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מה חדש...

עובדות ועובדים יקרים,

בעת שתקבלו לידיכם את הגיליון החדש של עיתון 
'שערים', הבחירות כבר יהיו מאחורינו והכותרות 
מן הסתם יעסקו במשא ומתן המתקיים להרכבת 
הממשלה. קצב תחלופת הכותרות במדינה שלנו 
הוא לא פחות ממסחרר, והרושם העז מהאירוע 
החם של הבוקר דוהה אל מול החשיפה הבלעדית 
של הצהריים ונשכח עם השערורייה של הערב. 
אבל למרות קצב ההתרחשויות והזיכרון הקצר 
של הציבור, יש אירועים שאסור לנו לתת להם 

לרדת מסדר היום הציבורי. 

משבר התעסוקה המחריף, הפוגע באלפי עובדים 
לאומי. מאבקם  הוא משבר  ובני משפחותיהם, 
הגליל'  'פרי  עובדי  של  גורלם  כי"ל,  עובדי  של 
ופיטוריהם של עובדי 'מגבות ערד', הוא העסק 
של כולנו. כשבועיים לפני הבחירות, צעדנו לצדם 
בהפגנה, שהתקיימה בשדרות רוטשילד בתל-אביב, 
וזעקנו את זעקתם. הכאב  ביוזמת ההסתדרות, 
שלהם הוא כאבם של כל העובדים, המשקיעים 
את מיטב שנותיהם, יכולותיהם ומרצם במקום 

עבודתם, ולבסוף מופקרים על ידי מעסיקיהם. 

ארגון  היא  תל-אביב-יפו  עיריית  לרווחתנו, 
איתן, יציב, חדשני ומתפתח. לשמחתנו, עובדי 
העירייה אינם בנעליהם של מפוטרי המפעלים. 
לא בכדי העירייה היא אחת הרשויות החזקות 
והמובילות במדינה, ולא במקרה זוכים עובדיה 
לביטחון תעסוקתי וליציבות כלכלית. העירייה 
מציבה  סיכונים,  מנהלת  עתידה,  את  מתכננת 
סטנדרטים גבוהים בכל תחומי העשייה, חותרת 
למצוינות, וכמובן – מטפחת כוח אדם איכותי, 
מקצועי ומסור. בשנה האחרונה, בזמן שברחבי 
הארץ מתפשט גל של פיטורים, קלטה העירייה 
מאות עובדים חדשים לשורותיה, והיא מוסיפה 
לבעלי  לתושבים,  שירותיה  מגוון  את  להרחיב 
אנו  במקביל,  העיר.  בשערי  ולבאים  העסקים 
פועלים ללא לאות לשיפור תנאי העבודה ותנאי 
ההעסקה, לקידום המקצועי, להעשרה, לביטחון 
הכלכלי ולביטחון הבריאותי, כל זאת לרווחתכם 

ולרווחת משפחותיכם.

הדברים הללו אינם מובנים מאליהם. הם תוצר 
הנהלת  בין  ומפרה  טובה  יחסים  מערכת  של 
ארגון העובדים להנהלת העירייה. הם תוצאה 
של תמימות דעים בין שתי ההנהלות לגבי מקומו 
ומעמדו של העובד, כיסוד חיוני להשגת יעדיה 
ומטרותיה של העירייה, וכבסיס להתפתחותה 

של העיר ולהישגיה הרבים. 

אלפי עובדי העירייה והמרכז הרפואי הם נכס 
רואה את ארגון  ולעיר. אני  לעירייה  יקר ערך 
שליחות  הממלא  כגוף  בראשותי  העובדים 
בעלת חשיבות עליונה, המשפיעה באופן ישיר 
של  נוספים  מעגלים  על  גם  ודרכו  העובד,  על 
בארגון  אנו,  לכן,  עשייה.  מפעלי  ושל  פרטים 
רבה,  במסירות  למשימתנו  ניגשים  העובדים, 
ובהשקעה  ביצירתיות  הפרטים,  על  בהקפדה 
יתרה. אנו משקיעים בהתמקצעות נציגינו, חברי 
הוועדים, המשמשים זרוע של הארגון ביחידות 
והסקטוריאלי  האישי  שהטיפול  כדי  השונות, 
שקיימנו  השנתי,  הוועדים  בכנס  מיטבי.  יהיה 
על  ושיח  מפגש  ערכנו  חודשים,  מספר  לפני 
הערכים המובילים את ארגון העובדים. מרגש 
היה לראות כי 150 חברי הוועדים היחידתיים, 
כמו גם הנהלת הארגון, בחרו פה אחד חמישה 
ערכים לאורם הם פועלים: שקיפות, מקצועיות, 
יושרה, דוגמה אישית ואהבת האדם. זוהי זכות 
ב'אני  חקוקים  אלה  שערכים  ארגון,  להוביל 

מאמין' שלו, ומהווים נר לרגליהם של נציגיו. 

לסיום, אבקש לברך אתכם ואת משפחותיכם 
בחג שמח וכשר. חג הפסח, ועמו האביב, מסמלים 
חירות, התחדשות וצמיחה. זהו חג של טיולים 
משפחתיים  למפגשים  עת  זוהי  הטבע,  בחיק 
תקווה  כולי  חדשות.  להתחלות  והזדמנות 

שתצליחו ליישם וליהנות מכל הטוב הזה.  

שלכם, 
רמי בן-גל, עו"ד,

יו"ר ארגון העובדים
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דבר המערכת
לפרקים,  סוער  האוויר  מזג  סוערים.  בימים  נכתבות  אלה  שורות 
המערכת הפוליטית סוערת, היחסים הבינלאומיים סוערים, הציבור 
הדרום  מפעלי  עובדי  הדיור,  ויוקר  המחיה  יוקר  על  ומוחה  סוער 

סוערים ומוחים על פיטוריהם. 

אתגרים רבים עומדים בפני מדינת ישראל, בפני מנהיגיה כמו בפני 
אזרחיה, ונראה כי הדרך עוד ארוכה. בגיליון זה של 'שערים', ננסה 
להיות לרגע, כמאמר השיר - גשר על מים סוערים, ונעסוק בחלקת 

עולמנו כעובדי עיריית תל-אביב-יפו. 

הנהלת עיריית תל-אביב-יפו מצליחה להיות עוגן איתן עבור העיר 
אותה היא ממשיכה לנהל ולפתח, עבור תושביה ולקוחותיה, להם היא 
מספקת שירות איכותי שכל הזמן מתרחב ומשתפר, ועבור עובדיה, 

אותם היא ממשיכה לטפח ולקדם. 

בגיליון זה של 'שערים' תוכלו לקרוא על כנס ראשון מסוגו, שעסק 
במערכת הערכים של ארגון העובדים ושל נציגיו, תוכלו להתגאות 
בעיר, שלמענה כולנו עמלים, על עשרות הפרסים שגרפה לאחרונה, 
תוכלו להתגאות בהישגי נבחרות הספורט העירוניות בספורטיאדה, 
תוכלו להכיר מקרוב את סמנכ"ל תכנון, ארגון ומערכות מידע, ערן 
אברהמי, ולהתוודע לאגף סל"ע החדש, שהחל את פעילותו לאחרונה. 

היוזמות  במגוון האירועים,  מזמינים אתכם להתעדכן  אנו  בנוסף, 
והפעילויות שכל מטרתם היא רווחת העובד, ממסע מלכות המדבר 
ואימוץ ילדי עובדים בשירות צה"ל, דרך הסכם חדשני לעובדי איכילוב 
וחידושי הפסיקה האחרונים, ועד להצעות האטרקטיביות של מפעלי 

תרבות, קופת התגמולים והעמותה לתרבות, נופש ופנאי. 

בברכת חג חירות שמח ופסח כשר. 
מערכת עיתון ' שערים'

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

עריכה, כתיבה וליווי מקצועי: בטי פטילון 
עורכי משנה: בועז סולמי, קובי אשכנזי, מירי רפאל,

ענבר סרפר-וסרהולץ, צביקה שמיר, שרון אילון-טובי, אירנה זילברמן

עיצוב גרפי: סטודיו צוות הפקות



מה חדש...

עובדות ועובדים יקרים,

ימים אלו של חג הפסח, הם ימים יפים ומיוחדים 
בעיניי. יש בהם אווירה רעננה ואביבית, תחושה 
של אנרגיות מתחדשות ותכונה של עשייה חדשה. 
ימי החג עצמם הם ימים מקרבי לבבות, שמזמנים 
לכולנו מפגשים מרגשים וחגיגיים עם הקרובים 

והיקרים לנו. 

וראוי  שנכון  מרגישה  אני  כזו,  בשעה  דווקא 
ולעובדות,  לעובדים  ומחשבה  זמן  להקדיש 

שמציאות חייהם בימים אלו שונה לגמרי. 

בחודש האחרון הזדמנו לי שתי חוויות מכוננות, 
שמצד אחד היו קשות כיוון שהן הציפו מציאות 
קשת יום ורבת התמודדויות של עובדים, אנשים 
היו מעודדות משום  ומצד שני  וכמוכם,  כמוני 
שזיהיתי בהן מקום לסולידריות ולעשייה למען 

האחר. 

הדרום,  עובדי  הפגנת  היא  הראשונה  החוויה 
הצטרפנו  מכבר.  לא  בתל-אביב  שהתקיימה 
לשורות המחאה, על אף שלכאורה הדבר אינו 
ולהפגין  לתמוך  לחזק,  כדי  הצטרפנו  לנו.  נוגע 
סולידריות כתף אל כתף, למען עובדי המפעלים 
וכדי  פיטורים,  בפני  שעומדים  או  שפוטרו 
שהציבור, בעלי המפעלים וראשי המדינה ישמעו 
את קולם של אלה, בעוצמה כפולה ומכופלת מזו 
שהיו יכולים להשמיע אותו לבדם. היום אנחנו 
בפני  העומדים  נוספים,  למפעלים  עדים  כבר 
סגירה, ולעובדים ועובדות נוספים, שעתידם אינו 
בטוח, והם בחרדה יום יומית מאיום הפיטורין, 

המרחף מעל ראשם. 

החוויה השנייה היא סיור בעיריית לוד, שערכנו 
לאחרונה במסגרת קורס הכשרה ניהולית לוועדי 
העובדים. הקורס מתמשך על פני מספר חודשים 
ומכיל תכנים רבים ומורכבים, המיועדים לשמש 
את חבר הוועד בבואו לשרת את בוחריו, באופן 
מיטבי, מקצועי וערכי. נפגשנו עם ראש העירייה 
העיר  על  סקירה  לנו  שנתנו  העירייה,  ומנכ"ל 
בהווה ועל המתוכנן לה בעתיד, וכמובן שפגשנו 

מובן  בעיר.  סיירנו  גם  איתם  הוועדים,  בחברי 
בין  או  הערים  בין  להשוות  ניתן  שלא  מאליו 
ודילמות  קשיים  עם  המתמודדות  העיריות, 
שונות זו מזו, ביחוד לאור מה שבחר יו"ר ועד 
העובדים בלוד לשתף אותנו בו - אחד מהישגי 
הוועד השנה היה הוצאתם של מספר עובדים 

להשתלמות לימודים. 

שני האירועים הללו חידדו אצלי תובנות רבות, 
הן ברמה האישית והן ברמה המקצועית. אישית, 
כמוני – כמוכם, העירייה עבורנו היא בית יציב 
ותחושת המוגנות שלנו שרירה וקיימת. משכורות 
משולמות בזמן, ישנן הזדמנויות קידום, הערכה 
ותגמול למצטיינים, ייצוג עובדים בעל אמירה 
והשפעה, מסגרות לימודים והעשרה ועוד ועוד. 
ומהבחינה המקצועית, אירועים אלו חידדו עבורי 
שוב את כוחה של השותפות בין הנהלת העירייה 
שלנו להנהלת ארגון העובדים, המקדמת אותנו 
להישגים ולהצלחות הן למען העיר ותושביה, הן 

למען העובדים והן למען העירייה. 

בו  הזה  והעוצמתי  הבטוח  היציב,  מהמקום 
אנו נמצאים, החיבור לעובדי הדרום ולעיריית 
לוד, הוא הזדמנות עבורנו לתרום מהידע הרב 
ומהניסיון החיובי שצברנו. הערך המוסף שלנו, 
כאיגוד מקצועי חזק ובעל הישגים משמעותיים 
ברמה הארצית, מאפשר לנו להעניק גם לעובדים 
שלנו וגם לתרום לאחרים. הדבר מעצים אותנו 
ויצאנו  לחזק  באנו  מבפנים.  גם  כמו  מבחוץ 

מחוזקים. 

ולהטות  בדרכנו  להמשיך  לכולנו  מאחלת  אני 
שכם, להמשיך בנתינה ובעשייה למען מטרות 
ראויות ועל פי הערכים המובילים אותנו. בברכת 

חג פסח שמח וכשר,

שלכם, 
אורנה אבידן

מזכ"לית ארגון העובדים 
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מתוועדים
כל אחד מאתנו נושא איתו מטען של אמונות, 
עמדות ומחשבות על מקום העבודה שלו ועל 
התפקיד אותו הוא ממלא במערכת. להבדיל 
מכל התחושות הללו, הניתנות לשינוי ולהשפעה 
בקלות יחסית, הערכים שלנו מוצקים, יציבים 

ומושרשים היטב בתודעה שלנו. 

שלנו,  ביותר  הגדול  הפנימי  הכוח  מקור  הם 
ובחיים  והם מניעים אותנו בחיים האישיים 
המקצועיים. מקומות עבודה רבים מתחבטים 
ומחפשים את הדרך הנכונה להניע את עובדיהם. 
הבסיס להצלחתם הוא בהבנה כי ארגון המייצר 
של  הערכים  לבין  שלו  הערכים  בין  התאמה 
עובדיו או של נציגיו, יצליח למקסם את מידת 
המחויבות והנאמנות שלהם, וכך יתרום לרמת 
התפקוד שלהם, להצלחתם ולהצלחת הארגון. 

בנובמבר 2014 נפגשו 150 חברי ועדי העובדים 
היחידתיים של ארגון העובדים, לכנס ייחודי 
וראשון מסוגו. כפי שמרמז שמו, כנס מתוועדים 
עסק בהתוודעות חברי הוועדים - אלה לאלה 
וגם אל הערכים המנחים אותם במילוי תפקידם 
ואת ערכי ארגון העובדים, אותו הם מייצגים. 

אורנה אבידן, מזכ"לית הארגון, יוזמת הכנס: 
"הרעיון להפגיש חברי ועדים חדשים וותיקים, 
סביב שיח על הערכים המובילים את ארגון 
הגיע  תל-אביב-יפו,  עיריית  של  העובדים 
מהמקום שעומד לנגד עיני תמיד כבעלת תפקיד 
ניהולי באיגוד מקצועי – העמקת השיח עם 
ויצירת  משותפים  רעיונות  קידום  החברים, 

שפה משותפת."

באופן טבעי, נפתח הכנס בהיכרות בין אישית 
חדשים  נבחרים  חלקם  הוועדים,  חברי  של 
וחלקם ותיקים, ששמחו על ההזדמנות למפגש 
התעדכנות עם מקביליהם. מפגשי הוועדים, 
המתחזקים את הקשר השוטף בין חבריהם, 
הם תנאי הכרחי ליצירת ממשקי עבודה, זיהוי 
דעות  החלפת  פעולה,  שיתופי  הזדמנויות, 
לעשייה  הבסיס  הם  ולכן  עמיתים,  ולמידת 

הענפה שלהם. 

בתמונות:
חברי הוועדים בסדנת הערכים

לבחון אם הם מתיישבים עם הערכים  יצא לכם  האם עצרתם פעם לחשוב על הערכים שמניעים אתכם? האם 
של מקום העבודה שלכם? ואיך כל זה קשור לשביעות רצונכם ולמחויבות שלכם לתפקיד אותו אתם ממלאים? 
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מנחים, שהינם   13 בקבוצות  הובילו  כסדנה,  והתנהל  שגובש  הכנס,  את 
מנהלים בכירים בעירייה, שאינם בעלי תפקיד בארגון, אך נענו לבקשה 

לקחת חלק בתהליך. 

אורנה אבידן, מזכ"לית הארגון: "פנינו למנהלים שאינם קשורים לוועדים, 
אבל מכירים את העשייה, בעלי ניסיון עירוני רב ובעלי פתיחות לרעיונות 

חדשים. לאור תוצאות הכנס, אין ספק שהצלחנו בבחירתם". 

איתן בן עמי, סגן מנהל אגף קנו"ס, שהנחה את אחת הקבוצות: "עבורי 
זו היתה הזדמנות להכיר את חברי הוועדים הרבים, הפועלים במסגרת 
הרבה  מרצינותם  מאוד  שהתרשמתי  לומר  חייב  ואני  העובדים,  ארגון 

וממחויבותם לתפקיד".

אורית שבתאי-פרנק, סגנית מנהל אגף הגבייה לתפעול, שהנחתה קבוצה 
אחרת, אמרה: "במסגרת הכנס ניתנה לנו, המנהלים בעירייה, זכות יוצאת 
דופן להתוודע לפעילות, ליעדים ולמגמות, המגדירים ומייחדים את ארגון 
העובדים. מרגע שניתנה הזכות, חובת ההוכחה הופקדה בידינו - לנווט, 
לדון, לחוות, לשתף בדעות ולשקול יחד עם נציגי הוועדים את הערכים 
למטרות,  מחויבים  ועדים  חברי  לראות  שמחתי  הארגון.  של  והיסודות 

מסורים לעובדים ונאמנים לערכים."

לאחר שלב ההיכרות שמעו המשתתפים את הרצאתו המרתקת של 
ד"ר בועז שליט, ראש תכנית B.A במינהל עסקים בקריה האקדמית קריית 
אונו. ד"ר שליט הינו יועץ ארגוני בעל ניסיון יישומי רב, המתמחה בעיצוב 

תהליכים אסטרטגיים ובניהול השינוי. 

בהרצאתו סיפר ד"ר שליט על חוויה אישית ומעצימה, שחווה כשהחליט 
לטפס על ההר הגבוה ביותר ביבשת אפריקה - הקילימנג'רו. דרך תיאור 
הסיבות בגללן החליט לצאת למסע בניגוד לכל העצות שקיבל, מידת ההקפדה 
בה נבחרה קבוצת המטפסים כדי שחבריה יוכלו לסמוך זה על זה בדרכם 
וכמובן  דבקות במטרה  בקשיים שבדרך מתוך  למימוש האתגר, העמידה 
ההעצמה האישית שבהשגת המטרה, העביר שליט לנוכחים מגוון רחב של 
נושאים ניהוליים כמו אופן קבלת החלטות וגיבוש צוות 'מנצח', וכן ערכים 
ניהוליים דוגמת שיתוף פעולה, אמון הדדי, דבקות במטרה וכיוצא באלה.

ד"ר שליט, עברו חברי הוועדים לסדנת  תחת הרושם העז מהרצאתו של 
הערכים, שהתקיימה גם היא בקבוצות מעורבות של נציגים מוועדים שונים, 
ובהנחיית המנחים העירוניים. במסגרת הסדנה הוצגה למשתתפים רשימה של 
15 ערכים, מהם נדרשו חברי הוועדים לבחור את חמשת הערכים שלדעתם, 
צריכים להיות אלה שלאורם יפעלו הם ונציגי הארגון, תוך דיון בין המשתתפים, 

השונים אלה מאלה מבחינת תפיסות עולם, אמונות, מטען אישי וכדומה.

מתוך מצגת ההרצאה
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ד"ר אורית מאנדל, מנהלת המחלקה לניהול השינוי בעירייה, שהנחתה 
את אחת הקבוצות בסדנה, שיתפה בתחושותיה: "עצם הדיון על נושא 
הערכים הוא חדשני בעיניי, כיוון שבדרך כלל ועדי עובדים עוסקים 
בכוח, בהשפעה ובסמכות. העיסוק בערכים מעצים את עבודת הארגון, 
מהמקום   – אנשים  ולהניע  לאנשים  להגיע  הנכונה  הדרך  זו  ולדעתי 
האישי, האתי והמוסרי. הדינמיקה בקבוצה שהנחיתי אפשרה שיח בין 
חברי ועדים ותיקים, ששיתפו בסיפורים אישיים על תחילת דרכם, לבין 
חברי ועדים חדשים ששיתפו בחששות המאפיינים את תחילת הדרך. 
אמרתי  הסדנה  בסיכום  לאלה.  אלה  עוזרים  שחבריו  הארגון  אשרי 
שלהם  ליכולת  מתחברת  אני  שלהם  התפקיד  שבתפיסת  לנוכחים, 
לעזור לזולת, ויש בפעילות הזו ברכה, כמו שאומרים: 'כל המבקש על 

חברו נענה תחילה.'"

חשף  שעיבודם  בקבוצות,  העבודה  תוצרי  בהצגת  סוכם  הסדנה  שלב 
תמונה שכל המשתתפים שמחו והתגאו לראות: הסכמה גורפת על חמשת 

הערכים, העומדים בבסיס פעילותו של ארגון העובדים:
מקצועיות, יושרה, שקיפות, דוגמא אישית ואהבת האדם. 

שולחן הנהלת הארגון דן בערכיםשמים את הערכים על השולחן

מזכ"לית הארגון פותחת את הסדנה

  ד"ר סימונה גלבוע- מנהלת מחקר פנים ארגוני
  עדי שמחי- סגן מנהל אגף ארגון ותקינה
  איילת וסרמן- מנהלת אגף רישוי עסקים

  אורית שבתאי- ס. מנהל אגף הגבייה לתפעול
  הדס גרונר- רכזת תכנון והערכה מינהל החינוך
  איתן בן עמי- ס.מנהל אגף קהילה נוער וספורט

  דובי הלל- מנהל המחלקה לנוער וצעירים
 פסי סגל- מנהלת פיתוח והטמעת שירות

 ד"ר אורית מאנדל- מנהלת מחלקת ניהול השינוי
 אדי רפטוב- מנהל תכנון ובקרה חטיבת התפעול

  שרון מלמד- מנהלת תחום תכנון מינהל השירותים החברתיים
  גילה קלדרון- מנהלת האגף לחינוך על יסודי

  בלהה קורן- מנהלת מחלקת לב העיר מינהל השירותים החברתיים

ותודה למנחי הקבוצות:
רמי בן-גל, יו"ר הארגון, סיכם את הכנס ואמר: "היום היה יום מוצלח 
מאד. זה לא מובן מאליו שיושבים כאן מנחים, שלא צמחו מהוועדים, 
יחד עם עובדים מכל העירייה, זה לא מובן מאליו שמעורבים בעשייה 
אנשים מכל הדרגות בעירייה, אבל זוהי שגרת העבודה של הוועדים 

ושל הארגון. 

