


עובדות ועובדים יקרים,

שנה עברית חדשה החלה, וכולנו, 
מאחלים  ישראל,  בית  כל  כמו 
ומוצלחת  טובה  לשנה  ומייחלים 
הבאים  החג,  ימי  מקודמתה. 
ימי חשבון  את  החליפו  לסיומם, 
הנפש, המזמנים לכולנו הזדמנות 
לסכם את השנה שחלפה ולבחון 

את דרכנו ואת מעשינו.

זה הזמן להביט פנימה ולשאול האם פעלנו לפי צו המצפון והערכים 
בהם אנו מאמינים, וזה גם הזמן להביט החוצה ולבחון האם המהלכים 
שנקטנו בהם הובילו לתוצאות הרצויות מבחינתנו. חשבון הנפש הזה 
יוביל אותנו מחושלים ולמודי ניסיון לאתגרים הבאים, שעוד נכונו לנו. 
בשנה החולפת זכיתי פעם נוספת בתמיכתכם הגורפת להנהיג את 
ארגון העובדים לקדנציה נוספת של ארבע שנים. האמון שלכם בארגון 
העובדים שבראשותי, מרגש ומחזק אותי באופן אישי, ומעצים אותנו 
כאיגוד מקצועי. בעשור האחרון הובלנו מהלכים פורצי דרך בארגון 
לקדנציה  הבטחותינו  כל  ומימוש  יעדינו  כל  השגת  תוך  ובעירייה, 

שהסתיימה. 

גם את החלומות והאתגרים הרבים לקדנציה החדשה נשיג ונממש. 
ובאמצעות  והנחושה,  המקצועית  האחראית,  בדרכנו  זאת  נעשה 
מבנה ארגוני מחודש, משודרג ואיתן מאי פעם, המגובה על ידי 45 
ועדי עובדים יחידתיים. השינוי הארגוני שביצעתי במבנה הארגון, 
ושעליו התבשרתם לא מכבר, כולל את מינויים של 8 סגנים ומשנה 
ליו"ר הארגון. המטרה היא לשפר את נגישותנו למספר הולך וגדל 
של עובדים, ולאפשר לנו להמשיך ולהעניק לכם שירות מסור, איכותי 
ומתקדם. זוהי הזדמנות עבורי להודות ולאחל הצלחה לחברי הנהלת 
הארגון ולבעלי התפקידים החדשים, אין לי ספק שעם נבחרת שכזו 

נצעיד את הארגון להישגים רבים ומשמעותיים.

בשנה שחלפה, עמדו יחסינו עם הנהלת העירייה למבחן אמתי לאחר 
שנים ארוכות של שותפות מיוחדת, אשר במהלכן הנהגתי את מדיניות 
ה- win-win-win לשביעות רצון העובדים, ההנהלה והתושבים. דרך 
זו הוכיחה עצמה והפכה מודל לחיקוי ברשויות ובמגזרים אחרים. אני 
מאמין גדול של הדרך הזו, אך כשהאיזון הופר ע"י הנהלת העירייה, 
לא שכחתי את מהות התפקיד לשמו בחרתם בי, והתייצבתי לצדכם, 

העובדים, כדי למנוע פגיעה במעמדכם ובזכויותיכם. 

אבי תורת המנהיגות, פיטר דרוקר, אמר: "מנהיגות מוגדרת על ידי 
תוצאות", ואת תוצאות המערכה הזו כבר ניתן להתחיל לראות, על 
אף שטרם טופלו ויושבו כל סעיפי המחלוקת, כפי שהתחייבה הנהלת 

העירייה לעשות וכפי שאני מאמין שאכן תעשה. 
 

אל מול הצהרת העירייה, שהופצה למנהלים ולעובדים, בדבר האמון 
שהיא רוחשת לארגון העובדים ולעומד בראשו, ובדבר מחויבותה 
לקידום העובדים ורווחתם, אנו עושים מאמץ בימים אלה להשיב 
את היציבות ולהתגבר על המשבר העמוק במערכת יחסי העבודה 
עם הנהלת העירייה. נענינו לפניות להידברות כדי להשיב את כלל 

הפעילות העירונית לסדרה, ולכך אנו מכוונים בימים אלה. 

אני יודע שימי משבר גורמים לאנשים רבים, משני הצדדים, לפקפק 
במערכת ולהטיל ספק באמון שרכשו לארגון שהם חלק ממנו, אבל 
אני חייב לומר לכם שבמשבר הנוכחי חוויתי חוויה הפוכה. דווקא 
בימים אלו מצאתי את עצמי גאה בעוצמת הארגון וביכולתו להוביל 
לייצוב המערכת מחדש. אני גאה גם במערכת היחסים ההדוקה עם 
העירייה ולהבנה שנוצרה בשנים רבות של עבודה משותפת, אשר 
החזירה אותנו לשולחן הדיונים, לשיח מועיל ולפתרון הסוגיות לטובת 
אנחנו   – הבסיסיות  העובדות  את  שינה  לא  המשבר  הצדדים.  כל 
חלק מרשות חזקה, יש לנו ארגון עובדים איתן ומשמעותי ועובדים 
איכותיים ומסורים שראויים לגיבוי, לתמיכה ולקידום אישי ומקצועי, 

באופן קבוע ושיטתי. 

היום, יותר מתמיד, אני מחויב ומבטיח להוביל ארגון אחראי ובעל 
השפעה, שמתנהל תמיד בהתאם לערכים שהוא דוגל בהם: מקצועיות, 
יושרה, שקיפות, דוגמא אישית ואהבת אדם. הנהלתו המורחבת של 
ארגון העובדים בראשותי תמשיך לפעול ביתר מרץ לקידום מעמדכם, 

ביטחונכם התעסוקתי, תנאי העסקתכם ורווחתכם. 

פתיחת שנה ופתיחת קדנציה עבורי הן התחלות חדשות ומרגשות. 
אני מצפה מאוד לפעילות ולעשייה שנכונה לנו השנה, שתהיה מרובת 
אתגרים. חובה עלינו להתקדם, להתפתח ולא לשקוט על השמרים, 

כפי שעשינו תמיד ברוב הצלחה. 

לסיום, אני מבקש להודות לכל אחד ואחת מכם על העבודה האיכותית 
והמסורה ועל האמון והתמיכה, ולאחל לכם ולבני משפחותיכם שנה 

טובה ומאושרת.  

שלכם, 
רמי בן-גל, עו"ד
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דבר היו"ר

שנה טובה!



כל שנה מתחילה, בסימן שאלה
כתינוק המודד צעדיו.

כמו זריחה מתגלה, על כנרת כחולה
ופניה לשמי מערב.

כל שעה מתחילה בסימן שאלה,
כמו הלב הפועם לו קצובות.

כמו גבעול ירקרק שצומח בלאט
ופניו לפסגות הגבוהות.

זה נפלא ששנה מתחילה לה
בשיר וברוח טובה,

כל שנה מתחילה בסימן שאלה
ואנחנו נמצא לה תשובה.

)מתוך "שנה", מאת ניסן פרידמן(

עובדות ועובדים יקרים, 

כמעט בלי שנרגיש חלפה לה שנה, והנה אנו שוב עומדים בפתחה 
של שנה חדשה. בכל שנה ומדי שנה יום רודף יום בעשייה ובמנוחה, 
בעבודה ובבית, במשימות ובמחויבויות. לחיים יש כוח מניע חזק, והם 
סוחפים אותנו להתנהל בתוכם מבלי לעצור אפילו לא לרגע אחד. 

השנה החולפת הייתה מורכבת וגדושת אירועים משמעותיים מאוד 
עבורי, גם במובן המקצועי וגם במובן האישי. בשנה הזו התבגרתי, 
לא רק מבחינת הגיל, אלא גם מבחינת אופן החשיבה וההסתכלות 

על החיים. 

בשנה הזו עצרתי לחשוב על כך שאנחנו לא באמת עוצרים. עוצרים 
לחשוב מה אנחנו עושים מחר טוב יותר ממה שעשינו היום. עוצרים 
לחשוב איך אנחנו יכולים להשתפר כבני אדם, כקולגות, כחברים, 
כהורים וכבני זוג. עוצרים לחשוב איך עושים טוב יותר לזולת ואיך 

עושים טוב יותר לעצמנו. 

כאשר אנחנו עוצרים לרגע את רכבת החיים, וחושבים על הדברים 
החשובים בחיינו, העיניים שלנו פקוחות וזווית הראיה שלנו משתנה. 
אנחנו מסוגלים לראות, כביכול מבחוץ, איך חיינו מתנהלים ואיך 
אנחנו מתנהלים בהם. רק כך נוכל לשפר ולהשתפר, ולזה כל אחד 

ואחת מאתנו צריך לשאוף. 
 

אני רואה את זה כחובה אישית שלי ושל כל אחד מאתנו, וכמאמר 
השיר שבפתח דבריי, כל שנה מתחילה בסימן שאלה ואנחנו מחויבים 
למצוא לה תשובה. מבחינה זו אשיב תשובה לשאלות: איך אהיה 
נושאת - בחיי האישיים  יותר בכל אחד מהכובעים שאני  טובה 
ובחיי המקצועיים. איך אני מגיעה לטפל, לא רק בנושאים המונחים 
על שולחני, אלא גם באלה שאינם גלויים ושמאתגר יותר להגיע 
אליהם, איך אני מגיעה יותר לשטח, איך אני נגישה יותר אליכם, 
העובדים, איך אני מפשרת ומגשרת ומצליחה לראות את הזולת 
במשקפיים ורודים גם כאשר לא רואים עין בעין. איך אני דואגת 
לפעול בצורה מחברת, נעימה ומושכלת, וגם איך אני מוצאת את 
האיזון בין העבודה, למשפחה המצומצמת והמורחבת, לביני. איך 
אני מצליחה לעשות את כל זה בלי לשכוח את עצמי כאישה, כבת, 

כאמא, כחברה, כקולגה, כמזכ"לית. 

אני מאמינה בכל לבי שאם נעצור לשאול את עצמנו את השאלות 
הללו במטרה להיות טובים יותר ולעשות טוב יותר, כל האנשים 
הסובבים אותנו ירגישו הרבה יותר טוב וכך גם אנחנו, בינינו לבין 

עצמנו. 

זהו הבסיס לאחווה הנדרשת כדי להפוך כל סביבה חברתית ובפרט 
מקום  המשפחה,  החברה,  יותר.  ועוטפת  לתומכת  עבודה  מקום 
העבודה שלנו הם המשענת, מקור האנרגיה והיציבות שלנו, ולכן 

חשוב שנזכור להשקיע בהם כדי שימשיכו להיות כאלה עבורנו. 

ארגון העובדים במהותו ובזהותו מושתת על אחווה ועזרה לעובד 
באשר הוא. אנחנו פועלים למענכם, עובדות ועובדים, ללא לאות, 
והיכן  יותר  לעשות  יכולנו  איפה  וחושבים  עוצרים  תמיד  ועדיין 
אפשר לשפר את השירות שאנחנו מעניקים לכם. בשנה החולפת 
הובלנו מאבק להגנה על מעמדכם, קידמנו מקצועית ושיפרנו את 
תנאיהם של עובדים רבים, השקענו בטיפוח, בהעשרה ובתרבות 
באופן חסר תקדים. עשינו רבות כדי להיות טובים יותר, וגם כשאנחנו 
משתפרים משנה לשנה מוטלת עלינו החובה להמשיך ולהשתפר, 

ולכך אנו מכוונים את צעדנו. 

ברכה  טוב,  כל  ולבני משפחותיכם שנה מלאת  לכם  אני מאחלת 
והצלחה. 

שלכם, 
אורנה אבידן

מזכ"לית ארגון העובדים

דבר המזכ"לית דבר המערכת
אנו שמחים ונרגשים להגיש לכם את הגיליון ה- 633 של עיתון 

'שערים', מגזין ארגון העובדים של עיריית תל-אביב-יפו.
עבורנו, ועבור עובדים וגמלאים רבים של העירייה, מהדורת ראש 
השנה היא כבר חלק ממסורת הימים החגיגיים של חודש תשרי 

ותחילת השנה.  

בגיליון זה אספנו עבורכם ראיונות אישיים, חדשות שוטפות, מידע 
שימושי וכתבות במגוון רחב של נושאים. תוכלו לקרוא ראיון אישי 
עם רמי בן-גל, יו"ר הארגון, המסכם קדנציה נוספת בתפקידו בעודו 
מתחיל את הקדנציה הנוכחית, תמצאו כתבה על סכסוך העבודה, 
שפקד את מסדרונות העירייה לפני מספר חודשים, תכירו מקרוב 
את סמנכ"ל משאבי אנוש של המרכז הרפואי, שבי שמלו, שנכנס 
לתפקידו לפני כשנה, תתעדכנו מי קיבל השנה את פרסי ההוקרה 
מטעם ההסתדרות, תתייחדו עם זכרו של בועז סולמי ז"ל בכתבות 

על טורניר הקטרגל ובאירוע שהוקדש לו, ועוד ועוד.

בארגון  אנחנו,  בהן  הרבות  מהדרכים  אחת  הוא  'שערים'  עיתון 
העובדים, פועלים כדי להיות קרובים אליכם ונגישים עבורכם. חשוב 
לנו שכל המידע הרלוונטי לכם כעובדי רשות מקומית יגיע אליכם 
בצורה רשמית ומדויקת, חשוב לנו שתדעו אלו הטבות מגיעות לכם, 
ואיך אתם יכולים להעשיר את עצמכם מקצועית ואישית, חשוב לנו 
שתמשיכו להיות מחוברים להווייה ולעשייה העירונית, ושתרגישו 
שייכים למקום העבודה שלכם. כל זה מגיע לכם, על השקעתכם 

ומסירותכם, ולשם כך אנחנו עומלים על עיתון 'שערים'.  

אז בין ארוחות החג, המפגשים המשפחתיים, הטיולים והמנוחה, 
בחדשות  השוטפים,  באירועים  והתעדכנו  לעצמכם,  זמן  מצאו 
חבריכם  ואת  אתכם  חפשו  העובדים,  ארגון  מבית  האחרונות 
ותכננו לכם את הנופשון  בתמונות מפעילויות שערכנו עבורכם, 

או את הקורס הבא במוסדות הארגון. 

בברכת שנה טובה ומאושרת, 
מערכת עיתון ' שערים'

חברי המערכת
יו"ר ארגון העובדים: רמי בן-גל, עו"ד
מזכ"לית ארגון העובדים: אורנה אבידן

ליווי מקצועי, עריכה וכתיבה: בטי פטילון
צילום: אבי ריינר 

עורכי משנה: קובי אשכנזי, מירי רפאל, ענבר סרפר-וסרהולץ,
צביקה שמיר, שרון אילון-טובי, אירנה זילברמן

עיצוב גרפי: סטודיו צוות הפקות



סיכום קדנציה סיכום קדנציה

עו"ד רמי בן-גל, יו"ר ארגון העובדים,
מסכם 9 שנות כהונה מאתגרות ועתירות 

הישגים, וממשיך להוביל את הארגון בשקיפות, 
מקצועיות, יושרה, דוגמא אישית ואהבת אדם

גורמים  בזירה המושפעת מכל כך הרבה  רמי בן-גל, מה הסוד שלך? איך 
פנימיים וחיצוניים שומרים על הדרך, מקיימים הבטחות ומגיעים לתוצאות? 
בן-גל: "באמצעות משאבים אסטרטגיים וטקטיים, נחישות והרבה אכפתיות 
כלפי העובדים והעבודה. בעידן הגלובלי, ארגון כשלנו חייב להיות מקצועי, 
לפעול בשיתוף פעולה אסטרטגי עם הנהלת העירייה והנהלת 'איכילוב', 
בשיתוף וועדי העובדים, להטמיע ערכים ולפתח תרבות ארגונית איכותית 

ולגלות אחריות לעובד ולעבודה." 

זה נשמע כמו מתכון מנצח לכל ארגון באשר הוא. מה בכל זאת ייחודי לארגון 
עובדי עיריית תל-אביב-יפו?

"מה שייחודי לנו הוא המטרה שעמדה ועומדת תמיד לנגד עינינו: לקדם 
ולגוון את שירותי העירייה במקביל לקידום ולשדרוג העובדים. האסטרטגיה 
לפיה אנו פועלים כוללת 6 עקרונות מנחים, 6 צירי פעולה מרכזיים ו- 6 
מוסדות ארגון העובדים. בזכותה נרשמו לנו הישגים רבים ומשמעותיים 
ברמה  וגם  העירונית  ברמה  גם  והעירייה,  העובדים  מבחינת  ייחודיים 

הארצית, בהשוואה לרשויות אחרות ולשירות המדינה."  

תוכל לתת דוגמאות קונקרטיות?
"נכנסתי לתפקיד עם למעלה מ- 1,800 עובדים בצורות העסקה שונות 
וכיום כל עובד בתחומי הליבה של העירייה מועסק בהעסקה ישירה. 
בזכות הסכם ייחודי הענקנו קביעות ל- 900 עובדי איכילוב שסיכוייהם 

לכך היו אפסיים, בקדנציה הנוכחית בלבד קלטנו לשורות העירייה מאות 
עובדים נוספים מחברות עירוניות להעסקה ישירה, קידמנו מאות רבות 
של עובדים, הענקנו מאות קביעויות, טיפלנו בסקטורים מוחלשים ושמנו 
בפן האישי.  והן  בפן המקצועי  הן  דגש משמעותי על הטיפול בפרט, 
ויש דוגמאות נוספות. בשורה התחתונה, לא היה סקטור שבו ביקשנו 
לטפל ולא נענינו: עובדי קהילה, עובדי מחשוב, אדריכלים ומהנדסים. 
זאת ועוד, בימים אלה אנחנו פועלים להגדלת משרותיהם של עובדי 
הניקיון בבתי הספר ומתן תגמול מיוחד לסייעות ותיקות בגני ילדים 

ובחינוך המיוחד."

שיטה שקצת יותר מוכרת לעובדים מההסכמים הייחודיים היא הרה-ארגונים, 
שבוצעו בשנים האחרונות כמעט בכל יחידה בעירייה. האם מניסיונך, זו הדרך 

המוצלחת ביותר לשיפור השירות ולשדרוג העובדים? 
"זהו ציר פעילות מקביל שמאפשר לשפר את היקף ואיכות השירותים, 
לייעל את תהליכי העבודה, לפתוח מסלולי קידום, להרחיב ולשדרג את 
במרבית  ארגונים  רה  של  רבות  עשרות  ביצענו  לתושב.  השירות  רמת 
יחידות העירייה ברמת האגף ובקדנציה הנוכחית העלנו רזולוציה וביצענו 
ברמת המחלקה. לכך מתווספים כמובן השדרוגים האישיים של עובדים 
מצטיינים, שעושים מעבר להגדרת תפקידם וזוכים לתגמול ולהערכה, 
המצוינות  את  כמובן  מקדם  הדבר  ועוד.  פז"מ  קיצורי  אישיות,  דרגות 

בעבודה והמצוינות העירונית".

רמי בן-גל עם שותפים לדרך

במאי 2016 השלים עו"ד רמי בן-גל קדנציה 
נוספת כיו"ר ארגון עובדי עיריית תל-אביב-יפו 

והמרכז הרפואי 'איכילוב'. 9 שנים מאתגרות, 
גדושות עשייה והישגים, שהפכו אסטרטגיה

סדורה למציאות קיימת עבור כ- 14,000 עובדים.
באקט של תמיכה גורפת,זכה במנדט לקדנציה 

נוספת והתפנה לאתגרים חדשים.
בין לבין תפסנו את רמי בן-גל לשיחה קצרה

על דרכו, על תחושותיו ועל תכניותיו. 



מה חדש?סיכום קדנציה

המיקוד ברמת הפרט ניכר מאוד בפעילות הארגון, האם יש לנושא הזה משקל 
כבד יותר מאשר לנושאים אחרים? 

"זה אחד הנושאים המתועדפים בפעילות הארגון, ומדובר באתגר לא קטן 
בארגון של כ- 14,000 עובדים בהעסקה ישירה. אנחנו פועלים גם לפיתוח 
ההון האנושי, כדי להעצים ולפתח את העובדים, לשפר את איכות חייהם 
המקצועית, את הכישורים והמיומנויות שלהם וגם פועלים רבות לקידום 
רווחת העובד, כדי לשפר את איכות חייהם בתחומי הרווחה, התרבות 
והפנאי. בתחום הביטוחים והסיוע לנזקקים לדוגמה ביצענו מהפכה של 
ממש, ועדיין אנחנו משתדלים כל הזמן להמציא את הכדור מחדש, ולמצוא 

דרכים חדשות ויצירתיות לקידום ולהעשרה."

את רמת המיקרו אין ספק שהעובדים מרגישים. איך הארגון בא לידי ביטוי 
ברמת המאקרו? 

הארצית,  העובדים  ארגוני  במפת  וייחודי  חזק  גדול,  ארגון  "אנחנו 
ופעמים רבות מופנית אלינו האמרה 'מדינת תל אביב'. משימתנו היא 
לפעול ולהשפיע מתוך מוקדי הכוח המרכזיים שלנו על תהליכי קבלת 
ותנאי  העסקה  לתנאי  הנוגעים  האסטרטגיים  והמהלכים  ההחלטות 
רווחה של עובדי השלטון המקומי, בדגש על העובדים שלנו בעירייה. 
באופן  מעורב  להיות  ההסתדרות,  בהנהגת  חבר  להיות  הכבוד  לי  יש 
ישיר בהסכמים של הסתדרות המעו"ף, ולהשפיע משמעותית במאבקים 

ארציים בסיוע לוועדים חדשים ועוד."

מה היית רוצה לומר בנימה אישית בנקודת הזמן הזו של תחילת קדנציה נוספת?
"אני עושה את עבודתי באהבה גדולה ובאכפתיות, אבל אי אפשר בלי 
לציין את השותפים שלי לדרך, ובראשם בועז סולמי זכרונו לברכה, שהיה 
חבר אמת והלך איתי לאורך כל הדרך. הקדנציה הנוכחית מימשה את כל 
הבטחותיה אמנם, אבל לא הכל היה קל ולכל אחד מהאנשים שלצידי 
הייתה תרומה משמעותית. הצוות המסור שלי בארגון העובדים, ראשי 
והפעילים הרבים - הם ארגון העובדים, הם  הוועדים  הוועדים, חברי 
המייצרים את הפתרונות בשטח, וזו הזדמנות עבורי להודות לכל אחד 
ואחת מהם על האמונה בדרך, התמיכה והגיבוי המלא בכל נושא שנדרש."  

ובמבט אל העתיד?
"ארגון העובדים ניתן לי כמנדט מקודמיי ויש לי זכות לעמוד בראשו. 
בעשור האחרון הצעדנו את הארגון שנות דור קדימה ועדיין יש הרבה 
מקום לעשייה. יש לנו כוונה להמשיך ולפעול, ביתר מרץ, למען העובדים 
וגם בקדנציה הבאה נמדד על האתגרים החדשים, ששמנו לנו למטרה, אשר 
חלקם כבר על שולחן העבודה שלנו. יש לי תחושה שאחרון העובדים מבין 
את הדרך שלנו, כיוון שאנחנו תמיד משתדלים להיות מחוברים לשטח. 
התברכנו במבנה ארגוני ייחודי וחזק מאוד לצד הנהלת הארגון מכהנים 
50 ועדי עובדים יחידתיים, אשר מקבלים את אמון העובדים שלהם כל 

פעם מחדש, זו נבחרת שאין כדוגמתה, ואני גאה בה מאוד."  
מאת: בטי פטילון

עם ראש העירייה ומנכ"ל העירייהבכנס ועדים

בפעילות עם תלמידי חינוך מיוחד

תוספות שכר משמעותיות הושגו לכ- 90% מעובדי הרשויות המקומיות

עובדות ועובדים יקרים,

עם סיומה של קדנציה רווית אתגרים והישגים ולקראת קדנציה חדשה מלאת 
חלומות וריגושים ובחלוף שנה מאז לכתו של ממלא מקומי, בועז סולמי ז"ל, 

החלטתי לבצע שינוי ארגוני במבנה ארגון העובדים.

להזכירכם, במהלך השנים האחרונות נקלטו ונוספו אלפי עובדים חדשים 
לעירייה ולמרכז הרפואי והיקף ורמת השירותים שמוסדות הארגון מעניקים 

לעובדים התרחבה והשתפרה.

לעובדים,  ואיכותי  ולהעניק שירות מסור  להמשיך להשתפר  מתוך מגמה 
ובמקביל לפיתוח כלים טכנולוגיים שיסייעו לנו בנושא, החלטתי לבצע שינוי 

ארגוני במבנה הארגון.

לצידם של צוות הארגון, קובי אשכנזי, אורנה אבידן, שרון איילון-טובי, 
מירי רפאל וצביקה שמיר החלטתי למנות את ענבר סרפר וסרהולץ לתפקיד 
משנה ליו"ר הארגון ומשנה ליו"ר תגמולים. ענבר תהיה אחראית, בין יתר 
תפקידיה, על מינהל הקהילה החדש ומינהל השירותים החברתיים. את ענבר 
החליפה בתפקיד מנהלת מכללת ארגון העובדים יפעת הירש-ויסמן, שהייתה 

שנים ארוכות מרצה במכללה שלנו.

יסייעו  בעירייה,  לתפקידם  ליו"ר הארגון, שבנוסף  סגנים   5 מונו  כן,  כמו 
ויטפלו, ביחד עם הוועדים היחידתיים, ביחידות העירייה, במטרה להעניק 

פתרון נגיש ואיכותי יותר לעובדים.

שלום בן דוד - יטפל באגף התברואה והמוסך העירוני.
יהורם אלקובי - יטפל באגף החופים ומינהל ההנדסה.

מאיר כהן - יטפל באגף שפ"ע ובמוקד העירוני.
דוד צרפתי - יטפל באגף הפיקוח ואגף סל"ע.

גילה אינטרופ - תטפל בחטיבת התכנון.
סגני היו"ר - שאול זכאי ושמעון תורג'מן ימשיכו ויטפלו בסקטורים של 

הסיעוד ומינהל ומשק במרכז הרפואי איכילוב.
סגן היו"ר - יוסי זגורי יטפל בציבור העובדים בדירוג המח"ר.

אני תקווה ואמונה שצוות הארגון במבנה החדש ימשיך ויפעל ביתר מרץ 
לקידום מעמדם, ביטחונם התעסוקתי, תנאי עבודתם  ורווחתם של עובדי 

העירייה ויצעיד אותנו להישגים רבים ומשמעותיים בקדנציה הקרובה.

מאחל לכולנו בהצלחה!

שלכם, 
רמי בן-גל, עו"ד

יו"ר ארגון העובדים

ב- 14 ביולי 2016 נחתם הסכם פורץ דרך, בין ההסתדרות למרכז השלטון 
המקומי ושלוש הערים הגדולות, כהמשך ישיר להסכמי 2009 ו- 2012. ההסכם 
מהווה בשורה לעשרות אלפי בתים בישראל ומבטא את מאמציה המתמשכים 

של ההסתדרות לעשיית צדק בסוגיית פערי השכר ברשויות המקומיות. 

ההסכם ההיסטורי, שנחתם כהסכם קיבוצי ארצי, בין יו"ר הסתדרות המעו"ף, 
ארנון בר-דוד ויו"ר מרכז השלטון המקומי, חיים ביבס, יצמצם פערי שכר 
בקרב עובדי הרשויות ויעניק תוספות ייחודיות כהעדפה מתקנת לעובדים 
חדשים ולעובדי מגזרים המשתכרים ברמות שכר נמוכות. כ- 80 אלף עובדי 
רשויות יזכו בתוספות משמעותיות, הרבה מעבר לקבוע בהסכם המסגרת 
לתוספת מצטברת של  יגיעו  אף  וחלקם  הציבורי,  במגזר  לעובדים  הכללי 

כ- 30% לשכרם.  

ההסכם ייושם בהדרגה ויחול על כל העובדים בדירוג המנהלי ובדירוג המח"ר, 
למעט: פסיכולוגים, מצילים, עובדי בתי החולים, לבורנטים בבתי"ס, עובדים 
הזכאים בעניין הרפורמה בעבודת הוועדות המקומיות לתכנון ובניה ועובדי 

הצלה ששכרם משולם לפי הסכמי מצילים. 

