה
בסימן התכנסות תקציבית ,מה שדרש
מאיתנו להפגין רגישות יתר למשאב
האנושי שלנו .אני יודע שמשנה לשנה אנו
מתבקשים לעשות יותר באותם המשאבים

מנחם לייבה

רונה רמון

שבה נקטוף את פירות ההשקעות שעשינו
במהלך השנה שחלפה .כך ,למשל ,נשיק
את פרויקט התקשוב בבתי הספר היסודיים,
נשקיע במרכזים הקהילתיים ,נחנוך את
היכל התרבות החדש ,נמשיך בתנופת
העשייה בנמל תל אביב ,בנמל יפו ובמתחם
התחנה והמזרקה בכיכר דיזנגוף תחדש את
ימיה כקדם .בלי להרגיש אנו עיר בהקמה.
הקמנו גני ילדים ,בתי ספר יסודיים ותיכונים.
כל זה לא היה קורה לולא ההתגייסות
המדהימה שלכם .אתם הנכס העיקרי שלנו
וכיום העירייה שלנו היא מושא להערצה
בארץ ובחו"ל .אנחנו מנצחים בזכותכם,
האנשים הנפלאים שלנו ,שאם רק נותנים
לכם את ההזדמנות ליצור ,עבורכם ועבורנו
השמים הם הגבול .אני מאחל לכולנו
שתמיד נסתכל קדימה ונמשיך לכבוש
יעדים חדשים".

רמי ,כי "אני חש גאווה גדולה לעמוד בראש
קופה ותיקה שהצליחה לשמר את ייחודה
לאורך השנים .קופה זו הנה דוגמה ייחודית
ברשויות המקומיות ויש מעטות כמוה גם
בשירות הציבורי והפרטי .זו ההזדמנות
להודות לכל עובדי העירייה ומנהליה
שהביעו את אמונם בקופה לאורך השנים".
מיד לאחריו הצטרף למברכים מנחם
לייבה ,מנכ"ל עיריית תל אביב-יפו ,באומרו:
"שנת  2013הולכת להיות שנה טובה ,שנה

רמי בן-גל

יששכר כהן

להרצאת אורח הוזמנה רונה רמון ,שריגשה
את קהל הנוכחים עד דמעות בהרצאתה
"כעוף החול"  -צמיחה מתוך משבר.
רונה ,שאיבדה את בעלה ,אילן רמון,
האסטרונאוט הישראלי הראשון ,ואת
בנה אסף ,טייס חייל האוויר שנהרג
בהתרסקות מטוסו ,מטפלת ברפואה
משלימה זה  16שנה .בעקבות ניסיון חייה
ומחקרה האקדמי מצאה כי ייעודה כמרצה
וכמטפלת הוא להדגיש ולהנחיל את
תרומתה של הגישה ההוליסטית לתהליך
הצמיחה ולאיכות החיים.
חלקו השני של הערב הוקדש לסעודה
נפלאה וטעימה לקול צלילי שנסונים
צרפתיים.
וזו ההזדמנות להודות לשרון איילון-טובי,
לבועז סולמי ולכל העובדים מהאגפים
השונים שטרחו ועמלו בהכנת ערב זה.
להתראות בערב המנהלים הבא!
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יומן אירועים
איפה היינו ומה עשינו? החגיגות ,האירועים,
הכנסים והזכיות .מסכמים חצי שנת פעילות
ענפה בארגון העובדים

ב

פתחו של החורף נרתמה עמותת "עזור
לעזור" למען עובדי העירייה וגמלאיה
הזקוקים לסיוע ,ורכשה מוצרים שונים
ומגוונים על מנת לסייע להם לעבור את ימי
החורף הקרים בקלות ,בנוחות ובנועם ,ובהם:
שמיכות ,מצעים ,תנורי חימום ומפזרי חום,
קומקומים ומוצרים בסיסיים נוספים.

ע

יריית תל אביב-יפו ,בשיתוף ארגון
העובדים ,ארגנה ב 17-ביולי במשכן
לאמנויות הבמה אירוע חגיגי עבור ילדי
עובדי העירייה והמרכז הרפואי העולים
לכיתה א' ,תחת הכותרת" :שלום כיתה א'".
הילדים וההורים נהנו ממחזה מוזיקלי לכל
המשפחה " -המלאך" של תיאטרון בית
ליסין ,ולאחר מכן הוזמנו ליהנות מכיבוד
עשיר .מובן שלא נפרדנו בלי לחלק מתנה
לילדים  -תיק איכותי לתחילת שנת
לימודים נפלאה.
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ב

 31באוקטובר השתתפו למעלהמ 200-עובדות העירייה ביום
"בריאות בצוהרי היום" שנערך לכבודן
בבית ציוני אמריקה .במהלך יום זה
עברו הנשים מגוון בדיקות רפואיות
והאזינו להרצאות מאת מומחי המרכז
הרפואי תל אביב .זאת במטרה להאיר
את הצורך ,המודעות והחשיבות
בהקשבה ובעירנות לבריאותנו .הסדר
המופתי ,התכנון הקפדני וכן הכיבוד
הוסיפו והאדירו יום זה מאוד .בסיום האירוע חולק שי מפנק לעובדות ,שהביעו שביעות רצון,
הוקרת תודה והערכה על התכנים ועל ההשקעה.

ב

 27בדצמבר ,יום חמישי ,התכנסו  350נשים באולםהכנסים של ארגון העובדים ,ליום מאבק למניעת
אלימות נגד נשים .במהלך יום זה האזינו הנשים להרצאה,
צפו בהצגה ,קיימו דיון והקשיבו לסיפורה האישי של לינור
אברג'יל .בסיום היום כתבו הנשים בפייסבוק הארגון:
"היום היה מרתק ,מרגש ,מהנה וכואב"" ,תודה לארגון
העובדים .דמענו וצחקנו בו זמנית"" ,יום שכל אחד ואחת
צריכים לעבור" .וזו ההזדמנות להודות לאורנה ,לענבר,
לשרון ולמירי ,שארגנו יום זה.

ע

ובדי מרכז השירות העירוני של מינהל הכספים זכו במקום
הראשון בתחרות "פרס אתגר"  -הפרס העירוני לאיכות
ומצוינות של עיריית תל אביב-יפו .הפרס הוענק להם בטקס חגיגי
שנערך ב 8-בנובמבר במרכז עינב .לתחרות ניגשו פרויקטים אשר
ניכר בהם כי הושקעה עבודה רבה של היחידות לביצוע איכותי
ומצוין המוכוון לשיפור השירות .במקום הראשון זכה פרויקט
"מרכז השירות העירוני" של מינהל הכספים ,ובתעודת ציון לשבח
זכה :פרויקט "מוקד הקליטה העירוני לקליטת עולי אתיופיה
בעיר תל-אביב-יפו" של המישלמה ליפו .תודה לכל היחידות על
השתתפותן בתחרות ואיחולי שנה נוספת מבורכת בהישגים.

ב

כנס הסגל הניהולי המרכזי ,שנערך ב 27-בנובמבר
בתיאטרון הבימה ,חולקו פרסי הצטיינות בניהול .כל
המועמדים קיבלו תעודת הוקרה והערכה ,וששת המצטיינים
ברמה העירונית קיבלו פרס על סך  2,000שקל ומגן .לאחר
ארוחת הצהריים התכנסו כולם לשמוע את הרצאתן המרתקת
של דורית אלטשולר ,מנהלת מינהל השירותים החברתיים ,ושרון
מלמד בנושא כתות – "גאולה מרצון וכתות בישראל" – הסיפור
המיוחד של שחרור הנשים והילדים של גואל רצון מזווית מינהל
השירותים החברתיים של עיריית תל אביב.

ב

 9בדצמבר יצאו כ 200-עובדיםחברי ועדים לתהלוכת הזדהות עם
האחיות .בהובלתו של יו"ר ארגון העובדים,
רמי בן-גל ,הגיעו העובדים לרחבת קניון
ויצמן ,ומשם פצחו בתהלוכה עד המרכז
הרפואי תל אביב ,תוך שהם נושאים שלטים
ומפגינים את תמיכתם המוחלטת באחיות.

ב

 10במאי חגגו ילדי עובדי העירייהוהמרכז הרפואי בר ובת מצווה באירוע
"מילדות לבגרות" שנערך עבורם על
ידי עיריית תל אביב-יפו ,בשיתוף ארגון
העובדים ,באמפי וואהל בפארק גני יהושע.
האירוע המהנה והמרגש לווה באטרקציות
כיפיות להורים ולילדים ובאוכל טעים
ובשפע .על הבמה הופיע הצמד המקסים
רוני דלומי ובועז מעודה ,ובסוף האירוע
חולק לילדים שי מדליק  -רמקול נייד.

ע

ובדי מחלקת חניון בתברואה זכו
בתחרות פרס מנכ"ל לבטיחות
בעבודה לשנת  .2012הפרס הוענק
להם בכנס שנערך בבוקר יום רביעי,
 31באוקטובר ,בספרייה העירונית "בית
אריאלה" .אל המקומות השני והשלישי
הגיעו בהתאמה אגף חיובי ארנונה ומטה
מינהל בתי משפט .לזוכים הוענק פרס
כספי להמשך קידום פעילות הבטיחות
ביחידה .ברכות והמשך דרך צלחה ובטוחה!
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הכוח
הנשי

בפעולה
>>ענבר סרפר-וסרהולץ ,מנהלת העמותה לקידום חברתי ומקצועי
ומרכזת פעילות פורום הנשים

פורום הנשים של
ארגון העובדים נערך
לשנת  2013עם מגוון
פעילויות מרשים.
קורסים לניהול תקציב,
סדנאות אמנות ,סרטים
והצגות ,מופעים
וקונצרטים וסדרת
מפגשי תדמית ובישול
– הם רק ההתחלה...
המטרה :לספק לנשות
העירייה את היכולת
לצמוח ולהצליח גם
בבית ,גם בעבודה וגם
לעשות למען עצמן
 60שניות על נשים בעולם המודרני.
בקצב החיים המהיר של ימינו נשים רבות
מוצאות עצמן במעין מירוץ מטורף בלתי
נגמר :מתחילות את הבוקר מוקדם עם
השכמות של הילדים ,רצות לעבודה
לישיבות ,לפגישות וללחצים ארגוניים ,ושוב
רצות לילדים ולמטלות הבית .ומה עם
קצת זמן לעצמן? זמן לבלות עם חברות?
ומה עם החלומות והשאיפות שלהן?
במאה ה 21-הנשים עושות ג'אגלינג
בלתי אפשרי ומעורר השתאות של זוגיות,
אימהות וקריירה של ממש .מדובר בהליכה
על חבל דק ,משימה שנראית בלתי
אפשרית .הלהטוטנות בין שלושת הכובעים
"עבודה ,משפחה ואני" גובה לעתים
מהנשים מחיר יקר ,ומתוך רצון להיות
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אימהות טובות וגם עובדות מסורות הן
מוותרות על ה"אני" ,על ההשקעה בעצמן
וב Well Being-שלהן.
והנה עוד עובדה מעניינת :במשפחות
הנחשבות ל"שוויוניות" נשים משקיעות
כשעתיים וחצי של עבודה ביתית על כל

שעה שמשקיע בן זוגן (נשים משקיעות 36
שעות בחישוב שבועי בכל הקשור לעבודות
הבית ללא תמורה ,לעומת בני זוגם 14 -
שעות בשבוע בלבד)!
ומה עושים בעיריית תל אביב למען
הנשים? עם ייצוג מכובד של למעלה

מ 60%-מכלל העובדים ,מהוות
נשות העירייה כוח משמעותי
ומשפיע בכל תחומי העשייה בעיר,
וזוכות ליחס הולם .ארגון העובדים,
שדואג לרווחת העובדים ,עוסק כבר
שנים בקידומן של עובדות העירייה
מתוך ראיית עולם הרואה בכוח הנשי
כוח רב עוצמה ,שיש לטפחו
ולאפשר לו נגישות לכלל המשרות,
הן הזוטרות והן הבכירות .גישה זו
הוטמעה כה חזק בעירייה עד כי נדמה
ש"תקרת הזכוכית" עשויה להיפרץ בקרוב.
באמצעות פורום הנשים ,שהקים ארגון
העובדים לפני מספר שנים ,מבקש הארגון
לספק לנשותיו את היכולת לעשות את
הדברים שיאפשרו להן לצמוח ולהצליח גם
בבית ,גם בעבודה וגם לעשות למען עצמן.