הקבוצות,  מכל  הוועדים  חברי  כל  אצל  משותפת  שפה  היום  מצאנו 
שהגיעו למאה אחוז הסכמה על הערכים המובילים את ארגון העובדים. 
לתרבות ארגונית אחת.  לכך שכולנו שותפים  ניצחת  הוכחה  קיבלנו 
בעבר ארגון העובדים היה כוחני ויצרי, אבל כיום התרבות הארגונית 
בשביל  כאן  אנחנו  לשטח.  מחלחלים  והם  השתנו,  שלנו  והערכים 
להשאיר חותם ולהיטיב עם העובדים. יש הרבה חברים חדשים בוועדי 
העובדים שרוצים להשפיע, ורק בתפקיד כזה אתה כל יום עושה משהו 
טוב לאדם אחד לפחות. זוהי זכות גדולה לעבוד בעירייה, להיות חבר 
ועד ולהשפיע. תודה לכולכם על תרומתכם החשובה לעובדים, לעירייה 

ולא פחות חשוב מכך - לתושבים."
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כל עזיבה של עובד היא הפסד למקום עבודתו, על אחת כמה וכמה כשמדובר בעובד ותיק ומוערך.
מחקרים רבים נערכים מידי שנה במטרה לתת תשובה לשאלה המטרידה מעסיקים בכל תחומי שוק העבודה –

מה מניע עובדים לעזוב ואיך גורמים להם להישאר?

שימור עובדים

כשעובד מחליט לעזוב את מקום עבודתו הוא גורם נזק ברור ומידי לארגון 
בו הוא עובד, ולא מדובר רק בהפסד הידע והניסיון שרכש. המעסיק מתחיל 
לשלם את מחיר העזיבה של העובד הרבה לפני שזה מפנה את כסאו, כבר 
בשלב התלבטויותיו לגבי המשך דרכו. בשלב זה, העובד פחות ממוקד בעבודה 
ומשקיע את מרצו בחיפושים אחר הזדמנויות חדשות, דבר שגורם לירידה 
בתפוקה שלו. במקביל, מתחיל הארגון להשקיע משאבים בתהליכים גוזלי זמן 
וכסף כמו גיוס והשמה של מועמדים להחלפת אותו עובד, קליטה, הכשרה 

מקצועית וכדומה. 

כדי להימנע מההפסד הכרוך בעזיבה של עובד, חברות רבות מנסות היום 
להבין מה משפיע על רצונו של עובד להישאר או לעזוב את מקום העבודה 
שלו, ומשקיעות מאמץ רב במה שנקרא בשפה המקצועית – שימור העובד.  
בדומה לנעשה בתחום שימור הלקוחות, תחום זה עוסק במכלול הפעולות 
הנחוצות לשימור המשאב האנושי בתוך הארגון, החל בשיפור תנאי העבודה 
ותמריצי שכר למיניהם, דרך פעילויות הווי מגבשות, וכלה בהקמה של מתקנים 
משלימים במקום העבודה, כמו מכון כושר ומסגרת טיפולית לילדי העובדים. 
מחקרים רבים נעשים מידי שנה במטרה להבין מה משפיע על החלטתם של 
עובדים להישאר או לעזוב את מקום העבודה שלהם. אחת המסקנות שעולה 
מרובם היא שהשכר אינו הגורם היחיד, ובדרך כלל גם לא הראשון, בסדר 
העדיפויות של העובד. מקום העבודה הוא כבר לא מקור פרנסה בלבד, אלא 
אמצעי להגשמה עצמית, להשתייכות חברתית, לצמיחה אישית ולהעצמה 

מקצועית. 

במחקר, שבוצע לאחרונה בקרב 1,000 עובדים בארה"ב, נמצא כי 66% מהם 
אינם מסופקים ומאושרים במקום העבודה שלהם, אבל רק 35% טענו ששיפור 
שכרם יעלה את שביעות רצונם. 66% מהם הודו שאינם מאושרים בעבודה 
בגלל יחסים עכורים עם המנהל האישי שלהם. המחקר העמיק ומצא כי 31% 
מהם חשו שהמנהל לא מעריך אותם מספיק, 15% חשו מיואשים ומשועממים 
בגלל המנהל שלהם, וכ- 60% טענו שהיו מבצעים את עבודתם טוב יותר 

במידה והיו מסתדרים עם המנהל. 

הדבר היה בולט עוד יותר בקרב עובדים צעירים וזוטרים - 80% מהם טענו 
שהיו מרגישים מאושרים יותר אם היו מסתדרים טוב יותר עם המנהל שלהם, 

ויותר ממחציתם חשבו שבכך תלויה הצלחת הקריירה האישית שלהם. 

שנים חברת  לפני מספר  תומכים בממצאי מחקר, שערכה  ממצאים אלה 
"גאלופ", לפיו כ- 75% מההתפטרויות קשורות ליחסי עובד ומעביד בארגון, 
או  המגורים  למקום  קרבה  העבודה,  שעות  גמישות  שכר,  לשיקולי  ולא 

אפשרויות לקידום מקצועי.

מחקרים וסקרים אחרים מצביעים על תמונה מורכבת יותר – בסקר שפרסם 
מגזין 'The  Marker' זוהו שלושה משתנים עיקריים בבחירת מקום עבודה 
על ידי עובד: יציבות תעסוקתית, תנאי שכר וחוסן החברה. עוד מצא הסקר 
כי נשים דירגו גבוה בסדר החשיבות גמישות בשעות העבודה, יחסי עבודה 
העסקה  תנאי  יותר  גבוה  דירגו  שגברים  בעוד  המגורים,  למקום  וקרבה 

ואפשרויות קידום מקצועי. 

במחקר אחר, שבחן ארבעים שנות מחקר ביחסי עבודה, באמצעות סקרים 
שנערכו בקרב עובדים בין השנים 1946 – 1992, נמצא כי אין סיבה מובהקת 
לעזיבה, אלא מדובר בשילוב של כמה גורמים יחד, כמו מצבו התעסוקתי של 
העובד )שכיר, מובטל, עצמאי, מתנדב( ומצב השוק )מיתון, צמיחה(. מחקר 
זה מצא כי הסיבות השכיחות ביותר לעזיבת מקום עבודה הם תנאי העסקה, 

יחסים עם המנהל הממונה, ופוטנציאל הקידום המקצועי. 

לסיכום, נראה כי ארגון המבקש לשמר את עובדיו האיכותיים, צריך להבטיח 
ביחסי  והן  בתנאי העבודה  הן  בעיניהם,  שהעסקתם תישמר אטרקטיבית 
כבוד הדדי,  ומעביד, המאופיינים בהערכה,  יחסי עובד  העבודה, בדגש על 
הצבת אתגרים, אפשרות להתפתחות ולצמיחה אישית ומקצועית, רגישות 
והבנה לצרכים האישיים. הנחה רווחת, שטרם נבדקה מחקרית, טוענת כי 
עובדים יבחרו להישאר במקום עבודה מכיל ותומך גם אם תגרם להם הרעה 

זמנית בתנאי העבודה ותנאי העסקתם. 
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 סיפור חייו 
לא בטוח שאפילו האנשים הקרובים ביותר לסמנכ"ל 
תכנון, ארגון ומערכות מידע בעירייה, יודעים שכילד 
כתב שירים למגירה וחלם להיות סופר, ושבצעירותו 
ממש שנא את תל-אביב. גם לא בטוח שהרבה מהם 
יודעים שכניסתו לעירייה קטעה את הקריירה, שהתחיל 
כעיתונאי ועורך חדשות, ושאם היה יכול היה פורש מחר 
רק כדי לבלות עם נכדתו. ערן אברהמי, נעים להכיר. 

סמנכ"ל  אברהמי,  ערן  של  החיים  מסלול  אם 
לתכנון, ארגון ומערכות מידע בעירייה, היה מתנהל 
לפי התכנון שלו, כנראה שלא היינו מקדישים לו 
את הכתבה הזו. אם כבר, הוא היה מקדיש לעירייה 

נובלה על העיר או כתבת תחקיר צולבת. 

"כתיבה הייתה הכיוון הראשון והברור שלי מאז 
ומתמיד", מספר ערן. "מגיל צעיר מאוד כתבתי 
אחד  יום  שגרם  בקצב  ספרים  וקראתי  שירים, 
לספרנית להודיע לאמא שלי שאין לספרייה איך 
לשרת אותי יותר. כשהתחלתי את לימודיי בתיכון 
'בליך' ברמת גן בחרתי כמובן במגמה ספרותית, 
למרות שזה לא היה כל כך מקובל בקרב הבנים. 
היינו 3 בנים בלבד, בכיתה של 30 בנות, ולא זו 

הייתה הסיבה לבחירה שלי."

הכיוון הספרותי שלך היא לא ההפתעה היחידה 
בסיפור הזה, אלא גם העובדה שמגיל צעיר יחסית 

היית מגובש כל כך על הייעוד שלך. 

"באמת חשבתי שבתחום זה אמצא את עתידי, למרות 
שבסופו של דבר סבלתי במגמה הספרותית, ואת 
האשמה אני מטיל על המורה, שכונתה אז על ידינו- 
'רוצחת הספרות השקטה'. אחרי השירות הצבאי 
שלי, שהוארך עקב פרוץ מלחמת לבנון הראשונה, 
נרשמתי ללימודי ספרות ופילוסופיה באוניברסיטה 
העברית בירושלים, וכמי ששנא בזמנו את תל-אביב, 

התקופה בירושלים הייתה נפלאה עבורי."

ושם הצלחת להגשים את חלום הכתיבה?

יוקרתי  "כמעט. במהלך הלימודים קיבלתי פרס 
מהאוניברסיטה בתחרות כתיבת סיפורים קצרים, 
ובמקביל גם התחלתי לכתוב את ספר חיי. את 
הספר, על 700 עמודיו, שכתבתי במשך שנתיים 
וחצי, נתתי לפרופסור שלי כדי לקבל את חוות 
דעתו. הוא אמנם התרשם לחיוב, אבל הודיע לי 
שאם אני רוצה לפרסם את הספר, כסופר מתחיל, 
אני חייב לקצר אותו בשליש לפחות. כשהבנתי 
שלצורך כך אצטרך להשקיע בספר שנה נוספת, 

גנזתי אותו במגרה, והוא שם עד היום".    

את  גונזים  וההשקעה  המאמץ  כל  אחרי  ככה? 
החלום ועוברים הלאה?

"לא בדיוק, על הכתיבה לא ויתרתי. באותו זמן, עם 
סיום לימודי התואר נגמרה גם סבלנותי לירושלים, 
ונרשמתי לקורס עיתונות באוניברסיטת תל-אביב. 
את צעדיי הראשונים בתחום עשיתי ככתב בעיתון 
'חדשות' ועורך מקומון ברמת גן. בשלב מסוים קיבלתי 
משמאי גולן, שהכיר אותי כשהיה דובר עיריית רמת 
גן, הצעה לעבוד תחתיו בדוברות של עיריית תל-
אביב-יפו. את ההצעה קיבלתי בעיקר כדי להשלים 
הכנסה, שנדרשה לי באותה התקופה, כשהתכנון היה 
לעסוק בכך לזמן קצוב ולחזור לקריירה המקורית 

שלי בכתיבה. מאז חלפו 24 שנים."

וודי אלן אמר: "אם אתה רוצה שאלוהים יצחק- 
ספר לו על התוכניות שלך". 

"זה עדיין התכנון, השינוי הוא רק בפרקי הזמן", הוא 
מחייך. "מה שקרה בפועל הוא שכעבור שנתיים 
שבהן התחלפו כמה דוברים, ובמהלכן ניהלתי את 
דוברות העירייה עם אביבה שמר )כיום דוברת בית 
החולים 'איכילוב'(, נכנס רוני מילוא לתפקיד ראש 
העירייה והציע לי להיות עוזר בכיר שלו. קיבלתי 

בזכות  קשות,  התלבטויות  אחרי  ההצעה  את 
שכנועיו של מנכ"ל העירייה דאז, מאיר דורון." 

ודוברות,  עיתון  עריכת  ספר,  כתיבת  אז אחרי 
זו הייתה בעצם ההחלטה המקצועית, שניתקה 

אותך מתחום הכתיבה.   

"נכון, אבל השינוי היה מעניין כשלעצמו. בחמש 
רוני מילוא, נוצר בינינו  השנים בהן עבדתי עם 
קשר טוב של אמון, וזכיתי לחופש פעולה רחב 
למנות  שהציע  הראשון  הוא  למעשה,  יחסית. 
אותי לתפקיד סמנכ"ל תכנון, אבל זה ירד מהפרק 

כשהחליט לא לרוץ לקדנציה נוספת." 

ומילוא  הגיע,  העירייה  לראשות  הבחירות  מועד 
לרון  לשכתו  את  פינה  הפוליטיים,  לחיים  שחזר 
היו  הבוחרים.  מקולות   50% שגרף  חולדאי, 
החליט  הנכנס  העירייה  כשראש  גבה  אז  שהרימו 
להשאיר את אברהמי בתפקידו, שכן מקובל שראש 
עירייה חדש ממנה את עוזריו ולא משאיר את אלה 
של קודמו. מספרים, שאחרי שחולדאי בירר אודות 
אברהמי, החליט שזה לא יהיה נכון מצדו להחליפו 

והציע לו להישאר.
לא ראית את זה כחלון הזדמנויות לחזור למסלול 

המתוכנן?

חודשי  כמה  ואחרי  אחר,  במקום  כבר  "הייתי 
הסתגלות, רכשתי את אמונו של חולדאי והמשכתי 

"את ההצעה )לעבוד בעירייה( 
קיבלתי בעיקר כדי להשלים 

הכנסה, כשהתכנון היה לעסוק 
בכך לזמן קצוב ולחזור

לקריירה המקורית שלי בכתיבה. 
מאז חלפו 24 שנים."

"בחמש השנים בהן עבדתי עם 
רוני מילוא, נוצר בינינו קשר 
טוב של אמון. למעשה, הוא 
הראשון שהציע למנות אותי 

לתפקיד סמנכ"ל תכנון, אבל זה 
ירד מהפרק כשהחליט לא לרוץ 

לקדנציה נוספת."
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ליהנות מהעשייה. חמש השנים בהן עבדתי כעוזרו 
על  הרבה  למדתי  עבורי.  ביותר  מעשירות  היו 
ועל  קדימה  חשיבה  על  נכונים,  ניהול  תהליכי 

אכפתיות חסרת גבולות לנושא הציבורי." 

ואחרי עשור מוצלח בלשכת ראש העירייה, תכננת 
מסלול מחדש? 

"כאשר עמדה להתפנות משרת סמנכ"ל תכנון, 
עם פרישתו לגמלאות של עוזי גרנות, הגשתי את 
בתפקיד.  וזכיתי  חולדאי,  בהסכמת  מועמדותי, 
נהדרת  תקופה  מבחינתי  התחילה  זו  בנקודה 
פורה  כמאוד  התבררה  המסגרת  כי  במיוחד, 
לתפקיד,  נכנסתי  שבו  העיתוי  גם  ומאפשרת. 
בשנות שגשוג ורווחה של העירייה, אפשר לי לקדם 

תהליכים רבים ולייצר תועלות רבות."

מה למשל חיכה על שולחנך כסמנכ"ל תכנון? 

היה  בתפקיד  שלי  הראשונה  האש  "טבילת 
לא  אחד  ואף  פעמים  מספר  שנכשל  פרויקט, 
האמין בסיכויו להצליח – פרויקט מחו"ג. הפרויקט 
היה הכרחי כיוון שיועד להחליף מערכת מחשוב 
ישנה ומקרטעת, שהוקמה בתחילת שנות ה- 80, 
והיחיד שידע לטפל בתקלות שלה היה פנסיונר 
חובב דיג, שלא תמיד היה פנוי וזמין להושיע את 

העירייה ממפגעי המערכת. 
הטכנולוגיה  מבחינת  דבר  הבנתי  שלא  למרות 
כיוון,  לשנות  החלטתי  המערכת,  של  המורכבת 
בהם  תהפוכות,  רוויות  שנים  ארבע  ובתום 
קידמתי את הפרויקט עם גזבר העירייה ומנהל 
אגף המחשוב דאז, העלינו את המערכת לאוויר 
פועלת  שהמערכת  לראות  כשנוכחנו  בהצלחה. 
מסדרונות  בכל  רווחה  אנחת  נשמעה  כשורה, 

העירייה." 

שנה  כמעט  חלפה  המוצלחת,  ההשקה  למרות 
עד שתועלות מחו"ג החלו לחלחל ולהשפיע גם 
על תהליכים נוספים בעירייה. על בסיס האמון 
שהנהלת העירייה החלה לתת בטכנולוגיה, החל 
פיתוחן של מערכות נוספות, מרשימות ומועילות, 

שנלמדות ונרכשות בכל רחבי הארץ.
אבל לא כל הפרויקטים בעירייה הם טכנולוגיים. 

החליט  העירייה  וראש  התקרבה  המאה  "שנת 
להעניק לעיר כמתנה, פרויקטים בסדר גודל חסר 
תקדים, אותם מוניתי לנהל", מספר אברהמי. "כל 
אחד מהפרויקטים הללו הוא סיפור בפני עצמו, 
אבל למרות קשיים שנערמו בדרך, כשלים שנמצאו 
תוך כדי יישום ומאמצי סנכרון כבירים, כל אחד 

כיכר   – לכל  כיום  ומוכר  מהם התקדם, הסתיים 
התרבות, על פיתוח ושימור 'גן יעקב', חניון 'הבימה' 
שמתחתיו ושיפוץ תיאטרון 'הבימה', הקמת האגף 
החדש של מוזיאון תל-אביב לאמנות, מתחם בית 

ביאליק ובכללו 'בית העיר' ובריכת גורדון." 

לפרטי  הפרויקטים  מהלך  את  מתאר  אברהמי 
פרטים, והוא זוכר כל מהמורה שנתקל בה וכל 
פתרון שמצא לה. הוא מציין איך נהגה כל רעיון 
ליישום  הראשוניות  התכניות  התפתחו  וכיצד 
הפרוגרמה כולה. הסיפוק האישי שלו והגאווה 
העירונית שהוא חש לנוכח השלמת פרויקטים 
תקדים,  חסר  מזמן  לא  עד  שהיה  גודל,  בסדר 
ניכרים עליו, כשהוא מפרט את מהלך יישומם. 

"אני נהנה הנאה גדולה מניהול חטיבת התכנון, 
שכוללת  העירוניות,  המידע  ומערכות  הארגון 
אנשים מיוחדים ויצירתיים. בנוסף למהפך המובהק 
של  הגדולה  ולתרומה  המחשוב  בתחום  שחל 
עבודת הארגון והשיטות למערך העירוני, שינינו 
קשרי  נושא  לכל  העירונית  התפיסה  את  יחד 
בצדן,  תועלת  שאין  נסיעות  אין  וכיום  החוץ, 
העירוניים  התאגידים   30 על  והפיקוח  הבקרה 
תכניות  בהסדרת  רבות  השקענו  שינוי,  עברו 
העבודה העירוניות, יצרנו את המתודולוגיה לניהול 
פרויקטים על פיה מתנהלת כל העירייה, תחום 
המחקר והסטטיסטיקה שינה את פניו, הן באיכות 
העוסקים בתחום והן באיכות התוצרים, והקמנו 
מנכ"ל  העירונית, שבתמיכת  הידע  מינהלת  את 
העירייה, מנחם לייבה, עשתה מהפכה בכל הקשור 
לידע ולמידע, כשאחד התוצרים הבולטים שלה 
הוא כמובן פרויקט 'דיגיתל', שפותח בשיתוף אגף 

המחשוב, ועוד ועוד."   

איך משתלב ארגון העובדים בעשייה שלך?

"עם כניסתי לעירייה ארגון העובדים היה רעה 
חולה. ארגון שלא חשב על טובת העובדים, אלא 
כוחו להשגת  וניצל את  בפוליטיקה קטנה  עסק 
מינויים, הטבות וקידומים למקורבים, שלא בהכרח 
היו ראויים. השינוי בגישה החל במחצית השנייה 
של כהונתו של ארנון בר-דוד, כיו"ר הארגון. אחרי 
דין ודברים עם המנכ"ל, לייבה, הבין כנראה שנכון 
יהיה לכונן שיתוף פעולה שעניינו טובת העובדים 
והמערכת. בתחילה הדברים נעשו מתוך חשדנות 
וספקנות, אבל כשרמי בן-גל נכנס לתפקיד הוא 

יחד  אותה,  הפך  ולמעשה  התפיסה  את  אימץ 
עם הנהלת העירייה הנוכחית, למה שהיא היום. 
ההתנהלות כיום היא מתוך אמון מלא בתרבות 
ארגונית, שמקדשת את טובת העובדים שעובדים, 
תומכת  ואינה  לכך,  הזקוקים  בעובדים  תומכת 
במעטים שעדיין נוהים אחרי התפיסה הישנה." 

במה הדברים באים לידי ביטוי מבחינת העובד?

של  להצלחה  הסיבות  שאחת  משוכנע  "אני 
בתפיסה  להתמיד  ההתעקשות  היא  העירייה, 
זו, והראיה היא איכות חייהם ואיכות תנאיהם 
הגבוהות  תל-אביב-יפו,  עיריית  עובדי  של 
משמעותית ביחס לעובדי רשויות אחרות. עם 
זאת, אסור לנו להרגיש יותר מדי טוב עם עצמנו 
ועם הישגינו. אנחנו נמצאים בנקודה מסוכנת, 
שהחלו  לפני  בהיסטוריה  אימפריות  היו  שבה 
בנקודת  שלנו  העיקרית  המשימה  להתמוטט. 
הזמן הזו היא לייצר את החידוש מתוך עצמנו, 
שימשיכו  האנרגיות  מאגר  את  מחדש  ולמלא 

להצעיד את העירייה קדימה."