מבנה ארגוני חדש

מהפכת השכר ברשויות ממשיכה

www.hmaof.org.il מידע נוסף ומפורט באתר האינטרנט של הסתדרות המעוף

להלן עיקרי ההסכם:
• הגדלת תוספת המעו"ף עד 1,000 ₪ בשתי פעימות )במשכורות 

יולי 2016 ופברואר 2017(.
• תוספת שקלית לשכר עובדי הדרוג המנהלי, אשר תגיע בארבע 
ל-   2019 פברואר  משכורת  ועד   2017 מרץ  ממשכורת  פעימות, 

 .₪ 179.49
• תוספת אחוזית )בנוסף על השקלית( לשכר עובדי הדרוג המנהלי, 
משכורת  ועד   2017 מרץ  ממשכורת  פעימות,  בארבע  תגיע  אשר 

פברואר 2019, לשיעור של 3.3%.
• תוספת שכר ענפית בגובה של 10%, ממשכורת ינואר 2017, לשכרם 
המשולב של: מזכירות בתי"ס, מנהלני בתי"ס, שרתים ואבות בית 
בבתיה"ס ובמתנ"סים, חשבים בכירים בדרוג המח"ר, חשבי שכר, 

פקחי חניה וראשי חוליות חניה.    
• הגדלת תוספת הניהול לעובדים שהתקבלו לעבודה אחרי מרץ 

1999 ומשמשים בתפקידי ניהול ב- 2.5%. 



סכסוך עבודהסכסוך עבודה

ב- 11 באפריל אישר גרשון גלמן, יו"ר ההסתדרות במרחב תל-אביב-יפו, את  סכסוך העבודה, 
עליו הכריז ארגון העובדים כנגד הנהלת העירייה, בגין שורת עילות שפורטו ונומקו. 3 ימים 
החדשה,  הכללית  ההסתדרות  יור"  ניסנקורן,  אבי  של  הרשמי  אישורו  גם  התקבל  מכן  לאחר 

והמערכה הראשונה בתולדות ארגון העובדים בראשות עו"ד רמי בן-גל יצאה לדרך.

כוחנו באחדותנו

סכסוך העבודה התחיל אפוף שמועות ומסרים סותרים שהופצו אל העובדים, 
אך בתוך מספר ימים, במהלכן התקיימו אספות הסברה סקטוריאליות, התחלף 

הערפל בעיצומים.

במכתב ששלח יו"ר הארגון, רמי בן-גל, לכלל המנהלים והעובדים בעירייה 
ובמרכז הרפואי הבהיר בן-גל שהמהלך הוא תגובה לחציית קווים אדומים 
שביצעה הנהלת העירייה בכל הקשור למעמד העובדים וזכויותיהם. המאבק 

במחדלים שנעשו, הבהיר, היא זכות עליה יש לעמוד בכל תוקף.

עילות הסכסוך כללו מגוון נושאים בהם: איוש משרות מילוי מקום, הענקת 
תנאי עבודה חריגים, חוזים אישיים, קביעות לתפקידים, העסקה בסביבות בלתי 
ראויות, העסקת סקטורים מוחלשים בתנאים פוגעניים, אי איוש כוח אדם 
ותחומים רבים בהם בוצעו מהלכים ללא תיאום ובניגוד להבנות עם הארגון.  

"מערכת היחסים הטובה והמשותפת, ששירתה נאמנה את הנהלת העירייה 
ואת עובדיה והצעידה את הארגון להישגים חסרי תקדים במגזר הציבורי 
אינה המטרה שלנו", כתב בן-גל. "היא דרך. דרך מכובדת, נאותה ומועדפת 
ובתנאי שהיא מושתתת על אבני היסוד הנכונים של אמון, כבוד, הבנות, 
שיח פורה ושיתוף אינטרסים. את אותה דרך יפה ופורחת בה צעדנו יחד 

הפכה הנהלת העירייה במהירות בלתי נסבלת לשדה מוקשים. 

אני מצר על כך, אך אני נחוש, סמוך ובטוח שלא מוקשים ולא ארטילריה, 
משום סוג שהוא, תעצור מבעדנו להשיג את מטרותינו הצודקות ולשים 

בראש סדר העדיפויות של הנהלת העירייה את כבודם של עובדיה."

ארגון  לראשות  הבחירות  הסתיים תהליך  הסכסוך,  פרוץ  טרום  קצר  זמן 
העובדים, בהבעת אמון גורפת ביו"ר המכהן, עו"ד רמי בן-גל. אף רשימה ואף 

מועמד לא הגישו מועמדותם מולו. בדבריו לעובדים התייחס בן-גל לעיתוי 
האירועים ואמר: "לא חלמתי שימים ספורים לאחר מכן תעמוד למבחן 
חשוב האחריות הגדולה שלי כיו"ר ארגון העובדים בדמות מערכה כמו זו 
שאנו מנהלים היום מול הנהלת העיריה... ימים כאלה הינם רגעי האמת 
של ארגון עובדים. זהו זמן מבחן לכוחו, עוצמתו, מנהיגותו  ויכולותיו 
של הארגון לבצע את תפקידו: להילחם בחירוף נפש למען העובדים ולהגן 

עליהם מפני פגיעה בזכויותיהם ובתנאי העסקתם."

אחד המסרים המרכזיים של ארגון העובדים במסגרת המאבק, עסק בשמירה 
על זכותם של העובדים לקידום. לכל תפקיד בעירייה שמוצע לאיוש במכרז, 
אומרים בארגון, ראוי שתינתן הזדמנות אמתית וזכות ראשונים לעובדים מבית. 
יש בעירייה עובדים איכותיים ומקצועיים, שמסירותם, ניסיונם והיכרותם 
לזכותם. ארגון עובדים הינו חוט השדרה  המוקדמת עם המערכת עומדת 
ותעודת הביטוח של העובדים, וככזה מתנגד ויתנגד בכל תוקף לאיוש משרות 
במועמדים חיצוניים בטרם נתנה הזדמנות ראויה למועמדים מתוך העירייה.  

לחופשת הפסח יצאו עובדי העירייה והמרכז הרפואי בהבנה כי בסופה יכריז 
ארגון העובדים על שביתה כללית. לכך הצטרפו גם הבהרות חד משמעיות 
לגבי חוקיות המהלך, שאושר על ידי כל הגורמים הנדרשים וגובה ע"י יו"ר 
הסתדרות העובדים. אך עם חזרת העובדים מחופשת הפסח התקבלה הודעתו 

של יו"ר הארגון, שבישרה במידה מסויגת על שינוי בכיוון הרוח:
 

"... קיבלנו פניות מהנהלת העירייה בבקשה להיפגש ולפתוח בהידברות 
לעבודה,  והן  לעובדים  הן  אחריותנו,  מתוקף  העבודה.  סכסוך  לסיום 
נעתרנו לפניות הנהלת העירייה ובימים אלה מתנהלים מגעים ראשוניים 
בין הצדדים... לצד המשך ההידברות ועד לחתימתו של הסכם, רשאי ארגון 
העובדים עפ"י החוק, להרחיב את הצעדים הארגוניים עד שביתה כללית."

כשבוע ימים לאחר דברים אלו, במהלכם התנהלו שיחות פנימיות קדחתניות 
לייבה, שלח המנכ"ל  מנחם  רמי בן-גל למנכ"ל העירייה,  בין יו"ר הארגון, 

לכלל עובדי העירייה ומנהליה הודעת דואל בזו הלשון:

"לעובדות ולעובדי העירייה, שלום,
ברצוני להבהיר, כי הנהלת העירייה והעומדים בראשה מעריכים מאוד 

את ארגון העובדים והעומד בראשו עו"ד רמי בן-גל.
במשך שנים ארוכות עבדנו בשיתוף פעולה מלא, ואנו נמשיך לעשות זאת 

גם בעתיד לטובת העובדים ותושבי העיר.

כמו בכל משפחה, גם במשפחת עיריית תל-אביב-יפו מתגלים חילוקי 
דעות מעת לעת.

יו"ר ארגון העובדים, עו"ד רמי בן-גל,  ברוח שיתוף הפעולה ביני לבין 
אנו נפתור מחלוקות אלו באופן מכובד וענייני, כפי שנעשה כל השנים.

עפ"י הנחייתי, מנהלי העירייה ימשיכו ויפעלו בכבוד ראוי לעובדי העירייה 
ולנציגי ארגון העובדים שנבחרו כדין.

העירייה תפעל בשיתוף ובתיאום מלא עם ארגון העובדים והעומד בראשו, 
עו"ד רמי בן-גל, בכל הקשור לעובדים ובשינויים בסדרי העבודה, כפי 

שהיה בעבר.

על פי הודעת ארגון העובדים, בשלב זה העיצומים מופסקים.

יודגש כי סכסוך העבודה נשאר בתוקף, והצדדים דנים בינהם במטרה 
להביא את הסכסוך לסיום.

אנו בטוחים, שנוכל להצעיד ביחד את עיריית תל-אביב-יפו להישגים 
רבים ומשמעותיים נוספים לטובת עובדנו היקרים והתושבים."

כשבועיים לאחר הבעת האמון הפומבית בארגון העובדים ובעומד בראשו, 
נחתם בין הצדדים הסכם הבנות, המקבע לעתיד את מערכת יחסי העבודה שבין 
העירייה לארגון העובדים. הסכם המהווה מנגנון מוסדר ומעוגן בהתחייבות 
חתומה, הכולל נושאים כבדי משקל שהיו תלויים ועומדים בתחומים רבים 

או שנסמכו על הבנות בעל פה.

דגש הושם על כל הנושאים הקשורים בטיפוח וקידום עובדים, בהם: מסלולי 
קידום מגוונים, עידוד למצוינות, העצמה, דרגות אישיות, קיצורי פז"מ, טיפול 
בסקטורים מוחלשים ומתן הזדמנות ראויה והוגנת למועמדים מתוך העירייה 
במכרזים. כמו כן, נקבעו כללים ברורים לפיהם כל שינוי בשיטות העבודה 
והטמעת טכנולוגיות ייעשו בתיאום מוחלט ומראש בין הצדדים. זאת ועוד 

תחומים רבים הנוגעים בפעילות העובדים. 

את התקדמות יישום הסכם ההבנות תבחן באופן שוטף ועדת מעקב בראשות 
המנכ"ל ויו"ר ארגון העובדים, כדי להבטיח טיפול בכל פרטי ההסכם. 

העובדים  בארגון  מוחלט  אמון  הביעה  העירייה  "הנהלת  בן-גל:  רמי 
והצהירה על כוונתה להשקיע בקידום ובטיפוח העובדים. ההנהלה הכירה 
בנושאים המהותיים בסכסוך, ואנו עושים מאמצים משותפים כדי להתגבר 
על המשבר ולשקם את מערכת יחסי העבודה בין העירייה לארגון ובין 
העובדים למנהלים. הדברים בוודאי לא יתרחשו בין יום, אך מאחורינו 
עשור של שיתוף פעולה והבנה בונה, ואני מאמין כי נצליח להשיב את 

מערכת יחסי העבודה ואת כלל הפעילות העירונית לסדרה."
מפגינים אמון

עם עובדי התברואה

בכיכר רבין

הפגנת תמיכה



רמי שלום,
רציתי לומר תודה רבה מעומק הלב על אחד מימי האישה

המדהימים והעוצמתיים שחוויתי בחיי.

היום התחיל בשיחה מלב אל לב עם מנכ"ל הפארק,
שגרם לכל אחת ואחת מאתנו להתרגש ולהבין שהחיים

שלנו תותים ועלינו להודות על מה שיש לנו כל יום מחדש.
למדנו שהפחד מונע מאתנו לעשות דברים בחיים

ובכלל שהכוחות נמצאים בתוכנו.

משם המשיך יומנו להיות מעצים, מאתגר, שמח וטעים אבל
ממש טעים.  זכיתי בזכותכם לבלות בחברתן של נשים

עוצמתיות וחזקות עם שמחת חיים שגרמו ליום הזה להיות מדהים.

בהזדמנות זו ברצוני לומר גם תודה לקובי התותח שעודד אותנו ונתן
לנו כח לעשות ולא לותר על כלום ולאורך היום דאג לכל מחסורנו.

תודה לסטלה המדהימה שדאגה לצילומים ולתת לכל אחת
מאיתנו תשומת לב ורוח גבית. ואי אפשר מבלי לומר תודה רבה רבה 

לשרון איילון טובי, ענבר, חיה בוסי, ורה וחלי על הרעיונות
המדהימים והכוח להוציאם לפועל.

תודה על 365 ימים של עזרה, הקשבה ונכונות לעזור בכל דבר.
מעריכה ומודה,

ציפי עדני 
מיון איכילוב

שבוע האישה שבוע האישה

לפני שבכלל מתחילים לדבר על שלל הפינוקים, ההפתעות והצ'ופרים, מה יותר מפנק ומכבד 
מלתת לכן את החופש לבחור איך מתאים לכן לבלות את יום האישה? בצעד חסר תקדים הגדיל 

ארגון העובדים לעשות ותפר שמלה שהחמיאה לכל אחת.  

 הבחירה כולה שלכן

אירוע 'יום האישה', המופק כמסורת רבת שנים עבור עובדות העירייה והמרכז 
הרפואי, נחשב לאחד האירועים העירוניים החשובים והמושקעים ביותר. מדי 
שנה עמלה הנהלת ארגון העובדים על תכלול פרטי האירוע, באופן שיחדש, 
כל שנה מחדש נשברו שיאיו לשביעות  ואכן,  ויוקיר את העובדות.  ישמח 

רצון עובדות העירייה.

הנהלת  היטב שנה אחר שנה, כאשר החלו חברי  על אף שהנוסחה עבדה 
הארגון לתכנן את האירוע השנתי האחרון, החליטו החברים כי השנה הם 

יעופו רחוק יותר עם החלומות. 

"יום  להפוך את  לביצוע,  כבלתי אפשרי  נראה  נולד הרעיון, שבתחילה  כך 
האישה" ל"שבוע האישה", ולקיים במהלכו פעילויות שונות במגוון תחומי 

בילוי ופנאי, שיועמדו לבחירתה של כל עובדת ועובדת.  

שרון איילון טובי, מנהלת העמותה לתרבות, נופש ופנאי: "נגשים כל חלום 
ונעמוד בכל אתגר, השמים הם הגבול".

על  הבשורה  נושא  הפלייר  פרסום  וביום  להגיע,  איחר  לא  הבאז  כצפוי, 
הפינוק שלהן  ליום  ולהירשם  לבחור  לעובדות  וקריאה  הקונספט החדשני 

נרשמה התלהבות רבה.

   

ומחוויה כל כך מחבקת ומפנקת, נותר כעת רק להתרפק על התמונות מלאות 
החיוכים ועל מכתבי התודה החמים. 

לרמי היקר, 
המלך של הממלכה הברוכה ארגון העובדים, עיריית תל אביב יפו. 
ראשית, רוצות לברך ולהודות לך על רעיון נפלא של "שבוע האישה"

שהיה מתוכנן בקפידה ובמקצועיות לפרטי פרטים.

בחירת "יום הסטיילינג", הייתה עבורנו ברירת מחדל מאחר
וכל ההצעות נתפסו במהרה. אך להפתעתנו, ובזכות קסמיהן

של ענבר סרפר ושרון איילון, שהפגינו רגישות ואמפטיה
לאורך כל היום, ונתנו מענה לכל בקשותיהן של העובדות
הוסיפו רק לאווירה ולנוף המשכר של חופי תל אביב. 

העמידה בלוחות הזמנים, מגוון הפעילות שלוותה באנשי
מקצוע שנתנו טיפים, האוכל הטעים והמגוון הוסיפו לחוויה

הקסומה שהצליחה להעניק לנו הפוגה משגרת היומיום.

בסופו של יום חזרנו הביתה מרוצות,
שבעות ועם חיוך ענק על השפתיים.

תודה רבה לך ולכל הצוות המארגן והמפעיל.
יישר כח ושירבו ימים כאלה.

בהערכה,
אתי ביטון, לימור אוחיון, ענת כהן ורחל סלימאן  משוטטות, מבשלות, טועמות, מתייפות ונהנות...

רמי היקר, 
אורנה, קובי, שרון, כנרת וכל הצוות המקסים!

אתמול ביליתי בוקר מהמםםםם במלון דן
השהות במקום הייתה מדהימה, מענגת וקסומה.

האירוח היה אלגנטי והמלון כמו שאומרים
בחבר'ה - פשוט "בקלאס".

תודה לכם שלא מפסיקים להפתיע, לגוון, ליצור, לחדש,
וכמובן: לפנק, לפנק, לפנק.

האתגר היחיד שנותר לכם הוא להפוך את יום האישה,
מיום אחד לשבוע שלם לכל עובדת!

שלא תתעייפו לעולם.

רוית דורי, 
אגף להכנסות מבנייה ומפיתוח

• ערב משוטטות ושותות שכולו סיור בארים, סיפורים, טעימות ואוכל 
טוב ביפו. 

• יום גועש בחמי געש שכלל הסעה, קבלת פנים מפנקת, שימוש במתקנים 
וארוחת צהריים. 

• יום אקסטרים בפארק האתגרי בעכו, שכלל הסעה, קבלת פנים מכובדת, 
פעילות אתגרית מגוונת וארוחת צהריים. 

• יום קולינארי בתל אביב, שכולו חוויית טעמים וטעימות בליווי שף. 
• יום פינוק מלוח בים המלח, שכלל הסעה למלון רימונים, קבלת פנים 

מפנקת, שימוש במתקני הספא וארוחת צהריים. 
• יום בסטייל במלון רנסאנס תל אביב, ובו קבלת פנים, הרצאת סטיילינג 

אינטראקטיבית, עמדת יעוץ אישית, צילום, איפור, טיפוח וארוחה. 
• יום פינוק ללא הפסקה במלון דן ובמלון שרתון, שכלל ארוחת בוקר, 

שימוש במתקני הספא ובבריכות המלון ועיסוי. 

אז מה היה לנו? 

ביום רביעי האחרון השתתפתי יחד עם עוד חמש נשים
מהמחלקה ביום סטיילינג במלון רנסנס.

אם להודות על האמת, הופתעתי מאוד, המלון היה נקי
ומזמין ועם נוף מדהים. ההרצאות והתחנות שעברנו במהלך
היום היו ברמה גבוהה. הלק, הגרפולוגיה, האיפור והסטיילינג

היו אישיים. הרגשתי שהייתה כאן חשיבה מעמיקה
של טובת העובדת והנאתה האישית.

אני, שבמהלך השנה, מגיעה להרצאות בכל התחומים
הקשורים לגידול הילדים וחינוכם, לצערי, לא מצאתי אף פעם

זמן בלו"ז הצפוף להגיע להרצאות הקשורות לעולם
הסטיילינג והטיפוח. בזכותכם, אפשרתי לעצמי,

שלווה ומנוחה ממרוץ החיים לטובת הנאתי האישית.

תודה רבה ויישר כוח, המשיכו להפתיע!
לילך כהן, גביית ארנונה מים 



רציתי להודות לכם על יום מדהים! השתתפתי ביום הקולינרי
ביום הראשון לפעילות וציפיתי שיהיו בעיות כלשהן לאור
העובדה שהיינו הקבוצה הראשונה אבל היו 0 תקלות!!!
היה מושלם! ארגון למופת, הרגשנו שחשבתם מראש

על כל דקה ביום הזה, והכל בשבילנו...

שנים שלא השתתפתי בפעילות יום האישה בקונספט הקודם, 
וסוף סוף יכולתי לצאת למשהו שאני אוהבת ומתאים לי...

ממש רעיון מוצלח! תודה רבה על ה-כ-ל! 
אתם מדהימים!

חיזקו ואימצו
לימור ברזילי 

גביית ארנונה ומים 

שבוע האישהשבוע האישה

רמי שלום,
מקום עבודה שמכבד את עצמו ואת הנשים העובדות בו,

מכיר בחשיבות יום האישה. 

יש כאלה שמסתפקים במתן פרח, יש כאלה שרוכשים במרוכז 
מארז פינוק קטן ונחמד לתשומת לב ויש כאלה שמשקיעים 

באמת ועושים עבור הנשים משהו מיוחד.
אתם כל השנים פינקתם והשקעתם, אבל השנה נתתם משהו 

מדהים שייזכר לעוד הרבה זמן !!! 
הבוקר המדהים החל בהגעה למלון דן פנורמה, שם חיכתה לנו 

קבלת פנים נעימה וחייכנית. שרון איילון ויפית חיים
דאגו שהכל ינוהל בזמן קצר ועל הצד הטוב ביותר.

בזמן ההמתנה לעיסוי התפנקנו בארוחת בוקר מפנקת
עם תפריט עשיר ומגוון.

לאחר מכן נכנסנו כל אחת בתורה לספא שהיה ממש הנאה צרופה, 
ובסוף היום, לקינוח, השתכשכנו לנו במי הבריכה הנעימים.

אנשים יקרים - מטרתכם הייתה לפנק אותנו, הנשים, ולדאוג 
למילוי המצבורים כדי שנחזור לעבודה מלאות מרץ. 

הצלחתם בגדול.

ולסיום משפט חכם:
"זה לא נהיה קל יותר, אתם נהיים טובים יותר."

בברכה, 
ריקי ברנר, 
מינהל החינוך

רמי ושרון שלום
ברצוני להודות לכם על יום מקסים במיוחד

שחוויתי אתמול במלון שרתון. 
התכנון היה  מקצועי והפינוק ליווה אותי במשך כל היום, 

אין לי ספק שאירוע שאתם מובילים יכול רק להצליח בגדול,
אירוע מנצח בענק.

ימימה אורפלי,
אגף אגרות ודמי שירותים

הי ענברי,
אפתח בשאפו גדול על ארגון והוצאה לפועל של יום האישה המכובד 

ביותר שהתקיים השנה. הרעיון לבזר את הפעילויות היה מעולה.

הייתי ביום סטיילינג במלון רנסאנס ואני כותבת את הדברים גם כעובדת 
עירייה שחוותה חוויה רגועה, נעימה, מאורגנת להפליא והכל בטוב טעם, 

וגם בשם סקטור הסייעות בחינוך המיוחד, שקיבל הזדמנות להתנתק 
מהעבודה, מהבית ומהמטלות היומיומיות. 

בתחילה, היה קשה להיענות לכל בקשות הסייעות,  אולם בדרך שרק 
הארגון יודע לעשות, הגעתם לכל עובדת ונעניתם לכל בקשה.

הסייעות שהשתתפו בפעילות הביעו את הערכתן ותודתן.
אני רוצה לברך גם את טיראן עזוז, יו"ר ועד הסייעות, שלא שקטה עד 

שהצליחה לטפל בכל בקשה של סייעת.
ישר כוח לך ולחיה בוסי על פעילות מבורכת!

המשך פעילות ענפה, 
סמדר רצאבי, המחלקה לחינוך מיוחד

אין מילים לתאר את הארגון המופלא, החשיבה וההשקעה
בכל הפרטים הקטנים ביום האישה השנה.
הפינוק היה מושלם ועל זה תודה רבה. 

ההשקעה הרבה שלכם בתכנון השבוע הזה
הייתה ניכרת לאורך כל הפעילות.

הקונספט היה מוצלח מאוד והפרישה על כל השבוע
אפשרה ליהנות ממש.

אז אסכם שהיה מושלם ותודה רבה לכל העוסקים במלאכה.

ת ו ד ה   ר ב ה, 
יסמין כהן-ישר

אגף משאבי אנוש

רמי שלום, 
רציתי רק להגיד תודה גדולה על יום האישה 2016.

גם הרעיון היה מבריק- לתת לכל אחת בזמן שלה לבחור
את הפינוק שמתאים לה, וגם הביצוע המושלם של המבצע
המורכב והמסובך הזה, כאשר בכל פעם שפניתי בשאלה
ועניין נעניתי רק בחיוך, באלגנטיות וברצון טוב לעזור.

זה היה פסק זמן מושלם שמילא את המצברים שלי
באנרגיה, תודה גדולה לכל העוסקים במלאכה

ואם שכחתי מישהו - אז אנא מסור לו את תודתי האישית.  

טליה גלעם,
מחלקת הטקס והאירועים

שלום רמי,
אני רוצה להודות לך באופן אישי.
השתתפתי ביום פינוק ביום המלח.
היה מרגש, מגבש, נעים ומפנק. 

תודה רבה על ההשקעה והארגון המעולה.
כל הכבוד לכם !

בברכה,
ענת מילר, 

מינהל השירותים החברתיים 

רמי וצוות ההנהלה היקרים,
זוהי זכות גדולה מאוד להודות לכם על ימי אישה מיוחדים במינם

אשר אפשרו לכל אישה להרגיש מלכה ולהתפנק ביום זה.
השנה הייתה תמימות דעים חיובית לגבי בחירת

הפעילויות ודרך ההרשמה. 

 אין ספק כי ההתאמה לכל אישה ואין ספור הפינוקים, 
היוו תמהיל מושלם. רמי, אתה דוגמא לחריצות, חדשנות והתמדה

וגורם בכך לעובדי הארגון ומתנדביו, להמציא מדי יום
"גלגלים חדשים", אשר עושים פלאים לעובדים ולמערכת.

במלאת עשור לניהולך, בליווי צוות הנהלת הארגון הייחודי,  ראו העובדים 
מהפכים כה חיוביים שהשפיעו על העירייה והעיר והפרסים הבינלאומיים 

מהווים עדות לכך. רמי, אין ספק שאתה מנהל ארגון יוצא דופן!!!

בשמי ובשם חברותיי במנהל השירותים החברתיים,
תודה מכל הלב לכל העוסקים במלאכה. 

מאיה אנוש,
מינהל השירותים החברתיים 

רמי שלום
ראשית ברצוני להודות על החשיבה היצירתית

להפוך את יום האשה לשבוע, ולתת את אפשרות הבחירה
לנשים עם מגוון רחב של אופציות.

הייתי השבוע ב"נשים משוטטות ושותות" ביפו. 
כל האירוע היה מושקע מאוד, בסיפורי המדריכה על יפו,

בהפתעות שקיבלנו בכל עצירה, ברקדנית שהפתיעה, בחלוקת שתייה, 
הכוסיות שניתנו במתנה, המטפחת לריקודים, המסעדה,

הצילומים המיוחדים ואיך אפשר בלי עוד מתנה.. 

הייתה אווירה מדהימה וניכר היה שנעשתה חשיבה עמוקה
להצלחת האירוע!

שאפו למי שחשב על הרעיונות ותודה גדולה לארגון העובדים
שיודע תמיד לפנק, לפנק... 

תודה רבה,
מירב סלמן

חטיבת התפעול 

רמי שלום
ברצוני להודות לך על יום פעילות אקסטרים בעכו.

הארגון הקפדני ותשומת הלב לפרטים הקטנים מראים
על אכפתיות ומקצועיות כאחד.

הפעילות הייתה מהנה ביותר ונהנינו מכל רגע. 
תודה על היצירתיות והיוזמה לארגן לנו סוג של

פעילות כזו - היה פשוט מצוין.
הפעילות אכן השיגה גם את מטרתה ויצרתם

פעילות מנצחת בכל קנה מידה. 

ברצוני גם לציין את דרורה שליוותה את הקבוצה עם מלוא
סבלנות והתגלתה כפרטנרית אמתית ומחויבת למשימה.

כתמיד שיחקתם אותה ובגדול. 

המון המון תודה, נשארנו עם טעם של עוד...

אורנה יונה 
מינהל בינוי ותשתית

מאתגרות את עצמן



רמי היקר שלום, 
שמחה אני לשתף אותך בחוויה מדהימה שעברתי

במסגרת יום האישה. 

בחרתי לבלות ביום זה בספא במלון דן פנורמה, ויומי החל 
בקבלת פנים חמימה ובאווירה נעימה של צוות המלון המדהים 
והמקצועי. לאורך כל היום דאגו לפנק אותנו, הן בארוחת בוקר 

עשירה ומגוונת, והן בפירות וכריכים במהלך היום.

הרגשתי שחשבתם על כל רגע ודקה, פשוט מחמם את הלב. 
הפעילות התאימה לכל משתתפת, וכמות ומגוון הנשים שהגיעו 

לספא יצרו אווירה אינטימית בזכותה התוודעתי לעובדות 
עירייה ממחלקות אחרות. מבחינתי אירוע זה, לעומת שנים 

קודמות, הוא שינוי מרענן ומבורך. 

השי שקבלנו בסוף היום היה "פינאלה" מדהים ואישי שאתם 
כארגון מפנקים אותנו. 

מבקשת להודות לך ולכל צוות הארגון על יום מופלא. 
תודה וישר כוח.  

ליאת חביב, 
מינהל בינוי ותשתית

אימוץ חיילים וחיילותשבוע האישה

רמי שלום!
אמנם כבר שבוע עבר אבל החוויה המתוקה והנעימה

עדיין מזכירה לי שלא הספקתי לומר תודה!