בראש הפורום עומדת שרה גוטפלד,
מנהלת המחלקה להשכלת מבוגרים.
לדברי שרה" ,בעירייה ובמרכז הרפואי
עובדות כ 7,000-נשים .מטרת הפורום היא
להגיע אל נשים רבות ככל שניתן ,ולהביא
את בשורותיו .לשם כך מקיים הפורום
באופן שוטף פגישות לצורך התעדכנות
ובניית תוכניות חדשות".
במסגרת הפורום פועלות קבוצות עבודה
שמטרתן לרכז תחומי עניין נבחרים ולקיים
פעילויות בתחומים אלה .חברות הפורום
החלו לגבש את תוכנית העבודה לשנת
 2013ומתוך מגמה להרחבת הפעילות
ולמימוש הפוטנציאל הגלום בכל אחת
מחברות הפורום ,ומתוך הבנה שהעשייה
הטובה ביותר לעובדות העירייה תגיע
בזכות שיתוף פעולה נכון ועבודת צוות של
נשות הפורום.
בפגישה ראשונה של הפורום הוגדרו
המטרות העיקריות ,וכעת בעבודה
משותפת הותוו הנושאים העיקריים שבהם
ברצוננו להתמקד בשנת  ,2013והם:
ניהול תקציב :קורס "חדר כושר
כלכלי" ,שמטרתו הענקת ידע משמעותי
להתנהלות כלכלית נבונה להשגת רווחה
כלכלית משפחתית ולהשגת יעדים
משפחתיים וביטחון כלכלי לטווח הקצר
והארוך .הקורס משלב ידע ותרגול מעשי
ומאפשר למשתתפים לעבור תהליך אישי
ומקצועי רחב .בין הנושאים שיילמדו:
תהליכי ייעול לצרכנות נבונה ,קריאת
מסמכים כלכליים של המשפחה ,דיור
ומשכנתאות ,ביטוחים ,חסכונות ועוד.
הסדנה תתקיים בימי רביעי אחר הצהריים
בשעות  19:30-15:30ותחל
ב 6-בפברואר .2013
אמנות :תתקיימנה פעילויות שונות בתחום
האמנות מתוך מטרה לאפשר לנשים
להביא לידי ביטוי את היצירתיות שלהן
ולבוא לידי ביטוי בדרכים נוספות מעבר
למעגלי העבודה והמשפחה (ראו מסגרת).
הקורס הראשון שייפתח ב12.2-
יהיה קורס צילום.
מועדון הסרט הטוב :הרחבת פעילות
מועדון הסרט הטוב במתכונתו הנוכחית
ושילוב מופעים מוזיקליים ,קונצרטים,
הצגות ועוד .רשימת הסרטים לחודשים
הקרובים" :19.2 :שלגי הקילמנג'ארו":11.3 ,
"סיני בטייק אווי"" :22.4 ,רק אהבה".
נשים במפגשים :קיום שישה מפגשים,
אחת לחודשיים ,בשעות אחר הצהריים.
המפגשים יעסקו בנושאי תדמית ובישול.
מפגשי התדמית יכללו סדנאות לבוש,
איפור ועוד .המפגשים ייפתחו בסדנאות,

בהנחייתו של מעצב האופנה יובל כספין,
שיתקיימו בביתו ברחוב נחלת בנימין
ויכללו כיבוד עשיר ,סדנת "מה לא ללבוש",
ולקינוח שירי נשים ומשוררות בליווי
פסנתר .הסדנאות תתקיימנה בתאריכים
הבאים  -ימי רביעי 30.1.13 ,23.1.13
וימי שלישי 12.2.13 ,5.2.13
בשעות .19:00-16:30

להתראות בקרוב!

הזמנה
לפגוש תרבות
פורום הנשים בשיתוף מנהלת
המחלקה לאמנויות ,צלילית
בן-נבט ,מזמין את נשות העירייה
לסדרת סיורי אמנות ברחבי העיר
שיחשפו ויציגו את עושרה התרבותי
של העיר.
בסיורים אלו מוזמנות הנשים לפגוש
ולהכיר גופי אמנות ויוצרים עצמאיים,
הפועלים בעיר בתחומי האמנויות
השונים ,ובהם :תיאטרון ,מחול,
מוזיקה ,אמנות פלסטית ,אמנות
בינתחומית ועוד .גופים ויוצרים אלה
אומנם פחות מוכרים לקהל הרחב,
אך הם אלה שעושים את העיר תל
אביב-יפו למטרופולין תרבותי חי,
נושם ובועט.
את הסיורים יוביל וינחה רועי פביאן,
אדריכל ,מתכנן אורבני ופעיל חברתי,
שיקשר בין פעילותם האמנותית של
הגופים והיוצרים למרחב העירוני שבו
הם פועלים ויחשוף את מרקם יחסי
הגומלין שנוצר בינם ובין סביבתם.
בסך הכל ייערכו תשעה מפגשי
תרבות בעיר ,שבמהלכם יבקרו
הנשים במוסדות אמנות שונים,
וביניהם :בית הספר לאמנות מנשר,
הגלריה הציבורית אינדי ,תיאטרון
תנועה קליפה ,גלריה שלוש לאמנות,
תיאטרון הפרינג' של רינה ירושלמי,
מכון שפילמן לצילום ,תיאטרון
הפרינג' קרוב של ניקו ניתאי ,בית
הספר למשחק סופי מוסקוביץ,
הארכיון לתרבות היידיש ,גלריית
נוזהא  -גלריה עירונית במרכז
יהודי-ערבי ביפו ,בית מזרח מערב -
מרכז מוזיקה המשלב פעילות של
מוזיקאים יהודים וערבים ,מתחם נגה
וסטודיו בצלאל.

יום האישה
2012
בצהרי יום האישה הגיעו
אלפי עובדות העירייה אל
אמפיתיאטרון וואהל שבפארק
הירקון לכמה שעות של הנאה,
צחוקים ,פרגון וכיף .יום האישה
של ארגון העובדים כבר הפך
למסורת אהובה והוא זוכה
למוניטין ולפופולאריות יוצאי
דופן בקרב הנשים ,וגם בקרב
גברים (שהיו רוצים גם .)...מה
לא היה שם? אוכל מצוין ,הרבה
מוזיקה מקפיצה ,מינגלינג
בנות ,הופעה מצוינת ,ברכות
ופרגונים" ,כוכב נולד" נוסח
עיריית תל אביב וכמובן ,שירי
מימון ושמעון בוסיקלה .מי צריך
יותר? והתגובות? מדהימות,
ובעיקר המון חיוכים .מחכים
ליום האישה הבא...
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בשים
מתג

ונהנים...
1

עובדי אגף הרישוי והפיקוח על
הבנייה בילו ב 12-בנובמבר בחוות
דובי שבקיבוץ רמות מנשה ונהנו
ממגוון פעילויות ובהן :טיולי ג'יפים,
רכיבה על סוסים ,משחקי חשיבה ,ירי
בחץ וקשת ,קריאה בטארוט ועוד.

3

עובדי אגף בתי העירייה יצאו
ב 28-באוקטובר לסיור לימודי
ברמות נפתלי שבגולן .הסיור
כלל טיול ברכבי שטח בליווי הסברים
מקיפים על אזור רמת הגולן ,נסיעה
ברכבת מצוק מנרה למטע התפוחים
היישר לקטיף וסיום ב"מבשלת בירה",
כולל טעימות ערבות לחך.
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2

4

עובדי אגף מינהל שירותים חברתיים יצאו ב13-
בנובמבר ליום גיבוש מהנה בסינמה סיטי.

ב 26-ביוני יצאו עובדי אגף
התברואה ליום גיבוש אתגרי בצפון
שכלל נסיעת שטח ברנג'רים ,שיט
בקיאקים ,ארוחת צהריים במסעדת
איסקנדר ולסיום ביקור בבית בד לייצור
שמן זית .וזה עוד לא הכל ...ב 20-בנובמבר
יצאו  180מעובדי האגף ליום גיבוש נוסף
בחמי געש ,שם בילו במרחצאות ונהנו
מארוחת צהריים עשירה .היה זה פסק זמן
מהנה במיוחד משגרת העבודה.

5

לאחר קבלת תעודת פרס
מנכ"ל לבטיחות ,ארגן ליאור
שרעבי מכספי הפרס
ארוחה חגיגית במסעדת
הילולים לכל עובדי מחלקת
חניון בתברואה כאות הוקרה על
עבודתם המסורה.

6

עובדי אגף הפיקוח התכנסו ב 28-באוקטובר ליום הספורט האגפי השנתי.
התחרויות בין יחידות האגף היו רבות ומגוונות ובסוף היום ,במעמד ראש
העירייה ,התכנסו העובדים לחלוקת גביעים ליחידות המנצחות בתחרויות .וגם...
ב 11-בספטמבר נערך כנס הרמת כוסית לשנה החדשה בבית אשכול פיס שבבית
הספר עירוני ז' ביפו .כיבדו בנוכחותם :סמנכ''ל התפעול ,רובי זלוף ,ויו''ר הארגון ,רמי
בן-גל ,אשר בירכו יחד עם מנהל האגף את עובדי האגף באיחולי שנה טובה.

8

ב 20-בנובמבר נהנו עובדי אגף
ארגון ותקינה מארוחה עשירה
במסעדת מגנדה בליווי הפעלה
של ד"ר התלהבות שכללה הרצאה
אנרגטית אודות לכידות חברתית.

9

עובדי אגף רכש ולוגיסטיקה
נהנו ב 28-בנובמבר מיום
גיבוש שכלל בילוי בסינמה
סיטי ובבאולינג.

12

7

עובדי מחלקת מקלטים ומחסני
חירום יצאו ליום סיור מהנה
ומוצלח בזכרון יעקב וסביבותיה.

10

ב 17-באוקטובר נהנו עובדי
חברת מי אביבים מיום
ספורט בפארק פרס בחולון,
שכלל תחרויות שונות בריקוד ,בשירה
ובמשחקים .היה מהמם!!!

עובדי המחלקה לשירותי חינוך יצאו ליום
גיבוש מהנה בירושלים.

11

עובדי האגף להכנסות מבנייה
ומפיתוח במחלקת הגבייה יצאו
ליום גיבוש ב 25-באוקטובר.
היום נפתח בארוחה במסעדה ,שממנה
המשיכו העובדים "על בטן מלאה" לסיור
מודרך באגף החדש של מוזיאון תל אביב
והכירו את המבנה החדש ואת האתגרים
שהיו בהקמתו .לקינוח צפו כולם יחדיו
בהצגה "משאלה אחת ימינה" בתיאטרון
בית ליסין .מומלץ בחום!