אברהמי נשוי ואב לשלושה, שכבר אינם ילדים; 
בן הזקונים שלו התגייס לא מכבר לחיל האוויר, 
בתו האמצעית סטודנטית לחינוך ולקרימינולוגיה 
ובתו הבכורה נשואה ואמא לשתיים. הוא מעיד 

על עצמו, שמאז שהפך לסבא השתנו חייו. 

"אני מחלק את חיי לאלה שלפני הולדת הנכדה 
הראשונה שלי, שהיא כיום בת שנה ורבע, ולחיי 
מאז הולדתה. למרות שבתור אבא בהחלט הייתי 
מסור לעניין, הזמן שיכולתי להקדיש לבילוי עם 
הילדים היה מוגבל בגלל אופי התפקידים שמילאתי 
בעירייה. זה היה מאוד חסר לי בזמנו ועכשיו, עם 
הנכדות, אני מנסה להשלים את החסר, כמו כל 

סבא טיפוסי."

תוך כדי שיחה, הוא מגולל תמונות של הנכדות 
מהן  באחת  בגאווה.  אותן  ומציג  בסמארטפון 

הנכדה בזרועותיו ושניהם קורנים מאושר. 

"זו התאהבות מוחלטת, חסרת תנאים, חסרת 
סייגים. התמסרות טוטאלית והתמכרות מסוג 
אחר. אני מבלה איתה כל שניה פנויה שיש לי, 
ולו הייתי יכול הייתי יוצא לפנסיה ומבלה רק 

איתה." 
מאת: בטי פטילון

"מחולדאי למדתי הרבה על 
תהליכי ניהול נכונים, על חשיבה 

קדימה ועל אכפתיות חסרת 
גבולות לנושא הציבורי."

"עם כניסתי לעירייה ארגון 
העובדים לא חשב על טובת 

העובדים, אלא עסק בפוליטיקה 
קטנה וניצל את כוחו להשגת 

מינויים, הטבות וקידומים 
למקורבים, שלא בהכרח היו 

ראויים."

"אסור לנו להרגיש יותר מדי טוב 
עם עצמנו ועם הישגינו. אנחנו 
נמצאים בנקודה מסוכנת, שבה 
היו אימפריות בהיסטוריה לפני 

שהחלו להתמוטט."
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)Newsweek( 21-אחת מהערים המזנקות של המאה ה 
)Wall Street Journal( המרכז הטכנולוגי הראשי של אירופה 

)Foreign Policy( אחת מ- 50 הערים הגלובליות 
)New York Times( של המזרח התיכון "cool"-בירת ה 

 )Monocle( "ראש עיריית תל-אביב-יפו אחד מ- 10 ראשי העיר "החכמים 
)Forbes( אחת מהערים הצומחות בעולם 

 )Lonely Planet( אחת מ- 10 ערי המסיבות הטובות בעולם 
 )National Geographic( אחת מ-10 ערי החוף הטובות בעולם 

)Globe and Mail( אחת מ- 5 הערים היצירתיות בעולם 
)CondeNast( אחת מ- 10 הערים הטובות ביותר לאוהבי ארכיטקטורה 

)Travel and Leisure( מוזיאון תל-אביב – הטוב ביותר 
)Lonely Planet( אחת מ- 3 הערים החמות בתיירות 

)Travel Digest( אחת מ- 10 הערים שבהן הנשים והגברים הכי יפים בעולם 
 אחת מ-10 הערים ההדוניסטיות הטובות ביותר לביקור )Lonely Planet ( - אוגוסט 2012

 אחת מ- 10 הערים המתויירות ביותר במזה"ת ובאפריקה )מאסטר קארד העולמית(
 )YAHOO! TRAVEL( החופים העירוניים "גורדון" ו"פרישמן"- ברשימת 10 החופים האורבאניים הנהדרים 

AirBnb מקום שני ברשימת עשרות יעדי הטיול הנבחרים של אתר הסאבלטים 
 CitiBank -ו Wall Street Journal -מקום השני בתחרות "העיר החדשנית ביותר בעולם" של ה 

 סקר גיאוקרטוגרפיה- נתפסת כעיר שהכי כדאי לגור בה, רון חולדאי כראש העירייה הכי מוכר בארץ
 מגזין פורצ'ן - מקום שני ברשימת 20 המקומות הכי טובים בעולם להקמת עסק )סטארט-אפ(

 )startup genome מקום ראשון בעולם, אחרי עמק הסיליקון, כסביבה תומכת להצלחת חברות הזנק )מחקר עולמי של פרויקט 
 )STAB מקום 6 ברשימת 10 ערי הגלישה האטרקטיביות בעולם )מגזין הגלישה האמריקאי 

 תו המצוינות הבינלאומי לחופים )"הדגל הכחול"( לחוף מציצים, לחוף ירושלים ולמרינה
)Gaycities יעד התיירות הגאה הטוב ביותר בעולם )מגזין 

 יעד קולינרי נחשב )מגזין סאייבור(
 מקום ראשון בתחרות 'העיר החכמה' בכנס העולמי לערים חכמות בברצלונה 

)Media Arts( של אונסק"ו, בתחום המדיה והתרבות הדיגיטלית "creative city" "חברה ב"רשת הערים היצירתיות 

רחב  במגוון  בינלאומיים  ותארים  פרסים   30 בכ-  תל-אביב-יפו  זכתה  האחרונות  השנים  בארבע 
ומרשים של תחומים. העיר העברית הראשונה, לא נרדמת לרגע ומביאה לנו כבוד וגאווה ללא הפסקה.

יש כבוד
ברצלונה, 19 בנובמבר 2014. יום הנעילה של הכנס העולמי לערים חכמות  
Smart City Expo. 250 ערים חכמות מרחבי העולם מתחרות ביניהן על 
התואר הנכסף 'העיר החכמה'. עם הרבה גאווה, המשלחת התל-אביבית 

קוטפת את המקום הראשון, בזכות פרויקט הדגל העירוני - 'דיגיתל'. 
מדובר בכנס היוקרתי ביותר בעולם, בתחום חדשנות ערים, והוא מושך אליו 
מידי שנה אלפי משתתפים מכל רחבי הגלובוס; נציגי מדינות וערים, יזמים 
ומומחים, חברות טכנולוגיה וסטארט אפים, וכן קהל רחב ומתעניינים רבים 

בתחום החדש של חדשנות מוניציפלית, התופס תאוצה אדירה.

זכתה תל- ומכובדת של תארים בהם  זה מצטרף לרשימה ארוכה  תואר 
אביב-יפו בשנים האחרונות, על חופיה היפים, על עושרה התיירותי, על 
פריחתה העסקית, על קצב הצמיחה שלה, על חיי הלילה שלה, על הקולינריה 

והארכיטקטורה שבה ועוד )ראו מסגרת(. 

ההתעניינות וההכרה הבינלאומיות להן זוכה העיר העברית הראשונה, אינן 
מובנות מאליהן, ביחוד בהקשר הביטחוני והמדיני. דעת הקהל העולמית 
על ישראל לא משתפרת בשנים האחרונות, אם לנקוט בלשון המעטה, כפי 
שמוכיחים ממצאי הסקר השנתי של BBC WORD, שפורסמו בשנה החולפת 
במגזין 'The Marker'. על פי הסקר, שנערך בקרב 26 אלף אנשים מ- 25 
מדינות ברחבי העולם, דורגה ישראל בתחתית רשימת המדינות האהודות 

בעולם, כאשר רק צפון קוריאה, פקיסטן ואיראן פחות אהודות ממנה. 

הבנת התמונה הכוללת רק מבליטה את הישגיה של תל-אביב-יפו בזירה 
הבינלאומית, והצלחתה של העיר "לדלג" מעל מהמורה זו, ולהיחשב למובילה 

בתחומים רבים כל כך, ראויה להערכה כפולה ומכופלת.  

רשימת הפרסים והתארים בהם זכתה תל-אביב-יפו:
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לא  בינלאומי  והתעניינות  משיכה  למוקד  תל-אביב-יפו  של  הפיכתה 
התרחשה בין לילה וגם לא בלי מאמץ והשקעה. קפיצת המדרגה הבינלאומית 
ארעה ביולי 2003 עם הכרזת אונסק"ו על מתחם 'העיר הלבנה' כעל אתר 
מבנים  של  בעולם  ביותר  הגדול  הריכוז  בזכות  עולמית.  תרבות  מורשת 
בסגנון הבינלאומי )יותר מ- 4,000(, שנבנו בעיר משנות ה- 30 ועד הקמת 
המדינה, זכתה העיר בהכרה זו מטעם ארגון החינוך, המדע והתרבות של 
האו"ם, שהציפה אותה בהתעניינות מצד התקשורת הזרה, ובתיירים אוהבי 

אדריכלות מהעולם כולו. 
בתקופה זו היתה העיר בראשיתו של מהלך מקיף לשדרוג תשתיות ולקידום 
זה, שלמעשה  והיסטוריים בתחומה. מהלך  עשרות פרויקטים תרבותיים 
של  מאלו  נופלים  שאינם  בסטנדרטים  העיר  את  הציב  היום,  עד  נמשך 
שעיקרם  נוספים,  מהלכים  וברצלונה.  ברלין  לונדון,  ניו-יורק,  כמו  ערים 
זיהוי וחיזוק עוצמותיה של העיר, ויצירת רשת קשרים עם ערים מרכזיות 
בעולם, באמצעות מינהלת עיר עולם ותיירות, יזמו פעילויות פיתוח, תיירות 
ותקשורת גלובליות. יתרה מכך, משרדי ממשלה וגופים לאומיים נוספים, 
שהשכילו להבין כי יש בכוחה של הכרה זו לתרום לתדמיתה הבינלאומית 

של ישראל, רואים במהלך זה  אינטרס לאומי, והם שותפים לקידומו. 

בעת כתיבת שורות אלה, זוכה תל-אביב-יפו בסגירת מעגל מחבקת, עם 
תואר נוסף מטעם אונסק"ו. כעשור לאחר שהכריז על 'העיר הלבנה' – אתר 
מורשת תרבות עולמית, מגיעה הכרה נוספת מהארגון הבינלאומי, המקבל את 
העיר לרשת הערים היצירתיות )creative city(, בתחום המדיה והתרבות 
הדיגיטלית )Media Arts(. מטרתה של רשת זו, המונה יותר מ- 40 ערים 
לקידום  כאמצעי  בינלאומיים  פעולה  שיתופי  ליצור  היא  העולם,  ברחבי 
לחיזוק  והיצירתיות  היזמות  ולרתימת  המקומית,  היצירתית  התעשייה 

הכלכלה המקומית ולפיתוח החברתי.

בתגובתו לקבלת ההכרה אמר ראש העירייה, רון חולדאי: "לפני עשר שנים 
מורשת  מרכז  בתור  תל-אביב-יפו  של  הלבנה  העיר  על  אונסק"ו  הכריז 
תרבות עולמי. בכך הכיר העולם בחשיבותה של אדריכלות העבר של העיר. 
הצטרפותה של העיר לרשת הערים היצירתיות של אונסק"ו, מבטאת את 
הכרתו של העולם בתרומתה להווה ולעתיד – הכרה בהיותה מרכז תוסס של 
יצירה תרבותית וטכנולוגיה פורצת דרך, בית לתעשיות יצירתיות ומקוריות 

ומוקד של סצינת החדשנות הדיגיטלית רבת המעוף והיוזמה".

 מאת מירב מורן    

השבוע  בסוף  שננעלה   Smart City תערוכת  בשיא 
בברצלונה, קיבלה תל אביב את התואר "עיר חכמה", 
בה  שהשתתפו  בתחרות  הראשון  למקום  כשהגיעה 
250 ערים מכל העולם. התואר ניתן בזכות "דיגיתל" 
– כרטיס התושב הדיגיטלי המצליח, שלדברי העירייה 
הצטיידו בו כבר 80 אלף איש. הפרס הוא כבוד גדול 
שנותנת קהילת האורבניזם העולמית לעיר ישראלית. 
יחסי ציבור בינלאומיים זה חשוב, בשבוע שבו בירת 
המדינה, ירושלים, משדרת לעולם דם, אש, ירי והלוויות, 
זה אפילו חשוב מאוד, אבל בשביל לשפר שירות לתושבי 

עיר, צריך יותר. 

כמו ברק אובמה שקיבל פרס נובל לשלום על כוונות 
ולפני שרשם אפילו הצלחה אחת, כך תחום  טובות, 
יש טכנולוגיות  יש רעיונות טובים,  "העיר החכמה": 
מבטיחות ויש צרכים גדולים לספק, אבל עדיין מעטות 

הערים שמציגות מיזמים יציבים המשפרים את השירות 
העירוניים  הניהול  מנגנוני  את  ומשכללים  לתושבים 

באופן מובהק. 

בין האורבניסטים יש מחלוקת מה עיר "עיר חכמה", 
והאם המזור טמון בטכנולוגיות או במנגנונים אחרים. 
למשל, מה עדיף: ספריות חינמיות בכיכרות, או חיסכון 
האנרגיה.  מערך  של  חכם  ניהול  באמצעות  בחשמל 
התשובה נמצאת, כרגיל, באמצע. מה שברור שהפרס 
לקבל  היא  החוכמה  כי  עול,  גם  הוא  ת"א  שקיבלה 
את הפרס גם בעוד חמש שנים. אם תל אביב חפצה 
להיות "חכמה", עליה להתאמן, להתמחות ולדייק את 
שעוד  בת"א  החניונים  מערך  למשל,  כך  המשאבים. 
לא השתכלל עד כדי אפליקציה שתציג באיזה חניונים 
בסביבה יש מקום. זה שירות עירוני "חכם" עם תועלת 
ברורה, שלמרות שמה שצריך כד לפתח אותו נמצא 

בהישג יד ותקציב, לא מוצע. 

חולדאי בנעלי אובמה

גלובס  |  23 – 24 בנובמבר 2014
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כשסמנכ"ל משאבי אנוש בעירייה הפיץ 'קול קורא' להצגת פרויקטים חדשניים, בתערוכה ראשונה מסוגה בכנסי הניהול 
העירוניים, הוא לא שיער שההיענות תהיה כה גדולה ושתהליך הבחירה יהיה כל כך קשה. אבל הוא ידע שתעופו על זה. 

נותנים לך כנפיים 

סגל  וכנס  כנס מנהלי מחלקות  נתחיל מהסוף. התגובות מאלפי משתתפי 
ניהול מרכזי לא אחרו לבוא וכולן נלהבות. תערוכת החדשנות, שהוצגה בחללי 
קבלת הפנים של תאטרון הקאמרי, הציגה את פניה החדשניות של העירייה 

כפי שטרם נראו קודם לכן. 

אבי פרץ, סמנכ"ל משאבי אנוש: "לתערוכה היו מספר מטרות; הראשונה, 
להראות את העשייה ביחידות המכוונות למצוינות ולחדשנות, השנייה, לגרות 
את עובדי היחידות האחרות לעשייה חדשנית, ולהראות שאפשר להתרומם 
מהשוטף ולחשוב מעבר, והשלישית, שהדברים קורים גם בלי הוראות הנהלה, 
אלא צומחים מהשטח. רעיונות חדשניים של הדרג הזוטר, של מנהלי הביניים 

והעובדים מהשורה, שמצליחים לשפר תהליכים לטובת התושב." 

11 יוזמות חדשניות, של מגוון של יחידות עירוניות, הוצגו לבאי הכנסים, 
כל אחת מהן קיבלה ביתן, אך ברוח החדשנות, הוצגה באופן מקורי וייחודי 

לה, כך למשל: 

מרכז השירות העירוני הציג מערכת ניהול תורים כמערכת CRM , שבבסיסה 
הצעת ייעול שהפחיתה את זמני הטיפול בלקוחות בשתי דקות לכל לקוח, 
וחסכה מאות אלפי ₪ בשנה. באמצעות מחזה, הוצגו דמויות 'ארץ נהדרת', 
הנציגים  בפני  ולהזדהות  לשוב  ונאלצים  למרכז  מגיעים  ושאולי,  אירנה 
העובדים על מערכות מידע שונות. כעבור שנים, בשובם למרכז השירות, 
הם כבר מזוהים אוטומטית על ידי כרטיס דיגיתל, והמערכת מעבירה את 

כל פרטיהם לנציג השירות.

עיר עולם ותיירות הציגה ביתן שסיפק מידע רב על העיר, דוגמאות למזכרות 
סיורי  יותר מ- 30  על  לתייר, פלאיירים  לרכישה במרכזי המידע  הניתנות 
החוויה התל-אביבית ועוד. בנוסף, הוזמנו באי הכנס להשתתף בהגרלה של 

כרטיסים זוגיים לסיורים.

אגף הפיקוח הציג את פרויקט "נץ" - מצלמות אכיפה ניידות ונייחות. על 
מסך טלוויזיה הוצג סרט על תהליכי האכיפה באמצעות מצלמות, מערכת 
בק-אופיס וכתבה ששודרה על הפרויקט בערוץ 2, ולצדו עמדה תפעולית, 
ליום  להרגיש פקחים  לבאי התערוכה  ואפשרה  נייד,  ומחשב  שכללה מסך 

אחד ולהתנסות במערכת.

בתי העירייה הוצג שיפוץ בניין העירייה, באמצעות תמונות  אגף  בביתן 
לפני ואחרי. שיפוץ הבניין החל ב- 2011 לטובת שיפור סביבת העבודה 
האישית והציבורית, וכלל, בין היתר: הקמת מרכז שירות, החלפת חלונות, 
שיפוץ  ומטבחונים,  שירותים  שיפוץ  וכיבוי אש,  גילוי  התקנת מערכות 
החמ"ל, החלפת החזית הדרומית, שיקום הגג, חידוש המעליות והוספת 

שתיים חדשות ועוד. 

פועלים  לאורה  הערכים  ייחודי את מערכת  בביתן  הציג  העובדים  ארגון 
ואהבת האדם. מערכת  דוגמה אישית  יושרה,  – שקיפות,  ונציגיו  הנהלתו 
לארגוני  ועדים ראשון מסוגו שעסק, באופן חדשני  בכנס  גובשה  הערכים 

עובדים באשר הם, בנושא ערכים. 

חברי ועדים הזמינו את באי הכנס להצטלם עם שלט בזו הלשון: "אני גאה 
בארגון העובדים שלי", וזכו לשיתוף פעולה נלהב גם מראש העירייה, מנכ"ל 

העירייה, סמנכ"לים ובכירים נוספים. כל מצטלם קיבל מגנט עם תמונתו. 

השירות הפסיכולוגי-חינוכי הציג את תכנית "גשרים", המסייעת לתלמידים 
הנעדרים למעלה מחודשיים מלימודיהם עקב מחלה, ניתוח או תאונה, לחזור 
למסלול חייהם. התכנית חדשנית בארץ ובעולם, ומופעלת על ידי פסיכולוגים 
שהוכשרו לכך במיוחד, ובשילוב הורים, צוותי חינוך, נציג רווחה אם ישנו 
וכדומה. התכנית הוצגה בכנס באמצעות רול-אפ, והיא פועלת כיום בתרומת 

קרן תל-אביב לפיתוח. 

מינהל ההנדסה הציג שני פרויקטי דגל, שיצרו סדר, שקיפות ונגישות לקהל 
'טיוב המידע התכנוני'  בזכות  כיום,  ולציבור הרחב.  בעירייה  המשתמשים 
ו'ארכיון הנדסה דיגיטלי', יכול כל אחד לקבל מידע הנדסי-תכנוני בלחיצת 
כפתור, מהבית וללא תשלום. הפרויקטים הוצגו באמצעות סרטון, הדגמות 

ומענה לשאלות. 

הביטחון  )משל"ט  מב"ט  מערכת  את  הביטחון  אגף  הציגו  אלה  כל  לצד 
אגף המחשוב את  ניידות ופעילות האגף החדש,  אגף סל"ע את  העירוני(, 
הדוכן שהוצג בתערוכת smart city ואגף משאבי אנוש את הערכה לעובד 

החדש. להתראות בתערוכה הבאה. 
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על  בנוסף  בוועד,  הוועדים, הממלאים את תפקידם  יכלו חברי  לכאורה, 
תפקידם המקצועי בעירייה, להתנהל מתוך שכל ישר, אינטואיציה או דרך 
ניסוי וטעיה. אבל לא איגוד מקצועי כמו ארגון עובדי עיריית תל-אביב-יפו 

ישאיר את נושא הטיפול בעובדים ליד המקרה או המזל. 

העובדים  ארגון  שמארגן  הוועדים,  לחברי  המקצועית  ההכשרה  קורס 
באמצעות מכללת הארגון, מספק למשתתפיו כלים לניהול תפקידם בצורה 
המיטבית, באופן מרוכז ומקצועי. תכני הקורס מועברים הן על ידי בעלי 
תפקידים בכירים בעירייה ובארגון העובדים, והן על ידי מומחים במגוון 
רחב של תחומים, בהם: מיסוי, דיני עבודה, סכסוכי עבודה, דיבייט, ניהול 

ישיבות אפקטיבי ועמידה מול קהל. 

היא  הוועדים  מחברי  "הציפיה  העובדים:  ארגון  מזכ"לית  אבידן,  אורנה 
להיות מקצועיים לכל דבר ועניין. הדרישה למקצועיות בתפקיד כזה מחייבת 
אותנו, כארגון עובדים, לתת לחברי הוועדים כלים בסיסיים ומתקדמים. 
יחד עם ענבר סרפר-וסרהולץ, מנהלת מכללת הארגון, גיבשנו 13 מפגשים, 
בתקציב  משברים,  ובניהול  בגישור  ובערכים,  אישית  במנהיגות  שעסקו 
העירייה, זכויות עובדים, דיני עבודה, חשיבה יצירתית, הסכמים קיבוציים 
ועוד נושאים רבים. את הקורס האחרון סיימנו בסיור מלמד מאוד בעיריית 
לוד. פגשנו את ראש העירייה, את המנכ"ל ואת חברי הוועדים בעיריית 
לוד, התוודענו להתמודדויות קשות ומורכבות העומדות בפניהם ברמה יום 

יומית ואף החלטנו להפוך את הקשר עמם למתמשך".   