תודה על יום )שבוע( אישה מוצלח ביותר
בחרתי ביום הקולינרי ובהמשך קרב סכינים ונהניתי מכל רגע...

מהפינוקים, מהאווירה, מהיחס החם,
ליוותה אותנו מירי רפאל - אישה שהכרתי רק בשם
ובאימייל. ועכשיו גם הכרתי אישה לבבית, דואגת,

אכפתית, בקיצור אישה מקסימה.

תודה לך על כל העשייה במשך השנה ולא רק
ביום האישה יש לנו ארגון מפרגן ותומך.

תמשיכו בעשייה המבורכת,  בטוחה שעוד נכונות
לנו שנים טובות ומלאות בחוויות. 

וכמובן תודה לכל עובדי הארגון שהתרוצצו לא פחות
על מנת שהכול יתנהל כמו שצריך.

תודה !!!!
חגית עיואן,

אגף חיובי ארנונה

יו"ר ארגון העובדים שלנו מפנק... מפנק...
 

התקציב של השי גדל ועמו האפשרויות שלי לבחור לכן, עובדות 
העירייה, שי נאה ואיכותי מתמיד.

 
פניתי כמו תמיד לחברות שיווק שונות במשק הישראלי, וקבלתי 

הצעות נפלאות, שכמעט את כולן רציתי עבורכן.
מכיוון שהדבר לא אפשרי, כמדי שנה הזמנתי קבוצת עובדות שאני 

מעריכה מאוד את טעמן ואת שיקול דעתן ויחד בחרנו להעניק 
לכן סט מצעים זוגי, איכותי ביותר של חברת 'כיתן'.

אני מוסיפה ומציינת שאני ועמיתיי בארגון רואים חשיבות  
והעדפה לבחירת שי מחברה ישראלית, כאמון ותמיכה במועסקים 

בארץ שלנו!
 

השנה, שיניתי את אופן חלוקת השי כך שיהיה נגיש ונוח לאיסוף, 
ואני מקווה שהצלחתי להקל עליכן.

 
זו הזדמנות בשבילי להודות לעובדים רבים שמסייעים בידי לחלק 

את השי - תודה לכולם והערכתי העצומה!
שנה טובה,  

מירי רפאל - עוזרת בכירה ליו"ר הארגון

שי יום האישה 2016

"עכשיו זה הזמן והעת לשחרר אותנו ולאפשר לנו ללכת בדרכינו, לבנות את עתידנו, להכיר את היכולות שלנו, להוכיח 
שכל מה שיצקתם ב- 18 שנים של חינוך והורות הפך אותנו לאנשים טובים, אכפתיים, שיבנו את הדרך אל מציאות 
טובה יותר, חזקה ומתקדמת, אל חברה פתוחה, תומכת ושווה. ובמעמד זה אנחנו מבקשים להודות לכם משפחה יקרה, 
ארגון העובדים של עובדי עיריית תל-אביב-יפו, ארגון הגמלאים, חברי ועדת האימוץ, הנהלת העירייה והמרכז הרפואי 

איכילוב, על כך שאתם כל הזמן ממשיכים לפנק, לפנק, לפנק אותנו כילדי העובדים, כבוגרים וכיום כחיילים." 

את הדברים המרגשים נשאו ניב ומתן, בניה של סיגי עובד ממנהל השירותים 
החברתיים, בשם כל הבנים והבנות של עובדי העירייה והמרכז הרפואי איכילוב, 
באירוע ראשון מסוגו שנערך כדי להוקיר את בני ובנות העובדים והעובדות, 
העומדים לפני גיוסם לצה"ל ולשירות לאומי. האירוע מצטרף לשורת אירועים 
מובחרים, שמקיימים העירייה וארגון העובדים לציון אירועים משמעותיים 

בחיי העובדים, בהם שלום כיתה א' ומילדות לבגרות. 

האירוע החגיגי, היווה יריית פתיחה לפעילותה השנתית של ועדת האימוץ 
העירונית, והתקיים ב- 30 ביוני באמפי תיאטרון וואהל בגני יהושוע. כ- 350 
מתגייסים ומתגייסות עם הוריהם הנרגשים גדשו את מדשאות האמפי שקיבלו 

את פניהם בהפנינג מושקע ומפנק. 

את הכנס כיבדו בנוכחותם: עו"ד רמי בן-גל, יו"ר ארגון העובדים, מנחם 
לייבה, מנכ"ל העירייה, אברהם פרץ, סמנכ"ל משאבי אנוש, פרופ' רוני גמזו, 
שבי שמלו, סמנכ"ל משאבי אנוש במרכז  מנכ"ל המרכז הרפואי איכילוב, 
הרפואי איכילוב ושלמה ברזלאי, יו"ר ארגון הגמלאים. את הערב הנחה קובי 
אשכנזי, המשנה ליו"ר ארגון העובדים, אשר מרכז בארגון העובדים את נושא 

אימוץ החיילים מזה שנים רבות. 

אין זה חדש שארגון העובדים של עיריית תל-אביב-יפו וארגון הגמלאים 
מאמץ חיילים מיחידות שונות. מזה שנים משקיעים חברי ועדת האימוץ מזמנם 
וממרצם בהתנדבות למען מטרה חשובה זו, ומתעלים את תרומת העובדים 
למען המשרתים את המדינה. השנה, וכחלק מהתפיסה העירונית המשקיעה 
יו"ר ארגון  בן-גל,  רמי  עו"ד  ומשפחותיהם, בחר  עובדי העירייה  בטיפוח 
העובדים, למקד את פעילות ועדת האימוץ העירונית, בראשות רינת אורן, 
סגנית מנהלת מנהל החינוך, בהובלת תהליכים שנתיים ורב שנתיים לטובת 
החיילים והחיילות בשירות סדיר, המתנדבים והמתנדבות לשירות לאומי, 
ילדיהם של עובדי העירייה והמרכז הרפואי איכילוב. לחבק את המתגייסים, 
לאמץ את המשרתים ולדאוג למשתחררים -  כל זאת באמצעות תרומתם  

החודשית של עובדי העירייה והמרכז הרפואי.  

עו"ד רמי בן גל, יו"ר ארגון העובדים, בירך בהתרגשות רבה את הנוכחים: 
"יש לנו נוער איכותי ומאוד מחויב. אתם, החיילים לעתיד, משקפים את ארץ 

ישראל היפה. אין לי ספק שכל אחד מכם יתרום כמיטב יכולתו על מנת להגן על 
מדינת ישראל ולשרת את צה"ל". עוד הוסיף וסיפר לנוכחים: "מדובר באירוע 
החשוב והמרגש ביותר עבורי. ההחלטה לאמץ את ילדי העובדים הינה חלק 
ממסורת ותחושה אמיתית של משפחה אחת גדולה. גאוות יחידה משותפת  
שמשפיעה על איכות עבודתם של העובדים והעובדות, וכפועל יוצא גם על 

רמת השירות הניתנת לתושבים וללקוחות העירייה". 

לאחר הברכות וחימום האווירה במחרוזת שירים של להקת צעירי תל-אביב, 
נהנו הנוכחים ממופע על-חושי של האומן, עופר ביסקר, ובשיאו של הערב 

מהופעה סוחפת של הסטנדאפיסט קובי מימון. 

לסיום, הוענקו למתגייסים מתנת ארגון העובדים וארגון הגימלאים: תיק גב 
איכותי, בתכולה של 75 ליטר, המצויד בתיק רחצה, מגבת, שק כביסה, כפפות, 
כובע ומחמם צוואר מפליז, פק"ל כיסים, מחברת אישית וספר תהילים. מתנה 

אותה קיבלו ויקבלו גם מתגייסים נוספים שלא נכחו באירוע.

ביציאה מהאמפי  אי אפשר היה להתעלם מהאושר, ההנאה וההפתעה של 
הנוכחים מהאירוע המושקע  ומהצידה לדרך של המתגייסים. כפי שתיארה 

זאת חגית לכטשיבר ממינהל החינוך, שגייסה את בניה:
תודה על התיק המאובזר, שמראה על עומק החשיבה.

רואים ומרגישים נשמה של אימא ואבא, שנטלו חלק בהחלטה.       
הדאגה לכובע, חם-צוואר וכפפות,

מצביעים שחשבתם אפילו על הלילות והשמירות.
בשם תאומי )פלג ומתן(, אני רוצה להודות,

על תיק גדול שמלא במתנות קטנות! 

וזוהי הייתה רק ההתחלה...
עבודת ועדת האימוץ ממשיכה במרץ רב, וכבר בימים אלה היא נערכת לליווי 
שנתי מתמשך של המשרתים בצבא והעומדים בפני שחרור, כולל אירועים 

ייחודיים, הטבות ומתנות ושותפות אמיתית בדרך.

אז בשם החיילים והחיילות, הבנים והבנות של כולנו - תודה ענקית לכם 
העובדים התורמים. אתכם ואיתם לאורך כל הדרך!

מתגייסים למענם

מירי רפאל בפעולה

חברי ועדת האימוץרמי בן-גל עם המתגייסים והצ'ופרים



טורניר קטרגלטורניר קטרגל

"אנחנו שותפים להקמת מפעל לזכרו של חבר קרוב, שותף לדרך, איש מדהים שליווה אותי בכל דבר וחסר לי 
ברמה שקשה להסביר. בועז, זכרונו לברכה, היה איש ספורט, איש חינוך, איש של אנשים, שטיפל בעובדים ברמה 
פרטנית ואנושית, ולכן המפעל הזה מנציח את זכרו באופן שבו הכי היה רוצה." מדברי עו"ד רמי בן-גל, יו"ר 

ארגון העובדים, בהרשמה לטורניר ראשון מסוגו בעיריית תל-אביב-יפו. 

מפעל ההנצחה לזכרו של בועז סולמי ז"ל, מ"מ יו"ר ארגון העובדים, נולד 
מתוך כבוד והערכה לאיש ולפועלו, ומתוך געגוע עז, חלל גדול וכאב, שנותר 
בלב רבים, מאז לכתו בטרם עת. כמי שעסק בכדורגל כל חייו, כשחקן, מאמן, 
מנהל מקצועי, רכז קבוצות וכמי שגידל דורות של שחקנים, אך טבעי היה 

שהנצחתו תעסוק במשחק שהיה חלק ממנו. 

ועדת  יו"ר  על  הוטלה  ומכובד  טורניר קט-רגל מקצועי  לגיבוש  המשימה 
והתקשה  לבועז,  אלקובי, שהיה אחד האנשים הקרובים  יהורם  הספורט, 
להסתיר את התרגשותו: "הובלת המהלך לא הייתה פשוטה עבורי, וקשים 
מכל היו יום הגמר והטקס בסיומו, שהציפו רגשות רבים. בועז היה לי שותף 
לדרך, חבר, איש סוד ודמות שהערצתי, לכן זה כבוד גדול מבחינתי להמשיך 
את דרכו כיו"ר ועדת הספורט, שהקים ועמל במסגרתה שנים רבות. אשתדל 

להמשיך להוביל את הספורט  בקרב עובדי העירייה בדרכו כצוואה."

לוועדה שהקים יהורם לטובת העניין חברו: חבר המועצה, ניר סביליה, מנהל 
המחלקה לספורט, מוטי אמברם, מנהל האירועים במחלקה לספורט, אופיר 
וגמן, מזכירת הוועדה לספורט, מירה הורביץ ומנהל מרכז הספורט עירוני 

ט', דוד וקנין. 

בינואר 2016 הכריז ארגון העובדים על קיום הטורניר והפיץ קול קורא להרשמה, 
שהחלה כחודשיים לאחר מכן. "הופתענו מההיענות הרבה של עובדים מכל 

העירייה והמרכז הרפואי 'איכילוב'", מספר דוד וקנין, "כל כך הרבה עובדים 
ביקשו להשתתף ולקחת חלק בהנצחת זכרו של בועז, גם כאלה ללא ניסיון 

ורקע במשחק." 

לטורניר הגברים נרשמו עובדים מ- 18 אגפים שחולקו ל- 4 בתים. לטורניר 
ע"י  רמתן  בחינת  לצורך  לאימונים  עובדות, שהוזמנו  נרשמו 120  הנשים 
עוזי אוטצ'י, מנהל מחלקת גנים ונוף באגף שפ"ע וגיא שרעבי, מנהל אזור 
בשפ"ע. הבנות המתאימות חולקו ל- 8 קבוצות ב- 2 בתים והראשונה מכל 

בית עלתה למשחק הגמר. 

האולם שנבחר לארח את משחקי הטורניר היה אולם המרכז הקהילתי 'בית 
דני'. "זו לא הייתה החלטה אקראית", מספר יהורם אלקובי. "הקרבה והתמיכה 
הגדולה של בועז לאורך שנים רבות למרכז הקהילתי הובילה אותנו לבחירה 

שהוכיחה את עצמה ברמה הטכנית וברמה הרגשית." 

את דוד וקנין זה מחזיר 45 שנה אחורה: "בועז גייס אותי בזמנו כדי להקים את 
קבוצת הכדורסל של בני יהודה ב'בית דני', ובהמשך ייסדנו יחד את הטורניר 
ע"ש דני מושביץ, בנו של יו"ר עלית דאז, מי שתרם את הכספים להקמת 
המרכז הקהילתי. 'בית דני' היה אחד העוגנים בחייו של בועז וזה התבקש 
לקיים שם את הטורניר. מנהל המרכז, שלמה רואימי, וצוותו עשו כל שלאל 

ידם כדי לספק אירוח בסטנדרטים גבוהים." 

כיאה למקצועיות שאפיינה את בועז, הקפידו כל הנוגעים בארגון הטורניר 
כדי לעמוד בכל קריטריון; תקנון מסודר  ופרט,  כל פרט  יתרה על  הקפדה 
שניסח ניר סביליה, הגרלת בתים מכובדת ומרגשת בניהולה של אורנה אבידן, 
מזכ"לית ארגון העובדים, שיפוט מהליגה הבכירה באליפויות קט-רגל, בארגון 
יהורם אלקובי, עזרה ראשונה באדיבות אריה רוקח מאגף הביטחון ותיעוד 
הטורניר לכל אורכו ע"י אבי ריינר, מנהל רשת סלולר. כחלק מההקפדה גם 
נפלו באיכותם  והפעילים, שלא  כל השחקנים  ייצוגיים עבור  נרכשו מדים 

ממדי נבחרות היורו האחרון.  

מי שניצחה על הפקת הטורניר, וטיפלה בקשיים ובבעיות שצצו לאורך הדרך 
ביצירתיות וביעילות, היתה מי שליוותה את בועז בעשור האחרון והיתה קרובה 
גם למשפחתו - מירה הורביץ, מנהלת משל"ט אגף שפ"ע: "היה מדהים לראות 
את רוח ההתלהבות הספורטיבית של כל כך הרבה עובדים ועובדות כמעט 
מכל האגפים והמחלקות בעירייה, כולם הגיעו מתוך כבוד לאיש ולאישיות 
שלו וזה מאוד ריגש. היה לנו חשוב לכבד את המשתתפים בחזרה והענקנו 
לכל אחד ואחת מהם שי - מחזיק מפתחות עם הטבעה "טורניר לזכרו של 

בועז סולמי, מאי 2016" וכמובן מדליות וגביעים לזוכים."    

על אף התחרותיות והמתח שהחל להתעצם ככל שהתקדמו השלבים, מעידים 
כולם כי לא היה שחקן אחד שלא שמר על הגינות וכבוד למעמד. 96 משחקים 
שהתקיימו במהלך חודשיים הסתיימו ללא פציעות וללא הרחקות של שחקנים. 

ונעבור למגרש:

סל"ע, משחק  אגף  נבחרת  נגד  איכילוב  נבחרת  א' שיחקו  דרג  גמר  בחצי 
נבחרת  ובמשחק  איכילוב,  לטובת   3:4 בבעיטות הכרעה  מותח שהסתיים 
אגף התברואה נגד נבחרת אגף חיובי ארנונה ומים - ניצח ללא קושי אגף 
התברואה 2:7. המפסידה במקרה זה, ששחקניה משחקים כדורגל להנאתם 

בשכונה, סומנה כהפתעת הטורניר. 

בחצי גמר דרג ב' שיחקו נבחרת אגף החופים נגד נבחרת חינוך מיוחד. המשחק 
העלה לגמר את אגף החופים עם התוצאה 1:3. המשחק השני הכניס מעט 
פיקנטריה לטורניר, כיוון ששיחקו בו נבחרת אגף שפ"ע נגד נבחרת אגף הפיקוח. 
מירה הורביץ ממארגני הטורניר, מנהלת את משל"ט שפ"ע בתפקידה, ולא 
נכחה במשחק כיוון שבעלה, הלל הורביץ, שיחק בנבחרת המתחרה. משחק 

זה הסתיים בתוצאה 0:2 לטובת אגף הפיקוח שעלה לגמר. 

בטורניר הנשים חולקו השחקניות ל- 8 קבוצות ללא שייכות אגפית, וגם 
בקרבן נרשמו משחקים צמודים, שהעלו שתי קבוצות מפתיעות לגמר: כלנית 

וצבעוני. מי שזכתה בטורניר בתוצאה 0:2 היתה קבוצת כלנית.  

משחקים לזכרו

הזוכות במקום השני

נבחרת הפיקוח העירוני, דרג ב'

הזוכות במקום הראשון

שחקני אגף התברואה ואגף חיובי ארנונה

עם המאמן עוזי אוטאצ'ישחקני המרכז הרפואי איכילוב - האלופים!

עם המאמן גיא שרעבי



שנה לזכרו של בועז טורניר קטרגל

יום הגמר נוהל כמו מבצע צבאי והוועדה ברשות יהורם אלקובי ובליווי צמוד 
ושוטף של יו"ר הארגון, רמי בן-גל, שקדה על הפצת הזמנות מכובדות, כרוז, 
דגלול, כיבוד, לוח זמנים כולל מהלך טקס הנעילה. חשש ומתיחות התערבבו 
בהתרגשות עקב סכסוך העבודה שהוכרז בעירייה ע"י ארגון העובדים, אך 
למרות רוחות המאבק הגיעה הנהלת העירייה לכבד את האירוע, ובראשם 
ראש העירייה, רון חולדאי והמנכ"ל, מנחם לייבה, שאף נשאו דברים לזכרו 

של בועז.    

עובדים, אורחים ובני משפחה רבים גדשו את האולם ב'בית דני', והקהל, 
שהגיע לחלוק כבוד לחבר יקר, לא הפסיק לעודד את הקבוצות וזכה ליהנות 
משני משחקי גמר ברמה גבוהה מאוד; בגמר דרג ב' זכתה נבחרת אגף הפיקוח, 
וגמר דרג א' שהסתיים בשוויון 1:1 בין איכילוב לאגף התברואה, הוכרע לבסוף 

בבעיטות הכרעה עם ניצחון לאיכילוב. 

את הגביעים, המדליות והשי למשתתפים, חילקו יו"ר הארגון, רמי בן-גל, 
חברי הנהלת הארגון, מנכ"ל המרכז הרפואי, פרופ' גמזו ובני משפחת סולמי. 

שרון סולמי, בתו של בועז ז"ל: "כשהתבשרנו על היוזמה לקיים טורניר לזכר 
אבא מאוד שמחנו והערכנו, אבל את עומק ההתרגשות חשנו רק כשהגענו 
ליום הגמר עצמו. עדיין קשה לנו לקלוט שאבא איננו, והמילים "על שם בועז 
סולמי ז"ל" שהתנוססו מכל עבר חידדו את העובדה שהוא לא אתנו, וזה מאוד 
עצוב וכואב. אבל ראינו את האהבה של כל הנוגעים בדבר וקיבלנו חיבוק גדול 
ומנחם מכל כך הרבה אנשים שהכירו את אבא בכל מעגלי החיים שלו, וזו 

הייתה החוויה חזקה ומחזקת.  
אין לי ספק שאבא היה גאה בטורניר הזה. הספורט היה חלק בלתי נפרד ממנו 
וזו הדרך הטובה והיפה ביותר להנציחו. לא יכולנו לחשוב על דרך מתאימה 

וראויה ממנה, ואנחנו עדיין מאוד מרוגשים מהמחווה." 

בנוסף להערכה העמוקה ולהוקרת התודה ממשפחת סולמי, התגמול לו זכו 
כל אדריכלי הטורניר היה חלקם ביסוד המפעל לזכר חבר קרוב שעשה עמם 
כברת דרך ארוכה והבטחתו של יו"ר ארגון העובדים, רמי בן-גל, שהטורניר 

לזכרו של בועז סולמי ז"ל יהפוך למסורת. 

בתמונות למעלה ובאמצע: בנות הנבחרת, בתמונות למטה: משפחת סולמי ומארגני הטורניר

כואבים ומתגעגעים התאספו החברים, המכרים, הקולגות ובני המשפחה לערב מרגש לציון 
שנה למותו, בטרם עת, של בועז סולמי ז"ל. דווקא ב'בית דני', המרכז שאותו קידם והוביל, 
ובין כל כך הרבה אנשים בהם נגע, הדהדה אישיותו המיוחדת של בועז, דרך שלל סיפורים 

שסיפרו הנוכחים - עליו, על מעשיו ועל דרכו האנושית בעולם. 

רמי בן-גל, יו"ר ארגון העובדים, ששיתף את הנוכחים בקושי שלו להוקיר 
בקצרה את זכרו של בועז, שהיה עבורו אישיות מיוחדת, שותף לדרך וחבר 
אישי, סיפר 3 סיפורים קצרים מהיכרותם והוסיף: "עמדנו מעל במה זו לפני 
4 שנים, באולם הזה, שהיה מלא מפה לפה כשבועז התבשר שוועד שכונת 
התקווה בחר בו ליקיר השכונה. כמובן שנרתמנו, גייסנו רבים מעובדי העירייה, 
ובועז ישב בשורה האחרונה באולם. ברגע שהוזמן לבמה, לקח את דבריו ויצא 

החוצה. זה היה בועז סולמי: צנוע, עניו ושקט."

בנו של בועז ז"ל, מתן סולמי, שיתף את הנוכחים ברגשותיו:  
"אם אבא שלי היה נכנס עכשיו ורואה את כולכם יושבים פה בטקס לזכרו 

הוא היה מסתכל עליכם ואומר: 'אין לכם מה לעשות אה? משעמם לכם'.

אם הייתם שואלים אותי לפני כמה שנים מה הפחד הכי גדול שלי, הייתי 
אומר לכם שהפחד הכי גדול שלי זה שיקרה משהו לאבא. זה כמובן פחד 
אצלי  אבל  להם,  קרובים  הכי  לאנשים  שיקרה משהו  אנשים,  טבעי של 
החשש הגדול היה שיקרה משהו ספציפית לאבא. לא לאמא, לא לאחיות 
שלי, אפילו לא שיקרה משהו לי. אני לא יודע למה הרגשתי ככה אבל אני 
חושב שהסיבה לזה הייתה שכל הדבר הזה שנקרא בועז סולמי, מבחינתי, 
היה טוב מדי בכדי להיות אמיתי. ואני חושב שהתחושה הזאת לא הייתה רק 
אצלי, היא הייתה אצל הרבה אנשים אצלנו במשפחה, ואולי גם אצל חלק 
מהאנשים שיושבים כאן הערב. מבחינתי אבא היה כל יכול. הוא היה הכי 
קליל, הכי בטוח, תמיד יודע מה להגיד, ובשבילנו הוא היה בעיקר המשענת 

הכי גדולה ונוחה שמשפחה יכולה לבקש. 

אני אגלה לכם סוד. לפעמים כשהייתי מגיע לאיזה אירוע משפחתי באיחור 
והייתי רואה שכרגיל כל מיני אנשים מקיפים ומדברים עם אבא שלי, הייתי 
מסתנן בין כולם, מגיע לאבא ולוחש לו איזה משהו באוזן. לא משנה מה, 
אם הוא בא עם האוטו או מתי הוא הולך, סתם משהו חסר חשיבות. הייתי 
עושה את זה קצת בשביל להשוויץ, כאילו להגיד לכולם: 'הלו, תירגעו, זה 

אבא שלי אוקי?..'

סיפורים  זה לשמוע  נפטר הדבר האחרון שרציתי  האמת שאחרי שהוא 
עליו. לא יכולתי לסבול את העובדה שאני אשמע איזשהו סיפור שאני לא 
מכיר עליו, ואני לא אוכל ללכת אליו ולהגיד לו, כמו שהייתי רגיל לעשות: 
'אבא בואנה ראיתי את ההוא, והוא סיפור ככה וככה ואז לחכות לתגובה 
שלו ולגרסה שלו לסיפור - שתמיד הייתה הגרסה שרציתי ואהבתי לשמוע. 
אז אתם יכולים להבין איזה משמעות יש לערב כזה של סיפורים מבחינתי.

על  סיפורים  בסימן  הוא  להגיד שזה מאוד סמלי שהערב  חייב  אני  אבל 
אבא שלי, כי מבחינתי אבא היה מספר הסיפורים הכי טוב שיש. מי שמכיר 
אותו יודע שהוא עשה את זה כל כך טוב, שהוא היה מרשה לעצמו לקחת 
ולחזור לסיפור  נקודה על הקיר  ולבהות באיזו  הפסקות באמצע הסיפור 
אחרי 2 דקות, ובינתיים מי שמקשיב רק מחכה בסבלנות להמשך הסיפור. 
ומי שהעז, בטעות, להתפרץ באמצע הפאוזה, זכה למשפט שאולי חלקכם 

מכירים: 'אתה רוצה להקשיב או שאתה רוצה לדבר?'

אני לא יודע איזה בועז כל אחד מכם הכיר. אבל אני רוצה לספר לכם שבשבילי 
הוא קודם כל היה הבנאדם הכי מצחיק בעולם. הוא היה הבנאדם היחידה 

במשפט אחד, לפעמים במילה אחת, היה יכול להצחיק אותי ברמה שהייתי 
צריך כמה דקות להתאושש. אני והאחיות שלי יכולים להעיד שגם ברגעים 
הכי קשים והכי כואבים בבית החולים הוא היה מסוגל לגרום לנו ליפול על 
הרצפה המגעילה הזאת של בית החולים מרוב צחוק. היכולת שלו לעשות 
את זה ברגעים הכי קשים שלו מלמדת על מי שהוא היה. אפילו ברגעים 
הבלתי אפשריים האלה הוא ידע לשמור על שמחת החיים שלו ושלנו, ועל 

תקווה לגבי מה שהולך לקרות. 

ביום ההולדת האחרון שלי בת דודה שלי כתבה לי מזל טוב בהודעה. היא 
כתבה שהיא יודעת שקשה לחיות בעולם בלי בועז, אבל חייבים להמשיך. 
היא כתבה מדויק. באמת שקשה לחיות בעולם הזה בלי בועז, כמעט בלי 
אפשרי להיות פה בלי האבא הסופר דומיננטי שהוא היה. אחרי שהוא נפטר, 
הדבר שהכי זכור לי הוא שכולם אמרו שצריך להמשיך, להיות חזקים וכו'. 
אני זוכר שכששמעתי את זה חשבתי שזו שטות. אני? אני אמשיך הלאה בלי 
אבא? בלי בועז? זה היה נשמע לי כמו בדיחה הזויה. אבל לחיים האלה יש 
דרך לקחת אותך איכשהו איתם, הלאה, ואתה לומד להמשיך, בין אם אתה 
רוצה או לא רוצה. אמנם כולנו לומדים כל יום לחיות בעולם הזה בלי בועז, 
אבל הנחמה היחידה היא שהוא היה כאן. ורואים אותו. אני רואה אותו בי, 
ובאחיות שלי, ובחברים שלו, ובאחים ובאחיות שלו, ובכל מי שהיה קשור 

אליו בדרך כזו או אחרת. 

ולסיום אגיד כך: אבא שלי לא היה מושלם, כי אין אנשים מושלמים, ואני 
בטוח שאפילו כאן הערב יושבים אנשים שלא תמיד ראו איתו עין בעין 
במקרים מסוימים. אבל אני כן יודע דבר אחד. אבא שלי תמיד שאף לטוב. 
לא רק בשביל עצמו, אלא גם בשביל הבנאדם שישב מולו. לא משנה מי הוא 
היה. הוא הבין שבנאדם הוא בסך הכל בנאדם, ואין סיבה ששני אנשים, לא 
משנה באיזו סיטואציה הם נמצאים, לא יוכלו לשתף פעולה. מבחינתו החיים 
לא היו משחק סכום אפס - אם אחד מנצח השני חייב להפסיד. מבחינתו 
כולם היו יכולים לנצח כל הזמן. אבל בשביל שזה יקרה כולם צריכים להיות 

יותר סבלניים ויותר קשובים, ועם קצת רצון לעזור. 