13

הצוות הניהולי
במרכז
השירות פינק
את עובדיו במסיבת
גיבוש חלומית.
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השכונות

חזרו הביתה

בשנת  1997הועבר לקבלנים חיצוניים פינוי האשפה של ארבע משכונות
העיר  -אזורי חן ,נווה אביבים ,קריית שלום ופלורנטין .במאי  2012הוחזרו
השכונות לעובדי העירייה ,ובאגף התברואה נרשמו תחושות שמחה ,גאווה
ושביעות רצון .חצי שנה אחרי נפגשנו עם צוות מפני האשפה בשכונת נווה
אביבים לשיחה מלאת גאוות יחידה
עמלי שחף
 9:00בבוקר בשכונת נווה אביבים השוכנת
ברמת אביב שבצפון תל אביב .אופי השכונה
המבוסס ניכר היטב ברחובותיה הנקיים
ובבנייניה הנאים .בין תושביה המפורסמים
של השכונה ניתן למנות את שמעון פרס
ורעייתו סוניה פרס ,שהתגוררו בה עד
לבחירתו של פרס כנשיא מדינת ישראל.
כאן התגוררו גם יצחק רבין ורעייתו לאה עד
יום מותם ונעמי שמר.
במרכזיה המסחריים של השכונה ,טאגור
ואופנהיימר ,בין בנייניה הגבוהים ,ובסמוך
לשורת הקוטג'ים הנאים והגינה הציבורית
היפהפייה ורחבת הידיים ,חולפת מדי יום
ביומו משאית פינוי האשפה הירוקה של
עיריית תל אביב.
הפינוי מתבצע במקצועיות רבה ובתוך שעה
קלה רחובות השכונה מבהיקים בניקיונם.
תושבי השכונה מדווחים על שביעות רצון
גבוהה ,כמו גם עובדי אגף התברואה שזכו
לקבל את השכונה חזרה לידיהם במאי
 ,2012לאחר שבמשך  15השנים האחרונות
הופקד פינוי האשפה בשכונה זו ובשלוש
שכונות נוספות ,אזורי חן ,קריית שלום
ופלורנטין ,בידי קבלן חיצוני .טוב להיתקל
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שוב בפרצופים המוכרים וברכות הבוקר טוב
נשמעות מכל עבר בליווי חיוכים לבביים.
על החזרתן של שתיים מהשכונות הביתה
(נווה אביבים ואזורי חן) לידי העירייה מספר
יורם אלקובי ,מנהל חבל עבר הירקון,
ועובד העירייה זה  17שנה" :כשהשכונות
חזרו אלינו ,הבנו כולנו שמשימתנו היא
לתת את השירות הכי טוב שיש לתושבים.
רצינו להוכיח שקיבלנו את השכונות האלו
חזרה בזכות ולא בחסד .ואומנם ,העובדים
שלנו מאוד מרוצים וגאים בחזרתן של
השכונות אלינו".
חבל עבר הירקון מונה  14מפקחי עבודה,
ארבעה מנהלי תחנות ,עוזרת מנהל ומנהל
חבל .החבל מתחיל בנחל הירקון וכולל את
כל שכונותיה הצפוניות של העיר :רמת אביב
החדשה ,הגוש הגדול ,תוכנית למד ,רמת
אביב הירוקה ,רמת אביב גימל ,אפקה ,תל
ברוך א' ,ב' וצפון ,המשתלה ,צהלה ,גבעת
הפרחים ,נאות אפקה ,נווה שרת ,רמת
החייל וקריית עתידים.
יורם ,מה מייחד את חבל עבר הירקון?
"רוב החבל משמש למגורים ,וחלק לא
מבוטל ממנו מונה וילות .כרגע זה החבל

היחיד שמפנה את נייר העיתון במכלים
הכחולים בכוחות עצמו ,ובהמשך גם פינוי
הנייר עתיד לעבור כולו לידי האגף.
"אנו מפנים מעל  20טונות בחודש יותר
מהקבלן שהיה כאן לפנינו ,ובערך 220
טונות בסך הכל .זאת ,הודות לשינוי תוכניות
העבודה והצבת כלי אצירה נוספים לנייר
עיתון במקומות שבהם יש צורך בהם .כך
הצלחנו להעלות את נתוני המחזור של
העירייה ולהגדיל בהתאם את הכנסותיה".
מהם האתגרים שבניהול החבל?
"לבנות תוכניות עבודה מסודרות ,להימנע
מסחבת ולטפל בכל נקודה שעולה באופן
מיידי .הסנכרון בין זמן הוצאת הפחים ,ריקון
הפחים והכנסתם לחדר אשפה  -חשוב
מאוד אף הוא .כמו כן ,מאוד חשוב שאנו,
המנהלים ,נפגין סבלנות כלפי העובדים,
ונדע לעבוד יחד עם הוועדים ולערבם
בתהליכי העבודה שלנו .האגף שלנו מונה
שלושה ועדים ,לפועלים ,לנהגים ולסגל
הניהולי ,שמפגינים כולם מעורבות גבוהה.
לכן ,כשאנו מבקשים לעשות שינויים
באזורים ובתחנות ,אנו משתפים בדיונינו גם
את נציגי הוועדים .סנכרון תוכניות העבודה

ושיתוף הפעולה עם הוועדים מובילים כולם
למטרה אחת ,והיא  -פינוי פח הזבל של
התושב בבוקר בצורה מהירה .לשמחתי,
אנו עומדים במשימה זו בהצלחה ומנכ"ל
העירייה אף הצהיר בפנינו שאנחנו חברת
הניקיון הכי טובה בעולם".

אוהבים את העבודה
חצי שנה חלפה ואת תחושות שביעות הרצון
של התושבים בשכונת נווה אביבים ,כמו גם
את הרחובות הנקיים ,אפשר בהחלט לראות
בשטח" .בשכונה זו התושבים מגלים מעורבות
גבוהה במה שקורה בעירייה ומצפים לקבל
את השירות הטוב ביותר" ,מספר יורם" .הם
קיבלו את הידיעה על יציאת הקבלן מצד
אחד בהבנה ,ומצד שני בחששות".
מה עשיתם?
"היינו בקשר עם ועדי השכונות ,האזנו
לחששותיהם באשר לשינויים בזמני הפינוי
וימי הפינוי ונערכנו בהתאם .היום אפשר

הם ,למעשה ,מסיירים בשטח ומעירים את
הערותיהם למפקחים ולעובדים .כך הם
משמשים כעוגן לפתרון בעיות".
ומהן התחושות העולות מן השטח?
"בסך הכל העובדים שלנו אוהבים את האגף
ואת העבודה באגף .הם גם משתכרים יפה.
זו עבודה קשה ,אך שכר נאה בצדה .קיימות
כאן תחושת לכידות וחברויות שנוצרו במהלך
העבודה ,שנמשכות גם מעבר לשעות
העבודה .יש גם ימי גיבוש פורמליים ולא
פורמליים .מי שיסתכל עלינו יראה שאנשינו
נהנים לבוא לעבודה ,וזה הכי חשוב".

הכל מתקתק נפלא
ובחזרה לנווה אביבים .אל המרכז המסחרי
בטאגור מגיע צוות פינוי האשפה הנמרץ .נהג
המשאית הוא אמנון אהרון ,שעבד בשכונה
גם לפני  15שנה טרם העברתה לידי קבלן
חיצוני ,וחזר ב 1-ביוני לעבוד בה שוב.

 4עובדות על...

אגף התברואה בתל אביב
 40%1.1מהאשפה שמגיעה לחירייה מכל גוש
דן היא מתל אביב.
2.2באגף התברואה בעיריית תל אביב יש
 44,000מכלונים בנפחים של 360-240
ליטר 4,500 ,מכלי  1,100ליטר ,כ700-
מכולות ,בערך  350מכלי היפוך לדחס ועוד
כ 250-טמוני קרקע.
3.3האגף מונה  940עובדים ,פועלים ,נהגים,
רכזים ומפקחי עבודה ,חלקם עובדים ,20
 30ו 40-שנה.
4.4העיר מחולקת לשישה חבלי תברואה,
שבהם פועלות  17תחנות עבודה.

יורם אלקובי ,מנהל חבל עבר הירקון:

"כשהשכונות חזרו אלינו הבנו כולנו שמשימתנו היא
לתת את השירות הכי טוב שיש לתושבים .רצינו
להוכיח שקיבלנו את השכונות האלו חזרה בזכות ולא
בחסד .ואומנם ,העובדים שלנו מאוד מרוצים וגאים
בחזרתן של השכונות אלינו"
לומר כי התושבים בסך הכל מאוד מרוצים,
ומאז שהשכונה עברה לידיים שלנו ,כמות
התלונות ירדה באופן משמעותי והשירות
הפך להיות יותר טוב".
מה מאפיין את פינוי האשפה בשכונה?
"בשכונה זו קיימת דרך ראשית ,אך יש בה
הרבה פיצולים לחניות פרטיות .מבחינתו זה
אומר שצריך לנקוט משנה זהירות ,לעבור
בזהירות בין הרכבים ולהוציא בזהירות את
המכלים .אנו מאמינים שכמה שננסה ללכת
יותר לקראת הלקוח ,התושב ,השירות
ישתפר ,וגם העובדים שלנו מבינים את זה".
מהו סדר יומם של עובדי התברואה?
"מפקחי העבודה מתחילים את עבודתם
בין  4:00ל .6:00-כל אחד מהם אחראי על
אזור מסוים ועל כל הקורה בו :פינוי אשפה,
ניקיון רחובות ,הוצאת אשפה חריגה ,הכנסה
והוצאה של מכלונים ממקומם ,התנהלות
צוות הפינוי ,דיווח למוקד על מפגעים
שקשורים ולא קשורים לאגף התברואה
ומתן דיווח שוטף למנהל התחנה על מה
שקורה באזור .מנהלי התחנה אחראים
על ארבעה עד חמישה מפקחי עבודה.

אמנון ,מה השתנה ב 15-השנים
האחרונות?
"האוכלוסייה התבגרה ויש פה תוספות בנייה.
חלק מהאנשים אני זוכר מאז ,וזו הייתה
הרגשה טובה לחזור ,כי אף אחד לא עושה
את העבודה נאמנה יותר מעובדי העירייה".
יחד עם אמנון במשאית נתן אבני ,עובד
העירייה זה  15שנה ,ופנחס רובינוב ,עובד
העירייה זה  20שנה.
"זה ארבעה חודשים אנו בנווה אביבים.
המקום יפה וכיף לעבוד פה" ,אומר נתן.
"העבודה שלנו כוללת בעיקר פינוי פחי
אשפה שעל המסלול ,ושאיפתנו היא
שאנשים לא ייתקלו בערמות אשפה,
שהרחובות יהיו נקיים ושלא יישארו
גרוטאות .זוהי עבודה מאוד אחראית ולצדה
אנו מרוויחים גם כושר גופני טוב" ,מוסיף
פנחס בחיוך.
ואיך עומדים במשימה בכבוד?
"הולכים לישון מוקדם ובאים ערניים.
מתייצבים ב 8:00-בבוקר לעבודה וב9:00-
עולים על המשאית".
מנהל התחנה של נווה אביבים הוא

בועז ניסים.
בועז ,מה מייחד את העבודה בנווה אביבים?
"הכבישים רחבים ,הבניינים רבי הקומות,
אופי התושבים שמגלים מעורבות ,מדווחים
על מפגעים ומעודכנים בכל תהליכי פינוי
האשפה בשכונה".
איך הייתה ההרגשה לקבל את השכונה
בחזרה?
"נפלאה! זה היה חסר לנו ,ובזכותנו יש
כעת פחות תלונות באופן משמעותי .הפינוי
מתבצע באופן שוטף וסדיר והצוות שלנו
מעניק שירות יוצא מן הכלל לתושבים.
בהתחלה היו חששות רבים  -איך זה יעבוד
וכמה זמן ייקח לנו להיכנס לתלם ,אך נכנסנו
לשכונה מוכנים מאוד עם תוכנית עבודה
מסודרת ,ולשמחתי ,כמעט לא בוצעו בה
שינויים .הכל מתקתק נפלא ,וההרגשה שלנו
היא כאילו מעולם לא נפרדנו מהשכונה".
בנימה אופטימית זו מגיע עוד סיור פינוי
אשפה לסיומו .מחר בבוקר ייפגשו חברי
הצוות מחדש נמרצים ,שמחים ומוכנים
לתת את השירות הכי טוב שיש .ככה זה
באגף התברואה...
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תראו מי
לאחר  50שנה מיום בנייתו עובר בניין העירייה שיפוץ מאסיבי,
פנימי וחיצוני .מהם האתגרים שבשיפוץ בניין מאוכלס? מה כולל
השיפוץ? איך נבחרו מבצעי הפרויקט? וגם :כמה עובדות מרתקות
על היסטוריית הקמת הבניין המרשים והייחודי .שיפוץ בניין
העירייה יוצא לדרך ואת התוצאות המרשימות נראה כולנו בקרוב