השתתפו  הקורס,  של  האחרון  המחזור  את  שסיימו  הוועדים,  חברי   30
במסגרתו בסדנה שעסקה במודל התקשורת האפקטיבית. כל עשייה, ארגונית 
ותקלות רבות מקורן בתקלות  או אישית, מתווכת באמצעות תקשורת, 

תקשורת, לכן אדם שיידע לתקשר נכון יצליח להתנהל ביעילות. איך עושים 
את זה? קודם כל מקשיבים ומתבוננים. לומדים לזהות מי אנחנו ומי עומד 

מולנו, מה מניע כל אחד מאיתנו ואיך נכון לדבר זה עם זה. 
לעו"ד מייקל בן-דוד, שיטה ייחודית להעברת הנושא, באמצעות ארבעה 
סוגי ציפורים: טווס, נשר, יונה וינשוף. המודל מבוסס על מחקרים שזיהו 
ארבעה סגנונות תקשורת בסיסיים בין אנשים, המודגמים בעזרת הציפורים 
ואינטראקציה  אקשן  כיף,  מחפשים  הטווס  טיפוסי  למשל  כך  השונות. 
מרובה. הם בולטים, מוחצנים ואי אפשר לפספס אותם. הם גם מאבדים 
עניין במהרה והאתגר הגדול שלהם הוא התמדה לאורך זמן. הנשרים הם 
אנשי ה'תכלס', המעשה והשורה התחתונה. הם קצרים בדברים ושופטים 
לפי מבחן התוצאה. האתגר שלהם הוא שימור יחסים טובים עם מי שצריך 
לספק להם תוצאות. היונים ממוקדים במערכות יחסים. הם נאמנים, אוהבי 
שלום, שואפים ליחסים טובים ויפעלו למניעת חיכוכים, גם במחיר אישי. 
האתגר שלהם הוא אסרטיביות. הקבוצה האחרונה הם הינשופים, אנשי 
לשורש  יורדים  וחוקרים,  בודקים  הם  המרבי.  והדיוק  הקטנים  הפרטים 
העניין, נוטים לעבוד לאט יחסית ואוהבים לעבוד לבד. הם מקבלים החלטות 

בזהירות ולאחר מחקר רב. האתגר שלהם הוא גמישות.
שלהם,  סגנון התקשורת  את  המודל  בעזרת  אבחנו המשתתפים  בסדנה 
ולמדו כיצד לזהות את סגנון התקשורת של העומד מולם, וכך גם את הדרך 

הטובה היעילה ביותר לתקשר עמו.
"זו קבוצה אינטליגנטית ומכוונת מטרה", אמר עו"ד בן-דוד בתום הסדנה. 
"ברור להם מה הם מחפשים בקורס, והם קידמו את הדיון בנושא הקריטי 
של התקשורת עם דוגמאות ושאלות. אין לי ספק שהם יישמו את הכלים 

התקשורתיים וישרתו באמצעותם את ציבור העובדים נאמנה".

מתמקצעים למען העובדים
כאשר אדם בוחר לתת מזמנו וממרצו למען אחרים בהתנדבות, אין ספק שלבו במקום הנכון. קורס ההכשרה המקצועית 
כלים  ובמגוון  ועדכני  רלוונטי  בידע  גם  לכך,  בנוסף  אותם  מצייד  הוועדים,  לחברי  המיועד  העובדים,  ארגון  של 

מקצועיים. בסופו, זוכים העובדים לקבל מנציגיהם שילוב מנצח של רצון טוב ושל שירות איכותי.   
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אחוות אחיות 
שאול  "האחיות בבית החולים איכילוב מדהימות ברמה הארצית" אומר 
זכאי, יו"ר ועד האחיות במרכז הרפואי. "יש לנו תשע מחלקות פנימיות, 
אוכלוסייה מבוגרת מאוד שנזקקת לטיפולים מורכבים, מטופלים לכל תחומי 
ההתמחות שמגיעים מכל רחבי הארץ, ועומס תמידי. במערכת הבריאות 
כמעט אי אפשר להגיע למצב של שלמות, אבל אנחנו כל הזמן משתדלים 

להתמודד עם העומסים ולשמור על הצוות."

שביתת האחיות שבאה לסיומה לפני כשנתיים, אחרי 17 ימי שביתה, פרצה 
כמחאה על תנאי העסקתם של האחים והאחיות בישראל, וקבלה על מצוקת 
כוח הסיעוד בבתי החולים הציבוריים, המתפקעים מלהכיל. במאבק ארצי, 
להסדר, המשפר  הצדדים  הגיעו  ובנחישותו,  בהיקפו  כמעט חסר תקדים 
את תנאי שכרן של האחיות בישראל, אך ההתמודדות עם תפוסה העולה 
על ה- 100 אחוזים היא כמעט עניין שבשגרה בבתי החולים בכל הארץ.   

זכאי הגיע לאיכילוב לפני 31 שנים, והוא סוגר עשור בוועד האחיות. הוא 
החולים.  ולמען  האחיות  למען  כולו  כל  את  ומקדיש  יחידה,  גאוות  מלא 
צורת  האחיות.  למקצוע  ביותר  האטרקטיבי  החולים  בית  אנחנו  "היום, 
הניהול השתנתה לטובה, ואנו נהנים מהיררכיה נכונה ומהקשבה למצוקות 
הגיבוי  לעובדים,  ההנהלה  בין  הטובה  הצוותים. התקשורת  של  ולצרכים 

מהסתדרות האחיות והקשר שהתחזק עם ארגון העובדים, אפשרו לנו לתקן 
עוולות עבר וכיום רוב העובדים שבעי רצון."  

כשהוא פורט את ההישגים הוא מזכיר את: השלמת התקינה החסרה עם 
כ- 300 תקנים נוספים, תיגבור נושא הלימודים להעשרה ולהשתלמויות 
מקצועיות, שדרוג התזונה לעובדי המשמרות וקבלת דרגות אישיות, שאינן 
תלויות תפקיד, ומוענקות לעובדים על הצטיינותם. "עובדי המרכז הרפואי 
נהנים היום ממגוון עצום של שירותים, שאין שני לו באף ארגון" הוא אומר.

"היום האחיות מרגישות חלק מעובדי העירייה, וזה בזכות הגיבוי והמעורבות 
של יו"ר הארגון, רמי בן-גל. הוא תמיד משפיע על הדברים לטובה, בשכל 

ובחוכמה". 

שאול לא מוותר על אף עובד ועובדת בסקטור, וחשוב לו להיות שם בשביל 
כל אחד מהם. "לא כל עובד צריך את עזרת הוועד, אז כדי שלא לפספס את 
הקשר האישי, אנחנו מחלקים מתנה קטנה לכל עובד ביום הולדתו. כשעובד 
לו את תשומת הלב האישית הזאת, אני  ואני מקדיש  מגיע אלי למשרד 
מרגיש שהוא יודע שהוועד קיים למענו. הטיפול בפרט הוא הדבר החשוב 

ביותר בפעילות הוועד בעיניי."

אי אפשר להתעלם מסקטור האחיות במרכז הרפואי תל-אביב. לא רק בגלל הגודל )כ- 2,000 אחים ואחיות(, לא 
רק בגלל רמת ההשכלה הגבוהה )רובם בעלי תואר ראשון( ולא רק בגלל ההתמודדות עם העומסים במחלקות 
)תפוסה של 115%(. אלא בעיקר בזכות תחושת השליחות המלווה אותן, הגאווה המקצועית והנתינה האינסופית

שאול זכאי: "היום, אנחנו
בית החולים האטרקטיבי
ביותר למקצוע האחיות. 

התקשורת הטובה בין ההנהלה 
לעובדים, הגיבוי מהסתדרות 
האחיות והקשר שהתחזק עם 

ארגון העובדים, אפשרו לנו
לתקן עוולות עבר".
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תמי זמיר: "סיעוד הוא יותר ממקצוע,
אלא יעוד של נתינה. הסקטור הזה

כל הזמן בחזית – לפני שהרופא מגיע 
ואחרי שהוא הולך".

זמיר,  תמי  לצד שאול, בסנכרון נפלא ומתוך כבוד הדדי, פועלת סגניתו, 
מנהלת הסיעוד בבית החולים לילדים, 'דנה'. גם תמי הגיעה לאיכילוב לפני 

יותר מ- 30 שנה, 25 מהן ב'דנה', בתפקידי ניהול שונים. 

"סיעוד הוא יותר ממקצוע, אלא יעוד של נתינה, וזה מה שמיוחד בו", היא 
אומרת. "הסקטור הזה נמצא כל הזמן בחזית - לפני שהרופא מגיע ואחרי 
שהוא הולך. האחיות ליד החולה סביב השעון, ולכן הן אלה שמזהות בעיות 
הבקשות  ובמילוי  בטיפול  עסוקות  הזמן  וכל  אחרים,  וצרכים  רפואיות 

והצרכים של החולים ומשפחותיהם."

לוועד האחיות התגלגלה תמי במקרה, מתוך פעילותה למען העובדים. "עוול 
"האחיות  אומרת.  היא  להיות מעורבת",  לי  וחשוב  אותי מדעתי,  מוציא 
באיכילוב היו והינן דעתניות, ואף פעם לא חששנו להיאבק על מה שחשבנו 
שצודק. מצד שני, יש לנו גאוות ארגון חזקה ואנחנו תמיד ראשונות להירתם, 

באופן טוטאלי, לפרויקטים בבית החולים." 

יתרה  בהצטיינות  איכילוב  הרפואי  המרכז  שעבר  האקרדיטציה,  מבדקי 
להירתמות  דוגמה מצוינת  היא  3 שנים,  בת  לפני כשנה, בתום הערכות 
עליה מדברת תמי. בוועד טוענים כי כתוצאה מהסטנדרט הגבוה, הנדרש 
עם  ולבטיחות, מתמודדות האחיות  לאיכות  בכל הקשור  החולים  מבית 
תוספת עבודה של כ- 30%. "מנהל בית החולים, פרופ' גבי ברבש, אמר לי 
אז, שהוא נדהם מעוצמות המחויבות של האחיות לנושא", אומרת תמי. 

אומרת  בארץ",  אחרים  חולים  לבתי  איכילוב  את  להשוות  אפשר  "אי 
תמי. "פרופ' ברבש השכיל להביא אלינו את טובי המומחים, וכיום אנחנו 
מציעים למטופלים את הרפואה הטובה והמתקדמת ביותר בארץ, שעומדת 
בסטנדרטים בינלאומיים. גם את תנאי העבודה של העובדים ואת תנאי 

האשפוז של החולים הוא שיפר, ואין זה דבר של מה בכך". 

"תפקיד הוועד הוא לראות את טובת הארגון כמו את טובת העובד. תפוקת 
עבודה מתקבלת כשיש שביעות רצון מצד העובדים. הנהלת בית החולים 
של  העבודה  מהסכמי  חורגת  ולא  הרצון  שביעות  על  לשמור  משתדלת 
הסקטור. הקשר עם פרופ' ברבש מצוין, ונסמך על כבוד והערכה הדדית. 
אני מרגישה חופשיה לשוחח ולהתייעץ, וגם לעמוד על דעתי אם נעשתה 

טעות עקרונית לטעמי". 

"גם הקשר עם ארגון העובדים התחזק בשנים האחרונות, במיוחד בזכות 
שאול, יו"ר הוועד, איתו יש לי חיבור מצוין וחלוקה טבעית של תחומי טיפול 

ואחריות." אומרת תמי.  

"למרות שתמיד היינו עצמאיים בפתרון בעיות מול הנהלת בית החולים, 
יותר, שרלוונטיים לכל הסקטור, שלגביהם נדרש  ישנם מצבים מורכבים 
שיתוף פעולה וגיבוי של ארגון העובדים. הנהלת הארגון הבינה שסקטור 
האחיות, היה בן חורג שלא כל כך טופל לאורך השנים ולקחה את הנושא 

כמטרה. כיום הקשר עם יו"ר הארגון, רמי בן-גל, הפך שוטף וחיוני. 

ואנחנו  תל-אביב-יפו,  עיריית  למשפחת  שייכות  תחושת  לנו  יש  היום 
מקדמים ומסדירים מגוון רחב של נושאים כמו שירות מותאם בעמותה 
ועוד. מפעלי  לאחיות  ייעודיים  קורסים  פיתוח  וחברתי,  לקידום מקצועי 
הארגון הם משאב גדול שניתן לנו, ואנחנו מברכים על כל פעולה שנעשית 

כדי לקרב את הסקטור ולדאוג לצרכיו הייחודיים."
מאת: בטי פטילון

תמי זמיר: "הנהלת הארגון הבינה שסקטור 
האחיות, היה בן חורג שלא כל כך טופל 

לאורך השנים ולקחה את הנושא כמטרה. 
כיום הקשר עם יו"ר הארגון, רמי בן-גל, 

הפך שוטף וחיוני". 
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 הטובים לסיירת 

במכתב התודה ששלח לעירייה, שיבח הקונסול את חברי הצוות, שאיתרו 
את הבעיה ברכבו ועשו את כל שהיה לאל ידם לסייע לו בפתרון התקלה 

ולחלצו. מי אמר 'שירות' בתל-אביב ולא קיבל?

הסיירת לביטחון עירוני - סל"ע החלה את פעילותה רק 6 שבועות קודם לכן, 
ב- 1 בינואר 2015. ב- 20 הימים הראשונים להפעלתה קיבלה וטיפלה בכ- 
2,200 קריאות שירות, וכיום נוכחותם של סיירי סל"ע מורגשת בכל רחבי העיר.  

הסיירת הוקמה במטרה להגביר את תחושת הביטחון האישי של תושבי 
תל-אביב-יפו ושל בעלי העסקים בה, על ידי פעילויות שמירה ואבטחה 
במרחב הציבורי בכל ימות השבוע לאורך כל שעות היממה. כל זאת, בשיתוף 
משטרת ישראל, הפיקוח העירוני ומרכז השליטה של מצלמות האגף לביטחון 
ושירותי החירום של העירייה. בכלל זה, אמונה הסיירת גם על מניעת פגיעה 
ברכוש הרשות המקומית ובמתקניה, מניעת פעילות חבלנית עוינת וסיוע 
למשטרת ישראל בפעולותיה לשמירת שלום הציבור והסדר הציבורי, לרבות 

באבטחת אירועים המוניים.

להשקת פעילותה של הסיירת קדם תהליך ארוך ומורכב, שנוהל במקביל 
גיבוש  התקנים,  תקנון  דרך  העיר,  מועצת  באישור  החל  רבות,  בחזיתות 
שגרות עבודה, אפיון צי הרכב ועיצוב המדים וכלה בהכשרת מבנה משרדי 
אבינועם ארז, מנהל האגף, שהצטרף  המטה. מי שניצח על התהליך הוא 

לשורות העירייה בתום 27 שנות שירות במשטרה הצבאית. 

"כשנודע לי על כך שעיריית תל-אביב-יפו מחפשת מועמד שיקים משטרה 
משתף  עבורי",  ומרתק  מאתגר  מאוד  להיות  יכול  שזה  חשבתי  עירונית, 
אבינועם. "היה לי ברור שזה יהיה מעניין להיות שותף להקמה של יחידה 
חדשה לחלוטין בעיר כל כך מיוחדת, שהמטרופולין שלה, בעיניי, משתווה 

לניו יורק במדדים רבים."

6, מפקד המשטרה  ארז, כמי ששימש מפקד כלא  אבינועם  סא"ל במיל', 
הצבאית בפיקוד מרכז ובתל-אביב ומפקד יחידת התנועה, התמקצע במהלך 
שירותו הצבאי בכל מרכיבי עבודת השיטור והבילוש, תוך עבודה ארוכת 
שנים לצד משטרת ישראל. עם זאת, מהר מאוד הבין שישנו עולם מוניציפלי 

שלם שיהיה עליו להכיר וללמוד.

"קיבלתי סיוע, ליווי ואוזן קשבת משדרה ארוכה של בעלי תפקידים בעירייה, 
בהם: יואב ירדני, מנהל אגף הפיקוח, שהיה שותף מלא בתהליך, אבי זהר, 
מנהל אגף משאבי אנוש, שליווה את גיוס כוח האדם המסיבי, רמי בן גל, 
יו"ר ארגון העובדים, שיעץ לי עצות רבות ומועילות בכל הקשור לטיפול 
וסרמן, שבזמנו הובילה את התהליך מטעם אגף ארגון  איילת  בעובדים, 
המחשוב,  אגף  כמו  נוספות  עירוניות  ויחידות  תפקידים  ובעלי  ותקינה, 
שטיפל בהקמת מערכת המשל"ט ומכשירי הקשר, אגף הרכש והלוגיסטיקה, 
שעסק בפרטי הפרטים הנוגעים למדים, לאזיקים, לפנסים וכיו"ב, יחידת 
ההדרכה, מוקד +106 ועוד. לצד כל אלה, מי שחנך והדריך אותי לאורך כל 
הדרך, והדגיש את חשיבות המהלך לעירייה ולתושבים כאחד, הוא המשנה 

למנכ"ל העירייה, רובי זלוף.

במשך חודשים ארוכים עסק 'צוות ההקמה' של סל"ע, שכלל בשלב זה רק 
את אבינועם ואת מזכירתו, אירית מימון, בקידום התהליך, כאשר למעשה 
תוכל  שמסמכותו  העזר,  חוק  אישור  בערפל;  לוט  היה  האגף  של  עתידו 
העירייה לגבות מכל מחזיק נכס בעיר היטל שמירה למימון פעילות הסיירת 
התעכב, אך בסופו של דבר התקדמה החקיקה וצוות ההקמה קיבל אור ירוק 

לגיוס עובדי המטה והשטח.

אבינועם: "זכיתי בצוות מקצועי בעל מוטיבציה גבוהה, שבלעדיו האגף לא היה 
מתפתח. גיבשנו מבדקי אמינות, ראיון אישי ובדיקת משטרה מקפת על מנת 

לעמוד בכל התבחינים שקבע המשרד לביטחון פנים בחוק ייעול האכיפה."

מתוך 200 המועמדים שהגיעו לראיונות, נבחרו 75 לפתיחת מחזור ההדרכה 
הראשון של פקחים עירוניים ופקחים מסייעים בסל"ע. במקביל, גויסו מנהלי 
יוסף סחלי, ומנהל מרחב  מחלקות האגף; מנהל מרחב השיטור העירוני, 
הסיור העירוני, הראל שחר, שהחלו לגבש את תפיסת ההפעלה, לבנות את 

שגרות העבודה ולהגדיר את דפוסי העבודה. 

דור מייסדי האגף ביום השקת פעילותו

מר באודוין מוקומבי ספו, הקונסול הראשון של 
קונגו  של  הדמוקרטית  הרפובליקה  שגרירות 
כשמכונית  הטוב.  למזלו  האמין  לא  בישראל 
לוינסקי  רחוב  באמצע  נתקעה  שלו  השרד 
בליל יום רביעי, 12 בפברואר 2015, הוא היה 
וקר. אבל אז  לו לילה ארוך  נכון  בטוח שעוד 
הופיע צוות סיור של הסיירת לביטחון עירוני. 

אבינועם ארז: "עובדי האגף מוגדרים בשלב 
 4 ל-  קבועה  שאינה  במשרה  כעובדים  זה 
אחרים  מאגפים  ובשונה  הקרובות,  השנים 
בעירייה, המטה שלנו מאוד מצומצם. אני מאמין, שלאחר 
ובתרומתו,  קיומו של האגף  ייווכח בחשיבות  שהציבור 
ייקבע עתידו ומעמדו. כשזה יקרה, אין לי ספק שהמשרד 
לביטחון פנים יגדיל את תקורת השוטרים ונושא מעמד 

העובדים יוסדר גם הוא."

אבינועם ארז: "גיבשנו מבדקי אמינות, ראיון 
אישי ובדיקת משטרה מקפת על מנת לעמוד 
בכל התבחינים שקבע המשרד לביטחון פנים 

בחוק ייעול האכיפה."
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לא כל 75 החניכים סיימו את ההכשרה, ואלה שלא גילו רצינות ובגרות 
מספקת הודחו אחר כבוד. בשורות עובדי האגף - שלושה טיפוסים: חבר'ה 
צעירים אחרי שירות צבאי, חלקם בעלי רקע בטחוני, שמהות העבודה קסמה 
להם. לצדם, בני 30 ומעלה, ששאפו להתברג בארגון מכובד כמו עיריית תל-
אביב, והזדהו עם מטרת הסיירת לשפר את איכות החיים והביטחון האישי 
בעיר, והאחרונים, בני 40 ומעלה, שחיפשו שינוי בחייהם המקצועיים ובחרו 
להחליף משרה משרדית אפורה עם עבודת שטח מאתגרת ושונה. ביניהם 
אפשר גם למצוא דור ממשיכים – בנים ובנות של עובדי עירייה, ששמחו 

על ההזדמנות להצטרף לארגון, ונמצאו מתאימים וראויים לפי כל מדד. 

"עובדי האגף מוגדרים בשלב זה כעובדים במשרה שאינה קבועה ל- 4 השנים 
הקרובות", מסביר אבינועם. "ובשונה מאגפים אחרים בעירייה, המטה שלנו 
מאוד מצומצם. אני מאמין, שלאחר שהציבור ייווכח בחשיבות קיומו של האגף 
ובתרומתו, ייקבע עתידו ומעמדו. כשזה יקרה, אין לי ספק שהמשרד לביטחון 

פנים יגדיל את תקורת השוטרים ונושא מעמד העובדים יוסדר גם הוא." 

בתום הכשרה עיונית בת 3 שבועות החל שלב הכרת העיר, ולאחריו אימון 
הקמה משותף עם יחידת השיטור העירונית של המשטרה. "התהליך לא היה 
פשוט", מספר אבינועם. "עברנו סדנאות רבות כדי להפחית את החששות 
בין שני  פעולה  ושיתוף  טובים  יחסים  לרקום  וכדי  והחשדנות ההדדיים, 
הגופים. זה כלל גם סדנת שירות משותפת ויום גיבוש שהוכתר כהצלחה."