העובדה שהאירוע הזה בכלל מתקיים מעידה הכי הרבה על מי אבא היה 
בשביל אנשים. הרי אנחנו, המשפחה, לא ביקשנו את האירוע הזה. אבא שלי 
בטח לא ביקש את זה, אבל הוא מתקיים כי אנשים מרגישים צורך להשקיע 
מזמנם כדי לכבד את הזיכרון של אבא. והסיבה שהם עושים את זה היא כי 
הוא היה חשוב להם, מי שהוא היה ומה שהוא עשה, וזה מלמד הכי הרבה עליו. 
אני רוצה להודות לעירייה ולארגון, ולכל מי שטח ועמל על הערב הזה ובכלל, 
אנחנו כל הזמן מקבלים אהבה מהרבה אנשים שיושבים פה. אז תודה לכם, 

אני יודע שגם אבא מעריך את זה. תודה."

רמי בן-גל, יו"ר הארגון, סיים את דבריו ואמר: "בשנה האחרונה מאז לכתו 
של בועז ז"ל אני נחשף ליותר סיפורים מאשר הכרתי לאורך כל שנות פעילותו 
לצדי. הוא חסר לי יום יום ושעה שעה. המשרד שלו היה יתום במשך שנה, 
וכל פעם שאני חולף על פניו אני מחסיר פעימה, אין יום שאני לא מזכיר את 
שמו, אין יום שאני לא מספר לפחות סיפור אחד מפעילותו הברוכה. הוא 

חסר לי מאוד, הוא ילווה אותי עוד הרבה שנים. יהי זכרו ברוך." 

   שנה בלעדיו...
בועז סולמי ז"ל



סקטור בפוקוס סקטור בפוקוס

עובדי המוקד בפעולה שירות פירסט קלאס
לא דרושות יותר מכמה דקות של היכרות עם רפי אשכנזי, מני הרשטיק, עידו שרעבי, אופיר אנושי, עדי פרלסון 
למצוינות, שרוחשות  החתירה  ואת  העשייה  אנרגיית  את  היחידה,  גאוות  את  להרגיש  כדי  חדד  דורון  ובראשם 
וגועשות במוקד השירות העירוני - 106 פלוס. הכתבה שלפניכם מזמינה אתכם להכיר את העובדים שמאיישים 
את המוקד 24/7 - 365 ימים בשנה, שיש להם תשובה לכל שאלה, שמלווים לקוחות "יד ביד" עד לסגירת הטיפול 

בפנייתם, ושלמעשה עושים הכל כדי שכולנו נראה טוב יותר. 

זכוכית תמימה  דלת  העירייה, מאחורי  בבניין  קומה 1  בקצה המזרחי של 
למראה, פועם לב לבה של עיריית תל-אביב-יפו, חדר מבצעים קומפקטי אך 
עסוק ותוסס מאין כמוהו. את החלל חולקים 20 בעלי תפקידים, ובו ממוקמת 
גם "הצוללת" - ביתם השני של 23 נציגי שירות מקצוענים, שעובדים סביב 
השעון, 6 ימים בשבוע, ומחזיקים את מוקד השירות העירוני 106, מאז יום 
פתיחתו, פעיל וזמין בכל יום בשנה, כולל ביום כיפור, הן בשגרה והן בחירום. 
מוקד השירות העירוני 106 פלוס, כפי שהוא מוכר כיום, הוקם כמוקד עצמאי 
בשנת 1989 ומנה 5 נציגים בלבד, שקיבלו פניות בטלפון ופקס, בעיקר על 
מפגעי תשתיות. כיום, 60% בלבד מכלל הפניות הן קריאות שירות, שטיבן 
טיפול במפגעים ובתקלות שבמרחב הציבורי, היתר הן בקשות מידע בכל עניין 
שתעלו בדעתכם. ואתם כבר לא זקוקים לפקס, הודעות חשובות תקבלו באופן 
יזום במסרון, ופניות תוכלו להגיש באתר האינטרנט העירוני ובאפליקציה 

'דיגיתל מובייל'. 

עדי פרלסון, רכז המידע במוקד, מוביל תהליכי ניהול ידע שמטרתם להנגיש 
את המידע העירוני לנציגים. והוא מסביר: "היות ולעירייה אין מרכזיה, המוקד 
הוא הכתובת הראשונה לכל לקוח, וזה מצפה לתשובה על כל דבר ועניין: להגיע 
ליחידה מסוימת או לשוחח עם בעל תפקיד כלשהו, לדווח על מפגע בכל מקום 
בעיר, לדעת כמה תושבים בעיר, איך מנפיקים תו חניה, מתי מחלקה מסוימת 
מקבלת קהל, או מתי והיכן מתקיים אירוע כלשהו בעיר, אנשים שואלים מתי 
יחלו עבודות תשתית ברחוב שלהם, מתי ייפתח לתנועה כביש חסום, אפילו 
שואלים מה צבע הדגל בים ואם יש מדוזות. לא משנה מה שואלים, המטרה 

שלנו היא שלא יהיה נציג שישאיר פונה ללא מענה."

דורון חדד, מנהל המוקד: "המידע העירוני הוא אינסופי, מתחדש, מתווסף 
ומתעדכן כל הזמן, והתחזוקה שלו מצריכה מרדף אחרי המידע. עדי מנהל את 
המרדף הזה כתחרות בריאה בין הנציגים, כך שמי שמזהה מידע חסר זוכה 

בארוחה זוגית כפרס, והפרס שלנו הוא השבחת מאגרי המידע."

דורון, 53, מנהל את המוקד העירוני מ- 2014. הוא נשוי למירב, שבעצמה 
עבדה במוקד בעבר, אב ל- 6 ילדים, סבא ל- 3 נכדים והרביעי בדרך. "הגעתי 
לעירייה ב- 1986 ושימשתי במגוון תפקידי מטה ושטח באגף הפיקוח. למרות 
שהתנסיתי לא מעט בפעילות מבצעית אמתית, נוכחתי שגם במוקד הדופק 

גבוה והפעילות המבצעית מוגברת מאוד."

"המוקד מקביל בעיניי ליחידת 8200 בצה"ל, הוא אומר בגאווה, "אלה חבר'ה 
לתפקיד  ואהבה  רצון  מלאי  עם חשיבה חדשנית,  פעלתנים,  דומיננטיים, 
ולמטרות. זכיתי בצוות מגובש להפליא - מהעובד הצעיר ביותר, בשנות ה- 
20 שלו, ועד העובד המבוגר ביותר, בשנות ה- 60 שלו - כולם מדברים אותה 
שפה, וחולקים אותה תפיסת עולם מקצועית: חוויית השירות של הלקוחות 

נצרבת בתודעה שלהם, ולכן חשוב שנעשה כל שניתן כדי שזו תהיה חיובית."
 ,2005 במוקד מ-  עובד  אשכנזי,  רפי  כל מאמץ אפשרי.  עושים  אכן  והם 
ובשנה האחרונה משמש רכז נאמני ניקיון. רפי מסביר: "מדובר בכ- 3,000 
תושבים אכפתיים, החרדים לסדר, לניקיון ולבטיחות במרחב העירוני. הם 
טורחים ומדווחים באופן קבוע ושוטף על מפגעים, מטרדים, נושאים שיש 
לטפל בהם. חלקם אפילו מתמקד ומתמחה בתחומים כמו: תחבורה, בניה, 
גינות ציבוריות וכיו"ב. אני איש הקשר מולם, ומי שמקדם עבורם את הטיפול 

בבעיות שהם מציפים."

הניקיון,  נאמני  של  פעילותם  את  מעריכים  מאוד  "אנחנו  דורון: 
ברחבי  שלנו  הצופיות  העיניים  נוספים,  שטח  אנשי  הם  ומבחינתנו 
העיר. את הפעילות המבורכת הזו יזם שלמה להט ז"ל, ויישם מנהל 
יעקב כץ, רק שכיום הם לא ממלאים דוחות בשטח,  המוקד הקודם, 
אלא מעבירים פניות למוקד והכל מטופל במערכת העירונית. כאות 
הוקרה, אנחנו מזמינים אותם מדי שנה למפגש מכבד, בו הם מקבלים 

פירוט על העשייה וגם שי תודה." 

תפקיד נוסף במערך הארגוני של המוקד, שמשפר את השירות ואת חוויית 
הלקוח, הוא מתאם פעילות השטח. התפקיד בא לתווך ולגשר על פער, שנוצר 
לא פעם, בין הפונה לבין הגורם העירוני, שנשלח לטפל בפנייתו. מתאמי פעילות 
השטח, מגיעים פיזית למקום נשוא הפנייה, מוודאים שטופלה לשביעות רצון 

הפונה ולפי הצורך, מסייעים להשלמת הטיפול. 

זאת ועוד - לקוחות חוזרים, המקוטלגים במוקד על פי קריטריונים סדורים, 
מקבלים סיוע אישי וליווי "יד ביד" עד לסגירת הפנייה. במקום שהלקוח ירדוף 
אחרי העירייה, מסבירים במוקד, העירייה רודפת אחריו רק כדי לספק לו את 

השירות הטוב ביותר. 

בימים אלה מקיים המוקד פיילוט לשיפור השירות הניתן לציבור כבדי השמיעה. 
עד היום ניתן השירות באמצעות עמותות הפועלות בעיר ומתווכות למוקד 
פניות שכבדי שמיעה מעבירים אליהן, רק שהן זמינות עד השעה 18:00. במסגרת 
הפיילוט, מאפשר המוקד מענה של 24 שעות ביממה באמצעות פניות במייל. 
לא בכדי זוכה המוקד, זה 3 שנים ברציפות, בציון הגבוה ביותר בעירייה בסקרי 
שביעות רצון תושבים - 4.7 מתוך 5, וההישג גדול במיוחד לנוכח היקפי העבודה:

360 אלף קריאות שירות העביר מוקד השירות 106 פלוס ליחידות העירוניות 
במהלך השנה החולפת. כ- 2,200 שיחות ביום מקבלות מענה מנציגי השירות, 
המאיישים את העמדות מסביב לשעון, במשמרות בוקר, צהריים ולילה. מתוך 
7 שעות משמרת בממוצע, 6 מוקדשות נטו למענה שיחות. עבור הנציגים, 
המתמודדים עם כל סוגי הפונים וסגנונם, מדובר במאמץ בלתי פוסק להיות 

קשובים, אדיבים, סובלניים ומקצועיים. 

כדי שנציג יוכל להתחיל לטפל בפניות דרושה לו הכשרה בסיסית של כחודש 
ימים. אך למעשה, ההכשרה ממשיכה כשנה, והלמידה מעמיקה ומתרחבת 
כל הזמן. מעבר לתפיסת השירות שבבסיס פעילות המוקד, ומעבר להכרת כל 
המערכות הטכנולוגיות, על הנציגים לשלוט בתוכן כדי לתת מענה לכל פנייה.    

הרשטיק, סגן מנהל המוקד לתכנון, בקרה ושירות, הוא "רכש חדש"  מני 
באגף  12 שנים  חודשים, אחרי   3 כ-  לפני  הוא החל את תפקידו  במוקד. 
החניה. מני: "בניגוד ליחידות אחרות בעירייה, שעוסקות בתחום מסוים ולכן 
מתמקצעות ומתמחות בו, במוקד אנחנו נדרשים להתמחות בכל התחומים 
העירוניים. האתגר פה גדול ולא דומה לשום מקום אחר מבחינת כמות הידע 

הנדרש למילוי התפקיד."

 2,133 ו-  סדנאות  הכשרות,  בעזרת  לאפשרית?  כזו  הופכים משימה  איך 
תסריטי שיחה, המתעדכנים באופן שוטף, ומרכזים את כל המידע הדרוש 

לנציג במתן מענה. 

עדי פרלסון: "בעבר הנציגים היו צריכים לשנן את כל המידע, היום, בעזרת המערכות 
הטכנולוגיות שלנו, ובעיקר מערכת ה- crm, כל הבינה מעודכנת במערכת, והנציגים 
רק צריכים ללמוד איך לשלוף את המידע הנכון ובמהירות המירבית. במילים 

אחרות, המטרה שלנו בהכשרת הנציגים היא לתת חכה ולא דגים". 

על כל זאת מנצחים ארבעה מנהלי המשמרת - עובדים עם חלוקת קשב רחבה 
במיוחד, המנהלים את פעילות הנציגים, מטפלים באירועים חריגים, עונים 
לשאלות מקצועיות ומשיבים לשאלות בכירי העירייה, תוך התמודדות עם 
מספר רב של מערכות טכנולוגיות - CRM, מערכת עיקולי ארנונה, תיאום 
הנדסי, מערכת גרירת רכבים, מערכת רישוי עסקים, GIS, מערכת המוקד 

הישנה, תווי חניה, אאוטלוק, שרדוקס, תיעוד שיחות ועוד. 

עידו שרעבי, מכיר היטב את העבודה ב"צוללת", כמי שהתחיל כנציג שירות, 
עבר לתאם פעילות שטח וחזר ל"צוללת" כמנהל משמרת. כיום הוא מנהל 

צוות בכיר, וב- 6 השנים האחרונות משמש גם יו"ר ועד עובדי המוקד. 

עידו: "מערכת ה- crm שיפרה משמעותית את עבודת הנציגים, ועל כך צריך 
להודות ליו"ר ארגון העובדים, רמי בן-גל, לבועז סולמי ז"ל, לאורנה אבידן 
וכן לצוותי אגף המחשוב. הקמת המערכת נתקלה בקשיים רבים, תקציביים 
ואחרים, אבל בסופו של תהליך זכינו במערכת תפעולית שמשלבת את כל מערך 
המידע העירוני, ובעלת יכולות גבוהות לאין שיעור ממה שתוכנן במקור. מאז 
השקתה, בנובמבר 2015, עבודת הנציגים יעילה, שירותית ומקצועית יותר. 
זו מערכת שמאפשרת להתמקד בלקוח לחלוטין, וכל המידע שבעבר התרכז 
ונסמך על הזיכרון של נציגי השירות, כיום מעודכן ומתועד בתוך המערכת."

אופיר אנושי, עובד במוקד משנת 2000, והיחיד במצבת כוח האדם, שמילא 
את כל מגוון התפקידים במערך, למעט מנהל המוקד. כיום הוא מנהל צוות 
בכיר, המשמש גם רכז הדרכות בשיתוף ארגון העובדים. אופיר: "נציגי השירות 
ממלאים תפקיד שוחק. הם עובדים בשגרה של לחץ, לפחות 6 ימים בשבוע, 
עונים בממוצע ל- 14 שיחות בשעה, לא כולל שיחות יוצאות לטובת טיפול 
בפניות, מתמודדים עם פניות מאתגרות ועם פונים מאתגרים, ונמדדים לאורך 
כל המשמרת על פרמטרים רבים, בהם: זמן שיחה, זמן תיעוד השיחה, זמן 

הפסקה ועוד."  

"בתחכים שבוצע בנושא לחץ ושחיקה, הוא מספר, עלה כי במגזר העסקי 
נציגים  יש  יותר משנתיים. במוקד העירוני  לא  נציג שירות שורד בתפקיד 
ותיקים יותר וצריך לתמוך, לעודד ולסייע להם לשנות ולגוון את התפקיד 

שהם ממלאים. אנחנו משקיעים בזה הרבה משאבים ומאמצים." 

הדברים ניכרים בפועל: בשנתיים האחרונות נייד המוקד העירוני 9 עובדים 
וקלט 9 חדשים. שני מכרזים חדשים, שיתפרסמו באוקטובר, יכניסו לשורות 

שני עובדים נוספים. 

בין  או  בין תפקידים  רוטציה  כוח אדם.  לריענון  רבה  "יש חשיבות  דורון: 
יוצאים  וכולם  ומנוסה,  מקצועי  אדם  כוח  של  שימור  מאפשרת  יחידות 
נשכרים: העובדים שזוכים לאופק מקצועי ולביטוי יכולותיהם מחדש, היחידה 
המשחררת, היחידה הקולטת וכמובן גם הלקוחות. עובדים, שנשחקו בעבודת 
המוקד והתניידו למוקדים אחרים או ליחידות עירוניות אחרות, הפכו שגרירים 
של המוקד ברחבי העירייה, חיזקו את קשרי העבודה שלנו מול אותן יחידות 
ותרמו רבות מניסיונם, וכשעובד מחליף תפקיד בתוך המוקד אני בהחלט 

מרוויח עובד חדש".    

רפי אשכנזי, שהוזכר קודם לכן, הוא דוגמה להצלחה של מהלך כזה. עד לפני 
כשנה שימש כמנהל משמרת והיה במצב שחיקה עד כדי פגיעה בבריאותו. 
באחד ממהלכי הרוטציה שבוצעו במוקד מונה להיות רכז נאמני ניקיון ומאז, 
לדברי מנהלו וחבריו לצוות, הוא פורח, שואף להתקדם, מלא מרץ לתחום 

חדש של עשייה. 

ציפי נהרי, שהגיעה למוקד ממרכז פסג"ה לפני מספר חודשים, היא דוגמה 
כמי  עצמה  על  מעידה  היא  פרישתה,  את  תכננה  שכבר  אף  על  נוספת. 
ש"מתחדשת, לומדת ותורמת". ציפי, שבתפקידיה הקודמים עסקה בהדרכה 
ובהכשרת עובדים, גילתה בתפקידה החדש את לקוחות החוץ של העירייה, 
ואת חשיבות הטיפול בהם. "למרות הלחץ והעומס", היא אומרת, "המוקד 
הוא מקום תומך, מחייך, לומד ומלמד. מההנהלה ומטה - כולם נותנים כתף 

ופותחים דלת. אין הרבה מקומות כאלה בעירייה." 

המשנה  עם  משותפת  לעבודה  זכיתי  בתפקיד,  שאני  "בשנתיים  דורון: 
למנכ"ל, רובי זלוף ועם יו"ר ארגון העובדים, עו"ד רמי בן-גל וצוותו. עם 
כל המקצועיות, היחס חם ואישי. אורנה אבידן מבקרת אצלנו באופן שוטף, 
מכירה את הנציגים אישית, טופחת על השכם. זה מעלה את המורל, והנציגים 

מאוד מעריכים את זה." 

"לצד נושא כוח האדם ופרויקטים נוספים, הוא מוסיף, אנחנו מובילים יחד 
עם הנהלת העירייה והנהלת הארגון תהליכים רציניים ושיפורים רבים, בהם 
תכנון שדרוג סביבת העבודה לנוחה, מרווחת ומתקדמת יותר. נציגי השירות 
יושבים בחלל ללא חלון ובצפיפות גדולה, ואנחנו מתכננים לרווח את העמדות, 
לשפר את האקוסטיקה, לחדש את הריהוט וגם להוסיף שטח. בשיתוף הדוק 
עם ארגון העובדים השיפוץ המתוכנן ייצא לדרך בנובמבר 2016, ואין לי ספק 

שבסופו שביעות הרצון של  הנציגים תתבטא בעבודתם." 
מאת: בטי פטילון



מנהל בנעלי בית מנהל בנעלי בית

איש של אנשים
הוא נולד בשכונת התקווה, כילד להורים כבדי שמיעה, בגר והתחנך בפנימיית 'הדסים' ושירת בצה"ל 26 שנים. דבר 
מזה לא הצליח להקשיח את סמנכ"ל משאבי אנוש במרכז הרפואי 'איכילוב', שבי שמלו, שמתרגש מכל זר פרחים 
ומכל ברכת יום הולדת שנשלחת ב- sms  לעובדי בית החולים. אולי זו הרגישות הגבוהה לזולת, שפיתח בנסיבות 

חייו המיוחדות, ואולי זו השפעת ה"גירל פאואר", כפי שהוא מכנה את הרוב הנשי המוחץ במשפחתו הגרעינית.

למי שטרם הספיק להכיר, שבי שמלו, הוא סמנכ"ל משאבי האנוש במרכז 
הרפואי 'איכילוב' מזה כשנה. הוא נכנס לתפקיד, במקביל לכניסתו של המנכ"ל 
החדש, הפרופ' רוני גמזו, בתום שנתיים בהן כיהן כסמנכ"ל משאבי אנוש 
בתאגיד הבריאות. כפי הנראה, החפיפה והתיאום בין השניים לא מסתכמת בכך.

שבי: "כשפרופ' גמזו ואני נפגשנו לראשונה, הצגתי לו שקף ממצגת שאני 
מציג בהזדמנויות שונות. לא היינו צריכים יותר מהשקף הבודד ומספר דקות 
של שיחה, כדי להבין שאנחנו חולקים אותה תפיסה, הרואה 360 מעלות 
של העובד - משלב הגיוס והקליטה ועד אחרי הפרישה. לפרופ' גמזו יש 
הסתכלות קצת אחרת על בית החולים ועל עובדיו, והיא בהחלט משקפת 

את הערכים שאני שואף להטמיע."

לשידוך המוצלח בין המנכ"ל לסמנכ"ל אחראי למעשה הפרופ' גבי ברבש, 
בעודו מתכונן להתמודד  בדיוק  לשבי,  בית החולים לשעבר, שפנה  מנכ"ל 

לתפקיד אלוף משנה בחיל האוויר. הופתעת מהפניה?
"לא ציפיתי לזה, אבל לברבש לא אומרים 'לא'. אחרי שתי פגישות סיכמנו 
יום אחד בלבד אחרי סיום שירות של  26  ואכן התייצבתי,  שאתייצב, 

שנים בצה"ל".   

לא היה מצב אפילו לחמשוש?
"כסגן אלוף הייתי זכאי ל- 5 חודשי חופשה, אבל ברבש מאוד אינטנסיבי, 
אז הגעתי והתחלתי מהיום הראשון של האזרחות. למעשה, אני מרגיש 
שעברתי משירות צבאי בצה"ל לשירות אזרחי באיכילוב. הביטחוני התחלף 
בבריאותי, וכשמבינים את חשיבות הנושא עבור חייהם של האנשים, מבינים 

שזה בעצם המשך של שירות המדינה." 

את הקריירה הצבאית שלו, התחיל וסיים שבי בחיל האוויר. 26 שנים בהן 
מנהלה של  טייסת  בהם מפקד  ומעניין של תפקידים,  רחב  במגוון  שימש 
בסיסי חיל האוויר - רמון ופלמחים. התפקיד חולש כמעט על כל תחומי 
החיים בבסיס: דת, חדרי האוכל, משמעת, חינוך, כוח האדם ועוד.  אבל לשבי 

כנראה לא היה די בזה.  
"בשני הבסיסים הללו הקמתי מיזם של בית ספר פנימי, לחיילי הבסיס, 
לטובת השלמה או שיפור בגרויות. צוות המורים הורכב מקציני הבסיס, 
שהתנדבו ללמד מתמטיקה, אזרחות ואנגלית. זה פשוט עבד מצוין. צריך 
רק לדמיין את מפקד בסיס רמון למשל - טייס שסיים 5 יחידות לימוד 
בפיסיקה, מתמטיקה, מחשבים - מלמד כיתה של 20 חיילים, כדי להבין 

את העוצמה שבזה. זה חלום שהפך למציאות."

בחילות הירוקים תמיד לטשו עיניים להשקעה ולטיפוח שזוכים לו חיילי חיל 
האוויר, וזו בהחלט אחת ההשקעות שאינן מובנות מאליהן.

"זה נכון, והחיילים העריכו את ההשקעה הזו מאוד. הגענו למצב שחיילים 
וקצינים לא רצו לעזוב את הבסיס. כל מי שהיה שותף למיזם הזה הבין 
שההשקעה הזו באנשים חוזרת אליהם אלף מונים, לטובת המקום בו הם 

נמצאים, וזה מה שאנחנו מנסים לעשות גם ב'איכילוב'".

נראה שמבחינתך לא משנה מהו תחום העשייה ומהי המסגרת, המהות והמניע 
הם תמיד האנשים עצמם. 

לו.  הכי מתאים  הוא התפקיד שאני  היום  מרגיש שהתפקיד שלי  "אני 
אני מעורב בחיי האנשים סביבי ובחיי העובדים גם בעניינים הקשורים 

בחייהם האישיים. אם אגלה שלעובד יש בעיה בבית, אעשה הכל כדי 
לסייע לו, גם אם זה להיפגש עם ילדיו. לא נולדתי לתפקיד והעובדה 
שאני פה, מאפשרת לי להזדהות עם קשיים ואתגרים של אחרים ולתת 

דוגמה אישית מעצימה."

לפעמים דווקא מי שהצליח למרות נקודת זינוק חלשה, מתגלה כפחות סובלני 
לאנשים שמתקשים להתמודד.

"נולדתי לזוג הורים חרשים וכל חיי צפיתי בהתמודדות שלהם עם שיגרת 
החיים לצד מוגבלותם. זה, ללא ספק, עיצב אותי ואת אחיי. התבגרנו 
מהר, פיתחנו חוש אחריות ומידת הישגיות גדולה. ספגנו ערכים, שהיום 
בעיניי אין חשובים מהם - כולם שווים, לכולם מגיעה הזדמנות אמתית 
להוכיח את עצמם ומותר לגלות חולשה. לכן, כשעובד מגיע אלי ומשוחח 
איתי, אני יכול לקרוא אותו ולהבין אותו ואת מה שעובר עליו באמת." 

איך אתה מיישם את הגישה הזו ברמה המערכתית? 
"היום, תחום משאבי אנוש מתכלל נושאים רבים, וההסתכלות היא על 
גמזו,  פרופ'  הרוח החדשה שהביא  בזכות  הרבה התחדש  האדם השלם. 
ובעזרת הנהלת 'איכילוב' וארגון העובדים הצלחנו להוביל מהלכים חדשים. 
זיהיתי למשל, שפורשים וגמלאים לא מטופלים מספיק, אז יזמנו פעולות 
המחזקות את תחושת השייכות שלהם למקום שבו השקיעו את מיטב 
שנותיהם. לא מזמן סיימנו קורס פורשים ראשון וזה הישג חשוב בעיניי. 
דוגמה נוספת היא הכפלת התקציבים בשנה אחת לטובת קורסים מעשירים, 
מרחיבי ידע שנותנים גמול רוחני, ולא רק גמול השתלמות. זו בשורה של 

ממש שמאפשרת לעובדים העשרה וצמיחה משמעותיות." 

יש במרכז אלפי עובדים, ולכל אחד מהם סיפור אישי, שאיפה, בעיה. אפשר 
להגיע לכולם?

"המשפחתיות והקהילתיות תמיד היו חלק מ'איכילוב'. אבל גם פה ראינו 
הזדמנות להתחדשות. לדוגמה - עובדים מאושפזים. גם עובדי בית חולים 
נקלעים למצבים בריאותיים הדורשים אשפוז ולעתים אשפוז מתמשך. עד 
כה, הקשר איתם היה בלתי פורמלי, וולונטרי, אז הסדרנו את הנושא עם 
ביקורים קבועים ובדיקה שוטפת שמטרתה לברר למה הם זקוקים ואיך 

אפשר להקל עליהם ועל משפחותיהם בתקופת האשפוז."

אין ספק שעובדים יידעו להעריך תשומת לב כזו ממקום העבודה בעת 
אשפוז או פרישה. אבל איך מקיימים קשר שוטף, יומיומי שלא באירועים 

מיוחדים? 
"אנחנו פוגשים את העובדים משלב הגיוס והקליטה, ומאותו הרגע הקשר 
עובד חדש מקבל  כל  לנו לתת הרגשה חמה.  וחשוב  ורציף,  הוא שוטף 
כרטיס welcome שמזכה אותו בקפה ומאפה, מקבל ברכת יום הולדת 
לנייד האישי שלו ב- sms, מקבל מייל ממני ומהנהלת המרכז, מדי חודש, 
עם עדכונים שוטפים על קורסים שנפתחים, תהליכים ארגוניים חדשים, 
פיתוחים שונים בבית החולים ועוד. הוספנו אירועים ומפגשים מיוחדים 
שלא היו עד כה כמו מסיבת פורים לעובדים, ומדיניות ה'דלת פתוחה' של 
ההנהלה מאפשרת לכל עובד ועובדת לפנות אלינו גם בנושאים רכים - 

סוגיות מקצועיות ואישיות כאחד". 

אתה מרגיש שהצלחת בשנה הזו להכיר את עובדי בית החולים ולהתחבר 
אליהם? 