אבי פרץ (במרכז) ,סמנכ"ל משאבי אנוש ומינהל

ה

צד הדרומי של בניין העירייה
כבר משופץ .החלונות
והדלתות הוחלפו ,הווילונות
נתלו ,הקירות נצבעו ,ארונות
חדשים ואחידים הותקנו בכל המשרדים,
תשתיות החשמל הותקנו מחדש כמו גם
תשתיות המים והתקשורת .בימים אלה
כבר החל שיפוץ הצד הצפוני .קומה אחר
קומה לובש בניין העירייה מראה חדש
ועדכני ,הן מבפנים והן מבחוץ .מי שמתבונן
בבניין מכיוון כיכר רבין כבר רואה את פניו
המחודשות .לצד אווירת ההתחדשות
מורגש היטב גם האתגר" :לחיות בתוך
אתר בנייה" ,על כל המשתמע מכך,
ובעיקר נקיטת משנה זהירות ושמירה
קפדנית מאוד על הבטיחות .העובדים
מקבלים את אי-הנוחות הזמנית הקלה
בהבנה ובחיוך ,ובחיוך ענק עוד יותר את
חדריהם שלאחר השיפוץ .היכנסו ,למשל,
לחדרי העבודה ולחדרי השירותים שבצדו
הדרומי של הבניין ,הרימו ראש לתקרה
ותראו את ההבדל בין פעם לעכשיו.
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מדוע החל השיפוץ? איך נבחרו מבצעי
הפרויקט? ומה עוד מתוכנן להמשך הדרך?
הנה כל הפרטים .אך תחילה קצת נוסטלגיה
היסטורית .על בניית בניין העירייה המקורי
עמל במשך שמונה שנים רצופות ,מ1957-
ועד  ,1965האדריכל הישראלי מנחם כהן.
מנחם גבר בזמנו על הצעותיהם של טובי
האדריכלים הישראלים המובילים באותה
העת .מבין  50ההצעות שהוגשו לתחרות,
זכתה הצעתו במקום הראשון .מספר מנחם:
"כשהוכרזה התחרות היה המגרש המיועד
לבניין העירייה מופרד מכיכר מלכי ישראל
על ידי המשך הרחובות שדרות קק"ל (בן
גוריון) ובלוך .התוכנית שזכתה הייתה היחידה
מבין התוכניות שהוגשו לתחרות ,שקישרה
את הבניין לכיכר על ידי מתיחת הכיכר מעל
לרחוב המפריד ,תוך יצירת קישור הדוק בין
העירייה לבין הכיכר המרכזית של העיר,
שהיוותה ומהווה עד היום מקום להתכנסויות
ולאירועים שונים".
ובחזרה להווה .כמעט  50שנה חלפו להן
והבניין נותר בדיוק כפי שהיה .סימני הזמן
החלו לתת את אותותיהם והצורך בשיפוץ
הורגש היטב ,הן על ידי דייריו ,הלוא הם
עובדי העירייה ,והן על ידי תושבי העיר
עצמם ,שהחלו אף להעיר הערות בנוגע
לחזותו .על המניעים לקבלת ההחלטה
לשיפוץ הבניין מספר אבי פרץ ,סמנכ"ל
משאבי אנוש ומינהל" :במשך  50שנה,
למעט תיקונים קוסמטיים ,הבניין לא
עבר שיפוץ .העיר מתייפה ומתחדשת כל
העת ובניין העירייה ,המסמל את העיר,
נותר מאחור .מיקומו בשדרה מרכזית
כמו אבן גבירול חייב שיפוץ חיצוני .באשר
לשיפוץ הפנימי ,עלה צורך בשיפוץ

ץ

תשתיות החשמל ,המים ,הקשר והמחשוב
המיושנות .זאת ,לשם יצירת סביבת
עבודה נעימה ומתקדמת עבור עובדינו,
כמו גם הפיכת בניין העירייה למסביר
פנים עבור התושבים הרבים המבקרים בו
בהיותו מרכז שירות עבורם (ראו מסגרת).
לשמחתנו ,כבר כיום אנו זוכים לתגובות
חיוביות מהעובדים ומהתושבים כאחד".

מאחורי מעטפת
השיפוץ
עם קבלת ההחלטה על ביצוע השיפוץ החל
תהליך מכרז קפדני אשר במהלכו נדרשו
המתמודדים להוכיח את יכולתם בפרויקטים
מורכבים במבנים פעילים .דגש מסוים הושם
על קבלן משנה בתחום האלומיניום ,אשר
נדרש להוכיח את ניסיונו הקודם בפרויקטים
דומים .בתום התהליך נבחר כקבלן הראשי
"אשר גרין מבנים" וצוות האדריכלים:
מנחם כהן (האדריכל המקורי של הבניין)
ומשרד "ליואי דבוריינסקי" ,אשר הוכיח
את עצמו בפרויקטים לתכנון פנים/
פונקציונלי בפרויקטים לא מעטים עם
עיריית תל אביב.
בתהליך בחירת המעטפת הובאו בחשבון
מספר פרמטרים ,ובהם :יישום עקרונות
"בנייה ירוקה" לצורך השגת חיסכון
אנרגטי .כך ,למשל ,נבחרה זכוכית חכמה
המונעת חדירת גלי חום להתקנה בחזית
הדרומית החשופה לקרני השמש.
לצורך מניעת רעש ויצירת בידוד תרמי
משופר נעשה שימוש בזכוכית בידודית.
כמו כן ,נעשה שימוש בצלונים כלואים,
הן לטובת מראה עכשווי והן לטובת

ההיבט האחזקתי .לצורך הספקת אוויר
צח אופשרה פתיחת חלונות בכל חדר,
בעוד חלק מהחלונות משמשים כחלונות
מילוט בעת שריפה .בנוסף ,הוחלט
על שחזור כמעט מושלם של "בריסוליי"
(בצרפתית  -שובר שמש) .מצללה זו מונעת
כמעט לחלוטין חדירת קרני שמש אל
תוך הבניין וכך מסייעת לחיסכון באנרגיה.
מטעמים קונסטרוקטיביים הוחלט לבצע
את ה"בריסוליי" מחורר ( GRCבטון
דק משוריין בסיבי זכוכית).
ומסכם האדריכל מנחם כהן" :הרציונל
בבחירת המעטפת של בניין העירייה הוא
שימור עקרונות התכנון המקורי ,כולל
שוברי השמש בחזית הדרומית ,שקיבלו
הערכה רבה בספרות המקצועית ועונים
על הדרישות ל'בנייה ירוקה'; וכן התאמת
פרטי המעטפת לטכנולוגיות העדכניות
שלא היו בנמצא בשעתו".

מי עובר לקומה ?10
חלק מרכזי בשיפוץ הוא הפיכת בניין
העירייה ,כאמור ,למרכז שירות מסביר
פנים לתושבי העיר .על קידום תפישת
השירות החדשה של העירייה מספר
הסמנכ"ל אבי פרץ" :בקומת הכניסה נבנה
באחרונה מרכז שירות נאה עבור התושבים.

בהמשך לכך ,במסגרת השיפוץ אנו הופכים
את קומות שלוש וחמש לחלק ממרכז
השירות ,ובהן ימוקם אגף גביית הארנונה
שיעוצב לצורכי קבלת קהל".
מה עוד עתיד להתבצע במסגרת השיפוץ?
"ישיבות המועצה התקיימו עד כה במרכז
עינב מחוץ לבניין העירייה .כדי לשנות
מצב זה אנו בונים מתחם חדר מועצה
חדש בקומה ה ,12-שבו ייערכו ישיבות
המועצה .במסגרת זו ייבנה אולם ישיבות
יפה ומכובד ,כולל מערכת הצבעה
אלקטרונית ומולטימדיה לתפארת .כמו
כן ,אנו משפצים בצורה יסודית את חמ"ל
העירייה הממוקם בקומה  ,-3זאת במיוחד
לאור לקחי מבצע 'עמוד ענן' ,שבו היה
לנו חמ"ל חלופי בדרום תל אביב .החמ"ל
יכלול את כל המולטימדיה המתקדמת
הדרושה לצורך ניהול מצב חירום וירכז את
כל פעילויות נציגי היחידות השונות".
אחד האתגרים המשמעותיים שבשיפוץ
הבניין הוא היותו מאוכלס" .משימתנו היא
לשפץ את הבניין תוך המשך עבודה ומתן
שירות" ,מבהיר אבי" .שיפוץ בניין שבו שוהים
 1,400עובדים זה מאתגר ,במיוחד בתחום
הבטיחות .השיפוץ מצריך ביצוע עבודות
מורכבות ,כולל עבודות חשמל ,תשתיות
מים ,החלפת דלתות והריסת קירות".
איך מתמודדים עם אתגר זה?

"פתחנו בקומה  10קומה ריקה וכשאנו
משפצים קומה ,אנו מעלים את העובדים
לקומה זו .משך שיפוצה של קומה בצד
אחד של הבניין נמשך כחודש ,שבסיומו
חוזרים העובדים למשרדיהם המשופצים.
בכוונתנו לשפץ במשך כשנתיים ואתגר
נוסף הוא עמידה בלוחות הזמנים .כרגע
סיימנו את שיפוץ חלקו הדרומי של הבניין
ועברנו לחלקו הצפוני".
בהצלחה ושיהיה לכולנו שיפוץ נעים!

לשירותכם תמיד
מספר תושבים גדול מאוד מגיע מדי שנה לבניין
העירייה במטרה לקבל שירות .שיפוץ הבניין מבטיח
להעניק להם את השירות המגיע להם בסביבה יפה,
שירותית ומטופחת .הנה לפניכם תיאור התפלגות
המבקרים מדי שנה בבניין העירייה.
אל מרכז השירות מגיעות למעלה מ240,000-
פניות מדי שנה ,לפי החלוקה הבאה:
אגד"ש  -כ.5,000-
חנייה  -כ.50,000-
גביית ארנונה  -כ.130,000-
חיובי ארנונה  -כ.20,000-
מידע  -כ.5,000-
תעודת תושב  -כ.30,000-
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עדכוני
משפט
>> עו"ד רעות שגיב-גרטלר

דיווחים כוזבים
עובד ששימש כמנהל דוורים
בדואר ישראל הורשע בבית
הדין על כך שנהג לצאת
מעבודתו להפסקה בת שעה
לצורך ענייניו הפרטיים כדי לסעוד את
אביו החולה וזאת מבלי שדיווח על כך.
בית הדין עמד על כך שדיווחים כוזבים הם
פסולים ותהא הסיבה לכך אשר תהא ,וזאת
משלוש סיבות :משום שאינם דיווחי אמת
ויש בהם פגם מוסרי ,משום שהם מפרים
הוראות מחייבות ומשום שהם משמשים את
העובד לקבלת שכר שאינו מגיע לו.
בית הדין הטיל על העובד אמצעי משמעת
של נזיפה חמורה ,הפקעת משכורת,
העברה מתפקידו ופסילה מתפקיד ניהולי
למשך שנתיים.
(בד"מ  9/12מיום  7בדצמבר .)2012