במקביל, המשיך סגן מנהל האגף לתפעול ומינהל, בני מילר, שגויס קודם 
לכן, לרכז ולקדם את עבודת המטה המורכבת. 

אבינועם: "עבודת המטה בעירייה היתה זרה לנו. למדנו שתהליכים יכולים 
מקום  שנותנת  מאפשרת,  גישה  גילינו  יעילים.  אך  מאוד  ארוכים  להיות 
לשינוי דפוסי מחשבה, ולמדנו לעבוד עם זה. המחמאה הכי גדולה שקיבלתי 
לאחרונה הגיעה מיו"ר ארגון העובדים, רמי בן-גל, שאמר לי: 'כבר שכחת 
שהגעת מהצבא, אתה חושב ופועל כמו עובד עיריית תל-אביב לכל דבר'." 

"בתהליך הבנתי שמגוון הדעות, הן מצד עובדים ותיקים והן מצד תושבים, 
יסייע לי בגיבוש תפקידי האגף ומהות העיסוק של עובדיו. מהטעם הזה 
הצטרפתי למנכ"ל העירייה, מנחם לייבה, במפגשיו עם התושבים, והופתעתי 

לגלות ארגון שחרת על דגלו את ערך השירות והנתינה לתושב." 

במפגשים אלה התוודע אבינועם לתחושת חוסר הביטחון האישי בקרב 
בתלונות  המשטרה  של  החסר  לטיפול  העיר,  בדרום  בעיקר  התושבים, 
הנוגעות לאיכות חיים וסדר ציבורי, ולציפייה של התושבים למיגור תופעות 

אלימות, ונדליזם, נרקומנים וחסרי בית מרחובות העיר. 

בבחינת שביעות רצון התושבים בנושאי סדר ציבורי וביטחון אישי, במסגרת 
סקר העיר 2012, שערך המרכז למחקר כלכלי-חברתי בקרב 2,600 תושבים, 
נמצא כי  27% מהמשיבים אינם מרוצים ממידת האכיפה של הסדר הציבורי 
בעיר, ו- 19% מהם חשים לא בטוח כאשר הם הולכים לבד בשעות החשיכה 

הציבורי  הסדר  מאכיפת  הרצון  שביעות  האזורים  ברוב  מגוריהם.  באזור 
הייתה בינונית-נמוכה, והיא הייתה נמוכה במיוחד בדרום העיר, במזרח 
העיר וביפו. לגבי תחושת הביטחון ללכת בחשכה באזור המגורים נמצאה 
שונות רבה בין האזורים בעיר. בעוד שבעבר הירקון ובצפון העיר תחושת 
הביטחון  תחושת  וביפו  העיר  מזרח  של  הדרומי  בחלק  גבוהה,  הביטחון 
נמוכה. תחושת הביטחון הנמוכה ביותר נמצאה בדרום העיר )נווה שאנן, 
שפירא וקריית שלום(, ושם גם נמצאה ירידה משמעותית בתחושת הביטחון 
בהשוואה לסקר שנערך בשנת 2011. הפתרונות שהציעו המשיבים לשיפור 
תחושת הביטחון היו: טיפול באוכלוסיות דוגמת עובדים זרים ופליטים, 
וכן הגברת האכיפה באמצעות נוכחות מוגברת של משטרה, משמר אזרחי 
ופיקוח עירוני. עוד מצא הסקר, כי חוסר שביעות הרצון מרמת האכיפה הוא 
בעיקר לגבי אכיפת חניה, מטרדי רעש, חוסר אכיפה בתחום של הביטחון 

האישי של התושבים, ניקיון, ונדליזם ואלימות. 

כל אלה סייעו לאבינועם לגבש את תפיסת ההפעלה והשירות של האגף, 
ייעודו, חזונו ומטרותיו. בישיבות מרובות עם קצין אגף מבצעים של מחוז 
תל-אביב, נצ"מ דני לוי, מפקד יחידת השיטור העירונית, רפ"ק גיא אליהו 
ובדיוני סטטוס בראשות מפקד המחוז, ניצב בנצי סאו, התוודעו אנשי סל"ע 
אל הפרטנר הנוסף באגף – משטרת ישראל, ורקמו עמם שותפות אמיצה 

להובלת שינוי באיכות החיים ובסדר הציבורי בתל-אביב-יפו. 

תפיסת ההפעלה של האגף, מזכירה במקצת את זו של משטרת ניו-יורק, 
ומתבססת על תורת המעגלים; במעגל הראשון – סיירים מפטרלים רגלית 
בשכונות, במעגל השני – סיירים מפטרלים בניידות, ובמעגל השלישי – 

מפטרלים ברכב עם שוטר. 

כיום מונה האגף כ- 145 עובדים. בחודש מאי 2015 ייפתח מחזור רביעי 
של הכשרה. בכך יסתיים איוש התקנים ויותר מ- 200 עובדי סל"ע יפעלו 

יומם וליל למען ביטחונם האישי של תושבי העיר. 

"מה שמאפיין כיום את האגף", מסכם אבינועם, "הוא הלמידה היום-יומית 
והפקת הלקחים מכל יום שעובר. הניסיון המצטבר של העובדים בשטח 
משמעותי מאוד גם לעובדים וגם לתושבים, שהתגובות מצדם חמות. בזמן 
הקצר, שבו אנחנו פועלים, קיבלנו כל כך הרבה מכתבי תודה ואפילו 'זר 
לשבת' על טיפול יוצא דופן של סיירים, וזה מלמד על הרוח השורה בעובדי 
האגף ובמוטיבציה הגבוהה שלהם לתרום ולשנות את פני הדברים לטובת 

תושבי העיר והמבקרים בה."
מאת: בטי פטילון

אבינועם ארז, מנהל הסיירת לביטחון עירוני

מנהלי המשמרות עם המשנה למנכ"ל, רובי זלוף
ומנהל אגף משאבי אנוש, אבי זהר, בכנס מצטיינים 2014

לתחושת  אבינועם  התוודע  אלה  במפגשים 
התושבים,  בקרב  האישי  הביטחון  חוסר 
של  החסר  לטיפול  העיר,  בדרום  בעיקר 
המשטרה בתלונות הנוגעות לאיכות חיים וסדר ציבורי, 
ולציפייה של התושבים למיגור תופעות אלימות, ונדליזם, 

נרקומנים וחסרי בית מרחובות העיר. 
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מתי העזת לעשות משהו נטו עבורך? כמה פעמים רצית לאתגר את עצמך, 
בעיקר  אבל  לכולם,  ולהוכיח  הפחדים שלך  עם  להתמודד  גבולות,  לפרוץ 
לעצמך, שאת מסוגלת? נשים רבות היו רוצות לעזוב לכמה ימים את השגרה, 
את העבודה והילדים, ולעשות משהו אחר, מרגש וחוויתי, שכולו מסע פנימי. 

את החלום הזה רצו נשות פורום הנשים של ארגון העובדים להגשים, והוא 
אכן התגשם, בתמיכתו הגורפת של יו"ר ארגון העובדים, רמי בן-גל, בהנחייתה 
של המרצה מרגי עוזר ובניצוחה של חיה בוסי מהמחלקה לשירותים מנהליים. 

כך נולד מסע מלכות ללא הפסקה כובשות את המדבר. 

מסע בלתי נשכח ויחיד במינו, שגובש במחשבה ובהשקעה כמסע שיש בו 
הכל: אתגר פיזי, התמודדות עם פחדים, התבוננות פנימית וחברות עמוקה, 

כזו שיכולה להירקם רק בין נשים, וכמובן הזדמנות לתרום לזולת. 

וכללו מבחני אישיות  המיונים, שנערכו במרכז המנהיגות באריאל,  לשלב 
ואומץ, ניגשו 140 עובדות. 95 מהן עברו אותם בהצלחה, תוך התמודדות עם 
משימות קיצוניות, התגברות על הפחד ואמונה בכוחן וביכולתן. אך אחרי 
שהתפוגגה התרוממות הרוח, התברר להן כי המיונים היו רק 'פרומו' למסע 

עוצמתי, שיותיר בהן חוויות וזיכרונות שילוו אותן תמיד. 

את המסע עצמו עברו העובדות בצוותי ג'יפ של 5-4 נשים. בקבוצות אלה 
העבירו חלק ניכר מזמן המסע, יחד התמודדו עם קשיי הנהיגה בשטח, ועם 
מגוון המשימות שהוטלו עליהן. כדי לסבר את האוזן על מידת הסולידריות 
שנרקמה ביניהן אציין כי בסוף המסע, נתבקשו המשתתפות לבחור בעצמן 

את הצוות שלדעתן עלה על כולם, ובמשוב שכתבו הוכתר הג'יפ המנצח.

קימה  סנפלינג,  שטח,  אופני  על  רכיבה  רגלית,  הליכה  שם?  היה  לא  מה 
השכם בבוקר ולינה באוהלים משותפים. גם פעילות אינטנסיבית, דינמיקה 
קבוצתית, פתיחות ואינטימיות שרק נשים מסוגלות ליצור. היטיבה להגדיר 
נשים  "אחוות  במסע:  שהשתתפה  ספר,  בית  מזכירת  מרוז,  לילי  זאת 
שמתבטאת בעזרה הדדית, תמיכה, מילה טובה וחיוך מבין. נופים הרריים 
עוצרי נשימה וגילוי עוצמתו של המדבר מול האדם הקטן. היום החלטתי 

סופית שנשים הן הזן החזק!"

הוסיפה על כך ענת מדר ממינהל החינוך: "הוכחנו לכולם שכשנשים מפנות 
את כוחן לעזור האחת לשנייה, הן מנצחות הכל. היה קשה, קר, לא נוח, אך 
העידוד והתמיכה של הבנות היו עוצמתיים והעניקו לנו תובנות לחיים. תודה 
על ההזדמנות לתרום ולתת מכל הלב והנשמה! תודה על שאפשרתם לנו 

לחלוק את הרגעים המיוחדים האלה."

יעל עטיה, אישה דתיה, מזכירת בית ספר, שהצטרפה למסע משתפת בקטע 
מיומן המסע שכתבה:

כשגובש רעיון המסע, היה חשוב לחיה בוסי, מפורום הנשים, שתשולב בו פעילות 
חברתית כתרומה לקהילה. בשלבי התכנון היה ברור לכל, כי בעקבות מבצע 'צוק 
איתן', המקום שהלב רוצה לתת ולתרום בו הוא עוטף עזה. בעוטף נבחרו מרכז 
קהילתי לקשיש ומעון חוסים )בעלי פיגור קל עד בינוני בגיל 13 - 30(.  את 
המבנים המוזנחים והקודרים של מעון החוסים החליטו הבנות לצבוע ולטפח 
בפעילות יצירה משותפת עם החוסים, דיירי המקום, ועם חברי המרכז לקשיש 
פיסלו יונים מקרמיקה, והקימו 'קיר שלום' הן במרכז לקשיש והן בבניין ארגון 

העובדים, כסמל לעבודת היצירה המשותפת וכתפילה לשלום. 

צוות הנהלת ארגון העובדים, שהגיע למסע השני לתמוך בנשים במסען המיוחד, 
התלווה לעשייה ולקח חלק בטקס חשיפת קיר היונים המשותף בהשתתפות 
רמי בן-גל, יו"ר ארגון העובדים וחיים ילין, ראש מועצת אשכול. הרגע המרגש 

הציף את המשתתפים באנרגיה אדירה ובצבעוניות חמה ואופטימית. 

משתתפות המסע חוו חוויה מכוננת ומשמעותית, תהליך גדילה אישי המלווה 
בתובנות והארות. כך למשל, ציפי עדני, מזכירה רפואית במיון איכילוב, כתבה 
ובחרה לשתף: "הפקה יוצאת דופן של ארגון העובדים. יצאתי בחיי ללא מעט 
טיולים בארצנו ומסביב לעולם, אך זו הפעם הראשונה שבה ביליתי בחברתן 
של נשים בלבד. זכיתי להכיר נשים עוצמתיות וחזקות - מודל לחיקוי. בסופו 

של המסע התחייבנו למשימה, ונשלחנו למעון חוסים בעוטף עזה.
איך שנתקלתי בחוסה הראשון הדמעות זלגו להן מעצמן. הבנות סביבי ניסו 
להרגיע אותי אך ללא הצלחה. התרחקתי והבטתי לשמים. הבנתי שכמו בכל 
תחנות חיי, לא סתם הגעתי לכאן. ביולי 2001 כשהייתי כבר בת 30 פתחתי 
את תיק האימוץ ופגשתי  לראשונה את משפחתו המורחבת  של אבי הביולוגי 
ז"ל. נוספו לחיי עוד שמונה אחים ואחיות, אחת מהם גדולה ממני בשנה, 
אבל כבר שנים במוסד חוסים. מאז 2001 ראיתי את גליה אולי שלוש פעמים, 

שכחתי ממנה, דחקתי אותה לתת המודע, אולי מהבושה? 
ניגבתי את הדמעות, קמתי על רגליי וחזרתי לחדר עם חיוך רחב. אני יכולה 
כשיצאתי מהמקום  והחום שקיבלתי שם.  האהבה  כמות  לכם את  לתאר 

התקשרתי לאחי וביקשתי ממנו שבביקורו הקרוב ייקח אותי אתו לגליה."

מאת: ענבר סרפר וסרהולץ
מנהלת מכללת ארגון העובדים

כדי להפליג לעולמות חדשים
עליך לעזוב את חוף המבטחים

שקיבלתי,  מהכוחות  נשימה  חסרת  יושבת  אני   ..."
ויתרתי...   שלא  מכך  הריחוף,  מהרגשת  מהעוצמה, 
מזכירה לעצמי שאני כל כך קטנה בעולמו של הקב"ה 
ובכל זאת כל כך אכפת לו ממני ואני משמעותית, ראויה, אהובה, 

מבורכת עוצמתית, שאני מלכה אמיתית!
הרגשה שנוסכת בך כוח וערך עצמי לאין שיעור, לגעת בנימים 
הדקים של הנשמה, שבילים של הנפש, להמשיך לחלום ולרצות, 
להשתנות, להבנות, לשוב אל הילדות, להחיות את מה שמת, לנצח 
לשלוות  שמביאה  עוצמתית  פנימית,  עבודה  הכל  החושך!  את 
הנפש, להצלחה, לאהבה מתוקה. עבודה עמוקה ששום פסיכולוג, 
מאמן או מטפל אחר לא יוכל לעשות רק את עם עצמך בחמלה 

שרבה אמונתך בי."



מלכות ללא הפסקה
21מה חדש... שערים 2015 מרץ



מה חדש...
ספורטיאדה 2014

שערים 2015 מרץ22

מקצה לייזר –מקום 2 בבית זהב
מקום 1 בבית כסף

מקצה 420 –  מקום 4 בבית זהב
מקום 1 בבית כסף
מקום 1 בבית ארד

מקומות 3 - 4 בבית גמר 4
מקום 4 בבית גמר 5
מקום 1 בבית גמר 6

גברים – מקום 1
נשים – מקומות 1 - 2 - 3

נשים –מקום 3
גברים –מקום 4
כללי –מקום 4

23 מדליות זהב
13 מדליות כסף
15 מדליות ארד

שני גביעים לשחיין מצטיין

ארון הגביעים של הנבחרות העירוניות, המייצגות את 
תל-אביב-יפו, הולך ומתמלא בקצב מרשים, וכך גם 
והמרכז  העירייה  שספורטאי  המדליות  מספר  עולה 
בהן. אבל אחד ההישגים המרשימים,  זוכים  הרפואי 
שנרשמו לעירייה בספורטיאדה 2014, הוא דווקא היקף 
הנציגות הספורטיבית, ששבר שיא של כל הזמנים – 
180 מתמודדים ב- 11 נבחרות בענפי ספורט שונים. 

אנחנו על המפה!

כל נבחרת - ליגה

נבחרת הכדורסל נשים
רכזת ומאמנת: דרורה ברגר

נבחרת קט-רגל עירייה
רכז: נתנאל מוסלי, מאמן: רוני אהרון

נבחרת קט-רגל איכילוב
רכז: ניסים סבח, מאמן: עובד לוי

נבחרת הסאפ
רכז ומאמן: אלי ללוש

נבחרת השיט
רכז ומאמן: מוטי אמברם

נבחרת השחייה
רכז: אבי ליכט, מאמנת: מיכל גל-מליקין

מקום 1

שמינית גמר

רבע גמר
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זוגות – מקום 3
יחידים – מקום 3

קבוצתי – חצי גמר

גיל 49-40 - מקום 14
10 ק"מ – מקום 23

גברים, גיל 40–49, 10 ק"מ –
מקום 7

נשים, גיל 39-30, 10 ק"מ –
מקום 7

זוגות – מקום 3

מקום 2

מקום 4 בשלב הבתים

כל נבחרת - ליגה
נבחרת טניס שולחן

רכז ומאמן: ארז גולני

נבחרת הכדורשת
רכז: אריה רוקח, מאמן: איתן בן עמי

נבחרת הבאולינג
רכז: אבי ריינר

נבחרת הריצה
רכז: עופר רגב, מאמן: ליאור פרובקוביץ

נבחרת הברידג'
רכז ומאמן: זבולון דגן

נבחרת הכדורסל גברים
רכז: דוד וקנין, מאמן: אופיר וגמן

בועז סולמי, מ"מ יו"ר ארגון העובדים: "עשינו דרך ארוכה כדי להגיע למקום 
המכובד, שבו אנחנו נמצאים היום, גם מבחינת היקף הספורטאים ואיכותם וגם מבחינת רמת 
ההישגים. רמי בן-גל, יו"ר הארגון, כמי שעוסק בספורט, מקדם את התחום בהתמדה, וגם 
הנהלת העירייה מסייעת לשלב עובדים איכותיים בספורט הענפי. אנחנו מקפידים לשמור 

על הרמה הגבוהה אליה הגענו, ושואפים קדימה להישגים נוספים". 

מקום 1



שחקני  עבור  מתסכלת  פעם  ולא  ארוכה  דרך  הייתה  זו 
נבחרת הבאולינג העירונית. אבל השנה, עם כל הנחישות, 
הריכוז והדיוק הנדרשים מבאולר מקצועי, הגיעו השחקנים 
ל- TOP עם מקום ראשון בליגה למקומות עבודה ומקום 

ראשון בספורטיאדה. ממש דאבל סטרייק!
לרובנו הוא מוכר כפעילות פנאי ספורטיבית קלילה ומהנה, שאינה מצריכה 
כישורים מיוחדים, ומתאימה אפילו לאותם ילדים ובני נוער, הגודשים את 
הוא  הבאולינג  שמשחק  מתברר  אבל  הארץ.  ברחבי  הפועלים  האולמות 
הספורט העתיק ביותר בעולם, אחרי ענפי ספורט 'טבעיים' כמו ריצה, קפיצה 
ושחייה, ושכדי להיות מקצוען בענף הזה דרושות מיומנויות גבוהות במיוחד. 

הבאולינג המודרני התפשט כמגפה ברחבי אירופה וארה"ב, וכיום הוא אחד 
מענפי הספורט הפופולריים בעולם. בישראל פועלות: ליגת העל, הליגה 
הלאומית, הארצית, ארצית ב' והליגה למקומות עבודה. למרות עליה חדה 
במספר הקבוצות ובמספר האולמות, הענף לא זוכה להשקעה יתרה בארץ 
כיוון שאינו אולימפי. אף על פי כן, שחקנים ישראלים מוכשרים כבר זכו 

באליפויות אירופה ביחידים ובזוגות, בעיקר בליגת הנוער.

ליגת מקומות העבודה, אשר במסגרתה משחקות שתי קבוצות הבאולינג של 
עיריית תל-אביב-יפו, מחולקת למחוזות. יחד עם כ- 130 קבוצות נוספות 
הן משתייכות למחוז הפועל תל-אביב, הגדול מבין מחוזות הליגה. במהלך 
כ-7 חודשים בשנה, מתקיימים באתרי הבאולינג השונים, משחקי הליגה, 

ופעם בשנה - הספורטיאדה.

לעיריית תל-אביב-יפו שתי קבוצות באולינג ותיקות, הפועלות בענף מזה 
15 שנים בהובלתו המקצועית של אבי ריינר, המשמש רכז לשתיהן. בנוסף 
לכך, אבי מרכז גם את הענף במרכז הפועל בהרצליה, בזכות מקצועיות רבה 

בתחום וכושר ניהול וארגון.

בכל קבוצה – ששה שחקנים, כשבכל משחק משחקים ארבעה מהם – עשרה 
פינים  עשרה  זריקות  בשתי  להפיל  היא  כידוע,  כשהמטרה,  משחקונים. 

)חיילים(, המסודרים בסוף המסלול, על ידי גלגול כדור הבאולינג. 

כמו בענפי ספורט אחרים, גם בבאולינג לפני הכל חשובה הטכניקה. רק 
אחרי שרכש אותה יוכל הזורק לנסות להפיל את הפינים ולעמוד בקרב מול 
יריבו. גם אחרי רכישת היכולת, דרושה לזורק יכולת ריכוז גבוהה מאוד, 
כיוון שכל הסחת דעת עלולה לגרום להסטת הכדור ממסלולו. זריקת הכדור 
צריכה לשקלל פרמטרים רבים הקשורים לכדור עצמו, למסלול ולסידור 
בו ניצבים הפינים. על הזורק להתחשב במשקל הכדור, שבתוכו משקולות 
שונות המשפיעות על מהירותו ועל כמות הסיבובים שייעשה, ולמצוא את 

הזריקה שתביא לו את ה'סטרייק' - הפלת כל החיילים.

כלומר  קבוצתיות,  היו  המשחקים  "תוצאות  ריינר,  אבי  מסביר  "בעבר", 
תוצאה קבוצתית לפי מספר הפינים שהורידה הקבוצה. אבל מתחילת השנה 
שעברה, השתנו החוקים ונקבע כי תוצאת המחזור תכלול גם ניצחון אישי."