"בהחלט. הדבר הראשון שלמדתי להכיר הוא המחויבות המוחלטת שלהם. 
עובדים ששומעים על אירוע רב נפגעים ומגיעים לתת כתף מבלי שיוקפצו. יש 
לנו פסיכולוגית כזו, שבכל אירוע מגיעה מיוזמתה לתמוך ולטפל במשפחות 
שמגיעות לכאן. לאחרונה ביקשנו מהעובדים לכתוב לנו על קולגות  שלהם 
שפעלו באופן יוצא דופן, ודרך היוזמה הזו, אני מתוודע לעובדים מסורים, 
ערכיים, שעושים מעל ומעבר כדי לשרת את הציבור. אנחנו שולחים להם 
זר פרחים הביתה, ולהוקרת התודה הזו יש השפעה עצומה על העובד, על 
המשפחה בבית, על המחלקה. אני מעריך ומתרגש מכל סיפור כזה, באחת 
מהשיחות שקיימתי עם פרופ' גמזו אמרתי שביום שבו אפסיק להתרגש 

מדברים שכאלו, אצטרך לחפש מקום עבודה אחר."

קידום העובדים ורווחתם הם נושאים המטופלים גם על ידי ארגון העובדים, 
באמצעות הוועדים. האם המאמצים של כל הצדדים משתלבים? 

"מכיוון שהגעתי מצה"ל לא ידעתי בדיוק למה לצפות מהגוף שנקרא 'ארגון 
עובדים', ובתחילה חששתי. אפילו התוודיתי בפני רמי בן-גל בזמנו, שחשבתי 
במושגי נמל אשדוד, לא פחות. אבל כשנפגשתי עם אנשים כמו רמי, אורנה, 
קובי,  ענבל ושאר חברי הנהלת הארגון, מצאתי אנשים שמה שמניע אותם הוא 
רצון לקדם את העובד. זה בא לידי ביטוי במעשים. כל האירועים המושקעים, 
השי לחג, אירוע המתגייסים, שהתקיים השנה לראשונה והיה מאוד מאוד 
מרגש, מצביעים על עשייה ענפה למען העובדים, ונושאים אחרים כמו דאגה 
לרווחת עובדים במצוקה, סיוע אישי ולא רק ארגוני, מצביעים על דאגה כנה 
לעובדים. לדוגמא ועדי העובדים בבית החולים דואגים לארוחת חג בבתי 

עובדים הזקוקים לכך, ובעיניי זה אומר המון על הארגון הזה."

אחרי שלמדת להכיר את הארגון, את אנשיו ואת פועלם, יצא לך לפני מספר 
חודשים גם לחוות סכסוך עבודה. זה ערער משהו? 

"זה בסדר שלא תמיד רואים עין בעין, ובסוף השכל הישר מנצח. הדבר 
החשוב ביותר לטובת העובדים הוא לדעת שיש כתובת, ואני אומר זאת עם 
יד על הלב. שיתוף הפעולה עם הוועדים בתוך ביה"ח ועם הארגון הוא שקוף, 
רב שיח ויומיומי. אנשי הארגון מכוונים אל המשאב האנושי וברור כי טובת 
בית החולים מול עיניהם. רמי בן-גל ואני מצאנו שיח משותף, הנשען על 
כמה מכנים משותפים, ושנינו עוסקים באנשים למרות שבמקצוענו יכולנו 

לעסוק בתחומים אחרים. זו זכות לסייע ולתרום לאנשים". 

באילו תכניות אתם שותפים בימים אלה?
"שני דברים חדשים שאנחנו מובילים עם הארגון הם נסיעה של עובדי ביה"ח 
לפולין בראשה יעמדו בן-גל ופרופ' גמזו, והקמת בניין של 25 קומות ובו 
כ- 300 יחידות דיור מרוהטות לטובת העובדים. הבניין יאוכלס לקראת 
סוף השנה הבאה, וכמי  שאחראי על איוש הדירות, אדאג שיוצעו לכל 
הסקטורים ויאוכלסו על פי נחיצות העובד. מדובר בבניין מעוצב בסטנדרט 
גבוה, סביבו יטופחו גינות ציבוריות ויוקמו גני ילדים. זה אחד הפרויקטים 

הגדולים והמרגשים שלנו ואני צופה בהתקדמותו מדי יום."  

איכילוב מוביל בפרויקטים בסדר גודל מרשים. זו עוצמה שאין להרבה בתי חולים. 
אנחנו  הפסקה.  ללא  ומצוינות  חדשנות  מול  עצמו  את  בוחן  "'איכילוב' 
אדירה  חשיבות  לכך  ויש  ובמחקרים,  האשפוז  במתקני  רבות  משקיעים 
לרפואה ולבריאות במדינה. עם זאת, אנחנו תמיד משתדלים לשמור על 
חמלה, ערך שלעתים הולך לאיבוד בעולם החדשני. יש מהלכים חדשים 
שאני מאוד גאה בהם, כמו העסקת עובדים מעל גיל 40, העסקת פגועי 
נפש ובעלי נכויות. איכילוב הוא בית חולים שמעורב בקהילה והקהילה 
מחזירה לנו - 700 המתנדבים אצלנו היא הכמות הגדולה בארץ ובפער ניכר 

ממקומות אחרים, וזה לא מובן מאליו."

נשמע שאתה מוצא הנאה גדולה וסיפוק רב בעשייה שלך. ממה אתה נהנה 
בחיים הפרטיים? 

"בזמני הפנוי אני רוכב על אופני שטח, אבל החלום הכי גדול שלי הוא 
לאמן את מכבי תל אביב בכדורסל.  זה חלום ישן שאני חוטא בו לפעמים, 
ומצאתי לי שותפים רבים לחלום גם כאן בבית החולים. לאור המצב הנוכחי 

של הקבוצה יש לי חברים שחולמים שאני מאמן את מכבי..."

גם את החצי השני שלו מצא שבי בחיל האוויר. הוא נשוי לזיוה ולהם שלוש 
האוויר,  בחיל  ייעודית  לקצונה  ותצא  בספטמבר  התגייסה  הגדולה  בנות. 
השנייה,  בת 15, החלה לא מכבר את לימודי התיכון והקטנה תחגוג בקרוב 

בת מצווה. הם מתגוררים במודיעין עם הכלבה פיבי. 
"אני הגבר היחיד במשפחה ואין לי שום הנחות בזכות זה. אני קורא לזה 
ה"גירל פאוור", ואני אוהב את זה מאוד. אני מרגיש שהדרך שלי מקרינה 
על בנותיי. הן רואות כמה חברים ומכרים צברתי לאורך השנים, שמלווים 

אותי עד היום, וכמה אנשים פונים אלי מדי יום לקבל עצה או עזרה."

ממה אתם נהנים יחד? 
"מלטייל יחד בארץ ובעולם. אני מעדיף להשקיע את זמני במשפחה ובחוויות 
המשפחתיות שלנו. הערכים האלה טובים בעיניי על ערכים חומריים. אני 
מתכנן לבד את הטיולים שלנו, וכותב באתרים TripAdvisor ו"למטייל", 
זה סוג של תחביב שאני נהנה ממנו. לא מזמן קיבלתי הודעה על כך שיותר 

מ- 26 אלף גולשים קראו חוות דעת שכתבתי." 

יש חוויה מיוחדת מאחד הטיולים שלכם שאתה יכול לשתף בה? 
"כטיול בת מצווה לבתי הבכורה, תכננתי שבוע ימים מצפון הארץ ועד 
דרומה, שכלל יומיים בצפון, הענקת מתנה בארמון הורדוס, עצירה מתבקשת 
בכותל בירושלים, ביקור בים המלח וסיום במצפה רמון שבנגב. לא טיול 

פשוט, השקעה גדולה, אבל חייבים להשקיע כדי לראות פירות בעתיד."

יצא לכם גם לטפס על פסגות הרים או לחצות אוקיאנוסים? 
"אנחנו טסים ליעדים מדהימים בעולם, למרות חרדת הטיסות שלי, על אף 
שנותיי בחיל האוויר ואלפי שעות הטיסה שלי. למשל, שחינו עם דולפינה 
וצאצאה בהוואי, בבוקרו של לילה שלא אשכח. הגענו להוואי אחרי שחצינו 
חצי עולם והתמקמנו במלון יפיפה, ממש על חוף הים. די מהר התברר לנו 
שניתנה התראת צונאמי לאותו הלילה. כמצופה מכל ישראלי, הכנתי תיק 
קטן עם דרכונים, מים ודברים נחוצים בלבד, ולמרות שהדיווחים עסקו 
בעליית מפלס המים בכמה סנטימטרים ולא באיזו קטסטרופה, עמדתי 
על המשמר כל הלילה. עין אחת מול הדיווחים השוטפים בטלוויזיה ועין 
שניה מול חלון החדר הצופה לים - עד 06:00 בבוקר. רק כשהייתי בטוח 
שהנורא מכל כנראה לא יקרה, נרדמתי ל- 3 שעות והתעוררתי להמשך 

הטיול. החוויות הבלתי נשכחות האלה שוות הכל." 

איך חוזרים לשגרה של טיפול בעובדים אחרי חוויות שכאלה?
פועל  לפני 10 שנים, היה  זה כמו לחזור הביתה. אבי, שנפטר  "בשבילי 
מחלקת גנים ונוף בעיריית תל אביב, ואני מרגיש מאוד קרוב לעובדים. זה 

ממד נוסף לתפקיד ולקשר שלי עם העובדים, וסגירת מעגל עבורי." 

מאת: בטי פטילון
משפחת שמלו



איכילוב - חדר האוכלאיכילוב - חדר האוכל

על חשיבות המזון לתפקודו התקין של האדם כבר הכבירו מילים לאורך ההיסטוריה, ותפיסתו המפורסמת של 
נפוליאון לפיה 'הצבא צועד על קיבתו' אף הובילה להמצאה החדשנית - קופסת השימורים. אבל בחדר האוכל 
של המרכז הרפואי 'איכילוב' לקחו את העניין כמה ביסים קדימה עם מגוון עצום של מזון בדגש על תזונה טרייה 

ובריאה ובאמצעות קידמה טכנולוגית, לתפארת מטבחי ישראל. 

כמו:  אסוציאציות  בכם  מעלה  החולים'  בית  של  האוכל  'חדר  אם השלט 
מטבחים מוסדיים, חדרי אוכל המוניים, מזון תעשייתי וטעם תפל, כנראה 
שאינכם נכללים בין 1,700 העובדים, השבעים והמרוצים, שאוכלים מדי יום 

בחדר האוכל של המרכז הרפואי 'איכילוב'.

מדי בוקר, צהריים וערב נפתח חדר האוכל, ששופץ מיסודו לפני כשנה וחצי, 
על כל מכשיריו המתקדמים. את התפריט, הכולל מגוון רחב של מנות קרות 
ומנות חמות, מוזמנים הסועדים לבדוק בטרם יתפסו את מקומם - בפורטל 
בית החולים וכן על מסך פלזמה בכניסה לחדר האוכל. בעמדה זו ניצב גם 
על הארוחה שקיבלו,  מעמד אלקטרוני, המזמין את העובדים לתת משוב 
ולחטא את ידיהם, לפני ואחרי הארוחה, בהתאם לכללי ההיגיינה המוקפדים 

בכל בית החולים. 

משנכנסו לחדר האוכל, העובדים מוזמנים להעמיס על מגשית מסוגננת 
ממגוון הסלטים, התבשילים והתוספות שהוכנו עבורם, ולא מדובר בבחירה 
פשוטה. כמצופה מהמרכז הרפואי ומהעומד בראשו, פרופ' רוני גמזו, לשעבר 
מנכ"ל משרד הבריאות, מגוון המזונות כולל לחם בריאות לצד לחם אחיד, 
סלטים שאינם מתובלים לצד מתובלים, תבשילים שבושלו או תובלו בשמן 

זית וקנולה, מגוון קטניות עתירות חלבון ועוד ועוד.

נוסף על כך, הצטרף חדר האוכל ליוזמת 'שני ללא בשר', ובגזרת המשקאות, 
בוטלה השתייה המוגזת והממותקת שהייתה בעבר בלתי מוגבלת לכל דורש, 

וכיום היא מוצעת בתשלום מוזל. 

לכל פסטיבל הריחות, הצבעים והטעמים הזה אחראיים 68 עובדי המטבח, 
המוציאים 6,000 מנות מדי יום לעובדי בית החולים ולמאושפזים בו. העובדים 
מתפעלים את המטבח העצום, הכולל מספר מחלקות כמו מטבח ירקות בו 
נשטפים ונקצצים הירקות במגוון גדלים וצורות, מטבח בשר בו מטופלות 
מנות הבשר והעוף, קונדיטוריה המפיצה ריחות בורקס וקרואסונים למרחוק, 
מטבח דיאטה האחראי להזין את מי שעל פי הוראות הרופאים עליו להימנע 

ממרכיבים מסוימים בתזונתו וכן הלאה. 

שמעון תורג'מן, האחראי על מערך המזון במרכז הרפואי ויו"ר ועד עובדי 
המשק והמנהלה: "כל ההשקעה הזו היא כדי לתת לעובדים את ההרגשה הכי 
טובה שיש. תמיד לפנק, לפנק, לפנק. אנחנו מאמינים שעובד שמכבדים את 

הצרכים שלו יכבד את מקום העבודה שלו". 

מוטי פדידה, מנהל מערך המזון: "כאשר אנחנו מכינים מאכל או כל תבשיל 
זהו תבלין  ניקרא 'נשמה'.  והוא  שהוא יש חובה  להשתמש בתבלין הבית, 

מיוחד שמגיע רק מהלב ועושה את ההבדל."

ומזומן לתפעולו. לכשיבשילו  נוסף במטבח כולל חלל העומד מוכן  אגף 
התנאים להפעלת המיכון באגף זה, יעבור מטבח 'איכילוב' לשיטת 'בשל-
שיוצע  הקיים,  והרחבת התפריט  מנות  צנן'. השיטה מאפשרת הקפאת 
כל סועד בבית החולים לבחור לעצמו, מתוך  יוכל  כך  'הלקוח'.  לבחירת 
מגוון המנות בתפריט, כמו בכל מסעדה, את המנה בה חשקה נפשו. הפצת 
המנות לסועדים ברחבי בית החולים תתבצע בשיטה דקדקנית ומתקדמת, 
כשעל כל מגשית יודפס שמו של הסועד, מזמין המנה. אוכל של בית חולים? 

לא בדיוק מה שחשבתם.  

תרצו לשמוע על מנות 
הספיישל שלנו?

טרי, טעים, מגוון ומזיןחדר האוכל ממתין לסועדים



פרס המצוינות בעבודה ע"ש יהושע כצמן, הניתן זה 8 שנים ברציפות, הוענק השנה לליאור מזרחי, 
עבורו,  וראויות  מכובדות  והכרה  הוקרה  ומים.  ארנונה  לגביית  באגף  שטח  גביית  יחידת  מנהל 

ובתזמון חגיגי - בשנת הבר מצווה לעבודתו בעירייה.   

טקס ההוקרה המסורתי לעובדים על מצוינות בעבודה, ומעמד הענקת 
פרס העובד המצטיין ע"ש יהושע כצמן - מראשוני מקימי ההסתדרות 

במרחב תל-אביב-יפו, התקיים בתאטרון "הבימה" ביולי 2016.

המשמעותית  לתרומתם  ולהערכה  להוקרה  ביטוי  שכולו  באירוע 
והמבורכת של עובדים לקהילה ולחברה, הוענק הפרס לליאור מזרחי, 

מנהל יחידת גביית שטח באגף לגביית ארנונה ומים בעירייה. 

בדברי ההמלצה שכתב עליו מנהל האגף, גל פרויקט, נכתב:
"ליאור מנהל מקצועי ומוכשר בעל תודעת שירות גבוהה. במסגרת 
שינוי  מחוללי  ואירועים  עבודה  תהליכי  פרויקטים,  יוזם  תפקידו 
בעל  הוא  אפשר'.  'אי  שאין  לכך  דוגמה  מהווה  ליאור  וחדשניים. 
פתיחות מחשבתית, מחויבות לעשייה ובעיקר לעובדים. ליאור ניחן 
במנהיגות אישית, הנותנת מענה וקשב לכולם. אין ספק שהוא מהווה 
דוגמה אישית לעובדיו מחד ומחויב לקידום תכניות עבודה מאידך. 

ללא ספק - מצטיין!" 

ליאור, המשמש גם יו"ר ועד עובדי האגף, כלל לא ידע שהוגש כמועמד לפרס 
על ידי יו"ר ארגון העובדים, רמי בן-גל. "קיבלתי שיחה מנציג ההסתדרות 
שביקש שאשלח תמונה ומסמכים" הוא מספר. "רק כשהסביר לי לשם מה, 
לעכל את  כדי  ימים  לכמה  נזקקתי  הופתעתי.  ומאוד  מדובר  במה  הבנתי 
הבשורה עם עצמי עד שסיפרתי על כך לאחרים. זו התרגשות גדולה מאוד 

עבורי ועבור משפחתי".  

ליאור: "אני מאוד נרגש מההוקרה ומההערכה שאני זוכה לה עם קבלת פרס 
המצוינות מטעם ההסתדרות. זו הפעם הראשונה שבה אני זוכה בפרס כזה 
בכל שנותיי בעירייה, וזה לא מובן מאליו עבורי. הגעתי לאגף הגבייה ב- 2003 
כעובד מן המניין, ולמעשה הייתי עובד השטח היחיד באגף. כשנתיים לאחר 
מכן, התחלתי בהקמת יחידת השטח אותה אני מנהל כיום. התחלנו כיחידה 
בהתהוות עם 10 עובדים, הפכנו תוך 5 שנים ליחידה מתוקננת עם 20 עובדים, 
בן-גל, נסיים מהלך  רמי  יו"ר הארגון,  ובחודשים הקרובים, בתמיכתו של 
של רה ארגון ומבנה היחידה ישודרג. העובדים שלי מתמודדים יום יום עם 
משימות מאתגרות מול סרבני תשלום ובעלי חוב, תוך דגש על שירות אדיב 
ללקוחות, וב- 2010 קיבלנו את פרס הצוות המצטיין העירוני. כמה שהייתי 

גאה לזכות בפרס עם הצוות, אני גאה לזכות בפרס האישי עכשיו." 

זו השנה השנייה בה מעניקה הסתדרות המעו"ף פרס לעובד מצטיין ומחולל שינוי, כהוקרה פומבית למי שפרץ 
דרך, הצטיין בתפקידו ותרם תרומה ייחודית במקום עבודתו. השנה, התשואות מגיעות ובגדול ליעקב מימוני, 

ממונה אדמיניסטרטיבי במחלקה לשירותי חינוך במנהל החינוך של עיריית תל-אביב-יפו. 

פרס  במרכז  המעו"ף, התקיים השנה  מרכז הסתדרות  הכינוס השנתי של 
לשלום, ב- 30 ביוני, במעמד נשיא המדינה לשעבר, שמעון פרס ז"ל ויו"ר 
ההסתדרות, אבי ניסנקורן. את המעמד החגיגי כיבדו גם יו"ר האופוזיציה, ח"כ 
יצחק )בוז'י( הרצוג, יו"ר מרכז השלטון המקומי, חיים ביבס, יו"ר הסתדרות 

המעוף, ארנון בר-דוד ומכובדים נוספים. 

בין הרצאתו של מארגן הכינוס, בר-דוד, על מגמות ההסתדרות ויעדיה לשנת 
2016, לבין הרצאתו של פרופ' ירון זליכה בנושא כלכלת ישראל והשפעותיה 
על עובדי המגזר הציבורי כיום, התקיים טקס הענקת הפרס לעובד המצטיין 
ומחולל השינוי, כרגע מרגש ומכונן, אשר נותן במה מכובדת ומכבדת לעובדים 

ראויים, המהווים דוגמה. 

את הפרס כאמור קיבל השנה יעקב מימוני, ממונה אדמיניסטרטיבי במחלקת 
שירותי חינוך במנהל החינוך. במחלקה כ- 420 עובדים העוסקים במתן שירותי 

ניקיון, אחזקה ובטיחות למוסדות החינוך העירוניים. 

יעקב עובד בעירייה כ- 19 שנים ולמעשה ממשיך את הוריו שעבדו אף הם 
במחלקה לשירותי חינוך שנים רבות. הפרס הוענק ליעקב על מקצועיות, 
יעילות ויזמות שהוא מגלה בתחום עיסוקו ועל פעילותו הענפה להעצמת 
עובדים. בדברי ההמלצה של מנהל האגף לשירותי חינוך, שלמה זוהר, נכתב:

את  משפר  קדימה,  מהלכים  כמה  החושב  יצירתי,  מנהל  הינו  "יעקב 
שיטות עבודתו חדשות לבקרים ומפעיל חשיבה ותושייה בכל מעשיו. 
הוא פועל רבות למען העובדים, בדגש על קידומם והשכלתם, ומשמש 
בו  הרואים  השירות,  עובדי  ע"י  מאוד  מוערך  יעקב  רוחני".  "אב  להם 

דמות לחיקוי ומופת."

שלמה זוהר: "יעקב ראוי לפרס ולכל סופרלטיב שנאמר עליו, שכן מדובר 
בעובד שכל עניינו - עבודה ודאגה לפרט. בסיוע ארגון העובדים, יזם מודל 
להעצמת עובדים הכולל פתיחת כיתות לימוד להשלמת השכלה וקורסים 
מתאפיינת  התנהלותו  וכל  החינוך,  שירותי  לתחום  ייחודיים  מקצועיים 
ברגישות, במקצועיות ובמסירות חסרת תקדים, הראויה לציון מיוחד. הוא 

תמיד זמין וקשוב לכל העובדים, ומסייע להם ללא פשרות."

"התבשרתי על הבחירה בי לעובד מצטיין ומחולל שינוי רק יומיים-שלושה 
לפני האירוע", מספר יעקב. "קיבלתי טלפון מיו"ר ארגון העובדים, רמי בן-

גל, שפתח את השיחה ב: 'מברוק!', הוא למעשה בישר לי שהוא המליץ עלי 
לקבל את פרס המכובד. מאוד שמחתי והתרגשתי, שכן מדובר בפרס ארצי, 
שמקבלים 10 עובדים נבחרים מכל רחבי הארץ. התרגשתי במעמד עצמו, 
ומהזכות  כל השמחה מהמעמד  ולצד  רבים,  בנוכחות מכובדים  שהתקיים 
שניתנו לי, אני שמח בעיקר לראות את השינוי שחוללנו במחלקה ב- 9 השנים 
שאני בתפקיד. 99 אחוז מהעובדים השלימו השכלה ו- 70 אחוז סיימו גמול 

ב'. זה השינוי שקידמתי ואני מאושר שהוא תפס חזק."  

מצטיין בשטחרוחות של שינוי

עם ארנון בר-דוד

חיבוק משפחתיעם אופיר אלקלעי ובר-דוד

עם גרשון גלמן, יו"ר ההסתדרות במרחב תל אביב וציון אלגריסי, יו"ר האיגוד המקצועי במרחב תל אביב

ההסתדרות במרחב תל אביבהסתדרות המעו"ף



סיפורו של בנייןפסקי דין

טבעי שהעיר העברית הראשונה, שחגגה השנה יום הולדת 107, תתהדר בכמה וכמה מבנים היסטוריים, הטומנים 
בחובם את סיפור ההתיישבות העירונית והקמת המדינה. אבל אין הרבה מבנים שהפכו מיתולוגיים כמו 'בית צעירות 
המזרחי', שהוקם כחלק מהמפעל החלוצי, גויס ל'מחאת האוהלים' ונחנך השנה כדור הבא של המרכזים הקהילתיים. 

המבנה המיוחד והמרשים ברחוב דב הוז 16 - 18 הוקם ב- 1938 ביוזמת ארגון 
נשות המזרחי באמריקה, כדי לשמש כ'בית חלוצות' ויועד למגורי העולות 
ארצה. בפועל, צרכי הישוב הכתיבו אחרת ורובו שיכן את ילדי עליית הנוער 
מגרמניה. 15 חדרים בלבד הוקצו לחלוצות, שהתגוררו 3 בכל חדר. במהלך 
מלחמת העולם השנייה, עת התדלדלה העלייה כמעט לחלוטין, הוסב רובו 
של הבניין לבית ספר מקצועי. בראשית אפריל 1948, כחודש לפני הכרזת 
העצמאות, התקיימו בו ישיבות הוועד הפועל הציוני בהן הוחלט על הרכב 
'מנהלת העם' ו'מועצת העם', שהפכו לאחר הקמת המדינה למוסדות השלטון 

הראשונים של ישראל בתל אביב.

ארבעה עשורים שימש המבנה כפנימייה ובית ספר מקצועי לבנות, פעל בו 
תיכון עירוני ט"ו והוכשרו בו מורות למלאכה, תזונה, כלכלת בית ואופנה. 
ובשימושו  למורות,  הוא אכלס את מכללת תלפיות   1993  - בשנים 1977 

האחרון את הנהלת רשת אמי"ת, בשנים 1995 - 1999.

זו ועד 2011, עת פלשו למבנה פעילים חברתיים במסגרת המחאה  משנה 
החברתית, עמד המבנה שומם. העירייה ניסתה לשווקו לתקופת זמן מוגבלת 
אותו  שייעדה  )תב"ע(, משום  עיר  בניין  בתכנית  המוגדר  ציבורי  לשימוש 
אליו משפחות  למשוך  החל  האזור, אשר  עתידיים של  ציבוריים  לצרכים 
צעירות, אך הצעות לא מתאימות ועלויות השימור שהגיעו לעשרות מיליוני 

שקלים עמדו בדרכה למימוש. 

פעילי המחאה החברתית פונו מהמבנה על ידי המשטרה, וב- 2013 יזמה 
העירייה הליך שיתוף ציבור חדשני וראשון מסוגו, שהזמין את התושבים 
להשתתף בקביעת עתידו של המבנה. התושבים הוזמנו, להשמיע את דעתם 
ולהשפיע על אופי הפעילות שיאפיינו את המקום, בהפנינג חגיגי שהתקיים 
במתחם, ובהמשך ב"זירת התייעצות" אינטרנטית. את הדיאלוג המתמשך 
והמעמיק הובילו אגף קהילה, נוער וספורט ובית הצעירים מזא"ה 9, במשך 

מספר חודשים עם כ- 2,000 תושבים.  

26.5 מיליון שקלים הקצתה העירייה לשיפוץ המבנה המיתולוגי, ששימשו 
פנימי  לנכים, לשיפוץ  להחלפת התשתיות, לחיזוק שלד המבנה, להנגשתו 

וחיצוני של המבנה ולשיקום החצר. לאחר עיבוד הצעות התושבים הוגדר 
המקום כדגם חדשני של מרכז קהילתי, שישמש מרכז העניינים של השכונה, 

מקום המפגש של הקהילה וספק שירותי הפנאי. 

בחזון שהציגה העירייה לתושבים נמסר: "המרכז יציע שירותים ופעילויות 
לכלל האוכלוסייה בכל הגילאים ויאפשר הגעה ירוקה נוחה ברגל ובאופניים 
בזכות מיקומו בלב שכונת המגורים. מטרת המרכז להיות הבית הציבורי של 
תושבי השכונה ולכן יעוצב בהתאם. יחד עם פעילויות מסורתיות יותר כמו 
חוגים, קורסים והרצאות יציע המרכז החדש מגוון שימושים משולבים חדשים:

• "הסלון" - מרחב ציבורי ובו ספות, שולחנות קפה, ספרים, אינטרנט, פינות 
קריאה ועוד לשימוש חופשי. בנוסף יפעל במרכז בית קפה קטן.

• "חדר עבודה" - חלל משותף לעבודה או ללמידה, לבד או בקבוצה, לקיום 
פגישות עבודה או ישיבות. מרחבים ליוצרים ולאמנים -חללים קטנים לשימוש 
לתקופות ארוכות יחד עם חדרים רב תכליתיים לחזרות הרכבים ושחקנים.

• מרחב להורים צעירים - הרצאות, מפגשים, פעילויות משותפות עם הילדים 
וכו' להורים צעירים ולהורים שבדרך. 

• 4 כיתות גן חדשות.