"תכליתה של ההוראה להגן על בריאותו של
העובד כמו גם על כבודו של העובד כאדם
ואין אלא להצטער כי דרושה היא בספר
החוקים ,"...וכן כי" :הגבלה של עובד מללכת
לשירותים על פי צורכיו לא רק שאסורה
היא על פי חוק אלא שבאה היא בגדר
העסקה פוגענית המצדיקה את התפטרותו,
בין אם אירעה מיד בסמוך להתפטרותו ובין
אם לאו ,ובוודאי כן כאשר מצטרפות אליה
פגיעות נוספות."...
בית הדין נתן משקל לחובת המעסיק
לדאוג לרווחת עובדיו ,והבהיר כי מקום
שבו מעסיק אינו מקיים אחר אמות מידה
בסיסיות ,ברור שהדבר מהווה הרעה
מוחשית או נסיבות אחרות ,שבהן אין
לדרוש מהעובד להמשיך בעבודתו.
בנסיבות אלו התקבלה התביעה ונקבע כי
העובדים זכאים לפיצויי פיטורים בהתאם
להוראות הדין.
(תע"א  1298/10ער  11477-02-12מיום .)22.10.12

זו הפסקת שירותים
בעל מפעל חויב בתשלום
פיצויי פיטורים לעובדיו
שהתפטרו לאחר שלא
הורשו להשתמש בחדר
השירותים .התובעים ,אשר
הועסקו במפעל לתפירת תיקים ,התפטרו
מעבודתם בטענה להרעה מוחשית בתנאי
העבודה וביקשו כי בית הדין לעבודה יחייב
את המעסיק בתשלום פיצויי פיטורים.
בהליך בפני בית הדין נמצא כי במהלך השנים
הוכבדה באופן ניכר כמות העבודה שנאלצו
התובעים לבצע ,ובמקביל בוצעו צמצומים
בכוח האדם .עוד מצא בית הדין כי המעסיק
נהג בעובדים באופן פוגעני עד כדי פגיעה
בכבודם ,בכך שמנע הפסקות לשם הליכה
לשירותים ,לא דאג ואף מנע מיזוג וחימום
מתאימים למקום העבודה שהיה נטול חלונות.
בהקשר של הפסקות לצורך שימוש בחדר
השירותים ,בית הדין פסק כי המדובר בזכות
שעוגנה בחוק שעות עבודה ומנוחה ,וכן כי
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על היריון ופיטורים
התקבלה תביעת
עובדת עיריית מעלות
תרשיחא לפיצוי בשל
פיטוריה במהלך
היריונה ,אף על פי שלא
הועסקה בעירייה שישה
חודשים ולא חלה על העירייה חובה לקבל
היתר לפיטוריה.
עובדת העירייה ,שהתקבלה לתפקיד רכזת
קשרי חוץ ,החלה עבודתה בחוזה לתקופה
קצובה בת שלושה חודשים .תקופת הניסיון
הוארכה לשישה חודשים ,ועוד בטרם
חלפה תקופת הניסיון הודיעה התובעת
על היריונה .בחלוף יומיים זומנה לפגישה,
שבה נכחו מנהלת כוח האדם ,הממונה
על העובדת וסמנכ"ל העירייה .במסגרת
הפגישה הועלו טענות ביחס לתפקודה של
העובדת ,ובהמשך אותו היום קיבלה הודעה
על פיטורים .העירייה פנתה לממונה על חוק

עבודת נשים ואולם הובהר לה כי הואיל ולא
מלאו שישה חודשים להעסקת העובדת ,אין
העירייה מחויבת בקבלת היתר לפיטורים.
העובדת טענה כי פוטרה אך ורק בשל
היריונה ואילו העירייה טענה כי לא היה כל
קשר בין הפיטורים לבין ההיריון .בית הדין
קבע כי שוכנע כי היריונה של התובעת
היווה שיקול בהחלטת העירייה לפטר את
התובעת ,במועד שבו התקבלה ההחלטה,
וכי העירייה נחפזה לפטר את התובעת ולא
להמתין עד תום תקופת הניסיון רק בשל
היריונה ,ומתוך מטרה כי חוק עבודת נשים
המקנה הגנה מפני פיטורים לנשים בהיריון
שהועסקו שישה חודשים לפחות ,לא יחול.
בית הדין נתן משקל לכך שלא היה כל
תיעוד בתיקה האישי של העובדת לגבי
חוסר שביעות רצון מתפקודה ,ולכך שלא
הובאה כל ראיה בדבר תפקודה הלקוי של
התובעת .עוד הובהר כי העירייה לא סיפקה
הסבר לפיטוריה הבהולים של התובעת
במועד שבו פוטרה ועל כן נמצא כי היריונה
של התובעת הביא להחלטה לפטרה באותו
מועד .הובהר כי פניית העירייה לממונה
על חוק עבודת נשים נעשתה למראית
עין בלבד ,שכן הפיטורים נעשו עוד טרם
התקבלה החלטת הממונה.
משקל נוסף ניתן לכך שלא ניתנה זכות
טיעון אמיתית לתובעת טרם פיטוריה,
שכן בזימונה לפגישה לא נאמר דבר על
תוכן הפגישה ומטרתה ,והובהר כי היה
על העירייה להודיע לתובעת מראש כי
היא שוקלת לפטרה ולפרט בפניה את
השיקולים .כן נמצא כי ההחלטה שלא
לחדש את חוזה ההעסקה התקבלה עוד
טרם הפגישה עם התובעת.
בנסיבות אלו החליט בית הדין לפסוק
לתובעת פיצוי בגין אובדן שכר עבודה בסך
שווה ערך לשתי משכורות וכן פיצוי בגין נזק
לא ממוני ועוגמת נפש בסך של .₪ 35,000
עוד חויבה העירייה בהוצאות משפט בסך
של .₪ 5,500
(תע"א  1331-08מיום .)5.11.2012
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רון איילון-

טובי ,מנה
לת העמות

ה לתרבות

נופש ופנאי

לגלות את
קסמי אפריקה
העמותה לתרבות נופש ופנאי
הקשיבה לכם ,העמיתים ,והתוצאה:
אנו מזמינים אתכם להשתתף בטיול
קסום ומיוחד לדרום אפריקה  -חבל
ארץ קסום ומפתיע.
דרום אפריקה היא אחת מהארצות
היפות והמרתקות בעולם .יש
בה חופי ים כחול ,נחשולי חולות
כאוקיינוס של זהב ,רמות סוואנה,
טורי הרים מכחילים ,דיונות אדומות
לוהטות ,חיות בר פראיות ,מרבדי
פרחים אינסופיים ,ערים נפלאות
ועיירות מקסימות .למרות הסערות
ההיסטוריות שידעה ,מעולם לא נהרס
יופייה הטבעי ,ואפשר למצוא בה עד
היום טעם אחר ,עתיק וקדמוני.
העמותה מציעה מסלול מקיף לדרום
אפריקה ,הכולל את יוהנסבורג,
עיר כורי הזהב והיהלומים שהפכה
למרכז הסואן של דרום אפריקה,

חבל מפומלנגה ,העטור ביערות
אורן ואיקליפטוס ,קניון הבלייד
ושמורת הקרוגר היפה מכולם ,שם
ניתן לצפות מקרוב בחיות הפרא
של אפריקה .נחצה את הגבול
לממלכת סווזילנד וארץ הזולו,
נחזור לדרום אפריקה לעיר החוף
דרבן ,ומשם נמשיך לקייפטאון,
מקור ההתיישבות הלבנה ביבשת,
ולכף התקווה הטובה .בדרכנו
נפגוש כלבי ים ופינגווינים ,נחצה
את מעבר ההר השחור ,הידוע
כנתיב הגנים המפורסם ,שהוא ללא
ספק אחת הדרכים היפות ביותר
בעולם ,נגיע ליער ציציקמה ונחתום
את טיולנו בפורט אליזבט.
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אל המישורים הלחים והחמימים של החוף
הקאריבי ,נצא לשיוטים עוצרי נשימה
באגמים מרהיבים ובנהרות פראיים ונעמוד
פעורי פה אל מול מפלי ענק גועשים.
נכיר לעומק את המרקם האנושי המדהים
של המרתקות במדינות מרכז אמריקה:
אל סלבדור ,הונדוראס ,גואטמאלה וחבל
הצ'יאפאס המקסיקני  -דרך שווקים
ציוריים וכנסיות אפופות עשן פגאני .נפגוש
את הסוחרים והדייגים ,החקלאים ורופאי
האליל ,את הילדים והזקנים ,המדוכאים
והמורדים ,והכל בתוך מערבולת קסומה
של צבעים וריחות ,מוזיקה ותפילות
עתיקות .הוויה שנדמית כחלום.

מסע ללב
תרבות המאיה
ביקשתם? קיבלתם! העמותה לתרבות
נופש ופנאי מזמינה אתכם לטיול מרתק
ומרגש אל אמריקה שלפני קולומבוס,
אל הערים הנשכחות ,אל יערות הגשם
העבותים ואל הנרות הקדושים הדולקים
אל מול עיניים נוצצות .טיול מאורגן
למקסיקו ולגואטמלה ,בתוספת ביקור
בקופאן שבהונדוראס ובאל סלבדור,
הוא מסע קסום אל לב לבה של תרבות
המאיה המסתורית .חוויה אשר תפרוט על
נימי הלב והנשמה העמוקים ביותר ,חוויה
שאותה תיקחו איתכם לכל מקום ,לנצח...
על נפלאותיה של אל סלבדור מעטים
בלבד יעידו .המדינה הקטנה ביותר במרכז
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אמריקה נחבאת אל הכלים בביישנות
ומשאירה את קדמת הבמה לענקיות
התיירות הידועות .המעטים והמובחרים
שיגיעו לרפובליקה הנידחת יחוו מציאות
נדירה שהיא פסיפס צבעוני ומרהיב של
עם קטן עם לב גדול ,טבע פראי של הרי
געש פעילים ואגמים וולקניים הנוצצים
כיהלומים לאורך הדרכים המתפתלות,
מטעי קפה עד לקצה האופק והמון
ירוק שממלא את העין וגודש את הלב.
ההתאהבות היא בלתי נמנעת ומהירה
מאוד וזוהי רק ההתחלה...
בטיולנו הנוכחי למרכזה של אמריקה ניסע
בדרכי הפרחים הידועות עוד מתקופת
המאיה ,נחצה גבולות היסטוריים ,לאומיים
וחברתיים ,נבקר במבחר המשובח ביותר
של ערי המאיה המופלאות :קופאן אשר
בהונדוראס ,טיקאל וקיריגואה שבגואטמלה
ופאלנקה אשר בחבל הצ'יאפאס
המקסיקני ,נרד מרמות עטויות ערפילים

הרפתקאות
בקובה
ובקוסטה ריקה
עם הצלחות לא מתווכחים ,ולכן נצא
שוב לטיול לקובה ולקוסטה ריקה .טיול
זה מציע למטייל גיחה בלתי נשכחת אל
שתי מדינות מופלאות האוצרות בתוכן את
המיטב של אחד האזורים הקסומים בעולם,
האיים הקאריביים ואמריקה הלטינית.
האי הקאריבי התוסס והיצרי של קובה
ניחן במזג אוויר משובח ,בחופים צלולים
המעוטרים בדקלי קוקוס ירוקים ובהמון
שמים עד קצה האופק .האי עשיר בערים
קולוניאליות מרתקות ,דוגמת הבירה
הוואנה המשלבת קסם ספרדי נשכח עם
חושניות קובנית יצרית וסוחפת ,שהופכת
אותה לאחת הערים המרתקות בעולם.
מסלול טיולנו באי עובר דרך כפרים נידחים
ועיירות שובות לב ,המאפשרות מגע

תיירות אקולוגית ,שקטה ואחראית החודרת
עמוק ככל האפשר אל שכיות החמדה
המדהימות של הרפובליקה הזעירה .עוצמתה
של קוסטה ריקה טמונה באוצרות הטבע שלה:
משיט אתגרי וארוך בלב יערות העד העבותים
של תעלות טורטוגרו ,המאפשר צפייה במינים
רבים של קופים ,זוחלים וצבי ים בסביבתם
הטבעית ,ועד לטיפוס על הרי געש וצעידה
ארוכה בדרך נופית עוצרת נשימה הבנויה
משרשרת גשרים תלויים בגובה צמרות העצים.
הירוק של קוסטה ריקה נכנס עמוק ללב
ולנשמה ויישאר איתנו זמן רב לאחר שנחזור
הביתה .שפע הפרחים הטרופיים והמגוון האדיר
של יונקי דבש ,פרפרים וצפרדעים טרופיות
פורטים על כל נימי הגוף והנשמה .גם את
בעלי החיים הימיים לא נזניח כשנצא לשיט
תענוגות על קטמרן לבן ונחפש את הדולפינים
והלווייתנים האדירים המתקרבים לחוף ,בשילוב
עם פעילות צלילה חווייתית או שחייה מרעננת
במימי האוקיינוס הכחולים .לאור כל זאת ,אין
פלא שקוסטה ריקה היא המדינה היחידה
בעולם שביטלה את הצבא ,הלכה למעשה,
וחורתת על דגלה זה שנים רבות את ערכי
הסובלנות ,הפציפיזם ואהבת האדם והטבע.
טיול לקובה ולקוסטה ריקה מגדיר מחדש את
המושג חוויה עילאית של גוף ונפש והרפתקה
חלומית שלא תישכח לעולם.