באחד  העירייה  זכתה  הליגה,  של  קיומה  שנות   20 מ-  שנה  בכל  כמעט 
משלושת המקומות הראשונים במשחקי הליגה, אך בספורטיאדה, למרבה 

הצער והתסכול, לא הצליחה להעפיל מהמקום ה- 6. 

נוכחותם ועידודם של נציגי  השנה, אולי בזכות אלת המזל, אולי בזכות 
ארגון העובדים במספר משחקים, ובטוח שבזכות הכישרון, הניסיון, הריכוז 
והדיוק של שחקני הקבוצות, נרשם לזכותם הישג מרשים ביותר - מקום 
בספורטיאדה.  ראשון  ומקום  בהרצליה,  עבודה  למקומות  בליגה  ראשון 
בפעם הראשונה בכל שנות פעילותן, ניצחו הקבוצות בכל המשחקים וזכו 

בגביע השמור לראשונים ולטובים ביותר. 

יהורם אלקובי, סגן יו"ר ועדת הספורט: "נבחרת הבאולינג הייתה תמיד 
גאווה לארגון העובדים בייצוג המכובד שלה לאורך שנים בליגה המחוזית, 
היו  השנים  לאורך  ההישגים  אמנם  בספורטיאדה.  שלה  ובהשתתפות 
השנה,  למופת.  הייתה  וההתמדה  החברים  של  הלכידות  אך  בינוניים, 
לשמחתנו, זכינו להתגאות גם בהישגי הקבוצה, שהגיעה למקום הראשון 
בספורטיאדה. זהו הישג אדיר לקבוצה, שנחשבה במשך השנים לבינונית 
ביחס למתחריה, אך עם הליווי הצמוד של אבי ריינר, ההתמדה והרצון של 
החברים, הם הוכיחו מעל לכל ספק שהם ראויים ושיש להם מה לתרום 

בתחרות בין הקבוצות."

כבשו את המסלול

מימין לשמאל:
אריק עמר )שירותים חברתיים(,

מריו פריפלד )חשבות(,
רפי אולחובסקי )ארגון העובדים(,

אתי נמר )ארנונה(,
אבי ריינר )מחשוב(,

עופר בכנהיימר )קנו"ס(.

מימין לשמאל:
גבי צבר )המישלמה ליפו(, 

מנחם לרנר )מחשוב(,
רומן בורוכוב )אגד"ש(,

ארנון ברזילי )רכש ולוגיסטיקה(,
דוד צימר )שירותים מינהליים(,

שמעון מלכה )מחשוב(.

קבוצה ב:קבוצה א:
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גיבוש ועדים

את גיבוש ועדי העובדים מארגן ארגון העובדים כתודה 
את  לייצג  ונבחרו  שבחרו  אלה,  של  לפועלם  והערכה 
העובדים ולפעול למענם. בפועל, זוהי הזדמנות נוספת 
הקשרים  את  ולחזק  להעמיק  ועדים  חברי  אותם  עבור 
ביניהם, וכך להרחיב את פעילותם ולמקסם את הצלחתם. 
התחזיות צפו מערכת חורפית, שתגיע לשיאה ותורגש בטמפרטורות נמוכות 
במיוחד, גשמים, מטחי ברד, רוחות חזקות וסופות ברקים ורעמים מהצפון 
ועד לנגב. ערים בכל רחבי הארץ החלו להיערך בכוחות מיוחדים לסיוע 
לאזרחים במצוקה ולפינוי מפגעים, שירותי הכבאות תוגברו, התקשורת 
סערה וצפתה דרכים חסומות ופקקי תנועה קשים, אנשי חברת החשמל 
התריעו על נזקים אפשריים לרשת החשמל וביקשו מהציבור לנקוט זהירות 
וערנות. אפילו משטרת ישראל נערכה לבאות עם כוח אדם מיוחד במוקדי 
100, אבל בארגון העובדים נרשמה תחזית בהירה ואופטימית, ואת יום 
הגיבוש, שתוכנן לחברי הוועדים מבעוד מועד, הוחלט לקיים, כמעט כמתוכנן. 

בבוקר יום הגיבוש התייצבו בנקודת האיסוף 150 חברי ועדים, נציגי מזכירות 
ופעילים מכל יחידות העירייה וארגון העובדים - שמחים לקחת חלק בהווי 
הארגון, ליהנות מהפוגה קלה בעבודה השוטפת, ולהעמיק את היכרותם 

עם השותפים והמקבילים שלהם באווירה פחות רשמית. 

רמי בן גל, יו"ר הארגון: "גיבוש הוועדים הוא אחת מהפעילויות המרכזיות 
והחשובות ביותר שלנו ומטרתו היא חיזוק הקשר ושיתוף הפעולה בין חברי 
הוועדים ובינם לבין הארגון. בנוסף, זו הזדמנות מצוינת להוקיר להם תודה 

על פעילותם החשובה, שנעשית בהתנדבות." 

את תל-אביב עזבו המתגבשים כשפניהם למצפה רמון. בדרכם דרומה עצרו 
לארוחת בוקר ב'חוות שבדרון' שביער להב, ולאחר מכן הגיעו לאחוזת 
הבריאות שבנגב - 'נווה מדבר'. שם חיכתה להם הזדמנות להתחבר לאני 
המים  במרחצאות  ולהתרגע  וגרפולוגים,  נומרולוגים  עם  שלהם  הפנימי 
התת קרקעיים במקום, המכילים מינרלים חיוניים, בעלי השפעות רפואיות 

לחידוש תאי העור ולהפגת לחצים.

אחרי ארוחת צהריים והגעה למצפה רמון, נפגשו חברי הוועדים והפעילים 
לארוחת ערב משותפת ולישיבת מזכירות חגיגית. את המשך הערב בילו בערב 
גיבוש, שכלל מסיבת קריוקי של שירי ארץ ישראל והרבה מצב רוח מרומם. 
למחרת, הגיעו המתגבשים לפעילות מדברית ולאירוח בדואי ב'חאן השיירות'. 
הפעילות כללה סיור בנקודות תצפית על מכתש רמון, רכיבה על גמלים, 
טיול ג'יפים ואירוח בדואי מסורתי, עם הסברים על אורח החיים ומנהגי 

המדבר, טקס קפה וארוחת צהריים. 

את הדרך חזרה לתל-אביב, עשו במזג אוויר קר אמנם אבל בהיר ויפה, 
מגובשים ומרוצים: 

הוא  לוועדים  הגיבוש  "יום  החופים:  באגף  הפקחים  מוועד  סלמן  יוסי 
מסורת נחמדה מאוד, שמעבר לארוחות המפנקות, לאתרים המעניינים 
ולתכנים המעשירים, מאפשר לנו לפגוש את כל חברי הוועדים, הפעילים 
ובעלי התפקידים בארגון. זה מאוד חשוב להכיר את החדשים, להתעדכן 
עם הוותיקים, להחליף דעות עם השותפים ולשוחח עם יו"ר הארגון ושאר 
הגיבוש, הם  בימי  פגישה מסודרת.  לקבוע  בלי  בארגון  בעלי התפקידים 

זמינים לנו, וכשכולם יחד – אנחנו נתרמים ומתפתחים".

ויקי מאבי מוועד אגף גביית אגרות ודמי שירותים: "הדבר המשמעותי ביותר 
שמאפשר לנו יום הגיבוש הוא זמן יחד. ביומיום, כולם עסוקים בעשייה, 
וגם בישיבות של ארגון העובדים אנחנו ממוקדים בנושא דיון מסוים, וקשה 
מאוד להתפנות לדברים שמעבר. ביומיים הללו יש לנו שהות להחליף חוויות, 
להתייעץ לגבי סוגיות שעל הפרק, להקשיב לאחרים, ללמוד מהם ולהפיק 
תובנות וגם ליצור שיתופי פעולה חדשים. אפילו קבוצת הוואטסאפ של 
ראשי הוועדים לא מחליפה את המפגש הבין אישי, פנים מול פנים. כשאתה 
נחשף לאחרים באווירה כזו, נוצרת מחויבות, ואנשים מתגייסים ונרתמים 
אחד לטובת השני, סביב מטרה אחת – לשרת את העובדים ואת התושבים. 

ברגעים האלה אנחנו מתגלים במלוא הנתינה שלנו."

אורנה אבידן, מזכ"לית הארגון: "היו לנו חששות שנבעו מתחזיות מזג האוויר, 
והתלבטנו אם לדבוק בתכניות המקוריות או לשנות אותן. בדיעבד, לאור 
הצלחת הגיבוש והתגובות החיוביות מהמשתתפים, אנחנו מרוצים מאוד 
מההחלטה שקיבלנו, ומההזדמנות להוקיר את פעילות החברים. אווירת 

ה"ביחד" חיממה את הלבבות, והקור נשאר בחוץ."

מגיבוש לגיבוש כוחנו עולה  

אורחת הגמלים של חברי הוועדים
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הסכם קביעות לעובדי איכילוב 

על פי ממצאי מחקר, שערכה קבוצת חוקרים מאוניברסיטת 
פריסטון, תחושות של חוסר ודאות וחשש מן העתיד פוגעות 
הוא  במחקר  שעלה  העיקרי  הממצא  חיינו.  באיכות  קריטית 
כי מה שמשפיע לחיוב על האושר האישי שלנו, אפילו יותר 
ההערכה  הוא  מצוין,  הוא  אם  גם  האמיתי,  הכלכלי  ממצבנו 
שלנו שיש או שתהיה לנו יציבות כלכלית עתידית. מכך ניתן 
להסיק שכדי לשפר את איכות חייו של העובד ולהביאו לרמה 
יותר של אושר אישי, לא דרוש בהכרח שינוי ברמת  גבוהה 

ההכנסה בפועל, אלא ברמת הביטחון הכלכלי שלו. 

קובעים עובדות בשטח 

בשלהי 2013 הגיע לסיומו מהלך מורכב, שהוביל יו"ר ארגון העובדים, רמי 
בן-גל, בשיתוף סמנכ"ל משאבי אנוש במרכז הרפואי, גיורא בירן, וועד 
מינהל ומשק במרכז הרפואי, בראשותו של שמעון תורג'מן. עם השלמת 
המהלך יזכו 900 עובדי המרכז הרפואי תל-אביב באותו ביטחון תעסוקתי 
יקר המציאות, וכנראה שגם במנה לא מבוטלת של אושר ואיכות חיים. 

ומעלה  שנים  שלוש  של  ותק  שצברו  ומשק,  מינהל  עובדי  מאות 
באיכילוב, והיו חסרי תקן מיום כניסתם לעבודה, יזכו לקיבוע מעמדם 
הזמני. חלק מהם אף צברו ותק של 20 שנות עבודה בקירוב, ולולא 
ההסכם האמור היו נותרים כזמניים לאורך כל תקופת העסקתם, על 

כל המשתמע מכך. 



בהודעה המשמחת שנמסרה לעובדים המיועדים לקבלת הקביעות נכתב: 
"אנו שמחים להביא לידיעתך כי נחתם הסכם קיבוצי עם ההסתדרות וארגון 
העובדים בעיריית תל-אביב-יפו, המסדיר מעמדם של עובדי מינהל ומשק 

במרכז הרפואי.

בהתאם לכך, כל עובד מינהל ומשק בדירוגים מינהלי, הנדסאי / טכנאי, 
מינוי  כתב  קיבל  ולא  תקנית  שאינה  במשרה  המועסק  ומח"ר,  מהנדסים 
לקביעות ייחשב, עם חלוף שלוש שנים להעסקתו במרכז הרפואי, כעובד 
קבוע לצורך מיצוי זכויותיו לכל דבר ועניין, כמקובל בעירייה ו/או במרכז 

הרפואי לגבי עובד קבוע." 

על ההודעה חתומים יו"ר ארגון העובדים, עו"ד רמי בן-גל ומנהל המרכז 
הרפואי, פרופ' גבי ברבש. 

השלב הראשון והמידי של יישום ההסכם, כלל הוצאת כתבי מינוי אישיים 
של  מינוי  כתב  לנוסח  זהה  כמעט  נוסח  על  והחתמתם  עובדים,   700 ל- 
עובד קבוע בעירייה. החותמים על כתב מינוי קבוע – הסכמי, זכו כאמור 
במעמד קבוע, ובהתאם גם להשוואת הזכויות החלות על כל עובד קבוע. 
200 העובדים הנותרים, המיועדים לקיבוע מעמדם, יוחתמו על כתב המינוי 

במלאת שלוש שנים לעבודתם במרכז הרפואי.
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כשלושה  עבדה  אצלה  מעסיקה,  נגד  הדין  לבית  תביעה  הגישה  עובדת 
חודשים, במסגרתה טענה כי לא נערכה לה חפיפה עם קליטתה לעבודה, 
ניתנו לה תנאי עבודה ירודים וכן נגרם לה אבדן השתכרות, הואיל ועזבה 

מקום עבודה אחר על מנת להתחיל בעבודה זו. 

המעסיקה טענה כי העובדת סיימה את עבודתה במקום הקודם, ללא קשר 
להצעת העבודה, משום שלא היתה לה יכולת מקצועית לבצע את התפקיד, 

ומשום שנעדרה רבות ממקום העבודה. 

בית הדין קיבל את התביעה בחלקה, וקבע כי במערכת יחסי עבודה על 
כחלק  כי  קבע,  עוד  לב.  ובתום  ביושר  בהגינות,  בזה  זה  לנהוג  הצדדים 
מעיקרון תום הלב, על המעביד להכין ולספק משאבים ותשתיות פיזיות 
ואדמיניסטרטיביות למקום העבודה, כי מוטל על המעביד להדריך את העובד, 
ולפתח בו כישורי עבודה נחוצים לביצוע תפקידו, וכי עליו לטפל גם בהיבט 
הנפשי והחברתי של הקליטה ולדאוג כי תתקיים מערכת יחסים תקנית בין 
העובדים, לערוך חפיפה מסודרת ולסייע בקליטת העובד במקום העבודה.

בית הדין מצא כי לתובעת לא נערכה כל חפיפה, לא נעשתה לה היכרות 
עם המפעל, לא ניתן לה מקום חניה, וכן הולן שכרה ושולם לה רק ב- 15 
לחודש. בית הדין דחה את הטענה כי התובעת עזבה מקום עבודה לצורך 
בגין העובדה שלא  פיצוי  לעובדת  על אף האמור פסק  ואולם  זו,  עבודה 

ניתנה לה הזדמנות נאותה להיקלט לעבודה, בסך של 26 אלף ₪, שהוא 
סך שווה ערך לשתי משכורות. כמו כן חויבה הנתבעת בתשלום הוצאות 

משפט ושכ"ט עו"ד בסך כולל של 8,500 ₪.

פיצוי לעובדת בגין אי מתן הזדמנות להיקלט בעבודה

אפליית עובד מחמת גיל במסגרת הסכם קיבוצי
בית הדין האזורי לעבודה בתל-אביב קיבל את תביעתו של עובד בנק לאומי 
שהועסק, לטענתו, בהסכם קיבוצי אשר הפלה אותו מחמת גילו, והעניק לו 
זכויות פחותות מאלו שהיו קבועות בחוקת העבודה שחלה על עובדי הבנק. 
התובע התקבל לעבודה בגיל 52 והועסק כעובד זמני בהתאם להוראות 
חוקת העבודה. עם הגיעו לגיל 55 , הועסק על פי "הסכם 80", ולטענתו 
הסכים לפגיעה בזכויותיו ביחס לזכויות על פי חוקת העבודה, על בסיס 

התחייבות כי יינתן לו לעבוד עד הגיעו לגיל 72.

עם הגיעו לגיל 67 הודיע לו הבנק על פרישתו, ולאחר פנייה מצדו אושרה 
התביעה,  את  הגיש  התובע   .68 לגיל  הגיעו  עד  עבודתו  תקופת  הארכת 
במסגרתה ביקש שורה של סעדים, המתייחסים לטענתו כי ההסכם על פיו 
הועסק היה הסכם מפלה, וכן ביחס להפסקת עבודתו בגיל 68 וטרם הגיעו 
לגיל 72. בין היתר ביקש לאכוף את יחסי העבודה, תשלום פיצוי ממוני 
ובלתי ממוני, וכן פיצוי לפי חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, ופיצוי בגובה 

הזכויות שנשללו ממנו עקב העסקתו ב"הסכם 80". 

בית הדין לעבודה דחה את טענת הבנק לפיה "הסכם 80" שינה פניו מהסכם 
תלוי גיל להסכם תלוי תפקיד. בית הדין מצא כי בעצם השימוש "בלשון 
עניינית על בסיס  ו/או בסיווגים המבחינים ללא הצדקה  סטריאוטיפית 
גיל" יש תרומה נכבדה להנצחת האפליה, כאשר לעמדת בית הדין שימוש 
בשפה סטריאוטיפית יש בו כדי להעצים דימוי פוגעני של קבוצה מופלית 
ואין מקום לבחון את התוצאה בפועל והאם היתה אפליה או פגיעה כזו או 
אחרת, בנסיבות בהן עצם הניסוח יש בו משום פגיעה בקבוצה זו או אחרת. 
בעלי  עובדים  העסקת  לאפשר  הרצון  עקב  דווקא  כי  הבהיר  הדין  בית 
להגדיר  מניעה  היתה  לא  זוטרים,  בתפקידים  יחסית  נמוכים  כישורים 
מלכתחילה את היקף תחולת ההסכם ביחס לטווח תפקידים מסוים או 
ביחס לעובדים בעלי כישורים נמוכים, וזאת במקום השימוש בקריטריון 
הגיל. באימוץ קריטריון הגיל, דווקא בנסיבות בהן יש התאמה בין זוטרות 
התפקיד והכישורים הנדרשים לביצועו לבין גיל העובד יש כדי להעצים את 

התפיסה הסטריאוטיפית הטבעית ביחס לעובדים מבוגרים. 

לנוכח כל האמור מצא בית הדין כי המדובר בהסכם מפלה מחמת גיל. 
טענת התובע ביחס לאי חוקיות או הפליה פסולה בהפסקת עבודתו עם 
הגיעו לגיל פרישה נדחתה, ואולם נקבע כי הפסקת עבודתו בגיל 68 פגעה 
באינטרס ההסתמכות של התובע, אשר ציפה כי תינתן לו הזדמנות להמשיך 
בעבודתו עד גיל 72, והסכים עקב כך להעסקה ממושכת על פי "הסכם 80" 

כהסכם מפלה.

ביחס לנושא הפסקת עבודתו של התובע בגיל 68, פסק בית הדין לעבודה 
פיצוי בשיעור של 12 חודשי שכר. בגין אפליית התובע מחמת גיל, נפסק 
לתובע פיצוי בגין נזק לא ממוני בסך של 50 אלף ₪, וכן נפסקו סעדים 
ממוניים בהתייחס לפער בגין ימי החופשה להם היה זכאי לפי חוקת העבודה 
לבין מספר הימים להם היה זכאי לפי "הסכם 80", לפיצוי בגין אי קבלת 
מנוי לעיתון יומי ולפיצוי בגין דמי ארוחות. עוד חויב הבנק בתשלום שכר 

טרחת עו"ד והוצאות משפט.
עו"ד רעות שגיב-גרטלר
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שרונה,  מתחם  על  ייכתבו  ועוד  נכתבו  רבות  כתבות 
המככב מזה זמן בעיתוני חדשות, במגזיני פנאי, בכתבי 
רק  ולא  ועוד.  ברשת  תיירות  באתרי  מקצועיים,  עת 
בארץ עורר המתחם עניין, גם התקשורת הזרה עסקה בו, 
ביחוד בגרמניה ובאוסטרליה, מקום משכנם של צאצאי 
שוב  תעסוק  לא  שלפניכם  הכתבה  כיום.  הטמפלרים 
בסיפורה ההיסטורי של המושבה, אלא תתמקד במהפכה 

שיצרה בתפיסת הבילוי האורבני. 
נתחיל מהסוף. מתחם שרונה הוא הצלחה מסחררת. ביום נאה עוברים בין 
שביליו המטופחים 20 אלף איש; בשעות הבוקר והצהריים אלו הם עובדי 
המשרדים באזור, בשעות אחר הצהריים – משפחות עם ילדים ובלילה – 
בליינים. למעשה, באופן חסר תקדים, המתחם משך אליו עשרות אלפי 

מבקרים עוד בטרם נחנך רשמית ולפני שנפתח בו בית הקפה הראשון.

לאן הם רצים?
37 מבנים טמפלריים, בני יותר מ-130 שנה, פזורים על פני 40 דונמים, 
לאזורי  ובסמוך  ראשיים  צירים  בקרבת   - מובהק  יתרון  בעל  במיקום 
תעסוקה, מסחר, מגורים ומוקדי תרבות. מרבדי דשא, ספסלי עץ, חנויות 
דגל של מותגים בינלאומיים, מסעדות, בארים ובתי קפה. גם גלריות אמנות 
ועיצוב תמצאו במתחם, שלושה מוזיאונים ובקרוב גם מנהרה תת קרקעית 
ושוק אוכל – 'שרונה מרקט' – 8700 מ"ר שעתידים להיות המרכז הקולינרי 

המקורה הגדול בישראל. 
ירמי הופמן, מנהל מחלקת השימור במינהל ההנדסה: "בראיה רטרוספקטיבית 
מתחם שרונה שינה את התפיסה הציבורית של בילוי שעות הפנאי. הוא 
לא בדיוק הקניון הסגור ולא בדיוק הפארק הפתוח, כפי שאנחנו מכירים 
אותם, אלא מביא קונספט חדשני של בילוי ברמה איכותית, בסגנון אחר, 

תוך שילוב בין המסחרי לתרבותי ולהיסטורי."

לא נעים לראות גן סגור
בתל-אביב כמו בתל-אביב, גם כלפי תכניות מוצלחות ומיטיבות, נשמעת 
לא פעם ביקורת. ואכן דיונים סוערים עולים סביב פיתוח מתחמי בילוי 
ברחבי העיר, ובהם מתחם שרונה. בעניין זה ראוי לציין, כי המושבה במקור 
הוקמה כמתחם וזה יחודו של המקום. הטמפלרים יצרו קהילה סגורה בתוך 
תל-אביב, ומלכתחילה בידלו עצמם בתכנון קפדני של מעין 'כפר רחוב', 
כמתחם,  המושבה  לשימור  מעבר  ומוסדותיהם.  צרכיהם  כל  את  שכלל 
בו, כמו  והשימושים המקוריים  גם הקפדה לשמור על האזורים  נעשתה 

פתיחת פאב בשטח היקב.   