רון חולדאי, ראש עיריית תל אביב-יפו: "בשנים האחרונות אנו משקיעים 
מאמצים ומשאבים רבים כדי לחזק את הקהילתיות בעיר ולהנגיש את מירב 
השירותים לסביבתו של כל תושב ותושב במה שאני מכנה "קיבוץ בעיר". 
במסגרת זו אנו מחזקים את רשת המרכזים הקהילתיים ומרחיבים אותה הן 
במרכז ובדרום העיר ויוצרים, יחד עם התושבים, דגם חדש לשותפות וקהילתיות. 
המרכזים החדשים יציעו לתושבים בית שני, בלב שכונות מגוריהם, יחד עם 
מגוון רחב של פעילויות, חללים לעבודה, אירועים חברתיים ומתקנים וכלים 
שיאפשרו להם להוביל פעילות מקורית ועצמאית בקהילה. את הדגם החדש 
ניישם באזורים נרחבים של תל אביב-יפו, כאשר אחד המרכזים הראשונים 
יהיה בבית צעירות מזרחי ההיסטורי בדב הוז הנותן מענה לגידול המשמעותי 

במספר הצעירים והמשפחות הצעירות באזור זה".

• בסיוע לשכת דובר העירייה

בג"ץ אברהם קוריצקי נגד בית הדין הארצי לעבודה,
ניתן ביום 13.10.2015:

בשנת 2003 תוקן חוק הפיקוח על הביטוח, וכתוצאה מכך הותקן "התקנון 
לאחר  הוותיקות.  הפנסיה  קרנות  האחיד" אשר החליף את תקנוניהן של 
כניסתו לתוקף של התקנון האחיד החלו הקרנות להשתתף בתשלום גמלה 
למבוטחים, שהסכם הרציפות חל עליהם ופרשו לגמלאות משירות המדינה 
פי שיטת החישוב שהונהגה ב"תקנון האחיד"  והרשויות המקומיות - על 
במקרה של מעבר מקרן לקרן. בעקבות כך, חלה הפחתה משמעותית בסכום 

הגמלה החודשית שקיבלו )או ציפו לקבל( המבוטחים. 

בג"צ פסק כי הסכם הרציפות לא בוטל והוראותיו לא שונו עם תיקון חוק 
הפיקוח על הביטוח ועם התקנת "התקנון האחיד" מכוחו, כמפורט להלן. חוק 
הגמלאות מקנה למבוטחים שהסכם הרציפות חל עליהם זכות "קשיחה", 
בעלת מאפיינים מעין קנייניים. כל עוד לא חל שינוי בהוראות הסכם הרציפות, 
בהסכמת הצדדים לו או בחוק או מכוח הסמכה מפורשת בחוק – בהתאם 
לפרוצדורה המתאימה לכך ותוך שמירת תנאי פיסקת ההגבלה – אין לפגוע 

בזכויות מוקנות של גמלאים.

על תנאי  אינטרס ההסתמכות של העובד  בג"צ את  עוד מדגישים שופטי 
עבודתו )והזכות לקבל פנסיה בכלל זה( כאינטרס בעל משקל, שראוי להתחשב 

בו בעת הכרעה במחלוקות הנוגעות לתנאי העבודה. 

בג"צ פרופ' גביש נגד הכנסת, ניתן ביום 21.4.2016:

לשוויון,  הזכות החוקתית  נפגעת  אכן  הכפויה  כי במשטר הפרישה  נפסק 
הנגזרת מהזכות החוקתית לכבוד האדם. אולם, הפגיעה עומדת בדרישות 
ולכן הסעיף  וחירותו,  יסוד: כבוד האדם  פסקת ההגבלה שבסעיף 8 לחוק 

אינו פסול מבחינה חוקתית.

במקרה זה, יש בכוחו של הסדר גיל פרישת חובה להגשים את תכליותיו, 
שלהם  התעסוקתי  הביטחון  ושיפור  עובדים  של  כבודם  על  הגנה  שהן: 
במשק עד לפרישה; מתן אפשרות למעסיק לנהל את כוח האדם במקום 
העבודה, בפרט במקומות עבודה מאורגנים בהם העובד נהנה מקביעות; 
קידום הגינות בין-דורית – שילובם וקידומם של עובדים חדשים במקומות 

עבודה ספציפיים שבהם מספר מקומות העבודה מוגבל.

בחינה  בסיס  על  חובה  פרישה  חלופת  כי  עוד,  קבע  העליון  ביהמ"ש 
וכן שפגיעתה  אינדיבידואלית, תביא למניעת הגשמתה של תכלית החוק, 
של החלופה בזכויות לא תהיה פחותה מפרישת החובה המעוגנת כיום בחוק. 
כמו כן, בית המשפט הדגיש, כי העדפת המחוקק את המודל של פרישה כפויה 
מחמת גיל על-פני מודלים אחרים נסמכת על שיקולים סבירים, שאינם מגלים 

מקום להתערבות בימ"ש. 

לסיכום: בחירת המחוקק במודל של פרישה כפויה מחמת גיל משקפת בחירה 
מושכלת בין אפשרויות שונות. לנוכח מכלול היתרונות והחסרונות, בחירה 

זו אינה חורגת ממתחם המידתיות הרחב הנתון למחוקק בנסיבות העניין.

מנחם נפתלי נגד מדינת ישראל –
 משרד ראש הממשלה, ניתן ביום 10.2.2016:

בית הדין קבע כי העסקה פוגענית היא התנהגות מטרידה ומשפילה שאינה 
פיזית, המופנית כלפי עובדים באופן חוזר ונשנה. חומר הראיות שהוצג לבית 
הדין העלה תמונה עגומה ביותר לגבי המתרחש במעון ראש הממשלה בכל 
הנוגע לאופן העסקת עובדים, סביבת העבודה שהם חשופים אליה, היחס 
אליהם והשמירה על כבודם ועל זכויותיהם. בין היתר ננקטו נגד העובדים 
דרישות כגון החלפת בגדים בתדירות גבוהה כדי לשמור על היגיינה; טענות כי 
הם אינם סטריליים; נזיפות חוזרות ונשנות בשל עניינים שוליים; השתלחויות 
בעובדים והעלבתם; יחסי אנוש בלתי ראויים; סירוב של גברת נתניהו לפנות 
באמבולנס עובדת שהתעלפה ועוד. ראיות אלו מספיקות די להגיע למסקנה כי 
קיימת העסקה פוגענית במעון. בנוסף לכך התייחס בית הדין לשעות העבודה 
במעון בית ראש הממשלה, שהיו רבות ובלתי סבירות וחרגו לעתים רבות 
ממסגרת השעות שנקבעה מלכתחילה לעובדים. בית הדין קבע כי דרישה 
מן העובד לעבוד שעות עבודה רבות, ובכלל זה היעדר דפוס עבודה קבוע 
ומסודר המאפשר לעובד לתכנן את סדר יומו, לשהות עם בני משפחתו, לנוח 
מעמל יומו, ולתכנן את פעילויותיו בשעות הפנאי, אף הוא בגדר העסקה 
פוגענית. בית הדין מדגיש כי נכון ליום הפסיקה הצעת החוק למניעת התעמרות 
בעבודה עברה בקריאה טרומית בלבד וטרם נכנסה לתוקף, אולם אין בכך כדי 
למנוע הגשת תביעות בגין עילה זו, ואף פסיקת פיצוי למי שנפגעו ממנה. על 

כן בית הדין פסק פיצוי על סך 80,000 ₪ בגין עגמת נפש.

נוסף בסך של  פיצוי  נפתלי  כי המדינה תשלם למר  בנוסף,  בית הדין קבע 
75,000 ₪, בגין הפרת הוראות חוק הודעה לעובד )תנאי עבודה(, תשס"ב- 

2002 ובגין הטעיה.

בעריכה של: עו"ד יובל ברוק ממשרדה של נעמי לנדאו

חידושי הפסיקה שחשוב שתתעדכנו בהם חלוץ מהיסוד

לפני השיפוץ

אחרי השיפוץאירוע שיתוף הציבור



פורסם בעיתון

גדולה בהרבה של ימי חופשה ממה שמתחייב בחוק, לצד אפשרות לצבור עד 
55 ימי חופשה שאותם ניתן לפדות בכסף.

גם עבור ימי המחלה ניתן לקבל בשירות המדינה תשלום החל מגיל 50, לפי 
נוסחה מורכבת שמגדילה את שיעור הפיצוי עם הגיל ועשויה להגיע לפיצוי 
הציבורי  המגזר  העובדה שעובדי  עבודה.  ימי  של 240  למקסימום  השווה 
מקבלים שכר עבור ימי מחלה, היא אחת הסיבות לכך שניצול ימי המחלה 
במגזר הציבורי גבוה בהרבה מאשר במגזר הפרטי. סיבה אפשרית נוספת 
לכך היא שבמגזר הפרטי העובדים חוששים שניצול מוגזם יפגע בתדמיתם 

בעיני הממונים עליהם.

החשש הזה מוביל אל ההטבה העיקרית הגלומה בתעסוקה בשירות הציבורי: 
הקביעות, המוענקת עדיין באופן אוטומטי, בדרך-כלל לאחר חמש שנים 
בשירות המדינה. המדינה מנסה בשנים האחרונות להגדיל את היקף השכירים 
המועסקים בחוזים אישיים, אך גם עובדים אלה, מודים באוצר, נהנים מקביעות 
דה-פקטו, במקומות שבהם הם מוגנים על-ידי ועד עובדים חזק. הקושי לסיים 
את העסקתם של עובדים בא לידי ביטוי במספר הפורשים משירות המדינה 
בשל "אי-התאמה" - הנאמד בכמה מאות בשנה, שברירי אחוז מתוך כ-71 

אלף השכירים המועסקים במשרדי הממשלה.

הקביעות מגינה לא רק מפני סיום העסקה, אלא גם שומרת על תנאי העבודה 
הבסיסיים - מה שמחייב את המדינה להשיג את הסכמת העובדים לכל שינוי 
ארגוני. "הדנ"א הנוכחי מייצר מצב שבו אנחנו מתבקשים לשלם לעובדים 
בשיפור שכר ותנאי עבודה, כדי לקבל את הסכמתם לכל שינוי - אפילו אם 
מדובר בשינויים שמטרתם להקל על העובדים", אומר אמסלם, "זה מצב לא 
בריא, כי התפקיד של הממשלה הוא לשפר ולייעל - ואם שני הפרמטרים האלה 
לא פועלים חלק, אז משהו לא בסדר בשיטה. זה מייצר רתיעה מכניסה לתהליך".

את שוויה הכספי של הקביעות כמעט בלתי אפשרי לאמוד, בעיקר משום שהוא 
משתנה עם הגיל. "הנושא של קביעות כמעט לא רלוונטי בעיני עובדים צעירים, 
אבל הופך להיות שיקול קריטי עבור עובדים לקראת גיל 50", אומר אמסלם.

הוויכוח על זחילת השכר מפלג את הכלכלנים
השכר החודשי הממוצע לשכיר בישראל חצה בחודש יוני האחרון לראשונה 
את קו ה-10,000 שקל ועמד על 10,078 שקל ברוטו )במחירים קבועים(. השכר 
בישראל זוחל לאט למעלה: לאחר שעלה ב-2% ב-2014, רשם השכר עלייה 
בקצב שנתי של 3% ברבעון הראשון של השנה, שנחלשה ברבעון השני לקצב 
של 1.7%. אך עדיין, רמות השכר הנוכחיות במשק גבוהות רק במעט מאלו 

שנרשמו בשנת 2000, כלומר לפני 15 שנה.

מדוע השכר "תקוע"? השאלה הזו הפכה לאחד ממוקדי המחלוקת העיקריים 
בין הכלכלנים בארץ. גישת הזרם המרכזי היא, שהשכר בישראל עולה בהתאמה 

מלאה לפריון העבודה, או התפוקה לעובד. לפי גישה זו, עליית השכר האיטית 
משקפת את בעיית הפריון הנמוך של העובד הישראלי. מחקר, שנערך באחרונה 
בבנק ישראל, הראה, כי התפתחות השכר במשק תאמה את התפתחות הפריון, 

אך רק כשאלה נמדדו לאורך טווחים ארוכים של 20 שנה ומעלה.

על ממצאי המחקר הזה נמתחה ביקורת על-ידי פרופ' יוסי זעירא מהאוניברסיטה 
העברית, שטען שבחירת שנת תחילת המדידה על-ידי עורכי המחקר בבנק 
ישראל הייתה מניפולטיבית. לטענת זעירא, המגמות ארוכות-הטווח מראות 

שהגידול בשכר בישראל אינו מדביק את קצב הגידול בפריון.

לאן נעלם אם כן ההפרש? זעירא סבור, כי הפער שנוצר היתרגם לעלייה ניכרת 
בשיעורי הרווחיות של הפירמות במשק. במילים אחרות, כוח המיקוח של 
העובדים בישראל מול המעסיקים הלך ונחלש בשנים האחרונות - והמעסיקים 

ניצלו זאת כדי להגדיל את חלקם בעוגה.

"זעירא צודק לגבי העולם המערבי בכלל, וארה"ב בפרט", אומר ד"ר מיכאל 
שראל, לשעבר הכלכלן הראשי באוצר וכיום ראש פורום קהלת לכלכלה. "בשני 
על חשבון  גדל  בעוגת ההכנסה הלאומית  נתח ההון  העשורים האחרונים 
ההכנסות מעבודה. בארה"ב רואים בבירור ירידה משמעותית בחלקם של 
העובדים בעוגת ההכנסה הלאומית, על-רקע העברת תהליכי ייצור למדינות 
כמו סין, קוריאה-הדרומית וטאיוואן. בישראל, לעומת זאת, המגמה הרבה 

יותר מתונה".

אז מהו ההסבר לקיפאון בשכר?
"מבחינה סטטיסטית, הנתון של שכר ממוצע במשק אולי לא עלה, אבל מבחינה 
כלכלית - התמונה שונה לחלוטין. קודם כל, מפני שנתוני השכר הממוצע 
הירידה  בגלל  עלה,  כן  דווקא  נטו  בזמן שהשכר  ברוטו,  לשכר  מתייחסים 
במסים ישירים )כגון מס הכנסה, ע' ב'(, שהקלה במיוחד על מעמד הביניים.

"הטעות השנייה נובעת מכך ששיעור התעסוקה בישראל גדל בשנים האחרונות 
יותר מבכל מדינת OECD, כשקבוצות חלשות יחסית נכנסו בשכר הרבה 
יותר נמוך משכר הוותיקים. הרוב הגדול נכנסו ברמות שכר נמוכות - וזה היה 
אמור להוריד את השכר הממוצע בזמן שההכנסה למשק בית דווקא גדלה, 
כתוצאה מהצטרפות מפרנס נוסף למשפחה. לכן, אם השכר הממוצע לא ירד 
כתוצאה מהצטרפות העובדים החדשים - זה רק מפני שהשכר של מי שכבר 

היה בתוך שוק העבודה עלה, והעלייה הזו קיזזה את הירידה".

הקשר בין גובה השכר לשיעור ההתאגדות
קיים קשר   - לד"ר שראל  זעירא  פרופ'  בין  בנקודה אחת שוררת הסכמה 
בין גובה שכרם של עובדים בסקטור מסוים לבין שיעור ההתאגדות שלהם 
באיגודי עובדים. כך למשל, רמת ההתאגדות בסקטור השירותים העסקיים 
עומדת על 11%, והשכר על 9,401 שקל )2012(; בתעשייה שיעור ההתאגדות 
עומד על 21%, והשכר 11,020 שקל; ובבנקאות על 32%, והשכר 13,341 שקל. 
השכר הגבוה ביו תר במשק הוא בסקטור החשמל והמים, ששיעור ההתאגדות 
בו עומד על 88% והשכר הממוצע - על 18,594 שקל. לשכר הגבוה בסקטור 

החשמל והמים, יש כמובן הסבר נוסף.

"אפשר לחלק את כוח המיקוח של התאגדויות עובדים לשלוש רמות", אומר 
שראל, "במגזר העסקי לוועד העובדים יש בבסיס אינטרס משותף עם המעסיק, 
והוא לשמור על רווחיות החברה, כדי שזו לא תגיע לפשיטת רגל. בסקטור 
הציבורי אין זהות אינטרסים כזאת, והוועד לא מודאג מכך שהמעסיק יפשוט 
רגל. המקרה הקיצוני ביותר הוא של ועדי עובדים בחברות ממשלתיות, שמהוות 
מונופול טבעי - שם עוצמת הוועד מוכפלת, כיוון שהשבתת החברה יכולה 

לגרום נזק שהפוליטיקאים לא יוכלו לעמוד בו".

השכר זה לא הכל: למה הישראלים
חולמים לעבוד במגזר הציבורי?

האטרקטיביות של השירות הציבורי מזנקת - יעיד על כך הביקוש לכל מכרז שנפתח על משרה פנויה ■ הסבר אחד 
לכך טמון בשיפור הניכר בשכר ובתנאים הנלווים שמציעה היום משרה בשירות הציבורי לעומת הסקטור הפרטי

לשירות הציבורי בישראל אין כידוע תדמית זוהרת. בעולם, שבו הציפייה 
מ"מצליחנים" היא לעשות כסף גדול בשוק הפרטי, נתפסת קריירה במשרד 
ממשלתי כסוג של ברירת מחדל. אבל הנתונים מעידים שבשנים האחרונות 
השתנה משהו: הביקוש למשרות בשירות המדינה גואה משנה לשנה. ב-2014 
התמודדו מעל 137 אלף איש על משרות במסגרת המכרזים שפרסמה נציבות 
שירות המדינה - עלייה דרמטית של 67% לעומת מספר המועמדים ב-2013 
)כ-83 אלף(, וגידול של 265% לעומת מספרם ב-2012 )כ-37 אלף איש(. על 
כל משרה בשירות המדינה המוצעת במכרז פומבי, התמודדו ב-2014 לא 

פחות מ-56 מועמדים.

גידול במספר המשרות  לזינוק במספר המתמודדים, הוא  ההסבר הראשון 
המוצע במכרזים - אך זהו הסבר חלקי, כיון שמספר המשרות גדל בשנים 
האחרונות ב-34% בלבד. הסבר אחר, שמעלה נציבות שירות המדינה, נעוץ 
על הגשת  במעבר למערכת מקוונת להתמודדות במכרזים, שהקלה מאוד 
מועמדויות. אבל גם לאחר שני ההסברים האלה קשה לחלוק על המסקנה 
שמדובר במהפך של ממש בהעדפות הקריירה של הציבור, או לכל הפחות 
בעלייה דרמטית באטרקטיביות של חלק גדול מהמשרות בשירות הציבורי.

אחד ההסברים לזינוק באטרקטיביות של השירות הציבורי, יכול להיות השיפור 
הניכר בשכר ובתנאים הנלווים שמציעה היום משרה בשירות הציבורי לעומת 
הסקטור הפרטי. השינוי הבולט ביותר של השנים האחרונות הוא בגובה השכר. 
בציבור רווחת עדיין התפיסה, אשר לפיה מי שיבחר בקריירה במגזר הממשלתי 
ייאלץ להסתפק בשכר נמוך יותר מזה שיקבל כשכיר בשוק הפרטי - כחלק 
מחבילה שכוללת הטבות אחרות, שאינן אפשריות בשוק הפרטי, ובראשן 

כמובן הביטחון התעסוקתי והקביעות.

אבל הנתונים מפריכים את המיתוס כמעט לחלוטין. נכון, השכר הממוצע 
המדינה,  עובדי  של  יותר משכרם  גבוה  עדיין  הפיננסי  ובסקטור  בבנקים 
אם כי לא בהפרש ניכר. נכון, השכר בהיי-טק גבוה יותר, אם כי שם בעיית 
הביטחון התעסוקתי חריפה במיוחד לבני 40 ומעלה. ונכון, ברמות השכר 
יכול להתחרות במשכורות העתק  הגבוהות ביותר, הסקטור הציבורי אינו 
שמציע המגזר הפרטי למנכ"לים ולחברי הנהלה בכירה. אבל - וזה "אבל" 
גדול מאוד - הרוב המוחלט של השכירים בסקטור הפרטי מרוויחים הרבה 

פחות מעמיתיהם במגזר הציבורי.

על-פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שכרו הממוצע ברוטו של שכיר 
בחברה לא-פיננסית )כולל חברות ממשלתיות( מגיע כיום לכמעט 10,000 
שקל לחודש, בעוד שכרו של שכיר במגזר הממשלתי עומד על 12,714 שקל 
יותר. כשמוציאים  גדול אף  - כלומר פער של כמעט 30%. למעשה הפער 
עובדי  ואת  )מצד החברות(  עובדי החברות הממשלתיות  מהמשוואה את 
הרשויות המקומיות )מצד הסקטור הציבורי(, מתברר ששכרו הממוצע של 
שכיר בחברה פרטית לא-פיננסית עומד על 9,219 שקל )נכון לסוף 2014( 
בממוצע  הלאומיים השתכר  במוסדות  או  במשרדי הממשלה  בעוד שכיר 
13,121 שקל לחודש - פער של 42% )!(. בבנקים ובחברות הפיננסיות השכר 
הממוצע עומד על כ-16 אלף שקל, כך שהפער בין עובדי המגזר הזה לבין 

פקידי הממשלה עומד על אלפי שקלים בודדים.

טסים על אוטומט
כיצד הגיעו השכירים במגזר הממשלתי לרמות שכר כה גבוהות? על-פי נתוני 
הממונה על השכר באוצר, צמח השכר במגזר הציבורי ב-26% משנת 2009 - 
קצב מהיר כמעט כפליים מעליית השכר בסקטור העסקי שעלה לאורך אותה 
תקופה ב-14%. מדד המחירים לצרכן עלה בשש השנים האחרונות ב-10%.
הסיבה הראשונה והמוכרת יחסית לכך, היא הסכמי השכר החדשים, שהביאו 
לעלייה ניכרת בשכרם של המורים, הרופאים וקבוצות נוספות בסקטור הציבורי. 
סיבה נוספת - מוכרת הרבה פחות - קשורה לאינפלציה האפסית בשנים 
הציבורי השכר מתעדכן  במגזר  הוא מציאות שבה  לכך  האחרונות. הרקע 
באופן פחות גמיש מאשר בשוק הפרטי, וכל שינוי בשכר מחייב מו"מ ארוך 
בין הממשלה וארגוני העובדים. לכן, בהסכמי שכר היסטוריים נקבעו מנגנוני 
העלאה אוטומטיים, שנועדו לצמצם את השחיקה השוטפת של השכר )כתוצאה 

מהאינפלציה( בין הסכם שכר אחד לשני.

מדובר, למשל, בעליית שכר שנתית קבועה של 1% המוענקת לכלל עובדי 
המגזר הציבורי )1.5% לבעלי תואר שני ומעלה( ובעלייה אוטומטית בדרגות, 
המגדילה אף היא את המשכורת. בדיקה שערך הממונה על השכר באוצר, 
קובי אמסלם, הראתה, כי התוספות האוטומטיות האלה העלו את שכרם 
של עובדי המגזר הציבורי בכ-1.77% לשנה בשנים האחרונות; וזאת, כאמור, 
בנוסף לתוספות השכר האחרות. "בשנים האחרונות אנחנו נמצאים בסביבת 
אינפלציה נמוכה מאוד, והמנגנונים האוטומטיים מביאים לכך שהעלייה בשכר 
בשירות המדינה היא בשיעורים הרבה יותר גבוהים מאשר במגזר הפרטי", 
אומר אמסלם, "משום כך, יש לדעתנו חשיבות רבה בהתאמת התפתחות 

השכר לסביבת האינפלציה הנמוכה".

לקביעות אין מחיר
השכר ברוטו הוא הרכיב הבולט בהשוואה בין משרה בסקטור הציבורי למשרה 
הסקטור הפרטי, אך תהיה זו טעות גדולה להתייחס אליו כאל רכיב יחיד. 
לשורת ההטבות והזכויות המתלווים לשכר ברוטו יש שווי כלכלי שאינו מגולם 

בשכר ברוטו, גם אם לעתים קשה לכמת אותו.

חלק מההטבות יכולות להיות בעלות משמעות כלכלית רבה. קחו למשל הטבה 
כמו קרן השתלמות, המוענקת באופן אוטומטי לעובדי מדינה בעוד שבסקטור 
הפרטי היא ניתנת בסלקטיביות רבה. חישוב פשוט יראה, שעובד בשירות 
המדינה המשתכר שכר ממוצע יצליח לצבור בקרן ההשתלמות שלו במשך 30 
שנה סכום של מעל 1.75 מיליון שקל )בהנחת ריבית שנתית נמוכת סיכון של 
3%(. להמחשה, אפשר לומר, שקרן ההשתלמות "שווה" דירת מגורים נוספת 

לשכיר שבחר בקריירה ממשלתית.

למגזר  עבור המצטרפים  לפני עשור  נסגרה  לפנסיה תקציבית  ההצטרפות 
הציבורי. יחד עם זאת בפנסיה הצוברת נהנים שכירי המגזר הציבורי משיעור 
גבוה יחסית של הפרשת מעביד )החל מ-13.5%, לעומת 12% כמקובל בסקטור 
הפרטי(. בנוסף נוהגת המדינה גמישות בהכרה בתוספות שכר לפנסיה. תוספות 
שכר אחרות )ראו טבלה( כוללות תוספת ביגוד, תשלום דמי הבראה המחושב 
לפי שווי גבוה יותר ליום הבראה ומספר גבוה יותר ממה שמכתיב החוק, כמות 

פורסם בעיתון



עזור לעזור

הקבוצה הצעירה, שהוקמה מחדש רק בעונה שעברה, מתחילה לצבור הישגים ולהוכיח את יכולותיה. אחרי מקום 
ראשון בספורטיאדה, מקום ראשון בליגה למקומות עבודה, ומקום שני בטורניר ע"ש בועז סולמי, הוסיפה הקבוצה 
לארון הגביעים גם גביע מטורניר בינלאומי שהתקיים בספרד. ועל זה אמרה כדורגלנית העבר האמריקאית, מיה 

האם: "מי שאמר שניצחון זה לא הכול, לעולם לא ניצח".  

ניצחון.  לא תמיד אפפה את קבוצת הכדורגל של עיריית תל-אביב הילת 
הקבוצה פורקה לאחר שנים של פעילות, בעיקר בשל גילם המבוגר של שחקניה, 
שלא התאים לליגה, ובשל מגמה מתמשכת של הישגים נמוכים. לאחר ניסיון 
להקימה בשנית, באופן זמני לטובת ייצוג במשחקי קט רגל, התגייס לעניין 
ברצינות יו"ר ארגון העובדים, רמי בן-גל, ולקבוצה נקלטו שחקנים צעירים, 

המשחקים בליגות הרשמיות הנמוכות. 

כבר מהעונה הראשונה לפעילותם החלו החבר'ה להוכיח את כושרם ואת 
כישרונם. מלווים במאמן רוני אהרון, במנהל נתנאל  מוסלי ובאפסנאי דוד 
מאיר, ששיחקו בשעתם בקבוצה הוותיקה, החלה הקבוצה בהובלת הקפטן, 

נמרוד מחני, לצבור הישגים וניצחונות בזה אחר זה. 

לאור התנהלותה הספורטיבית המכובדת  פחות מכך  ולא  לאור ההצלחה 
של הקבוצה, זכו השחקנים בהזדמנות לייצג את העירייה בטורניר בינלאומי 
למקומות עבודה. הטורניר התקיים ביוני האחרון בקוסטה בראווה שבספרד, 

והשתתפו בו קבוצות מספרד, איטליה, ישראל ועוד. 

אורנה אבידן, מזכ"לית ארגון העובדים, וראש המשלחת: "כשהציעו לי להצטרף 
לטורניר כדורגל היססתי מאוד, אבל בדיעבד אני יכולה לומר שנהניתי מכל 
דקה ודקה. נהניתי מהחברותא, מהרוח הספורטיבית, מהמשמעת ומהמחויבות 
של השחקנים למטרה, מהיחס המועדף שקיבלתי כאישה בין 20 גברים וכמובן 

מהגאווה הגדולה שחזרנו אתה."  

קוסטה בראווה, או בתרגום לעברית "החוף הפראי", הוא רצועת חוף יפיפייה 
בצפון חבל קטלוניה  שבספרד, אשר משתרעת לאורך הים התיכון עד הגבול 
הצרפתי. לא הים, לא השמש, לא הבריזה ולא הסנגרייה הטעימה הסיטה את 
השחקנים ממטרתם. חדורי מוטיבציה הם ניצחו במשחקים, העפילו לגמר 

וניצחו בו. וזהו. הגביע הוא שלנו. 

נמרוד מחני, קפטן הקבוצה: "הנסיעה הייתה חוויה קבוצתית מדהימה, אבל 
יותר חשוב בעיני מחוויית הנסיעה, זו העובדה שעשינו את העבודה והבאנו 
כבוד לתל אביב. זו הזדמנות להודות לארגון העובדים שעמד מאחורינו והלוואי 

שנדע משחקים מוצלחים כמו אלה ועוד הישגים רבים." 