הביקור בקובה הוא פסיפס מדהים של
אמתי וקרוב עם התושבים המקומיים .החל
רחובות עתיקים הטובעים בצלילי סלסה
מפינאר דל ריו ,השוכנת בלב שדות הטבק
המפורסמים ,דרך העיר סיינפואגוס ,הטובלת קצבית ,ריקודים צמודים מיוזעים והמון
חיוכים בכל הצבעים .המכוניות העתיקות,
כולה בניחוח צרפתי אלגנטי ,וכלה בעיירת
העבדים לשעבר טרינידד ,היא העיר השמורה שכמו יצאו מתוך מוזיאון ,לצד תמונותיו
של המהפכן האחרון בעולם ,פידל קסטרו,
והתוססת ביותר בכל הקאריביים.
ארומת הסיגרים וטעמם המשובח של
הקוקטיילים הקאריביים  -מוסיפים לחוויה
הטוטאלית שאותם חווים מטיילי העמותה
לתרבות נופש ופנאי בטיול זה.
ובמעבר חד נגיע בטיסה קצרצרה אל
קוסטה ריקה .לא לחינם קרא לה קולומבוס
מדינת החוף העשיר .קוסטה ריקה ידועה
היום בעולם כולו כמדינה המובילה בכל
הקשור לשימור ולהגנה על הטבע ,פיתוח

41

המכללה לקידום מקצועי וחברתי מציעה
תוכנית קורסים לחורף 2013
לתשומת לבכם  -דמי רישום בסך  ₪ 50ייגבו מהנרשמים שבועיים לפני מועד פתיחת הקורס ויקוזזו משכר הלימוד.
לתלמידים המבטלים את הרישום לאחר מועד זה (שבועיים לפני מועד הפתיחה) לא יוחזרו דמי הרישום.
אי לכך אנא הקפידו לבטל את הרישום עד שבועיים לפני פתיחת הקורס.
ש"ל

מס"ד שם הקורס

מועדים

שעות לימוד

מחיר
יום
לימודים לחבר עמותה

לימודי בוקר-פומבדיתא 4
1

ניהול פרויקטים( ליאורה לוי)

90

14.1.13-29.4.13

8:00-15:00

ב'

500

2

שיפור השרות (מרגי עוזר,טל שרב) *קורס מקצועי

100

15.1.13-7.5.13

8:00-15:00

ג'

600

3

תקשורת בינאישית +עבודת צוות (יפעת וייסמן)
*קורס מקצועי

90

17.1.13-18.4.13

8:00-15:00

ה'

500

4

כתיבה מנהלית(יסכה גלסנר) כתיבת פרוטוקולים
והתנסחוות רהוטה *קורס מקצועי למזכירות

40

20.1.13-17.2.13

8:00-15:45

א'

300

5

דיני משפחה  +מניעת אלימות במשפחה
(עו"ד ירון ברדה)

100

18.2.13-17.6.13

8:00-15:30

ב'

600

6

תהליך הגלובליזציה (עו"ד מיקל בן דוד)

40

13.2.13-20.3.13

8:00-15:00

ד'

300

7

שיווק באינטרנט (ערן הדס)

50

3.3.13-21.4.13

8:00-15:00

א'

320

8

השלמת השכלה תיכונית  11-12שנות לימוד

תעודה

10.3.13

8:00-16:00

א'

1000

לימודי ערב-מרכז איכילוב
9

מבוא לפסיכולוגיה חברתית (חמי פדהצור)

60

8.1.13-7.5.13

16:00-19:15

ג'

350

10

איכות הסביבה (עופר נסים)
*מקצועי לעוסקים בתחום

50

29.1.13-7.5.13

16:00-19:15

ג'

320

11

שפת הגוף ותקשורת לא מילולית
(שמוליק זלוטניק)

40

16.1.13-20.3.13

16:00-19:15

ד'

300

12

עבודת צוות (יפעת וייסמן) *קורס מקצועי

50

16.1.13-17.4.13

16:00-19:15

ד'

320

13

בטחון וטרור (עופר נסים)

40

17.1.13-21.3.13

16:00-19:15

ה'

300

14

תקשורת שיווקית ופרסום (ערן הדס)

40

16:00-19:15

א'

300

15

העצמה נשית  +פיתוח קריירה (מרגי עוזר)
*לנשים בלבד

80

16:00-19:15

א'

400

20.1.13-14.4.13
20.1.13-23.6.13

מוזמנים להירשם :במשרדנו בטל'  03-5210618 /642/632/608/620אצל דרורה ,רוני ,ויאולטה וכנרת.
ניתן להוריד את תוכניות הלימודים באתר * .www.ovdim-tlv.org.il :לא ניתן להירשם באתר ובמיילים.
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המכללה לקידום מקצועי וחברתי מציעה
תוכנית קורסים לחורף 2013
לתשומת לבכם  -דמי רישום בסך  ₪ 50ייגבו מהנרשמים שבועיים לפני מועד פתיחת הקורס ויקוזזו משכר הלימוד.
לתלמידים המבטלים את הרישום לאחר מועד זה (שבועיים לפני מועד הפתיחה) לא יוחזרו דמי הרישום.
אי לכך אנא הקפידו לבטל את הרישום עד שבועיים לפני פתיחת הקורס.
מס"ד

ש"ל

שם הקורס

מועדים

שעות לימוד

יום
לימודים

מחיר
לחבר עמותה

המשך לימודי ערב-מרכז איכילוב
16

פיתוח מצוינות (טל שרב) *קורס מקצועי

40

21.1.13-8.4.13

16:00-19:15

ב'

300

17

מבוא לקרימינולוגיה (שירה שפע מעלה)

60

30.1.13-22.5.13

16:00-19:15

ד'

350

18

ניהול פרויקטים (ליאורה לוי)

40

3.2.13-21.4.13

16:00-19:15

א'

300

19

מבוא למשטר מדינת ישראל (משה סידי)

50

5.2.13-7.5.13

16:00-19:15

ג'

320

ש"ל

מועדים

שעות לימוד

יום
לימודים

מחיר
לחבר עמותה

מס"ד

שם הקורס

תוכנית קורסים ,סדנאות ולימודי תעודה (פומבדיתא )4
20

סדנת נומרולוגיה (דב גרגור) *לא לגמול

40

7.5.13-16.7.13

16:00-19:15

ג'

350

21

ארגז כלים משלימים לטיפול בילד (ישי לניאדו)
*לסייעות ועוזרות טיפוליות

40

11.2.13-13.5.13

16:00-19:15

ב'

200

22

פענוח ציורי ילדים (רויטל אלפסי)
*לסייעות ועוזרות טיפוליות

60

6.2.13-29.5.13

16:00-19:15

ד'

250

23

שפת הג'ירף(נגה מאירי)
*לסייעות ועוזרות טיפוליות

60

3.2.13-2.6.13

16:00-19:15

א'

250

24

תנועה ככלי להתפתחות בגיל הרך(ענבל שחר)
*לעוזרות טיפוליות

40

8.1.13-19.3.13

15:30-19:45

ג'

200

25

אסרטיביות (חמי פדהצור)

40

23.1.13-3.4.13

16:00-19:15

ד'

300

26

כישורי חיים מנצחים (דליה ערן)

40

17.2.13-5.5.13

16:00-19:15

א'

300

27

אנגלית מתחילים (אורן זיגל)

40

14.2.13-2.5.13

16:00-19:15

ה'

300

28

הסכסוך היהודי-ערבי (משה סידי)

50

17.2.13-19.5.13

16:00-19:15

א'

320

29

ספרדית מתחילים (גבי סיני)

40

19.2.13-7.5.13

16:00-19:15

ג'

300

מוזמנים להירשם :במשרדנו בטל'  03-5210618 /642/632/608/620אצל דרורה ,רוני ,ויאולטה וכנרת.
ניתן להוריד את תוכניות הלימודים באתר * .www.ovdim-tlv.org.il :לא ניתן להירשם באתר ובמיילים.
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לזכור

ולא לשכוח
בעקבות בקשות של עובדים רבים :במיזם
חדש ומשותף של העמותה לקידום מקצועי
ושל העמותה לנופש ופנאי מוזמנים עובדי
העירייה ובני משפחותיהם למסע זיכרון
מרגש אל מחנות ההשמדה בפולין
בפולין התרחש האסון הנורא ביותר שפקד את
העם היהודי .לכן ,אין זה מפתיע שפולין הפכה
ליעד מרכזי עבור רבבות ישראלים המבקשים
לגלות את המדינה שעיצבה יותר מכל את
ההיסטוריה של עמנו.
באחרונה קיבלנו פניות רבות מעובדים שביקשו
לצאת למסע זיכרון לפולין ולחוות גם הם חוויה
ייחודית המותירה על כל אחד ממשתתפיה רשמים
אישיים חזקים ומחברת אותם אל הזיכרון הלאומי.
בעוד שרבים מילדי העובדים יוצאים למסע לפולין
במסגרת משלחות בתי הספר ,חשבנו שאך טבעי
הוא הדבר שגם העובדים שלנו יוכלו לקחת חלק
במסע חשוב זה.
במיזם משותף של העמותה לתרבות נופש ופנאי
והעמותה לקידום מקצועי ,תכננו מסע מרתק
וייחודי עבורכם.
מדובר במסע אישי וקבוצתי כבד משקל ,אשר
במהלכו עולות שאלות רבות ,כגון :איך כל זה יכול
היה לקרות? איך נמחתה כמעט לחלוטין קהילה
יהודית שלמה? ומה נשאר מפולין ששימשה מאות
שנים בית ומקלט לדורות של יהודים?
כדי להבין את האווירה ששררה באירופה ערב

44

פרוץ מלחמת העולם השנייה וכדי שנחזור עם
תשובות במידת האפשר ,ניפגש טרם המסע
לסמינר הכנה במכללה לקידום מקצועי .הסמינר
יכלול רקע תיאורטי וסיורים מקצועיים ,שמטרתם
היא לנסות ולהבין גם את ימיה האפלים של
ההיסטוריה.
במסגרת המסע נכיר את הקהילה היהודית
הענפה שהתקיימה בפולין במשך למעלה מאלף
שנים ושימשה כמרכז תרבותי ודתי ליהודי אירופה.
ניחשף לעושרה התרבותי של הקהילה ולמורשת
המרתקת שהשאירה אחריה ,לבתי הכנסת
המיוחדים שלה ,לחיי הקהילה המפוארים ולרבנים
ולאנשי הרוח היהודים החשובים שפעלו בפולין
בשנים שקדמו לשואה.
במהלך המסע נגלה גם את פולין העכשווית,
המודרנית ,מדינה מגוונת ומתחדשת בעלת נופים
עוצרי נשימה ,ונבקר בעריה הגדולות.
את המסע נחתום במדינה נוספת באירופה ,על
מנת שנוכל כולנו להירגע מהמראות שחווינו
ולסיים בנימה חיובית.
המסע כולו יהיה במחיר מסובסד לטובת
עובדי העירייה.