קוקטייל הבית 
מתחם שרונה, הוא מעין מוזיאון חי ופתוח לציבור, שהרחיב את הספקטרום 
של בילוי שעות הפנאי. מי שעדיין חושב שעם ישראל פוקד בעיקר את הקניונים 
ומרכזי הקניות, מוזמן להתרשם מקצב הסיורים המודרכים לקבוצות ולבודדים 

המתקיימים במקום, מהזוגות הפזורים על מחצלות פיקניק בפינות החמד ומהמוני 
המבלים בבתי האוכל והמסחר. תמהיל השימושים המגוון של המתחם, ושיתוף 
הפעולה המוצלח בין העירייה ליזמות פרטית מינפו את הפרויקט, יצרו סביבו 
'באז' אדיר, והפכו אותו למושא שאיפתן של רשויות מקומיות רבות ברחבי 
הארץ. אלה מבקשות ללמוד מהעירייה את התורה כולה – איך מפתחים מתחמים 
שהם גם מניבים כלכלית וגם אטרקטיביים כל כך לציבור, וכיצד יוצרים תשתית 

כדאית למשקיעים ומוצאים פתרונות למגוון צרכי המשתמשים. 

מהלך לאומי
ייחודיות נוספת של מתחם שרונה נעוצה בעובדה שהקמתו היא תוצר של 
שיתוף פעולה חסר תקדים בין גופי ענק כמו מינהל מקרקעי ישראל, משרד 
הביטחון, משרד התחבורה ועיריית תל-אביב-יפו, סביב רעיון לאומי משותף. 
על אף שמדובר בשטח בתחום הרשות המוניציפלית, נשזרו בפיתוח המתחם 
ובקידום הפרויקט מטרות לאומיות כמו חיזוק הרכבת ונתיבי איילון, ביסוס 
המרכז הכלכלי הארצי ושינוי בתפיסה הטריטוריאלית של הצבא, שהחל 
לתכנן בנייה לגובה. לכשנחתם לבסוף הסכם דרום הקריה החלה העירייה 

לקדם את תכנית המע"ר )מרכז עירוני ראשי(, ובלבו המושבה. 

להצלחה מתכננים רבים
בדרך כלל כמספר השותפים לפרויקט מוצלח – כך מספר הטוענים לכתר 
על הצלחתו, אך מתחם שרונה ייחודי גם במובן זה. הקרדיט הוא לשיתוף 
הפעולה בין כל הגורמים שהופקדו על תכנונו: צוות מרכז של אגף התכנון, 
מחלקת השימור, אדריכל העיר, היחידה לתכנון אסטרטגי וגורמים נוספים, 
ששילבו את כל הדיסיפלינות לכדי תפיסה עירונית מותאמת למתחם שרונה. 
נוסחה אחת לתכנן עיר. לכל  הופמן, מנהל מחלקת השימור: "אין  ירמי 
אזור ומתחם יש לתפור את החליפה המתאימה, לפי ערכיו, אופיו, החיבור 
שלו לקהל היעד וחוויית המשתמש הרצויה. פלורנטין, יריד המזרח, העיר 

הלבנה, יפו – מאחורי כל אחד מהם חשיבה שונה". 
ליל שימורים  

באחד מלילות חורף 2005 נשמע צלצול טלפון בביתו של מנהל מחלקת שימור 
בעירייה. על הקו היה נציג חברת MAMMOET ההולנדית, שהופקדה 
על הזזת חמישה מבנים לשימור 30 מטרים דרומה כחלק מהפרויקט. מנהל 
המחלקה מוזעק למקום, ונוכח למצוא את כל המהנדסים והמומחים בשטח, 
דרוכים ונסערים מ- 3 אבני כורכר שהשתחררו מפינת אחד המבנים. המקרה 
שקרה בא לסבר את האוזן למידת המקצועיות ולרמת החרדה של העוסקים 
במלאכה לשלמות הביצוע. לא בכדי נחשב שימור מבניה הייחודיים של 
המושבה לאחת מפסגות השימור האורבני בישראל. כל שלב תוכנן, נבחן 
המבנים  חמשת  העתקת  מפרויקט  בתחומם,  מקצוענים  ידי  על  ויושם 
והרחבת רחוב קפלן, דרך שיחזור הבאר, בית הבד והמזקקה ועד לעבודות 
הרסטורציה של קישוטי קירות הפנים של המבנים. אבל באופן די מפתיע, 
מתברר שיש להודות לפני הכל למשרד הביטחון ולצה"ל, שהתבררו כאבות 
המשמרים של המתחם, וזאת כמובן מבלי להתכוון. היות והשטח הוגדר 
כשטח צבאי סגור ושימש את הצבא לצרכיו, נותר המתחם מוגן מתכניות 
פיתוח באזור. גם התחזוקה הצבאית שמרה מבלי דעת על קירות המבנים 
כבמקור, מאחר וזו כוללת מערכות ביוב וחשמל חיצוניות והרבה צבע סיד. 

המושבה הטמפלרית שרונה 

שיחזור הבאר האנטילית בסמוך ליקב הזזת בית הוועד הטמפלרי בקפלן שימור מבנה בשרונה צלם: אייל מרילוס
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סמלית  תרומה  העירייה  עובדי  מפרישים  שנים  מזה 
ביותר ממשכורתם ובכך זוכים, באמצעות פועלה של ועדת 
ולב לחיילי צה"ל.  יד  האימוץ העירונית, להעניק ברוחב 
משנה זו, לפי החלטת הוועדה, יופנו התרומות לראשונה 
לבנות ולבנים של עובדי העירייה והמרכז הרפואי המשרתים 

בצה"ל ובשירות לאומי ואזרחי. זו כוחה של אהבה. 
כל אזרח ישראלי גאה בצה"ל, ולבו יוצא אל חייליו באשר הם. אנחנו דואגים 
להם כאילו היו ילדנו ומתפללים לשלומם ולשובם בשלום מכל פעילות. 
שנים רבות תורמים עובדי העירייה ומאפשרים את פעילותה המבורכת 
צבאיות  יחידות  לאמץ  כה  עד  נהגה  אשר  העירונית,  האימוץ  ועדת  של 
שונות ומגוונות. את האחרונה שבהן, גדוד מורן של חיל ההנדסה, אימצה 
הוועדה בשנים 2011 – 2014, במהלכן השקיעה בחיילים וברווחתם למעלה 
מ- 400 אלף ₪. הסכום המכובד שימש לטובת הקמת מועדון ליחידה ו- 4 
מועדונים לגדודים, טיפוח חצרות הבסיס והקמת פינות ישיבה, פרגולות 
ומדשאות, רכישת ציוד כמו: מעילי פליז, תיקי גב, חולצות דרייפיט ועוד, 
באחד  ספורט  יום  אירוע  לחיילים,  נופש  שבוע  בהם:  פינוקים  ובנוסף 
הוזמנו החיילים  ומופעים אליהם  ממרכזי הספורט העירוניים, אירועים 

לאורך תקופת האימוץ. 

במהלך השנה החולפת ולקראת תום תקופת האימוץ של גדוד מורן, קיבלה 
ועדת האימוץ, בה חברים זה לצד זה עובדים וגמלאים של העירייה, בשיתוף 
עם הנהלת העירייה, החלטה ששינתה את תפיסת פעילותה; בהתאם להחלטה 
זו תחדל הוועדה מאימוץ יחידות צבאיות ותפעל לאימוץ בנים ובנות של 
עובדי העירייה והמרכז הרפואי, שנמצאים בשירות פעיל, צבאי או לאומי. 
כחלק מהחלטה זו גם הועלה סכום התרומה מ- 1 ל- 3 ₪ לחודש מכל עובד.   

על מנת לתכלל את הפעילות נערכו קבוצות מיקוד של אוכלוסיית היעד, 
והמרכז  העירייה  עובדי  של  ובנים  בנות  צבאי,  בשירות  וחיילים  חיילות 
הרפואי, שהוזמנו לארוחת בוקר מפנקת במרכז בית ביכורי העתים ולשיח 
על היוזמה החדשה. בנוסף לדיון הפתוח התבקשו החיילים למלא שאלון 
שתשובותיו עובדו על ידי ד"ר סימונה גלבוע מהמרכז למחקר כלכלי-חברתי 
הצרכים  על  העונים  מגוונים,  רעיונות  העלו  המיקוד  קבוצות  בעירייה. 
חלקם  שונים,  ובתפקידים  בחילות  וכחיילות,  כחיילים  שלהם  והרצונות 

קרביים וחלקם תומכי לחימה. בין יתר רעיונותיהם ציינו הנסקרים שהיו 
מוצאים שימוש רב בציוד אישי ובתיק מאובזר, שהיו מוצאים עניין במידע 

לקראת שחרורם, וגם מוצאים הנאה במסיבות ואירועים.    

קובי אשכנזי, המשנה ליו"ר ארגון העובדים: "כוונתנו להתחיל את העשייה 
למען הבנות והבנים שלנו כבר במחזורי הגיוס של יולי-אוגוסט הקרובים, 
ואנו בציפייה גדולה לקראת תחילת הפעילות במתכונת החדשה. המטרה 
היא קודם כל לחבק את החיילים והחיילות על חלקם בשמירה על ביטחוננו, 
אך בנוסף לזה, אנחנו גם זוכים להביע תודתנו להוריהם, עובדי העירייה 

ואיכילוב."

הבנים והבנות של כולנו 

נציגי ועדת האימוץ עם קבוצות המיקוד:
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חג האילנות עבר גלגולים רבים עד שהפך לחג נטיעות 
ושמירה על הסביבה. במקור, עיקר עניינו עסק בתרומות 
ומעשרות מן האילן. ארגון העובדים הצליח לחבר בין 
פעילות הנטיעות לערך התרומה במסורת מרגשת במיוחד. 

זו השנה השנייה בה מייחד ארגון העובדים את ט"ו בשבט לנושא התרומה 
לקהילה, ויוזם פעילות משותפת עם תלמידי החינוך המיוחד בעיר. הפעם, 
יזם הארגון פנייה לבית הספר "ניב", בו לומדים תלמידים לקויי שמיעה בעלי 

לקויות מורכבות, והזמין אותם ליום נטיעות משותף. 

על פניו לא מדובר באירוע מורכב, אבל בפועל נדרשה לו הערכות רבה, גם 
מצד המארחים וגם מצד המתארחים. על ארגון האירוע ניצח ארגון העובדים, 
אשר הסתייע בתיווך של המחלקה לחינוך מיוחד מול בית הספר, ובעובדי 
אגף שפ"ע, בני מגנזי ובועז בונה, שאיתרו שטח מתאים לפעילות בגן קרטר 
שבשכונת רמת אביב. אך למעשה, ההערכות המורכבת יותר היתה מנת חלקם 

של הצוות החינוכי של בית ספר 'ניב' ושל תלמידיו. 

לקות השמיעה, המאפיינת את תלמידי 'ניב', מקשה עליהם ברכישת שפה, 
באיכות התקשורת שלהם ובפיתוח כישורים חברתיים. לצד העשייה הלימודית 
והחינוכית, בית הספר מקנה לתלמידים כלים שיאפשרו להם חיים עצמאיים 

ותפקוד תקין במצבים שונים בקהילה השומעת ובקהילת החרשים. 

כהכנה למפגש עם עובדי ארגון העובדים למדו התלמידים על העירייה, על 
הארגון ותפקידיו וגם התברר להם שהסייעים והסייעות שלהם הינם עובדי 
עירייה. בנוסף, למדו התלמידים על סוגי עצים, על פינות ירוקות בעיר ועל 

האזור בו תוכננו להתקיים הנטיעות. 

מלאי ציפייה והתרגשות נפגשו עובדי הארגון עם כ- 30 תלמידים וכ- 10 
אנשי צוות, ששימשו להם מתורגמנים. המשתתפים נחלקו לקבוצות, נטעו 
ברחבי הגן שתילי עצים, התכבדו בכיבוד שהוכן מראש, ולכל הדעות זכו ביום 
מרגש, מחבר, מכבד ומלא סיפוק. לסיום, חולקו לתלמידים שתילים למזכרת 

מהיום המיוחד. 

ענת ארד, מנהלת בית ספר ניב: "שמחנו מאוד על ההזדמנות לשיתוף פעולה 
ועל ההקשר שזימן לנו למידה, תקשורת ונתינה. התלמידים נהנו מהמפגש 
ומהעשייה המשותפת, ואף הביעו רצון למפגשים נוספים בעתיד שיושם בהם 

דגש על הדדיות, תקשורת והכרות."

אורנה אבידן, מזכלית ארגון העובדים: "הרגע המרגש ביותר בכל היום המרגש 
הזה, היה כאשר שניים מהתלמידים ביקשו, באופן ספונטני, להודות לנו על 
היוזמה. בעזרת אחד מאנשי הצוות החינוכי, ציינו שהבחירה בבית הספר 
שלהם ריגשה אותם מאוד ושיהיו שמחים להמשך הקשר עם הארגון. בהחלט 

זכינו לחוויה מסוג מיוחד." 

מושיטים יד לדממה
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יום כיף או יותר מזה?

ביום הגיבוש של אגף רבעים ושכונות הצפינו עובדי האגף 
עד אזור הכנרת. החוויה החלה במשק 'תמר בכפר', שבו רפת, 
מטע תמרים וחנות קטנה ומלאת כל טוב הגליל והגולן. בביקור 
גידול התמר, שהיה  זכו העובדים להסבר מודרך על סודות 
שזור בסיפור המרגש של  ראשית ההתיישבות בעמק הירדן. 
אחרי ארוחת בוקר גלילית, שנאכלה בהנאה בתצפית מרהיבה 
על הכנרת, הגיעו העובדים לפעילות אתגרית על גדות הירדן. 
בקבוצות של עשרה, התיישבו העובדים בסירות הקאנו ונכנסו 
חידה,  כתבי  ולפתור  משימות  לבצע  נדרשו  אז  הנהר,  למי 

כשהם מתחרים זה בזה. 

לארוחת הצהריים קיבלו עובדי האגף חוויה ייחודית במינה; 
בכפר כורדי בבקעת בית שאן, קיבלה את פניהם להקת רקדנים 
בלבוש מסורתי, ובליווי סיפורי המורשת של העדה ותצפית 

על גבול ירדן התענגו על ארוחה כורדית ביתית טעימה. 

לעשייה  נדרשים  אשר  אנשים,  של  רב  ערב  יחד  מקבץ  עבודה  מקום  כל 
משותפת לטובת השגת מטרות משותפות. בתוך כך מצופה מהם גם לאפשר 

אווירה טובה ויחסים בינאישיים תקינים. 
אלמנטרי? אולי, אבל ממש לא פשוט ליישום. מכשול אחד, שתמיד יעמוד 
בפני צוותי עבודה הטרוגניים, הוא קונפליקטים בינאישיים, הנובעים ממגוון 

עצום של הבדלים בין אדם לעמיתו. 

מכשול שני, שהסיכון לו גובר ככל שאנו צוברים ותק בתפקיד, הוא שחיקה. 
המחיר האישי והארגוני, שאנחנו משלמים על יריבויות ועל כניעה לשגרה 

שוחקת הוא יקר, וכולל תשישות רגשית, ניכור, ירידה ביעילות בעבודה, 
הכשלת יעדים ומטרות והפסדים כלכליים. 

ימי הגיבוש שהשתרשו בכל מחלקות העירייה ואגפיה, הם חלק ממערך שלם 
של יוזמות, שעיקרן צמצום תופעות של שחיקה וקונפליקטים בינאישיים. 
יום הגיבוש מזמן לעובדים הפוגה מרעננת מהעבודה השוטפת, הזדמנות 
להתלכד ולהעמיק את הקשרים ביניהם, ואפילו מאפשר להם לגבש דפוסי 
פעולה משותפים, שיכולים להועיל להם בהתנהלותם בעבודה. לצד כל זה, 

חשוב לא פחות, החבר'ה פשוט נהנים מכל רגע! צריכים הוכחות? 

הם רוכבים על גמלים או שטים 
בקיאקים, מטיילים בנחת או באקסטרים, 

יוצאים לסיורים מודרכים בסביבה 
אורבנית או במרחבי הטבע, מבקרים 

באתרים היסטוריים או מגלים מקומות 
חדשים. עובדי העירייה חוזרים מימי 

הגיבוש עייפים, אך מרוצים ומגובשים. 
למה זה חשוב ואיך זה משפיע 

על איכות העבודה ותפוקתה?      

עובדי אגף רבעים ושכונות
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האגף לביטחון ושירותי חירום בחר כיעד לגיבוש את האזור המדברי של 
ים המלח. את היום, במקום הנמוך בעולם, החלו העובדים כאורחיו של 
ראש המועצה האזורית, שערך להם סיור בגן הבוטני שבקיבוץ עין גדי, 
הכולל מאות מיני קקטוסים, המתאימים לאקלים החם והיבש באזור. 
באחד מבתי המלון שעל קו החוף התארגנו העובדים ללילה, אותו פתחו 
בארוחת ערב משותפת ובמסיבת קריוקי וריקודים. למחרת קמו העובדים 
לבוקר שכולו רוגע וכיף, נהנו מארוחת בוקר והתפנקו בבריכה ובספא. את 
דרכם חזרה לתל-אביב, עמוסי חוויות, עשו עובדי האגף אחרי ארוחת 

צהריים משותפת. 

המכביה.  בכפר  אגפי  גיבוש  ליום  התברואה  אגף  יצא  האחרון  ביוני 
ההיענות הגורפת כללה את כל הסקטורים באגף – פועלים, נהגים, סגל 
ניהולי והנהלת האגף. השנה החליטו המארגנים לדאוג גם לגוף וגם לנפש, 
עם מגוון פעילויות ופינוקים. עובדי האגף נהנו מפעילויות ספורטיביות 
כמו שחיה, טניס שולחן, כדורסל, שש-בש ועוד, והעובדות זכו לשיעורי 
זומבה בהנחיה מקצועית. במאהל אלטרנטיבי הוצעו למעוניינים טיפולי 

רפלקסולוגיה, שיאצו, עיסוי שוודי, ואפילו קריאה בקפה ונומרולוגיה.
את היום המגבש סיימו עובדי האגף בארוחת צהריים מפנקת ובמופע 

של אמן על חושי. 
תוך הפגת לחצים ושחרור אנרגיות למדו העובדים להכיר אחד את השני 

וחזרו לעבודה מלאי מוטיבציה ואנרגיה חיובית.

'ניל"י'. את  אגף הנכסים יצא בעקבות סיפורי המחתרת  יום הגיבוש של 
הביקור ב'בית אהרונסון' בזיכרון יעקב, ליוו סיפור האהבה המרתק בין חברי 
המחתרת, וסיפורי העלייה השנייה שהתיישבה במקום. הסיור המודרך כלל 
הדגמה של שליחת דואר באמצעות הפרחת יונים, כפי שנהגה המחתרת 
להעביר מסרים וצופנים, ולהשלמת החוויה – סיור לילי מרתק באתרים נוספים 
במושבה, בהם המדרחוב ובית העלמין, בו טמונים בני משפחת אהרונסון. 

בנוסף, ביקרו עובדי האגף בשוקולטרייה במושב עין ורד, למדו על תהליך 
הפקת הקקאו ועל סוגי השוקולד השונים, אותם גם טעמו, וכן ביקרו במפעלי 
נייר חדרה, למדו על מקורות הנייר ועל שלבי הכנתו והתנסו בהכנת נייר 

ממוחזר באופן ידני.
את היום הגדוש והמגבש סיימו בארוחת ערב במסעדת "קאזה ברונו", עם 

ציון ימי ההולדת של ילידי החודש.

עובדי אגף התברואה

עובדי האגף לביטחון ושירותי חירום

אם אתם מתלבטים מה לעשות ביום 
הגיבוש הבא, היכנסו למאגר ימי הגיבוש 
שבפורטל אביב. תוכלו למצוא במאגר 
כמעט 100 הצעות שונות לפעילויות 
קייטרינג  ושירותי  מסעדות  גיבוש, 
עובדי  ידי  על  לשימושכם,  שעודכנו 
עירייה, שהתנסו בהם בעצמם, ומצאו 

אותם ראויים ומומלצים. 
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www.mysodexo.co.il - להצטרפות לשירות יש להיכנס לאתר
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Benefits & Rewards Services Israel

הצטרפו גם אתם לשירות  

השירות מציע לך מגוון רחב של הנחות והטבות ב- 4,000 מסעדות ברחבי הארץ

חברת Sodexo )סיבוס לשעבר( בשיתוף עם ארגון עובדי עיריית תל אביב-יפו 
שמחה להציע לך את שירות  בכרטיס העובד שלך.

לאכול ב- 4,000 מסעדות 
ברחבי הארץ בכל שעות היום

לקחת פיק אפ 
או להזמין למשרד

אנו שמחים להציע לכל מחזיקי כרטיס  להצטרף למועדון  המוביל בתחומו בישראל, ללא עלות. 
המועדון מציע לחברים בו הטבות לאורך כל השנה, במגוון רשתות מובילות:

הצטרפות ללא עלות ל - 



15 באפריל 2015 - סיור בקיבוץ לוחמי הגטאות
יציאה לקיבוץ    08:00

הקרנת הסרט "יומני האהבה האבודים", והרצאתו של רון כהן פרירא.  13:00–10:00
השנייה  העולם  מלחמת  בזמן  בהולנד  צעירים  זוג  של  סיפורם   
שנאלצים להיפרד. היא מצטרפת למשפחתה במסתור והוא נותר 
עם משפחתו בהמתנה לגירוש לפולין. ביום פרידתם הם מחליטים 

לכתוב מחברות עם מכתבים אישיים זה לזו. 
בתום המלחמה איש לא יודע מה עלה בגורלו, ו- 60 שנים אחרי   
היא פותחת את המכתבים המכילים להט, אהבת נעורים ופחד 

מלחמה, שהם מסמך אנושי מצמרר.  
המרתק  ומסעה  בעקבותיו  למסע  להולנד  לצאת  מחליטה  היא   

מונצח בסרט 'יומני האהבה האבודים'. 
את ההרצאה יעביר רון כהן פרירא, איש חינוך ואחיינה של אותה   
הנערה, שהשנה מלאו לה 90. ההרצאה תתמקד באירועי השואה 
בהולנד ותספק פן אישי של הסיפור על ידי הקראת קטעים מהיומן.