שיחקו אותה
מדור הספורט

חיוך של מנצחים יצוגיות במיטבה

הנבחרת עם אורנה אבידן, נתן מוסלי ורוני אהרון

גובה ההלוואה יינתן על פי מבחן הכנסה נטו כמפורט:

• עד הכנסה של 4,000 ₪ נטו, תינתן הלוואה של 5,000 ₪.
• מהכנסה של 4,000 נטו ועד 5,000 ₪ נטו, תינתן הלוואה של 7,500 ₪.

• מהכנסה של 5,000 ₪ נטו ומעלה, תינתן הלוואה של 10,000 ₪.

יהיה  יותר משנתיים,  ולא  לפחות שנה  זמני החבר בעמותה, העובד  עובד 
זכאי להלוואה בגובה 2,500 ₪. עובד זמני העובד מעל לשנתיים, יהיה זכאי 

להלוואה בגובה 5,000 ₪.

ערבויות:
• עמית קבוע בפנסיה תקציבית יחתום על טופס לסילוק הלוואה מקופה 

אישית לפיצויים ותגמולים.
• עמית קבוע בפנסיה צוברת יחתים שטר חוב.

• גמלאי - יחתים ערב על שטר חוב. על הערב להתלוות ללווה בעת הגשת 
הבקשה ולהצטייד בתעודת זהות ותלוש משכורת.

תקופת החזר ההלוואה תהיה בין 12 ל -24 חודשים.

שיעורי הריביות בהלוואות עמותת עזור לעזור:

• הלוואות עד 5,000 ₪ יחויבו בריבית פריים - 0.75% ,כלומר 0.85%
• הלוואות מעל 5,000 ₪ יחויבו בריבית פריים - 0.25% ,כלומר 1.35%
• הלוואות שהחזרתם מעל 24 חודשים יחויבו בריבית פריים + 0.25%,

   כלומר 1.85%

נציגי  בה חברים  סוציאלית  ועדה  פועלת  לעזור  עזור  לצד הנהלת עמותת 
העובדים, נציגי גמלאים ועובדי רווחה. כל עמית רשאי להגיש בקשה בכתב 

למענק או להלוואה חריגה.

הוועדה הסוציאלית שוקלת בקשות העמיתים, בהתאם לשיקוליה המקצועיים 
ובהתאם לסמכות שניתנה לה בתקנות 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 לסיוע לבני משפחה 

של חולים כרוניים להוצאה חריגה וחד פעמית.

'משען'  גם סיוע בשיכון בבתי אבות של  לעזור מעניקה  עזור  עמותת 
בחולון ובנאות אפקה. לעמותה מספר חדרים בבתי האבות ודמי הכניסה 

הינם 60 אחוז מהסכום אותו קובעת 'משען'.

קריטריונים למתן הלוואות
מעמותת "עזור לעזור"

קבלת קהל בעמותת "עזור לעזור"
מתבצעת בימים:

ראשון ורביעי, בין השעות 15:30-8:30
בימי שני וחמישי, בין השעות 13:30-8:30

בימי שלישי אין קבלת קהל

אחראית ההלוואות בעמותת "עזור לעזור"
שרה ארואס, בטלפון: 03-5210612

בקשות להלוואות ניתן להגיש
אף באמצעות קיוסק המידע העירוני

באתר האינטרנט של העירייה.



תגמולים

השינוי במדיניותה הכלכלית של צ'ילה החל בשנות ה-70 של המאה העשרים 
והקיף תחומים רבים בכלכלת המדינה. לאורך המאה העשרים ועד אמצע שנות 
השבעים, נקטה צ'ילה בקו כלכלי שמרני וביורוקרטי   . תקנות ונהלים רבים 
שהונהגו מיתנו את הצמיחה במדינה  , התחום הפנסיוני נשלט בידי קבוצות 
לחץ שונות, כך שמספר מצומצם יחסית של חוסכים נהנה מתנאים פנסיוניים 
משופרים ביחס לשאר אזרחי המדינה. כל אלה הנציחו את מעמדה הכלכלי 
הנחות של צ'ילה בקרב מדינות אמריקה הלטינית וגרמו לרמת אינפלציה גבוהה .

מאמצע שנות השבעים, עברה מדיניותה הכלכלית של צ'ילה מספר שינויים, 
בהם השינוי בשוק הפנסיוני הנחשב לאחד מהבולטים. השליטה בשוק זה 
הופרטה והחוסכים זכו לחופש פעולה בבחירת מסלולי השקעתם. חברות 
פרטיות הורשו לייצר מוצרים פנסיוניים ולשווק אותם לציבור הרחב. שינוי 
זה עורר את שוק ההשקעות במדינה וגרם לצמיחה מהירה בשנים שלאחר 
מכן, במיוחד לאורך שנות השמונים. החלק הפנסיוני של המודל יושם ב-4 

בנובמבר 1980 על ידי שר העבודה והרווחה של צ'ילה.

בניהול  אינו מתמצא  הפנסיוני  החוסך  לפיה  עולם  המודל מאמץ תפיסת 
הסיכונים הנדרשים לקבלת תשואה אפשרית בתיק ההשקעות שלו. כמו כן, 
שינויים במאפייני החוסך, כגון עליה בגיל, דורשים את התאמת החיסכון 
הפנסיוני לרמת סיכון נמוכה יותר. החוסך הממוצע לא ישכיל לבצע שינויים 

אלו, כך שנדרשת התערבות חיצונית במערכת הפנסיונית.

על פי הנחה זו, המודל קובע כי בגיל צעיר עדיף להשקיע בקרנות בעלות רמת 
סיכון גבוהה יותר שכן בטווח הארוך הסיכוי לקבלת תשואה עולה. מנגד, 
בגיל מבוגר וככל שהחוסך מתקרב לגיל הפנסיה מסלולי ההשקעה העדיפים 
יהיו סולידיים יותר, כך שמובטח לחוסך )הקרוב לגיל הפנסיה( שחסכונותיו 
משנות עבודתו לא ייפגעו. המעבר בין המסלולים יבוצע באופן אוטומטי ללא 
צורך בהתערבות מצד החוסך, אך עם זאת המודל יאפשר לחוסכים המודעים 

לסיכון לשנות את מסלולי ההשקעה שלהם.

משנת 2010 פרסם משרד האוצר בישראל מספר טיוטות של תקנות בנושא 
יישום המודל הצ'יליאני תחת השם 'המודל החכ"ם' )חסכון כספי מותאם(, 
אולם התקנות לא הובאו לאישור ועדת הכספים של הכנסת ומועד הביצוע 
נדחה מספר פעמים. מחלוקת התעוררה סביב הדרישה של חברי כנסת ושל 
פורום החוסכים לפנסיה בישראל להנפיק אגרות חוב מיועדות בשיעור גבוה 
יותר למסלולים לחוסכים המבוגרים, בעוד האוצר סירב להגדיל את הנפקתן. 
בנובמבר 2014 הציג משרד האוצר טיוטה עדכנית של חוזר המכיל את המודל . 
לאחר שנתקבלו הערות של גופים שונים, בראשם פורום החוסכים לפנסיה 
בישראל, פרסם משרד האוצר בפברואר 2015 הנחיה מחייבת למימוש המודל 

בישראל החל בינואר 2016.

בהתאם להנחיה של משרד האוצר, הנהלת קופת התגמולים של עובדי עיריית 
תל-אביב-יפו דנה בהצעות, הקימה צוותי חשיבה ולהלן ההחלטות שהתקבלו -

בקופת ה"תגמולים של עובדי עיריית תל-אביב-יפו": 
• יוקמו שני מסלולים תלויי גיל כנדרש בחוזר:

• מסלול לעמיתים עד גיל 50 
• מסלול לעמיתים בגיל +60

ויהפוך  ואת תקנון הפעלתו  ישנה את שמו  היום  • המסלול הכללי הקיים 
למסלול המתאים לגיל 50 - 60, ללא שינוי במדיניות ההשקעות.

• מסלול "אופק" - יהפוך למסלול מתמחה סולידי אג"ח בלבד, ויעבור שינוי 
תקנון בהתאם למדיניות.

• מסלול "שחק" - יעבור מהחברה לניהול ל"תגמולים" ויישאר במדיניותו 
הנוכחית שהיא מסלול מתמחה מניות. 

בחברה לניהול תישאר רק קופה אישית לפיצויים: 
• יוקמו שני מסלולים תלויי גיל כנדרש בחוזר:

• מסלול לעמיתים עד גיל 50
• מסלול לעמיתים בגיל +60

• המסלול הקיים יעבור שינוי שם ותקנון ויהפוך למסלול לגיל 50 - 60, ללא 
שינוי במדיניות ההשקעות. 

הנימוקים להחלטה שהתקבלה על-ידי צוות החשיבה:
• הפתרון המומלץ מקיים את הוראות החוזר בצורה מדויקת.

• הפתרון המומלץ פשוט לביצוע מבחינה תפעולית. יש להקים רק שני מסלולים 
חדשים ולשנות מסלולים קיימים.

• מבחינת העמיתים לא תהיה פגיעה. במועד תחילת החוזר )1.1.16( ואחרי 
שהשינוי ייצא לפועל, לא יבוצע כל שינוי במדיניות ההשקעות, והעמיתים 
לא יאלצו להחליף קופות, אלא יישארו באותה הקופה, שתחליף את שמה. 

במהלך  שנה,  כמדי  הגיל תקבע,  תלויי  המסלולים  של  מדיניות ההשקעה 
נובמבר - דצמבר.

קופת התגמולים פעלה בהתאם להחלטות כאמור, קיבלה את כל האישורים 
הנדרשים ומפעילה את המודל החכ"ם בהתאם לדרישות הדין ולטובת 

עמיתיה.

המודל החכ"ם- חסכון כספי מותאם

תשואות ברוטו
שנת 2015

תשואות ברוטו
31/08/2016

שחק מניותסולידיפרטיותמפעליותתגמוליםפיצויים

תשואה ממוצעת
3 שנים האחרונות

תשואה ממוצעת
5 שנים האחרונות

תגמולים

מכשיר החיסכון הפרטי ההוני החדש של האוצר, קופת הגמל להשקעה, אושר 
בוועדת הכספים בכנסת, עם תקרת השקעה של 70 אלף שקל לשנה לתעודת 
זהות. זאת, לעומת הכוונה המקורית של האוצר לתקרת הפקדות של 100 
שקל לשנה לאדם ובקשת רשות ני"ע - שמתנגדת למוצר זה - להפחית את 

התקרה ל-50 אלף שקל לשנה לאדם.

לקרנות  חלופה אטרקטיבית  להיות  חיסכון חדש, שעתיד  במוצר  מדובר 
הנאמנות, לתיקים המנוהלים ולפיקדונות בבנקים. 

קופת הגמל להשקעה כנראה תאופיין הן בהפקדות חד פעמיות גדולות והן 
בהפקדות שוטפות קטנות. 

ההפקדות לקופת הגמל להשקעה יחסכו מהנטו של החוסך, לאחר תשלומי המס, 
כשהחיסכון האמור יחויב בתשלום מס רווחי הון רק במועד פדיון הכספים 
ולא תוך כדי חיי החיסכון. כמו כן, חוסכים שישמרו את הכסף בקופת הגמל 
להשקעה עד גיל הזכאות לקצבת הזקנה ויבחרו לקחת את כספי חיסכון זה 
בדרך של קצבה חודשית )ולא בתשלום הוני חד פעמי(, ייהנו מפטור ממס 

רווחי הון על החיסכון.

קופת גמל להשקעה 

האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני ואין לראות בו תחליף לייעוץ או לשיווק פנסיוני המתחשב 
במאפיינים ובצרכים של כל אדם. כמו כן, אין לראות באמור לעיל משום ייעוץ משפטי או ייעוץ בענייני מס.

מה אתם חייבים לדעת על קופת הגמל להשקעה?  
• קופת הגמל להשקעה היא מוצר חיסכון  הנהנה ממספר יתרונות משמעותיים על פני חיסכון באמצעות קרנות נאמנות, פוליסות 

חיסכון ותוכניות חיסכון.
• קופת הגמל להשקעה אינה זמינה עדיין בשוק, אך צפויה לקבל אישור בתקופה הקרובה.

• היתרון המרכזי של קופת הגמל להשקעה - גמישות בקבלת החלטות בקשר למועד פירעון סכום החיסכון בצד הטבות מס לכספים 
שיוחזקו עד גיל הפנסיה.

• יתרון שני של קופת הגמל להשקעה - נזילות מלאה של הכספים.
• יתרון שלישי - ניהול מקצועי בדמי ניהול נמוכים וללא מינימום הפקדה.

• קופת הגמל להשקעה היא אופציה מצוינת לחיסכון לילדים.



העמותה לנופש תרבות ופנאי העמותה לנופש תרבות ופנאי

עובדי העירייה והמרכז הרפואי נהנים במהלך השנה ממגוון רחב של טיולים מאורגנים ונופשונים בארץ 
ובחו"ל, ובחופשת הקיץ גם מטיולי משפחות. השנה הוצעו לעובדים טיולי משפחות למבחר יעדים: 

צפון איטליה, היער השחור, תאילנד ושלושה יעדים חדשים: סלובקיה, הולנד-גרמניה ורומניה.

לא מעט דברים ניתן לעשות בזנזיבר:

שמורת יער ג'וזאני
גם מי שאינו חובב טבע מושבע, לא יישאר אדיש לשמורת הטבע המרהיבה 
המשמשת כביתם האחרון כמעט של קופי הקולומבוס האדומים. השמורה 
היפה שוכנת ביער ג'וזאני )Jozani Forest( במרכזה של זנזיבר וגודלה כ- 50 
קמ"ר. בשטחה העשיר בטבע פראי חיים בנחת הקופים הידידותיים, עשרות 

זני פרפרים, לטאות ושאר בעלי חיים.

סטון טאון
עיר האבן, אשר הוכרזה כאתר מורשת עולמית של אונסק"ו, טומנת בחובה 
היסטוריה סוחפת. העיר הקטנה שבמערב זנזיבר הייתה מוקד סחר ימי בין 
יבשות אפריקה ואסיה, שימשה כעיר נמל מפוארת, בין היתר למטרות סחר 
בעבדים. כיום, סיבוב בעיר העתיקה יפגיש אתכם עם שוק ססגוני, תוצרת 
חקלאית מקומית, מלאכת יד מיוחדת, מבנים עתיקים, ארמונות סיפוריים ועוד.

אי האסירים
שייט בן עשרים דקות יפריד ביניכם לבין האי הירוק העונה לשם "אי האסירים" 
שבנמל זנזיבר. למרות המשמעות ההיסטורית המורכבת, כיום נחשב האי 
לאחד המקומות המהנים באזור, בזכות החופים היפים, אתרי הצלילה, היערות 

העשירים ובעלי החיים המעניינים, ביניהם צבי ענק בני מאות שנים.

האי מאפיה
המשמר  מרהיב,  ימי  פארק  נמצא  לזנזיבר  שמדרום  הפסטורלי  במאפיה 
עולם תת ימי מיוחד עד מאוד. המים התכולים שנדמה כי אינם נגמרים מעל 
האלמוגים הנדירים, מושכים חובבי טבע וכמובן אוהדי צלילה מכל העולם. 
באי מוצעות עוד שלל פעילויות כמו דיג ושחייה, וההגעה אליו חווייתית לא 

פחות מהשהות בו.

האי פמבה
מזרח אפריקה ידוע באיי התבלינים העשירים שבו, והאי פמבה, השוכן כ- 50 
קילומטרים מצפון לזנזיבר, בהחלט נהנה מהעושר הצבעוני המאפיין אותם. 
הוא מכונה "האי הירוק" בשל אדמתו הפורייה, שדות התבלינים הריחניים 

ועצי הפרי הרעננים, וידוע גם כאתר צלילה מושך מאוד.

שרון אילון טובי, מנהלת העמותה: "מה לא נאמר, נכתב, סופר או נוגן, על איי 
סיישל המרהיבים. אומרים עליהם שהם היחידים שעונים להגדרה היומרנית 
"גן עדן", שחופיהם הם היפים בעולם, שהם היעד המושלם לנופש רומנטי, 

משפחתי, לירח דבש בלתי נשכח, לגולשים, לצוללנים ולשייטים. 

חולות חופי סיישל לבנים בבוהק פנינים, מי הים תכולים ונעים לתוך עצמם 
בצבעי טורקיז שקופים, והמלונות ואתרי הנופש - מן הטובים והיוקרתיים שיש." 

סיבות יפות ומרגשות לנסוע לאיי סיישל: 

האיים של סיישל 
רפובליקת סיישל היא ביתם של 115 איי גרניט, פזורים כמו שרשרת אבני 
איי אלמוגים   - ובין הנותרים  רק 33 מיושבים,  חן על חוט השני. מתוכם 
מהמיוחדים בעולם. כשמדברים על חופשה בסיישל, מתכוונים בעיקר ללינה 
באחד מ - 2 איים, האי מאהה )Mahé(, הגדול שבאיי סיישל, והאי פרלין 
)Praslin(. אבל מלונות ייחודיים ושקטים תוכלו למצוא גם באי הנחשב לציורי 
ביותר, האי לה דיג )La Digue(. אם נפרט את הסיבות לנסוע לסיישל, 3 
העיקריות מבין ה - 100 לפחות, המקלדת תקליד בדיוק את אותם השמות: 

האיים מאהה, פרלין ולה דיג. 

)Mahé( מאהה •
חנויות, מסעדות,  מוזיאונים, שווקים,  והמרכזי מלא באתרים,  הגדול  האי 
ביותר  עיר הבירה הקטנה  בירה אחת,  עיר  וגם  אטרקציות, מבחר מלונות 
בעולם - ויקטוריה )Victoria(. מצפון ועד דרום, באי מאהה יש לא פחות 
מ- 65 חופים, ונקודת תצפית אחת יפה במיוחד, בגובה של יותר מ- 900 
מטרים. מנקודה זו תוכלו לגלות תמונה פנוראמית מרהיבה, בה כתמי היערות 
הטרופיים מתמזגים עם כחול המפרצים. שילוב בנאלי, אומנם, אך מנצח תמיד. 
השהייה בוויקטוריה חייבת לכלול שיטוט בשוק המקומי, הקטן אך העמוס 
אווירה  ובעיקר  דגים, מאכלים,  טריים,  ופירות  דוכנים המציעים תבלינים 
וצבע. עוד אתר מעניין באזור הוא הגנים הבוטניים  נוטפת עניין  מקומית 
הלאומיים: גנים פראיים וירוקים המשמשים כביתם של סחלבים נדירים, צבי 

ענק, עצי דקל, פרי ותבלין, נחלים ומיני ציפורים. 

)Praslin( פרלין •
בשטח שאורכו לא יותר מ- 12 קילומטרים, שוכן לו האי פרלין. שמו המקורי 
 ,Valley De Maer ,הוא "אי הדקלים", בשל שמורת הטבע המרהיבה שבו
בה ניצבים לא פחות מ- 6,000 דקלים זקופים, חלקם בני מאות שנים. שמורת 
הטבע הוכרזה על ידי אונסק"ו כאתר מורשת עולמית והביקור בה מומלץ 
ביותר. בפרלין מלונות מעולים, מסעדות ודוכנים, רחובות קטנים ומסקרנים, 
וגם חופים שעונים בדיוק להגדרה שפתחנו בה - גן עדן. בהקשר זה, אחד 
החופים המומלצים ביותר בפרלין הוא אנס לאזיו, השוכן בצדו הצפון מערבי 

של האי הקטן. 

)La Digue( לה דיג •
לאי הרביעי בגודלו מבין איי סיישל, המרוחק כ- 7 ק"מ מפרלין, אוצר אמתי: 
חוף סורס ד'ארג'נט, המככב ברשימת 10 חופי הים היפים בעולם. מתוך חולות 
ירוקה  בו  ומעניינים, הצמחייה  גדולים  גרניט  בוקעים סלעי  החוף הלבנים 
ופראית, והאווירה בו טרופית ושלווה, בדיוק כמו שאר שטחי האי. כלי רכב 
אינם מורשים לנסוע בו, כך שהולכי רגל משוטטים לאיטם ורוכבי אופניים 
רבים הם נוף מוכר באי. אם בכל זאת תרצו להתנייד באמצעות מונית, התכוננו 

לעלות על עגלת שוורים, הלא היא המונית המקומית. 
לה דיג הקטנה, המשמשת גם כנקודת מוצא נוחה מאוד לעוד מגוון איים 
בקלות  להתגלות, אותן תמצאו  "מסתור" המחכות  בפינות  סביבה, מלאה 
יחסית במהלך טיול בין חופי הים. אם תרצו לבקר באטרקציות מוכרות, נסו 
את שמורת הטבע Veuve, בה זני ציפורים נדירות, דואות להנאתן מעל רצועה 
טרופית נהדרת. עוד מקום מעניין הוא אחוזת L'union Estate הקולוניאלית 

- מבנה מרשים עטוף בגנים מטופחים. 

שרון: "אנחנו נמשיך ונעשה דברים ייחודים לחברי העמותה ולבני משפחותיהם, 
נרחיב ונגוון את האפשרויות. מצפה לראותכם משתתפים."

רומניה היא רפובליקה בצפון-מזרח חצי האי הבלקני, שבדרום-מזרח אירופה.
שרון אילון טובי, מנהלת העמותה לתרבות נופש ופנאי: "רומניה מעניקה 
שעשועים  פארקי  בה  יש  ואגדות.  פעילויות  מלאת  משפחתית  חופשה 
חווייתיים, פעילויות ספורט ומים, רכבל אל פסגות ההרים, אגמים, יערות 
עבותים, טירות, מנזרים, מורשת יהודית, עיירות ציוריות, ריחות וטעמים. זו 

חוויה בלתי נשכחת, וכדי להיענות לביקוש הוצאנו לרומניה שתי קבוצות."

המדריכה, ענת רז: "הטיול המאורגן לרומניה של עובדי העירייה ומשפחותיהם, 
שילב אטרקציות, נופים, טבע וקולינריה, והיה מוצלח ביותר. היתה בו טעימה 

מכל מה שיש לרומניה להציע לתייר הישראלי ולמשפחה המטיילת.
היסטוריה, אמנות, אדריכלות ושפע סיפורים ואגדות על מירצ'ה הזקן, מחאי 
האמיץ, סטפאן הגדול וולאד צפש הלא הוא דראקולה, אשר ליוו אותנו בארמון 

פלש ובמצודת בראן האגדית.
רומניה,  על  עצום  והמשטר הקומוניסטי השאירו חותם  המשטר המלוכני 
שהשתלב באטרקציות רבות שיצרו חוויה בלתי נשכחת: פארקי מים מהנים, 
פארק הדינוזאורים המושקע, מופע דולפינים, קרקס של פעם ופארק חבלים 

מאתגר במיוחד.
והיו גם הביקורים בבוקרשט הבירה, בעיר בראשוב הציורית, בבראן ובליטוראל 
למדינה  הצצה  קיבלנו  המפוארים,  הקניות  ומרכזי  אזור מאמיה  הרומני- 
קסומה, בעלת היסטוריה מפוארת הכוללת פרק עשיר על היהודים והצוענים 
של רומניה. וגם האוכל הטעים, אבל לא אגלה הכל, אתם מוזמנים להצטרף 
לטיולים הבאים, לגלות וליהנות בעצמכם. כמי שליוותה 2 מחזורי מטיילים 
של עובדי העירייה בקיץ האחרון, אני יכולה לומר שנהניתי מהטיול לפחות 

כמו המשפחות שהצטרפו."

ארנון  זידנברג, ראש קבוצה: "ברצוני להודות מקרב לב על הטיול המשפחתי 
לרומניה שארגון העובדים יזם עבור העובדים, ושהסתבר כיעד גדוש בהנאות 
ונהדר למשפחות. המחשבה על כל פרט, קטן כגדול, איכות התכנים והידע הרב 
של ענת המדריכה, הפכו את הטיול למושלם. זכינו לקבוצה איכותית ביותר, 
ולפינוקים כמו שרק ארגון העובדים יודע להעניק לעובדיו. כל זה הפך את 
הטיול לחוויה יוצאת דופן, שכולנו חזרנו ממנה בהרגשה עילאית. אנו גאים 

להיות עובדי עיריית תל-אביב-יפו וחלק מארגון נפלא זה."

עודד סנג'בי, ראש קבוצה: "טיול יוצא מן הכלל, עם מדריכה שנתנה הסברים 
על המקום תוך התחשבות ורגישות גדולה מאוד. הילדים והמבוגרים כאחד 
נהנו מאוד. לא ניתן לשכוח את הפינוקים והתוספות שלא היו כלולות בתכנית, 
שקיבלנו בכל הזדמנות באדיבות ארגון העובדים. בהזדמנות זאת, אני כראש 
רוצה להודות לשרון איילון המדהימה שליוותה את הקבוצה בכל  קבוצה, 

תקופת הטיול".

שרון אילון טובי, מנהלת העמותה: "טיול המשפחות לצפון איטליה הוא 
מסורת רבת שנים אצלנו. הביקוש עצום ופתיחת הקבוצות - בהתאם."

איטליה על קצה המזלג: 
• ביקור בסירמיונה והפלגה בחצי האי בסירות מירוץ, שניתנה כצ'ופר מארגון 

העובדים והרימה את רמות האדרנלין.
• ביקור בוורונה, עירם של רומיאו ויוליה.

• פארק הילדים הגדול באיטליה "הגרדלנד" - חוויה שהילדים לא ישכחו.  
• דולומיטים - בדרך לאתר טיול בחבל אלטו אדיג'ה, ומשם לאורטיזיי, בירת 

עמק גארדנה, ושם צ'ופר נוסף - עלייה לרכבל.
• פארק "קאנבה וולד" המתחיל בפארק המים המרנין והמשובב ומשם לפארק 

הסרטים המרתק. 
• מופע אבירים הכולל ארוחה, עוד צ'ופר באדיבות הארגון. 

• ונציה - כפינאלה ביקור בוונציה ושיט לאי מוראנו, וצ'ופר לסיום - שיט 
לאי בוראנו וגלידה איטלקית משובחת.

שרון: "ארגון העובדים מפנק, מפנק ומפנק... לא חוסכים בצ'ופרים, כל דבר 
שניתן לשדרג ולהוסיף לטיול שיהיה מעניין ומהנה - אנחנו פה!"

המדריך דן מרגולין: "אני רוצה להודות לכולכם, מקטן ועד גדול, מראשון 
ועד אחרון, תודה רבה לכם על החוויה שזכיתי לה, להיות במחיצתכם, ללא 
מעצורים וללא סייגים. היה כיף לשוחח עם כל אחד ואחת מכם, חזרתי 
עם המון אנרגיות חיוביות. תמשיכו ליהנות ולטייל בעולם, ולצבור חוויות 

וחברויות."

זנזיבר הוא חבל ארץ ברפובליקת טנזניה, שבמזרח אפריקה.  

שרון אילון טובי, מנהלת העמותה: "כל שנה העמותה מחדשת ומתחדשת. 
השנה בין כל המגוון הרחב הוצע לעובדים טיול לזנזיבר, המאתגרת והמרתקת 
בתרבותה ובאוצרות הטבע הייחודיים שלה, עם יופיה המרהיב, והמלונות 

המדהימים." 

צפון איטליה למשפחות -
לטייל, לאכול, ליהנות, להתאהב  רומניה למשפחות - טיול בלתי נשכח

זנזיבר

איי סיישל



מכללת ארגון העובדים

אנו עובדות מסביב לשעון, מנסות לפתח קריירה מוצלחת ובמקביל להיות האימהות הכי טובות, 
 24 הכל  בסך  יש  לעשות שביממה  מה  אבל  הכי משקיעניות.  והחברות  מוצלחות  הכי  הנשים 
שעות, וגם אם נקום שעה קודם ננצל את הזמן למשימות שרק אנחנו מסוגלות "לתקתק" כשכל 
יודעות כיצד לעשות את הצעד הראשון  הזו, לא תמיד אנו  ישן. בתוך כל הקלחת  הבית עוד 

לקראת השינוי המקצועי לו אנו שואפות, בהנחה שכבר הגענו למסקנה שאנו שואפות לכך. 

מסתבר שעובדות רבות חולמות על שינוי, אבל "תקועות" בשל סיבות 
שונות: תקרת זכוכית, חסמי הצלחה, חרדה מכישלון וכמובן, ההיאחזות 
באזור הנוחות המוכר והידוע, שגורמת לנו לשמר את הקיים ולא לשנותו. 
מכיוון שכל שינוי מתחיל מצעד אחד קטן, מצאנו לנכון לבנות קורס ייחודי, 
המיועד לנשים, אשר מטרתו להבנות מסלול אישי לכל עובדת שהגיעה 

למסקנה שהגיע הרגע לשנות!