פורום נשים מארח:
ארבע סדנאות בישול
לגברים ולנשים בעלות
משתתף של ₪50
בלבד לחברי העמותה

מה
ח
ד
ש
לקידום ב
ע
מ
ו
ת
מקצוע ה
י?

מ
ב
ש
ואוכ לים
לים!

טיול בארץ הפסטה -
שף איילה ארוך
סניף שרונים ,הוד השרון.
בתאריך ,17/3/13 :בשעות16:30-19:30 :

תפריט:

אולה...
המטבח הספרדי -
שף איילה ארוך
סניף ארנה ,הרצליה.
בתאריך ,14/3/13 :בשעות19:30-16:30 :

תפריט:
• •פן קון טומט  -לחמניות קלויות עם
עגבניות ,שום ,שמן זית ומלח ים אטלנטי.
• •טאפאס פטריות ממולאות צלויות.
• •טאפאס סרדינים צלויים.
• •בייבי תפוחי אדמה צלויים במוג'ו ירוק.
• •טאפאס פלפלים חריפים קלויים
בשמן זית.
• •טאפאס חצילים קלויים בתחמיץ.
• •פאייה ולנסית עם עוף ,צ'וריסו ,זעפרן
והפתעות.
• •שיפודי אנטריקוט בפפריקה ושום.
• •צ'ורוס רוטב שוקולד חם וסלט פירות.
שף איילה ארוך החלה את דרכה
הקולינרית בעולם הבשרים ,הדגים ופירות
הים .את תהליך התמחותה עברה בשלוש
מסעדות מובילות בפריז .כשחזרה לארץ,
פתחה את מסעדת "עדנה ביסטרו" – לא
לפני שהספיקה לשמש כשפית במספר
מסעדות מובילות בתל אביב.

סדנת בשר -
שף חיים סלומון
סניף ארנה ,הרצליה.
בתאריך ,28/2/13 :בשעות19:30-16:30 :

תפריט:
• •רוסטביף אנטריקוט עם חרדל,
שום ותיבול.
• •רול קבב בפיתה ביתית עם טחינה ירוקה.
• •גלילות שייטל עם תערובת
פטריות ואספרגוס.
• •סלט ירוק עם אגסים ובצל סגול.
• •תפו"א אפויים בסויה ,צ'ילי וג'נג'ר.
• •לחמג'ון עוף מפרגיות עם בצל מטוגן,
שום וסויה.
• •לקינוח פונדנט שוקולד.
שף חיים סלומון הוא בעל ניסיון של 15
שנה בתחום הבישול והמסעדנות.
למד בבית הספר "בישולים" ,כולל סטאז'
במסעדת "כפות תמרים" המיתולוגית.
חיים עבד כשף במספר מסעדות בארץ
והוא מתמחה במטבח תורכי,
צרפתי ואיטלקי  -ים תיכוני.
בנוסף ,הוא מעביר סדנאות לימוד וחוויה
בבתי ספר מובילים לבישול.

• •קפוצ'ינו ארטישוק ומרווה.
• •ברוסקטה קרם אבוקדו וסביצ'ה
אינטיאס.
• •רביולי גבינות עזים בקרם
פלפלים קלויים.
• •ניוקי תפו"א ברוטב עגבניות שרי ,זיתי
קלמטה וצלפים.
• •פילה לברק צרוב על ריזוטו פרימוורה.
• •קציפת שוקולד לבן ואניס וסלט תותים
ווניל ועוגיית אמראטי.

סדנת פינוקי פסח -
קונדיטורית חני לשם
סניף שרונים ,הוד השרון
בתאריך ,7/3/13 :בשעות19:30-16:30 :

תפריט:
• •כוסות פבלובה במילוי קרם פסיפלורה
ובמילוי קרם מסקרפונה מקושטות
בפירות יער.
• •עוגות שוקולד אספרסו ושקדים.
• •עוגיות אגוזים מתפוצצות.
• •ממתק שוקולד לבן ופיסטוקים.
• •עוגת שוקולד פאדג'.
קונדיטורית חני לשם הקימה וניהלה את
הקונדיטוריה "חטאים מתוקים" .בנוסף,
עוסקת חני זה שנים רבות בהוראת
קונדיטוריה בבתי ספר שונים ובפעילויות
הקשורות בבסיס האפייה :פיתוח מוצרים,
ליווי יצרנים בתהליכי ייצור וייעוץ
לעסקי מזון.
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מדיניות השקעה צפויה "תגמולים עתיד"
לאנשים שאוהבים לשלב:
לצד המסלולים החדשים שמציעה קופת תגמולים ,יוכלו החוסכים למצוא את המסלול
הקלאסי והמוכר "תגמולים עתיד" (זהו מסלול ברירת המחדל) ,החוגג  90שנה .נכסי המסלול
מושקעים על פי מגוון אפיקים המאפשרים פיזור סיכון אופטימלי ויצירת מסלול מאוזן,
המשלב השקעה בתחומים שונים ומתן מענה מקצועי לשם השאת ערך לחוסכים לאורך זמן.
בשנת  2012השיג המסלול תשואה של  9.5%נומינאלית ברוטו נכון ל.31.12.2012-
אפיק
השקעה

מדיניות
שיעור
חשיפה ליום צפויה
 31.12.2012לשנת
2013

טווח גבולות
סטייה שיעור
החשיפה
הצפויה

מניות

28.4%

28%

±6%

22%-34%

אג"ח
ממשלתיות
אג"ח קונצרני

22.5%

21%

±5%

16%-26%

32.9%

38%

±6%

32%-44%

11.2%

9%

±5%

*4%-10%

4%

±5%

0%-9%

100%
14%

±6%

הלואוות
לעמיתים ואחר
5%
עו"ש פרי,
פק"מ
100%
סך הכל
חשיפה
16%
למט"ח

מדד ייחוס

 - 50%ת"א 100
world- 50%
MSCI
 100%אג"ח
ממשלתי כללי
100%
תל בונד 60
ריבית בנק
ישראל
ריבית בנק
ישראל

8%-20%

סעיף הלוואות לא יעלה על 10%

מדיניות השקעה צפויה תגמולים "אופק"
לאנשים שאוהבים ללכת על בטוח:
כשזה מגיע לכסף ,כמו בתחומי חיים רבים אחרים ,רבים מאיתנו יעדיפו לבחור במסלול
חיסכון נוח ,בטוח וחסר סיכונים .לשם כך ,מציעים בקופת תגמולים את מסלול "אופק":
המסלול נוצר בשנת  2008במטרה לתת מענה למשבר הכלכלי העולמי ,ומיועד לחוסכים
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"שונאי סיכון" .ההשקעה במסלול זה הנה
בעלת תנודתיות נמוכה ,היות ששיעור
החשיפה למניות לא יעלה על 10%
(כרגע ,על פי החלטת ועדת ההשקעות,
עומד שיעור החשיפה למניות על ,)0%
ורוב נכסי הקופה מושקעים באיגרות חוב
ממשלתיות .בשנת  2012השיג מסלול
אופק תשואה של  3.39%נומינאלית ברוטו
נכון ל.31.12.2012-
מדיניות השקעה
מסלול אג"ח ללא
מניות -
שיעור ההשקעה
באג"ח לא יפחת
מ 50%-מסך נכסי
המסלול .יתרת
הנכסים תושקע
על פי שיקול דעת
החברה ובכפוף
להסדר התחיקתי.

מדד ייחוס
 50%אג"ח צמוד
מדד ממשלתי
טווח 0-2
 50%אג"ח שקלי
ממשלתי טווח
0-2

מדיניות השקעה צפויה
תגמולים "שחק מניות"
לאנשים שאוהבים
לקחת סיכון:
רבים מאיתנו אוהבים לקחת מדי פעם
סיכונים ,לבדוק את הגבולות ולנסות
ללכת בדרכים חדשות .במיוחד עבורכם
מציעה קופה תגמולים את מסלול "שחק":
המסלול נפתח בספטמבר  ,2009ומיועד
לחוסכים אוהבי סיכון ,בעלי אופק השקעה
ארוך טווח .המסלול משקיע לפחות
 50%מנכסי הקופה במניות .בשנת 2012
השיג המסלול תשואה נאה של 10.96%
נומינאלית ברוטו נכון ל.31.12.2012-
מדיניות השקעה
מסלול מנייתי-
שיעור ההשקעה
במניות ו/או בניירות
ערך המירים למניות
לא יפחת מ50%-
מסך נכסי המסלול.
יתרת הנכסים
תושקע על פי
שיקול דעת החברה
ובכפוף להסדר
התחיקתי.

מדד ייחוס
 - 45%ת"א 100
world - 45%
MSCI
מדד מק"מ
10%

*נכון לשנת  ,2012שיעור החשיפה למניות
עומד על כ.90%-
*כל עמית בקופה רשאי לבחור בכל מסלול
השקעה גם על ידי שילוב מסלולים.
*אין לראות באמור משום חוות דעת ו/או ייעוץ
להשקעה ועל כל עמית לפנות באופן פרטני
למומחי ההשקעות של הקופה.

חידוש בהפרשות לקופת "תגמולים"
(הסדר חלופי)
לידיעתכם ,בעקבות יישום הסכם
השכר החדש ,החל ממשכורת יולי
 2011ניתן להמיר הפרשה לקרן
פנסיה צוברת חדשה על רכיבי שעות
(נוספות ,פרמיות ו/או כוננויות),
בהסדר חלופי לקופה אישית לפיצויים
ולקופת התגמולים במשולב ,ללא
זקיפת מס ,כפי שהיה עד עתה.

בנוסף ,גמלאי העירייה יכולים להעביר
קופות גמל ולחסוך בקופה.
ולסיום ,תזכורת לעובדים בכל הדירוגים:
כל העובדים ,לרבות דירוג המח"ר,
האחים והאחיות ,עו"סים ,מהנדסים,
הנדסאים ,טכנאים וכו' ,יכולים להעביר
את קופת הגמל המפעלית שלהם ,כולל
ההפרשות השוטפות ,ל"תגמולים" של
עובדי עיריית תל אביב .5%-5%

בהפרשה לקרן פנסיה צוברת חדשה
העובד מפריש  6.5%לתגמולים
והמעביד  7.0%לתגמולים ו6.0%-
לפיצויים (מינואר .)2013
בהפרשה להסדר חלופי העובד
מפריש  6.0%לתגמולים והמעביד
 7.0%לתגמולים ו 6.0%-לפיצויים.
על מנת לקבל הסבר נוסף או פרטים
נוספים ,ניתן לפנות לצבי שמיר,
מנכ"ל הקופה ,בדואר אלקטרוני או
בטל' ,5210603 :או לאיתי שוקר בטל':
 5210645או בנייד.057-2504929 :
חידוש חשוב נוסף ב "תגמולים" :כל
עובדי החברות העירוניות ,החברה
למוסדות חינוך וקרן מחקרים במרכז
הרפואי תל אביב יכולים לחסוך
ולפתוח חשבון בקופה בהתאם
לתקנון תגמולים.

תשואות ברוטו נכון ל-
31/12/2012

להזכירכם!
12%

10.96%
9.5%
8.93%

10%
8%
6%

3.39%

4%
2%
0%

שחק פיצויים סולידי תגמולים
מניות

עובדי תגמולים
לשירותכם

קבלת קהל :ראשון ורביעי בשעות:
 ,15:30-8:30שני וחמישי בשעות,13:30-8:30 :
יום שלישי אין קבלת קהל.