לשם כך, נדרשת כל אחת מהמשתתפות להגדיר לעצמה חזון אישי, להציב 
מטרות ולבנות תכנית עבודה לקידום שלה ולהתחיל להתמודד עם התחנות 
שבדרך: מציאת תפקיד / מכרז ההולם את כישוריה, הכנה למכרז, אהבה 
עצמית, מודעות ודימוי עצמי והשפעתם על קידום בעולם העבודה, אמנות 
השיווק העצמי, שפת הגוף, ובכלל זה תדמית והופעה, מיומנויות וכלים 
להעברת מסרים באופן אפקטיבי, אימון בהצגה עצמית, ניהול קונפליקטים 
כחלק בלתי נפרד מחיינו, איך נכון לנהל אותם ולהפוך אותם להזדמנויות 
במקום למחסומים? ואפילו סימולציה של התמודדות במכרז המצולמת 

ומוקרנת בדיעבד לצורך מתן משוב ומיצוי הלמידה מהתהליך.

בנוסף לארגז הכלים לעשיית שינוי, מקבלת כל עובדת שלומדת בקורס 
ליווי של מנטורית אישית, אשר מלווה אותה במהלך הקורס ולאחריו. 
המנטורית הינה מנהלת בעירייה או במרכז הרפואי, אשר התקדמה והגיעה 
לדרגות ניהול בכירות ואמורה לשתף מניסיונה האישי ואף לייעץ לעובדת 

בצמתים חשובים.

ההצלחה שנחל הקורס הובילה אותנו, במכללת ארגון העובדים, לפתוח 
שלושה מחזורים והקורסים הבאים בפתח. אנו שמחים להציג בפניכם 
והן של מנהלת ששימשה  רשמים מהקורס, הן של עובדת שהשתתפה 

כמנטורית:

רוזה נרייב, ראש חוליה באגף ארנונה ומים, שהשתתפה בקורס: "ידעתי 
שאני רוצה שינוי ולטרוף את העולם ומהקורס קיבלתי תשובות להגשמת 
החלומות שלי. אני נמצאת במקום של הבנה כי דרך השינוי מתרחשת 
לתפקידים  להגיע  אני שואפת  היום  בבחירה שלי.  תלוי  והכל  מבפנים 

מאתגרים ומעניינים, שימצו את כל היכולות שלי." 

חני גול אהרוני, מהיחידה לפיתוח והדרכה, אגף משאבי אנוש שלקחה חלק 
כמנטורית: "כשמבינים שההצלחה וההתקדמות תלויות רק בנו, ושמצוינות 
היא דרך חיים, מפסיקים לפחד, מנסים, טועים ולומדים מהטעויות. כל 
התקדמות היא התקדמות, קטנה כגדולה, והיא תמיד נמדדת ביחס לעצמי 

ולא ביחס לאחרים".

מאת: ענבר סרפר וסרהולץ

נשים מובילות נשים 

מחזור 1

מחזור 2

מחזור 3

ובני  מבוגרים  אלפי  שנה,  מדי  הארץ,  את  יוצאים  שנים  עשרות  מזה 
חוויה  עמוקה.  חוויה  עם  היסטורי המפגיש  אותם  למסע  נוער ישראלים, 
אירופה,  יהודי  ורוחני של קהילת  חומרי  עולם  והנצחה של  זיכרון  שכולה 

שהושמדה בשואה. 

זהו מסע אישי וקולקטיבי, יהודי ואוניברסלי, המטלטל כל מי שלקח בו חלק. 
לפני 3 שנים יזם ארגון העובדים לראשונה מסע כזה עבור עובדי העירייה. 
מ- 2013 ועד היום הוציאה מכללת הארגון 5 מסעות, מסובסדים, בהם לקחו 

חלק עשרות רבות של עובדים. 

המסע הקרוב מתוכנן לצאת בחודש מרץ 2017 לערך, פרטים יפורסמו בחוברת 
העמותה לתרבות, נופש ופנאי לחודשים ינואר-יוני, שתופץ לכל העובדים. 
המסע מוכר כ- 7 ימי השתלמות, 5 מהם במסע עצמו ושניים נוספים הם 

ימי הכנה למסע. 

מתחושותיהן של שתיים ממשתתפות המסע האחרון, שיצא מטעם ארגון 
העובדים:

"איך מסכמים במילים מסע שכולו טלטלת רגשות?
איך מקימים לתחיה אבנים דוממות שצועקות וזועקות בשתיקתן?

איך מדברים בשם כל מי שהיה שם?
איך צועקים כאב שזעקתו גוועה?

איך מכניסים למשפט זיכרון כה קשה, כואב ועוצמתי?
פשוט. זוכרים אותם. כל יום מחדש.

שרית אושרי, מהאגף לגביית ארנונה 
ואורטל מנוס טאיבי מהאגף לחיובי ארנונה

"שם, אנו אוחזים בדגל, אנו נאחזים בו בכחול לבן שלנו, הדגל שמסמל את 
המדינה ואת הבית ואני אומרת לעצמי: את כל זה )מה שאני רואה פה( הם 

לקחו, אבל כעת את מה שיש לנו הם לא יוכלו לקחת מאתנו יותר.

אני שואלת את עצמי למה נולדו שישה מיליון איש? כדי למות במחנות 
השמדה? זה היה הייעוד שלהם בחיים? אני מבינה מאידך שהייעוד שלהם 

היה להיות האזהרה לכולנו שמקומנו לא שם אלא פה במדינת ישראל."

כרמלה זכאי, תגמולים, ארגון העובדים

פולין - מסע בעקבות זיכרון וזהות
מכללת ארגון העובדים



מכללת ארגון העובדים

תכנית הקורסים במכללה לשנת 2017-2016

שעות מועדיםש"לשם הקורס
מחיר יוםלימוד

לחבר
לימודי בוקר-פומבדיתא 4

450א'8030.10.16-22.1.178:00-15:00חשיבה עסקית במנהל הציבורי-משפט בינלאומי )עו"ד מייקל בן דוד(
1000ג'25.10.16-7.178:00-15:30השלמת השכלה תיכונית )ד"ר טלי שימקי / מיטל אוסדון(

660ד'1005.10.16-28.12.168:00-15:45לימודי מורשת תל אביב )מיכל ששון ביבי / עופר נסים(
איכות הסביבה )עופר נסים / עו"ד מייקל בן דוד / עו"ד מירה שמש / 

1200ה'3006.10.16-10.8.178:00-15:00משה סידי( - מקצועי לעוסקים בתחום

660ד'10026.10.16-25.1.178:00-15:00ניהול ידע בארגונים )ד"ר גלית בן ישראל / שירית בן ישראל(
350ב'4031.10.16-5.12.168:00-15:00שפת הגוף ותקשורת לא מילולית )שמוליק זלוטניק(

660ב'10012.12.16-13.3.178:00-15:00הנחיית קבוצות )מרגי עוזר( - מקצועי לעוסקים בתחום
350ה'4022.12.16-26.1.178:00-15:45תהליך גלובליזציה-ממשבר היורו ועד חמאס ודעאש )עו"ד מייקל בן דוד(

550א'901.1.17-2.4.178:00-15:00ניהול פרויקטים )ניר הלם(
550א'908.1.17-9.4.178:00-15:00תקשורת בינאישית ועבודת צוות )יפעת ויסמן( - מקצועי

מבוא לקרימינולוגיה ומבוא לחברה בישראל-משפטים שעשו 
700ד'11011.1.17-25.4.178:00-15:15היסטוריה )שירה שפע מעלה / עו"ד דוד יהב(

400ה'602.2.17-20.4.178:00-15:00נשים מובילות נשים - מבוא להתנהגות ארגונית )מרגי עוזר(
660ב'1006.2.17-5.6.178:00-15:00שיפור השירות )טל שרב( - מקצועי

450ד'808.2.17-3.5.178:00-15:00אומנות הפרזנטציה, ניהול ומנהיגות )עו"ד מייקל בן דוד(
450ב'8027.3.17-26.6.178:00-15:00בנייה ירוקה )עופר נסים( - מקצועי לעוסקים בתחום

450ה'804.5.17-20.7.178:00-15:00העצמה נשית, מגדר ועולם העבודה )מרגי עוזר(
400א'527.5.17-25.6.178:00-15:00גרפיקה ממוחשבת )זהר סקס( - מקצועי

660ד'10017.5.17-30.8.178:00-15:00אימון בסיסי ושינוי ארגוני )עו"ד מייקל בן דוד(
350ד'4014.6.17-19.7.178:00-15:00תקשורת ארגונית)מרגי עוזר( - מקצועי

לימודי ערב-בית ספר לאחיות איכילוב
370ה'506.10.16-12.1.1716:00-19:15עבודת צוות )טל שרב( - מקצועי

660א'1009.10.16-23.4.1716:00-19:15ניהול ידע בארגונים )ד"ר גלית בן ישראל / שירית בן ישראל(
450א'8030.10.16-19.3.1716:00-19:15העצמה נשית ושיפור תדמית עסקית )מרגי עוזר(

תקשורת בינאישית - ביה"ס להורות לגיל 12 ומעלה )עו"ד ריקי פורת( 
350ב'4031.10.16-30.1.1716:00-18:30- מקצועי

660ב'10031.10.16-15.5.1716:00-19:15לימודי מורשת תל אביב )מיכל ששון ביבי,עופר נסים(
3300ב'+ד'3402.11.16-11.1716:00-19:15מזכירות רפואיות - בפיקוח משרד הכלכלה

400ה'603.11.16-16.2.1716:00-19:15יסודות בהליכים משפטיים )עו"ד מייקל בן דוד(
370א'506.11.16-5.2.1716:00-19:15שיווק באינטרנט )ערן הדס(

2000ד'1509.11.16-14.6.1716:00-19:15חשבות שכר )בפיקוח לשכת רואי חשבון(
370ד'5023.11.16-22.3.1716:00-19:15איכות הסביבה )עופר נסים( - מקצועי לעוסקים בתחום

350ה'4024.11.16-2.2.1716:00-19:15מחשב מתחילים )זהר סקס( - מקצועי
350ה'401.12.16-9.2.1716:00-19:15מבוא לכלכלה - ניהול כלכלת המשפחה )הדס חגי(

3300ב'+ה'39512.1616:00-19:15הנהלת חשבונות סוג 1 + 2 )מוטי בן אברהם( בפיקוח משרד הכלכלה
370ג'506.12.16-7.3.1716:00-19:15מבוא לחברה בישראל )עופר נסים( יתקיים בארגון העובדים

400ב'6019.12.16-3.4.1716:00-19:15מבוא לשלטון מקומי )קארן אומנסקי(
400ב'602.1.17-24.4.1716:00-19:15מבוא לפסיכולוגיה )ד"ר טלי שימקין(

400ה'6012.1.17-27.4.1716:00-19:15מבוא לפסיכולוגיה חברתית )חמי פדהצור(
660ד'1001.2.17-2.8.1716:00-19:15הנחיית קבוצות )מרגי עוזר(

350א'405.2.17-23.4.1716:00-19:15פיתוח זיכרון )טל שרב(
אחריות משפטית, אזרחית, פלילית ומנהלית לעובדי ציבור

660ה'1002.2.17-27.7.1716:00-19:15)עו"ד ירון ברדה(- מקצועי לעוסקים בתחום

370א'5012.2.17-21.5.1716:00-19:15המשטר של מדינת ישראל )משה סידי(
350ב'4013.2.17-8.5.1716:00-19:15אתיקה בארגונים )ניר הלם(

מכללת ארגון העובדים

אני מנצלת במה זו בכדי לבשר לכם, בהתרגשות 
בי את אמונו  נתן  רבה, לאחר שרמי בן-גל 
ליו"ר  משנה   - חדש  לתפקיד  אותי  ומינה 

הארגון ומשנה ליו"ר תגמולים. 

מגיע לאחר עשר  והמאתגר  תפקידי החדש 
שנות כהונה כמנהלת מכללת ארגון העובדים, 
תפקיד אותו עשיתי באהבה גדולה ובהנאה 
העובדים,  בזכות הקשר עם  בעיקר  עצומה, 
הכי  והשותפות בצמתים  הליווי שלי אותם 
חשובים ויפים: למידה, העצמה והתפתחות. 

הנאמנות של אישה  בידיה  ניהולה  ומפקידה את  עוזבת את המכללה  אני 
עובדי  את  ומכירה  במכללה  שגדלה  מרצה  ויסמן,  הירש  יפעת  מדהימה, 
העירייה והמרכז הרפואי באופן הקרוב והמובהק ביותר, מודעת לצרכיהם 
ואין לי ספק שתמלא את תפקידה על הצד הטוב ביותר להמשך רווחתכם. 
אני קוראת לכם להמשיך ללמוד ולהתפתח וליהנות מכל הקורסים המדהימים 

שיש למכללה להציע לכם.

הקשור  בכל  במכללה,  לתפקידי  ישיר  המשך  רואה  אני  החדש  בתפקידי 
להעצמתכם וקידומכם ולכן רואה חשיבות גדולה בשמירה על קשר רציף אתכם. 
אני מאמינה בכל ליבי, שאתם ליבו הפועם של ארגון העובדים, בשבילכם אנו 
בארגון העובדים מתעוררים בכל בוקר, והמשך מתן שירות אישי לכל אחד 

ואחת מכן ימשיך להיות נר לרגלי. 

אי לכך, אחד הדברים החשובים מבחינתי הוא למסד אצלי שירות של "דלת 
פתוחה" לכלל העובדים, ואני פונה אליכם ומבקשת מכל מי שרוצה לדבר, 
לספר, לבקש, להציע או סתם לשתות איתי קפה, לפנות אלי ולקבוע פגישה. 
ניתן לפנות אליי ישירות למייל inbar@ovdim-tlv.org.il או באמצעות 

הלשכה בטלפונים: 03-5210624/609.

במסגרת תפקידי הנני אחראית, בין היתר,  מטעם ארגון העובדים על שני 
בעירייה:  ביותר  עבודה חברתית מהחשובות  העושים  מינהלים חשובים, 
מינהל השירותים החברתיים ומינהל קהילה תרבות וספורט. אנצל במה זו 
בכדי לפנות אליכם, עובדי מינהל השירותים החברתיים ועובדי מינהל קהילה 
תרבות וספורט בכדי שתראו בי כתובת מידית לכל דבר ועניין, הקשור הן ביידוע 
ארגון העובדים בכל סוגיה, הן בטיפול בבעיות פרט והן באתגרים עתידיים.

ליו"ר תגמולים, אני אחראית על שיווק  כן, במסגרת תפקידי כמשנה  כמו 
העובדים,  בכדי שאתם,  הכל  ואעשה  בקופת התגמולים,  לקוחות  ושימור 
תמשיכו להאמין בקופת תגמולים, שקיימת משנת 1922 ומזוהה יותר מכל 

עם טובת העובדים ורווחתם.

אמנם אתם מכירים אותי עשור, אבל בכל זאת, קצת עלי:
אני בת 45, גדלתי בתל אביב וכיום מתגוררת בשערי תקוה. אני נשואה ליניב, 

אמא של עידו וליבי, ומגדלת שלושה כלבים אותם מצאתי ואימצתי. 

אני אוהבת אנשים ובעיקר אוהבת לעזור. זה מה שעשיתי במכללה וזה מה 
שאמשיך לעשות בתפקידי החדש!

אני בטוחה ויודעת שנעבוד כולנו בשיתוף פעולה להשגת אתגרים נוספים 
ויעדים חדשים.

באחד בספטמבר נכנסתי לתפקידי כמנהלת 
והתרגשתי מאד.  לקידום מקצועי,  המכללה 
מי שמכיר אותי יודע שזהו תאריך שסגר לי 

מעגל בחיים.

13 שנים התרגשתי כל אחד בספטמבר להתחיל 
שנת לימודים, כמחנכת כיתות ה' - ו', ובשלוש 
השנים האחרונות מתרגשת מיום זה בזכות 

בתי - עומר.

קצת על עצמי: שמי יפעת, אני בת 45, נשואה 
לאודי ואמא של עומר, ומגדלת באהבה את שתי בנותיו של בעלי מיכל ומאיה.

כ- 10 שנים אני יועצת ארגונית ומאמנת אישית. בית ארגון העובדים בכלל 
והמכללה לקידום מקצועי בפרט הם הבית שלי. הרצאתי, לימדתי, הכשרתי 
וביצעתי תהליכים בסקטורים רבים בעירייה ובמרכז הרפואי 'איכילוב', כך 
שאני מכירה הרבה מכם וביום בראשון לתפקידי הרגשתי הכי בבית בעולם.

אני מאמינה שכל אחד מאתנו הוא יחיד ומיוחד, ובכל אחד מאתנו טמון 
הרצון ללמוד ולהתפתח. אני מודעת לאתגר שמצטרף לרצון, ומודעת לכך 

שלעיתים זהו משהו שהוא בגדר חלום!

משהם  לגרועים  הופכם  שהם,  כפי  אדם  בני  אל  "המתייחס  אמר:  גתה 
באמת, המתייחס אליהם כפי שהיו רוצים להיות, עוזר להם להגיע למה 

שהם מסוגלים להיות". 

אנחנו כאן, במכללה, צוות העובדות המסורות ואנוכי, תמיד כאן לשירותכם, 
ואתם תמיד מוזמנים לשאול, להתייעץ ולשתף.

שנה טובה, מלאת למידה וצמיחה!

עובדים יקרים ועובדות יקרות,

עובדות ועובדים יקרים,

שלכם,
ענבר סרפר וסרהולץ

משנה ליו"ר הארגון ומשנה ליו"ר תגמולים
03-5210625

שלכם,
יפעת



350ה'4016.2.17-27.4.1716:00-19:15הכרת המחשב ברמת מתקדמים )זהר סקס( - מקצועי
370א'5019.2.17-4.6.1716:00-19:15עיתונאות )ערן הדס(

350ה'4023.2.17-1.6.1716:00-19:15צרפתית למתחילים
400ה'602.3.17-22.6.1716:00-19:15גישור)עו"ד ריקי פורת(

400ג'6014.3.17-6.6.1716:00-19:15מניעת הטרדה מינית )ד"ר טלי שימקין( יתקיים בארגון העובדים
350א'4023.4.17-30.7.1716:00-19:15פיתוח מצוינות )מרגי עוזר( - מקצועי
400ב'6024.4.17-11.9.1716:00-19:15מבוא למנהל ציבורי )קארן אומנסקי(

350ד'4029.3.17-14.6.1716:00-19:15ביטחון וטרור )עופר נסים(
350א'407.5.17-9.7.1716:00-19:15ניהול זמן )טל שרב(

400ב'608.5.17-28.8.1716:00-19:15עריכה לשונית )יסכה גלסנר(
350ה'4011.5.17-13.7.1716:00-19:15שיפור השירות )נעמה קוסטיקה( - מקצועי

350א'4014.5.17-16.7.1716:00-19:15מבוא לכלכלה - ניהול כלכלת המשפחה )הדס חגי(
350ב'4015.5.17-24.7.1716:00-19:15יזמות עסקית )עו"ד מירה שמש(

350ה'4018.5.17-20.7.1716:00-19:15ספרדית למתקדמים
350א'404.6.17-6.8.1716:00-19:15המגזר הערבי בישראל )משה סידי(

350ב'405.6.17-7.8.1716:00-19:15אסרטיביות )חמי פדהצור(
350א'4011.6.17-13.8.1716:00-19:15תקשורת שיווקית ופרסום )ערן הדס(

350ג'4013.6.17-29.8.1716:00-19:15אינטליגנציה רגשית )ד"ר טלי שימקין(
370ד'5021.6.17-20.9.1716:00-19:15ההיסטוריה של המזרח התיכון )עופר נסים(

טיפול בפניות הציבור )ניר הלם( 
350ג'4025.10.16-3.1.1715:45-19:00יתקיים באגף החנייה, שד' ירושלים 110, יפו

שפת הגוף ותקשורת לא מילולית )שמוליק זלוטניק( 
350ג'4024.1.17-28.3.1715:45-19:00יתקיים באגף החנייה, שד' ירושלים 110, יפו

מבוא לקרימינולוגיה )שיר שפע מעלה(
400ג'6018.4.17-15.8.1715:45-19:00יתקיים באגף החנייה, שד' ירושלים 110, יפו

תכנית קורסים במכללה לסייעות ועוזרות טיפוליות
מחיר יום שעות לימודמועדיםש"לשם הקורס

לחבר
300ג'6025.10.16-7.2.1716:00-19:15מבוא לפסיכולוגיה )מורן הירש(

300א'6030.10.16-12.2.1716:00-19:15התבוננות פנימית )ישי לניאדו(

300ב'6031.10.16-13.2.1716:00-19:15היבטים טיפוליים בגיל הרך )ענבל שחר(

300א'606.11.16-19.2.1716:30-19:15פענוח ציורי ילדים )רויטל אלפסי(

300ב'6027.2.17-3.7.1716:00-19:15משפחה בהתחדשות )ענבל שחר(

300א'605.3.17-25.6.1716:30-19:15דמיון מודרך )ישי לניאדו(

300א'6012.3.17-2.7.1716:00-19:15ניצני אוריינות - שפת הילד - גרפולוגיה )רויטל אלפסי(

300ד'601.2.17-17.5.1716:00-19:15אורח חיים בריא )בת שבע חורין(
קשר משפחתי - דיון בנושאי זוגיות, הורות ומשפחה

300ג'6021.2.17-20.6.1716:00-19:15)מורן הירש(

מוזמנים להירשם במשרדנו בטל'
03-5210618/632/642/620

אצל ויאולטה, דרורה, לימור ויפעת.

לתשומת לבכם - דמי רישום בסך 50 ₪ ייגבו מהנרשמים שבועיים לפני מועד פתיחת הקורס ויקוזזו משכר הלימוד.
לא ינתן החזר כספי למבטלים לאחר המפגש הראשון, אי לכך אנא הקפידו לבטל את הרישום עד שבוע לפני פתיחת הקורס.

מפעלי תרבות

מחירמקוםשעה יוםתאריךשם ההצגה
70 ₪בית החייל20:30רביעי05/10/16לצאת מהארון

70 ₪בית החייל21:30שישי07/10/16אילוף הסוררת

70 ₪בית החייל20:30חמישי13/10/16השחקנית

70 ₪מוזיאון א"י רמת אביב18:00שבת15/10/16האורחת

70 ₪בית ציוני אמריקה21:00שני17/10/16הר לא זז

70 ₪מוזיאון א"י רמת אביב20:30רביעי19/10/16האבא

70 ₪בית ציוני אמריקה20:30רביעי19/10/16ביבר הזכוכית

70 ₪מוזיאון א"י רמת אביב20:30שלישי25/10/16שעה של שקט

70 ₪בית החייל20:30שלישי25/10/16המקרה המוזר של הכלב

הצגות - בית ליסין

הצגות - הקאמרי
מחיר מקוםשעה יוםתאריךשם ההצגה

70 ₪קאמרי 20:302חמישי03/11/16ארוחת טעימות

70 ₪קאמרי 20:301חמישי03/11/16אישה בורחת מבשורה

70 ₪קאמרי 20:302שני07/11/16כבוד אבוד

70 ₪קאמרי 20:301שלישי15/11/16אישה בורחת מבשורה

70 ₪קאמרי 20:301חמישי17/11/16מלון רנדוו

70 ₪קאמרי 20:302חמישי24/11/16הזאבים  

70 ₪קאמרי 21:003רביעי30/11/16יהודים רעים

מכללת ארגון העובדים



מפעלי תרבותמפעלי תרבות

מחירהגבלותהרשתות המכבדותסוג השובר

שוברים לסרט לרשת יס פלאנט/ 
רב חן

כל סניפי יס פלאנט ורב חן בארץ

ניתן לממש את השוברים רק בקופה 
ולא בהזמנה מראש דרך האינטרנט 

והטלפון
VIP -לא כולל סרטי תלת מימד ו

20 ₪ לשובר 

כל סניפי סינמה סיטי בארץשוברים לסרט לרשת סינמה סיטי
תקף בימים א'-ה', ו' עד 19:00

VIP -לא כולל סרטי תלת מימד ו
20 ₪ לשובר

שובר לארוחת בוקר זוגית במגוון 
בתי קפה ברחבי הארץ

שובר ארוחה מהסרטים 75 של 
־חברת רעיונית. המקומות המש

תתפים: סניפי קפה קפה, יטבתה, 
קפה מצדה, קפה נאמן ועוד

ניתן להשתמש בשובר רק בבתי קפה 
המופיעים באתר של החברה: 

www.raayonit.co.il

 ₪ 75
לשובר זוגי

שובר גיפטקארד של חברת לאומי 
קארד

שובר למגוון רשתות ביגוד והנעלה: 
כיתן, המשביר לצרכן, סטימצקי, 
סולוג, מנגו, הוניגמן, פוקס, גולף 

ועוד רבים אחרים.

השובר מקנה 14% הנחה. יש לשים לב 
להגבלות החלות על הכרטיס ברשתות 

השונות.

86 ₪ לשובר 
שערכו 100 ₪ 

שובר לרשת פוקס 
כולל את פוקס הום, פוקס בגדים 

ופוקס ילדים
השובר מקנה 20% הנחה. אין כפל 

מבצעים והנחות
80 ₪ לשובר 

שערכו 100 ₪

שובר לרשת גולף
כולל את בלו בירד, אינטימה, גולף 

קידס, מקס מורטי, פולגת, גולף הום 
וגולף בגדים

השובר מקנה 20%, יש כפל מבצעים 
והנחות

80 ₪ לשובר 
שערכו 100 ₪

מחיר מקוםשם האטרקציה

עמק הירמוך, דרומית לרמת הגולןחמת גדר
72 ₪ כניסה

110 ₪ כניסה וארוחה

געש- שפייםחמי געש

65 ₪ כניסה ביום חול
75 ₪ כניסה בכל השבוע, גם בסופי שבוע ובחגים

130 ₪ כניסה וארוחה
230 ₪ כניסה ועיסוי 45 דקות

₪295 פינוק )כניסה, עיסוי 45 דק' + ארוחה(

חולוןימית 2000
63 ₪ לכרטיס מגיל 3 

557 ₪ לכרטיסייה של 10 כניסות

₪65 לכרטיס מגיל שנתיים גני יהושוע, תל-אביבמימדיון

₪69 בשבת חמי יואב

49 ₪ כניסה רמת גןספארי

36 ₪ כניסה גני יהושוע, תל אביבצפארי

₪78 כרטיס מגיל שנתיים תל-אביב/ראשון לציוןלונה פארק/סופרלנד

טבריהחמי טבריה 
56 ₪ כניסה, כרטיס מגיל 3

112 ₪ כניסה וארוחה 

61 ₪ כניסהאזור השרוןשפיים 

מקוםמחירשעהיוםתאריךשם המופע
בית ציוני אמריקה- אולם מאירהוף90 21:30₪מוצ"ש01/10/16שחר חסון

בית ציוני אמריקה- אולם מאירהוף90 22:30₪שישי07/10/16שחר חסון

תיאטרון היהלום, ר"ג90 22:30₪שישי21/10/16שחר חסון

צוותא 1, תל-אביב90 22:30₪חמישי27/10/16שחר חסון

בית ציוני אמריקה- אולם מאירהוף90 22:30₪שישי28/10/16שחר חסון

שובריםאטרקציות

מופעי סטנד-אפ

מופעי זמר, מחול ועוד
שעהמיקוםמחירתאריך ויוםשם המופע

37 17/10-24/10/16₪חגיגת סוכות בחי כיף 
גן החיות בראשל"צ בצמוד 

למחלף ראשון
פתוח מהשעה 09:00

תערוכת טיוביקס

 6/10/16
בשעות 15:00-19:00

8/10/16
בשעות 9:00-18:00

האנגר, פארק פרס חולון55 ₪
א'-ה' ושבתות,

בשעות  09:00-18:00
ו': 09:00-15:00

20:30היכל התרבות, תל אביב69 ₪ 28/09/16- יום ד'מרי לו

20:30היכל התרבות, תל אביב69 ₪ 29/09/16- יום ה'מרי לו

135 ₪ 28/10/16- שישיבלט אייפמן
בית האופרה-

המשכן לאמנויות הבמה 
21:00

115 05/11/16₪- מוצ"שבאייה ברזיל
בית האופרה-

המשכן לאמנויות הבמה 
21:00

ID -122 09/11/16₪- רביעיקרקס אלואז
בית האופרה-

המשכן לאמנויות הבמה 
20:00