מזכירות:

מירי ישר miri-y@ovdim-tlv.org.il 03-5210601
דלית גבאי dalit@ovdim-tlv.org.il ,03-5210634
העברות :אורית שריקי ,03-5210643
orit@ovdim-tlv.org.il
הלוואות/ביטוח חיים/הצטרפות לקופה :יפה לוי,
yaffa-l@ovdim-tlv.otg.il ,03-5210626
משיכת כספים/פרישה :כרמלה זכאי ,03-5210605
carmela-z@ovdim-tlv.org.il
הנהלת חשבונות :איבט אברהם ,03-5210614
evette@ovdim-tlv.org.il
ע .ליו"ר תגמולים :איתי שוקר ,03-5210645
itay@ovdim-tlv.org.il
משנה ליו"ר תגמולים :קובי אשכנזי ,03-5210630
kobi@ovdim-tlv.org.il
מנכ"ל קופת תגמולים ,צבי שמיר,03-5210603 ,
פקס ראשי,03-5241235 :
Zvi-sha@ovdim-tlv.org.il
אתר האינטרנט:

www.tagmulimta.co.il
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מה חדש
בביטוחים?
מבוטחי ביטוח חיים -
הדדי? שימו לב!
במשכורת חודש נובמבר  2012בוצעה גבייה
בסך  ₪ 340בגין הביטוח ההדדי לשנת 2013
המסתיימת ב 31-בדצמבר ( 2013סמל ניכוי
בתלוש .)3311
ייקור הפרמיה לשנת  2013נובע משתי סיבות,
והן :ייקור הפרמיה לשנת  2013על ידי חברת
הפניקס המבטחת אותנו באמצעות "עומר
הקרן לביטוח הדדי" ,וסיום הביטוח ההדדי
במתכונתו הנוכחית בשנת  2013עקב
דרישות משרד האוצר וצמצום הסבסוד
שלו זכינו ב.50%-
סכומי הכיסוי למקרה מוות חלילה בלבד הנם:
• •עמית שנולד משנת  1947והלאה  180 -אלף .₪
• •עמית שנולד בשנים  45 - 1946-1943אלף .₪
הביטוח כולל כיסוי נוסף בסך  65אלף ₪

למקרה מוות מתאונה או נכות מתאונה ,בכפוף
לאחוזי הנכות שייקבעו.
ביטוח זה נרכש ישירות על ידי תגמולים מחברת
כלל ביטוח באמצעות סוכנות הביטוח "האודן".
לעדכון ולמידע נוסף ניתן לפנות לקופת
התגמולים ,לגב' יפה לוי
בטלפון .03-5210626
אנא בדקו בקיוסק המידע העירוני אם
חתמתם על טופס מינוי מוטבים עדכני.
בברכת בריאות טובה ואריכות ימים,
צבי שמיר,
מנכ"ל תגמולים

לא בלי כיסוי
כיסויים בביטוח הבריאות שלנו קיימים
לרווחתנו ולמען בריאותנו ,וזאת בכפוף
לתקרות ההחזר ולהשתתפויות העצמיות
המפורטות בפוליסה.
הנה תזכורת למספר כיסויים ,מתוך רבים,
שניתן להשתמש בהם ב"יומיום" (כיסויים אלה
חלים רק על בני המשפחה המבוטחים
ברובד המורחב!):
זכאות לביצוע בדיקת הדמיה או בדיקה
אבחנתית (כמו ,ct mri, ct pet :קולונסקופיה
וירטואלית ועוד) באופן פרטי מבלי להמתין
לתור רחוק דרך קופת החולים ,תוך קבלת
החזר בגין עלות הבדיקה.
זכאות לטיפולי פיזיותרפיה באופן פרטי
ולקבלת החזר בגין הטיפול.
זכאות לקבלת חוות דעת נוספת במסגרת
הפוליסה במקרים הבאים :לפני ניתוח ,בגין
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 /מירי רפאל

בדיקה פתולוגית בארץ או בחו"ל ,חוות
דעת שנייה על בדיקות הדמיה/בדיקות
אבחנתיות אצל רדיולוגים מובילים ,חוות דעת
נוספת בחו"ל.
זכאות לאח/ות פרטית במקרה של ניתוח.
זכאות לימי החלמה לאחר ניתוח.
זכאות להחזר בגין בדיקות היריון ,אבחון גנטי
טרום-לידתי והפריית מבחנה.
זכאות לפיצוי כספי מחברת הביטוח במידה
שבוצע ניתוח בארץ ולא נתבעה חברת הביטוח.
זכאות לשתי התייעצויות בשנה עם רופא
מומחה על פי בחירה.
זכאות לטיפולים מחליפי ניתוח.
זכאות להזמין רופא עד הבית או עד המשרד.
לתשומת לבכם :בהגיע ילד של מבוטח לגיל
 30הוא ממשיך להיות מבוטח ,אולם תעריף
הפרמיה משתנה ואף אמצעי התשלום.

ש
ד
ח
מה עלי תרבות?
במפ
תרבות ,רבותיי ,תרבות :כל ההצגות,
המופעים והאטרקציות לחודשים הקרובים.
מהרו לרכוש כרטיסים ,ו ...תיהנו

הצגות  -בית ליסין
משאלה אחת ימינה

אמא שלו

 ,16/01/13יום ד' ,20:30 ,בית ליסין₪ 70 ,

 ,07/02/13יום ה' ,20:30 ,בית ליסין₪ 60 ,

אמא שלו

הפרדס

 ,21/01/13יום ב' ,20:30 ,בית ליסין₪ 60 ,

 ,21/02/13יום ה',20:30 ,
בית ציוני אמריקה₪ 70 ,

 ,23/01/13יום ד' ,20:30 ,בית ליסין₪ 70 ,

שם פרטי

מלאכת החיים

 ,14/02/13יום ה' ,20:30 ,בית ליסין₪ 70 ,

הפרדס

סוסים על כביש גהה

 ,23/01/13יום ד' ,20:30 ,בית ליסין₪ 70 ,

אמנות  -תיאטרון חיפה

משאלה אחת ימינה

 ,27/01/13יום א' ,20:30 ,בית ליסין₪ 60 ,

 ,02/02/13יום שבת,20:30 ,
בית ליסין₪ 70 ,

 ,31/01/13יום ה' ,20:30 ,בית ליסין₪ 70 ,

סוסים על כביש גהה

סוסים על כביש גהה
אז בפראג
 ,24/02/13יום א',20:30 ,
מוזיאון א"י רמת אביב₪ 70 ,

 ,05/03/13יום ג' ,20:30 ,בית ליסין₪ 70 ,

 ,04/02/13יום ב' ,20:30 ,בית ליסין₪ 70 ,

רוחלה מתחתנת
 ,28/02/13יום ה',20:30 ,
בית ליסין₪ 70 ,
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הצגות  -הקאמרי

קיזוז

כנר על הגג

 ,22/01/13יום ג' ,21:00 ,קאמרי ₪ 70 ,1

 ,31/01/13יום ה' ,20:30 ,קאמרי ₪ 125 ,1

קברט

הילכו שניים יחדיו

 ,15/01/13יום ג' ,20:30 ,קאמרי ₪ 125 ,1

 ,16/01/13יום ד' ,21:00 ,קאמרי ₪ 70 ,4

קברט

בית ספר לנשים

 ,18/01/13יום שישי,21:00 ,
קאמרי ₪ 125 ,1

 ,18/01/13יום שישי,21:00 ,
קאמרי ₪ 70 ,2

הצגות  -הבימה
 ,28/02/13ה' ,20:30 ,אולם מסקין₪ 65 ,

שלמה המלך
ושלמי הסנדלר

 ,03/02/13א' ,20:30 ,אולם ברטונוב₪ 65 ,

 ,02/02/13מוצ"ש,20:30 ,
אולם רובינא₪ 100 ,

מתי סרי שר יוסי בנאי

ביקור הגברת הזקנה

 ,08/01/13ג' ,21:00 ,אולם הבימה ₪ 70 ,4

 ,03/02/13א' ,20:30 ,אולם רובינא₪ 70 ,

שלמה המלך
ושלמי הסנדלר

 ,05/02/13ג' ,20:30 ,אולם ברטונוב₪ 70 ,

 ,25/02/13ב' ,20:30 ,אולם רובינא₪ 100 ,

החולה ההודי
החותנת
 ,06/02/13ד' ,20:30 ,אולם רובינא₪ 70 ,

כמעט נורמלי
 ,18/02/13ב' ,20:30 ,אולם רובינא₪ 80 ,
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 ,20/02/13ד' ,20:30 ,אולם הבימה ₪ 90 ,4

 ,20/2/13ד' ,20:30 ,אולם רובינא₪ 95 ,

 ,17/02/13א' ,20:30 ,אולם מסקין₪ 90 ,

שרי מלחמה

לא ביום ולא בלילה

משהו טוב

החוטם

 ,12/02/13ג' ,17:00 ,אולם רובינא₪ 25 ,

 ,09/02/13מוצ"ש ,20:30 ,אולם רובינא₪ 95 ,

מישהו ימות בסוף

איש חסיד היה

סיפור סיור

הצגות ילדים
עוץ לי גוץ לי
 ,20/01/13א' ,16:30 ,קאמרי ₪ 50 ,1

מופעי
סטנד-אפ

הקוסם מארץ עוץ
 ,24/02/13א' ,16:30 ,בית ליסין,
אולם ,₪ 55 -יציע₪ 40 -

והילד הזה הוא אני
 ,25/02/13ב' ,12:30 ,בית ליסין₪ 55 ,

רותם אבוהב

אטרקציות ושוברים
שוברים לסרט ברשת
יס פלאנט/רב חן
סניפי יס פלאנט ורב חן ברחבי הארץ
 ₪ 15לשובר אחד

שובר לארוחת בוקר
זוגית במגוון בתי קפה
חמי געש ,געש  -שפיים
• • ₪ 63יום חול
• • ₪ 125חול +
צהריים
• • ₪ 73שבתות וחגים

• • ₪ 225ספא
(עיסוי  45דק')
• • ₪ 280פינוק (עיסוי
 45דק'  +ארוחה)

שוברים לסייבקס הילטון
הילטון בת"א והילטון באילת  ₪ 210לחבילת
פינוק המקנה עיסוי של  45דקות וארוחת
בוקר חלבית עסקית המוגשת כל היום.

סניפי קפה קפה /יטבתה /לחם ארז
 ₪ 68לשובר זוגי

לונה פארק/סופרלנד
תל אביב/ראשון לציון
 ₪ 68גיל שנתיים ומעלה

אייסקט -
החלקה על הקרח
גני התערוכה ,ת"א
 ₪ 58לשעת החלקה בלבד

 ,19/01/13מוצ"ש ,21:00 ,צוותא ,2
תל אביב₪ 45 ,

נדב אבוקסיס
 ,18/01/13שישי ,22:00 ,תיאטרון חולון₪ 70 ,

נאור ציון
 ,18/01/13שישי ,22:00 ,אולם צוותא ₪ 75 ,3

אלי ומריאנו
 ,26/01/13מוצ"ש,21:00 ,
תיאטרון גבעתיים₪ 99 ,

קובי מימון
 ,18/01/13שישי ,22:00 ,תיאטרון הבימה -
אולם מסקין₪ 85 ,

אורי חזקיה
 ,24/01/13ה' ,22:00 ,משכן שטיינברג
קריית שרת ,חולון₪ 80 ,

שחר חסון
 ,31/01/13ה' ,22:00 ,בית ציוני אמריקה -
אולם מרתה₪ 80 ,

מופעי זמר
שלומי שבת בהופעה
 - 30/01/13יום ד'20:45 ,
בית האופרה,
יציע  /₪ 149 -אולם ₪ 189 -

שעות פעילות
משרד כרטיסים:
א'17:00-8:30 -
ב'14:30-8:30 -
ג' 12:00-9:00 -בניין העירייה
ד'14:30-8:30 -
ה' 12:00-9:00 -מינהל הנדסה

דרכי התקשרות:

טלפונים - 03-5210623 :עינב
 - 03-5210633דנית
פקס03-5275689 :
ובאתרwww.ovdim-tlv.org.il :
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