ארוחת צהריים  14:15 – 13:15
זמן נסיעה  14:45 – 14:15

סיור בקיבוץ געתון - כפר המחול, מפגש עם החלום שהפך למציאות.   16:00 - 14:45
סיפורה של יהודית ארנון, ניצולת אושוויץ ומייסדת להקת מחול, 

שנדרה לרקוד לנצח אם תשרוד.

המופע 'זיכרון דברים' ומפגש עם הרקדנים והמנהלים שעבדו עם   16:00
הביטוי  בדרך  הזיכרון  עם  עוסקת בהתמודדות  היצירה  יהודית. 
רצף של תמונות  הצופה  בפני  היא ממחישה  היצירתי-אמנותי. 
בחלל,  משתנות  הן  קולנועי:  פלאש-בק  כמו  הבמה  על  הנעות 
מלוות במוזיקה, תלבושות, תאורה ותפאורה, מעלות אסוציאציות 

מזיכרונות הדורות שנחשפו לעדויות ולסיפורים שבעל פה.   

מה חדש...
לכם ובשבילכם
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העובדים  ארגון  מיסד  אותה  לפולין,  המסעות  מסורת 
באמצעות מכללת ארגון העובדים והעמותה לתרבות, נופש 
ופנאי, זכתה להיענות רבה מצד עובדות ועובדים, שבחרו 
לקחת חלק במפעל שימור מורשת השואה, דרך חוויה אישית 

מטלטלת זו. בעקבות תגובות חמות ומחזקות מציעה לכם 
מכללת הארגון להשתתף בשתי יוזמות חדשות, העוסקות 
גם הן בזכר השואה; סיור בקיבוץ לוחמי הגטאות ויום עיון 

בנושא, שניהם מוכרים כימי השתלמות.

חדרים בדיור מוגן לגמלאים, לעובדים ולבני משפחותיהם
במשען נאות אפקה ובמשען חולון

לחברי הארגון ניתנת הנחה של עד 40%
לפרטים: ישראל בן דוד 03-5239274

16 באפריל 2015 - יום עיון בבית עובד העירייה
התכנסות וכיבוד  09:00 - 08:00

"הציורים של צופיה", תאטרון זיקית.  10:30 - 09:00
מבוסס על אוסף הציורים שצופיה, נערה   
בת 16, ציירה במסתור בו שהתה בתקופת 
המלחמה בהולנד. ההצגה מספרת את סיפור 
חייה של צופיה ועוסקת בכוחן של האמנות 

והיצירה כביטוי לחיים.  
הפסקת קפה ומאפה.  11:00 - 10:30

צלילה והדסה מספרות את סיפור הגבורה   12:30 - 11:00
של הוריהן, יוסף ורבקה באו, אשר הכירו 
התגנב  אביהן  פלאשוב.  הריכוז  במחנה 
למחנה הנשים מחופש לאישה וכך התחתנו 
השניים בסתר. את חתונתם הנציח הסרט 
'רשימת שינדלר'. אביהן הציל מאות יהודים 

וזייף למענם תעודות. 
ארוחת צהריים  13:30 - 12:30

אמיר  של  הרצאתו   - רגילים'  'גיבורים   14:30 – 13:30
השכל, טייס חיל אוויר ויזם הפרויקט 'עדים 
במדים'. מי הם חסידי אומות העולם? מה 

היו מניעיהם? מה יש ללמוד מהם? 
'דמות הרוצח הנאצי' – הרצאתו של אמיר   15:30 – 14:30
שפויים,  אנשים  היו  הרוצחים  רוב  ברנע. 
אותם  הביאו  וההסתה  החינוך  שהחברה, 
לידי המעשה, מהם הלקחים שלנו כחברה 

שפויה כיום?

בנתיבי הזיכרון 

חדש מעמותת 'עזור לעזור'

לרישום: 03-5210642/632/618
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אולה מדריד

מדריד עם העמותה לתרבות, נופש ופנאי תיזכר כחוויה מדהימה - סיורים 
להכרת העיר, מידע היסטורי, בילוי חג ליל כל הקדושים, וגם זמן חופשי, 
להיכרות  פנורמי  בסיור  התחלנו  מתנות".  "קצת  עם  הביתה  לחזור  כדי 
ראשונית עם העיר, טיול קצר במרכזה, ומשם - למלון. ביעילות חולקו 

החדרים המפנקים כיאה ל- 5 כוכבים.   
למחרת - סיור רגלי, מודרך וחופשי, ובערב הפתעה: הופעת דראג חווייתית 
ושונה מהרגיל. את היום השלישי הקדשתי לשיטוט עצמאי והתנסות בנסיעה 
במטרו המקומי, וביום שישי -  סיור בסגובייה, קידוש והופעת פלמנקו בלתי 
נשכחת. ולסיום – ליל כל הקדושים – חגיגת תחפושות עוצרת נשימה - 
רחובות עמוסים בחוגגים ואנחנו איתם במסכות מתנת הארגון העובדים!
בשבת, מבואסים שהכיף הגיע לסיומו, יצאנו לטולדו - עיירה יפיפייה עם 
אזכורים יהודיים והיסטוריה מרתקת. בטולדו כמו לאורך כל הטיול - ארגון 
העובדים מפנק, מפנק, מפנק ודואג לנו לאינסוף צ'ופרים והפתעות. לסיום, 

אתנחתא במרכז קניות, כדי להספיק לקנות עוד מתנה למשפחות בבית.
טיול מקצועי, איכותי ומאורגן נפלא. ההסברים שליוו אותנו היו ברורים 
לארגון  גדולה  תודה  לעוד.  חשק  לנו  והשאירו  פרט  לכל  דאגו  וממצים, 
העובדים, למנכ"לית העמותה לתרבות, נופש ופנאי, שרון אילון ולמנווט 

הראשי, יו"ר הארגון, עו"ד רמי בן-גל!

מירה הורביץ, מנהלת משל"ט אגף שפ"ע   

כ- 225 עובדים ב- 2 מחזורים יצאו ל- 4 ימי כיף במדריד, בירת ספרד. 
העיר היפהפייה, המלון המפנק, האוכל, הפינוקים, הבילויים והקניות קיבלו 

את פני העובדים בשמחה, וכתוספת לכיף - מזג אוויר נפלא. 
השתדלנו להעשיר אתכם במסלול שגובש בקפידה, כדי לטעום ממה שיש 
לעיר השמחה הזו להציע: היסטוריה ספרדית משולבת בהיסטוריה יהודית, 
הקלאסיקו,  וכמובן,  פארקים,  פלמנקו,  קניות,  מוזיאונים,  אוכל,  שווקי 

במקדש הכדורגל ברנבאו. 
שרון אילון והצוות ניצחו על התיאום, הצ'ופרים והאווירה הנהדרת, מירב 
וגיל מ'השטיח' דאגו מאחורי הקלעים כדי שנוכל ליהנות ולחוות. כמו תמיד, 

תענוג ללוות את ארגון העובדים. 

דפנה מוסנזון, מדריכת "שטיח המעופף"

אחרי חודשים של חשיבה, תכנון ותיאום יצאו לדרך 5 אוטובוסים של עובדי 
העירייה לסוף שבוע של כיף במדריד. הנופשים כבשו את מדריד ואני מקווה 

שגם נכבשו בקסמה ובמגוון הדברים שיש לה להציע.
שכרה של העבודה שמאחורי הקלעים היא הכיף, ההנאה והתודה שקיבלנו מכם.

תודה לגיל, הדר, רום ודפנה מ'השטיח' על הביצוע, ולאחראי האוטובוסים 
שהיו יד ימינם של המדריכים. תודה גדולה כמובן גם לשרון אילון, שדחפה 
וחשבה יחד עם צוות המשרד, ולרמי בן-גל שאישר ואף הצטרף ונהנה עם כולם.

ניפגש בפרויקט הבא,
מירב גרסון, מנהלת קבוצות איסנטיב, חברת "השטיח המעופף"

מטוס שלם מלא עד אפס מקום, שיירה 
של 5 אוטובוסים, 180 עובדים, עובדות 
אטרקציות  חוויות,  אינסוף  ונלווים, 
וגודש של פינוקים, ובנוסף - מחזור שני 
שנפתח עקב הביקוש הרב ליעד החדש. 
דרך  ספרד,   בירת  מדריד,  את  קבלו 

מכתביהם של הנופשים והמדריכים.  

שרון אילון-טובי, מנהלת העמותה לתרבות, נופש ופנאי: "כמנהלת 
העמותה היה זה אתגר מיוחד בשבילי, ארגון ולוגיסטיקה יוצאים מן 

הכלל, עמדנו בכך בהצלחה רבה ואני גאה מאוד על-כך."

בסוף אוקטובר יצאנו עם העמותה למדריד. זו הפעם הראשונה שהעמותה 
מוציאה מטוס שלם של עובדים והיו לא מעט חששות. זכיתי להיות אחראית 
מקצועיות  המופתי,  הארגון  לנוכח  התפוגג  החשש  ובמהרה   2 אוטובוס 
המדריכים וההיכרות עם הקבוצה. העמותה דאגה לא רק למסלול מעניין, 

אלא גם להפתעות יומיומיות שחיממו את הלב.
אישית, אני גאה להימנות בארגון עובדים, שדואג לחבריו גם מעבר לשעות 
העמותה  ובמיוחד  במסגרתו,  הפועלות  העמותות  באמצעות  העבודה, 
בן-גל  לך, רמי  כל חברי  ובשם  גדול בשמי  ופנאי. שאפו  נופש  לתרבות, 
ולכל עובדי הארגון, שאינם שוקטים ודואגים להמציא כל פעם את הגלגל 
מחדש. רופאה מהמרכז הרפואי שהתלוותה לטיול שאלה מדוע רופאים 

אינם יכולים להיות חלק מהעמותה ומהפעילות הברוכה שלה.
נהניתי להכיר אנשים חדשים, תודה לאוטובוס 2, על הסבלנות, ההתחשבות 

והחברות שלכדו את הקבוצה ותרמו לאווירה.

בכבוד רב,
ויינר רעיה, יו"ר ועד מקצועות הבריאות, המרכז הרפואי תל אביב 
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מדברי ז'ק, מדריך ''אופיר טורס":
"יום ראשון לטיול. הכל הלך חלק – הטיסה, מפגש הקבוצה, הנהג במקום 
הקבוע, רק המזוודה שלי נפלה... איכשהו מכניסים אותי לקודש הקודשים 

באולם הכבודה ואני מוצא את האבדה. מומלץ להתחיל טיול עם חוויה.  

אנחנו בדרך לאגם גרדה המרהיב, ומגיעים למקום המפגש שלו עם נהר 
ה- Mincio הנשפך אליו אחרי 73 ק"מ. אני מסביר כי המקום הייחודי נראה 
מלמעלה כמבצר מחומש, ומהווה חלק ממבצרי המרובע – חיבור מבוצר של 
הערים: Peschiera ,Mantova ,Legnano ,Verona, שהוקמו כאזור בלתי 

חדיר בתחילת המאה ה- 19. 

ממשיכים לכפר קטן Valegio sul Mincio, מולדת הטורטליני, ולפרבר 
Il Borghetto, שנבחר לאחד מעשרת הכפרים היפים באיטליה. כשמתקרבים 
מגלים את הפלא שיוצר מפגש הנהר עם המדרון המדורג, השרידים וטירת 
האבירים. שם המקום איננו איטלקי, מקורו בשפות גרמניות עתיקות, ומתבסס 
על שבט ה- Lombards, שנשותיו הדביקו זקנים כדי לעבות את שורות 
הלוחמים. אנו מתפעלים מהטירות הטיפוסיות של המשפחות ששלטו בערי 

חבל Veneto, שהיה עד לניצחון נפוליאון את הצבא האוסטרי ב- 1796.

הערב מתקרב והעיר Mantova נראית כתמונה סוריאליסטית. העיר היא 
 Piazza ועדיין כמעט אינה מתויירת. אנו חולפים ב–  פלא ארכיטקטוני 
 palazzo ב–  שונות,  סגנונות מתקופות  Sordello, בקתדרלה המשלבת 
הכנסייה  ובה  המרכזית  לכיכר  ומתקדמים  השליטים,  ארמון   -  ducale
העתיקה, Rotonda. היא הוקמה במאה ה- ,XI  נקברה ונחשפה רק בתחילת 
המאה ה- 20, בעבודות תשתית בעיר. לפי האמונה הנוצרית, בה שמור דמו 
של ישו. כמובן שלא מפספסים את בית הרב, בלב הגטו היהודי, בו חיו כמעט 

2,700 נפשות עד ששוחרר בידי נפוליאון. 

ביום השני אני מחפש מילים לתאר תחושת קור במינוס 12 מעלות, אך לבסוף 
חבל הדולומיטים מחליט להפתיע, והשמש זורחת. נדיר בחודש פברואר, 

בגובה של בין 1500 ל- 2950 מטרים.

בדרך מ- Verona, אנחנו חולפים ליד Trento – "עמק הסיליקון" של האזור, 
בחבל טירול הדרומי, המשותף לאיטליה, אוסטריה ושוויץ. עוצרים באגם 
Carezza, אגם קשת בענן, ממשיכים לעיירה Canazei, שלמרגלות רכס 
האוכף Sella, ומטפסים עד לגובה 2250 מטרים,  לנוף המדהים שבין הרכסים.
Sirmione, שעל לשון יבשה החודרת  ביום השלישי אנחנו נוסעים לעיר 
הזמרת  ביתה של  זהו  בחורף.  ורומנטית  בקיץ  זוהרת  היא  מדרום האגם. 
 Boiola Terme יש בה רצועות חוף מדהימות, ספא של ,Maria Callas

הבוקע מקרקעית האגם וסמטאות מימי הביניים.

מגיעים ל- Verona, עוברים ב- Piazza Bra, וצופים ב- Arena המפורסמת, 
השנייה בגודלה אחרי רומא. עוברים דרך שער המכס הרומי ומתקדמים עד 
כיכר התבלינים וכיכר האדונים. ממשיכים דרך מגדל Lamberti  המתומן 
וחולפים דרך ביתו של Romeo וביתה של Giulietta, וכל זאת באווירת 

 .Verona in Love וגם  Venerdi Gnocolar פסטיבל

ונציה. בעשרת ימי הפסטיבל, מגיעים לעיר 3 מיליון תיירים בממוצע, ואנחנו 
קטנים, עשרות  איים   118 הפוקדים את המקום הקסום.  בין המאושרים 

תעלות ויותר מ- 400 גשרים.

 ,St Lucia את היום הרביעי אנחנו מתחילים ליד תחנת הרכבת הבינלאומית
 rio lista di spagna חולפים ליד "גשר מסדר היחפים", ומתקדמים דרך
לגטו  ומשם  קטנה,  לעצירה   St Lucia ולכנסיית   St Geremia לכיכר 
היהודי. ונציה מחולקת ל– 6 חלקים; חנינו ב- Santa Croce , המשכנו 
ב- Cannaregio  והפלגנו לשני איים חיצוניים: ב- Murano צפינו במופע 
ניפוח זכוכית, וב- Burano ראינו את הבתים בכל צבעי הקשת כדי שיורדי 
  St Martino הים השבים שיכורים לבתיהם יזהו אותם בקלות, ואת כנסיית
עם מגדל הפעמון בן 53 מטר ונטייה של 7 מעלות. לאחר שיטוט בין גשרי 
 St Marco של ונציה. אזור Hardcore – העץ הרומנטיים אנחנו מגיעים ל
 Vittorio בתקופת הקרנבל. אנו חולפים על פני הפסל של מאחד איטליה
Emmanuelle II , ומגיעים לגשר האנחות המפורסם שבצד ארמון הדוג'ים.
ב- St Marco אנחנו צופים בבזיליקה עמוסת זהב ופסיפס מזכוכית ונציאנית, 
שרידי St Marco שהובאו לכאן ממצרים, ומגדל הפעמון שצלצל בבוקר 
לעבודה ובערב לסיומה, ובזמן חתונות והוצאות להורג. אנחנו חולפים בכיכר 
 Rialto -היונים שהפכה לכיכר המסכות לכבוד הפסטיבל, ומגיעים לגשר ה

.Gran Canale – הראשון, שהוקם בצדי פיתול התעלה הראשית –

יום עמוס, קסום וצבעוני בא לתומו. כמו שרק ונציה יודעת להציע, ועוד 
בתקופה המקושטת ביותר שלה. 

ופנינו למילאנו. אנחנו  כולם עמוסי מתנות ומטעמים  ואחרון.  יום חמישי 
מתרכזים במסעדה כשרה – Re Salomone  ואני נרגש מתחושת ה"ביחד". 
מתחילים סיור מודרך באתרים המעטים והמדהימים של מילאנו: תיאטרון 
 Emmanuelle II והגלריה המפורסמת Leonardo המפורסם, פסל La Scala

Parvis - הקתדרלה העצומה של מילאנו -  פאר גותי ורנסאנסי. 

טיול מקסים, אנשים נפלאים ומזג אוויר שהאיר פנים. טבעי שבטיול קצר 
אין הרבה גמישות, אבל אני סבור שהצלחנו לתת חוויה מרוכזת של המקום 
המדהים הזה. אולי בפעם הבאה ניפגש לחוויה קולינרית, היסטורית ואדריכלית 

שונה? אולי בצרפת?"

איטליה - חשיפה לצפון

שרון אילון-טובי, מנהלת העמותה לתרבות, 
מורכב  שלנו,  נוסף  "טיול  ופנאי:  נופש 
בהיסטוריה,  מלא  אגמים  טיול  ומאתגר, 
המסכות  בפסטיבל  פולקלור  ואפילו  טבע 
המרהיב בוונציה וקולינריה בפסטיבל הניוקי 
בוורונה. להספיק לראות כמה שיותר, לחוות 
חוויות ולהשאיר טעם של עוד. זו משימה 
חשובה בעיניי ואני מקווה שכך אכן מרגישים 
כל העובדים והנלווים שהשתתפו בטיול". 

,
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האם קופות הגמל הענפיות והמפעליות הולכות וסוגרות את הפיגור המסורתי 
שלהן בתשואות ביחס לקופות הגמל ה"רגילות", שפתוחות לכלל הציבור, 
ושמנוהלות בבתי ההשקעות ובקבוצות הביטוח? מנתוני 2014 עולה שהתשובה 

היא חיובית, או לכל הפחות מסתמנת כחיובית. 

בשנה שעברה רשמו קופות הגמל הענפיות והמפעליות תשואה נומינלית ברוטו 
של כ- 5.6%, בדומה לקופות הגמל המובילות, במסלול הכללי, של בתי ההשקעות 
וחברות הביטוח. נתונים אלה מקבלים משנה תוקף כשמתייחסים לתשואות 
נטו, בניכוי דמי הניהול. אלו נמוכים יותר בקופות הענפיות והמפעליות, שגבו 
בממוצע דמי ניהול של כ- 0.23% מהצבירה בלבד, לעומת דמי ניהול גבוהים 

ביותר מפי שלושה בממוצע בקופות הפרטיות. 

לפני כשנה ערכנו בדיקה שבסיומה גילינו כי קופות הגמל הפרטיות, שפתוחות 
לכלל הציבור ושמנוהלות בבתי ההשקעות וחברות הביטוח, הותירו נכון לסוף 
2013 את הקופות הענפיות והמפעליות הרחק מאחור, גם בשקלול ההטבה 
בדמי הניהול שגלומה באלה האחרונות. או אז בדקנו את התשואות השנתיות 
הממוצעות בקופות המפעליות והענפיות לכמה תקופות: לשנת 2013, ל- 3 
השנים שהסתיימו בתום אותה שנה, ל- 5 השנים האחרונות דאז, ול- 10  
שנים לאחור. בכל אחת מהתקופות שנבחנו על ידינו מצאנו אז פער, הגבוה 

משמעותית מאחוז שלם אחד, לטובת הקופות הפרטיות. 

חלפה שנה וחזרנו על אותה בדיקה, במטרה לראות האם הכספים שהולכים 
לקופות הענפיות והמפעליות מניבים לחוסך שורה תחתונה עדיפה, או נחותה, 
מהחלופה שקיימת לכולם בשוק הפרטי, וגילינו שהתמונה כבר ממש לא חד-

משמעית, וב- 2014 התמונה הייתה הפוכה, למעשה. 

בשנה החולפת נרשמה תשואה יפה מאוד בשוק הקופות הענפיות והמפעליות 
שבחנו, שמנהלות יחדיו כ- 28 מיליארד שקל. רוב הכספים הללו )כ- 75%( 

מנוהלים בפסגות ני"ע, שמספקת את שירותי ניהול ההשקעות. 

תמיר פרדר, סמנכ"ל השקעות בפסגות ני"ע, מסביר ש"באופן כללי קופות 
אלה שמרניות יותר, במקצת. השנה הגדלנו את שיעור המניות בקופות הללו, 
לשיעור שאינו פחות מאלה שיש בקופות הפרטיות. בקופות הללו יש הטיה 
למניות הכבדות, כך שהרכב המניות עזר, כי מניות ת"א 25 בשוק עשו יותר 
תשואה ממניות היתר, והקופות נהנו מזה. עוד שינוי שנעשה בתיקי הגופים 
הללו הוא ההטיה לחו"ל של כספים. 50 – 60 אחוזים מהרכיב המנייתי כבר 

מושקע בחו"ל, בדגש על ארה"ב, והשנה גם זה עזר לתשואה."

"גם בתיק האג"ח נרשמו שינויים שעזרו. בין היתר, הקופות הללו היו פחות 
חשופות לחברות עם בעיות, והתמקדו בדירוגים גבוהים בשוק הקונצרני". 

עוד הוא מציין, כי "הקופות הענפיות והמפעליות מבינות ששם המשחק בניהול 
השקעות זה לא רק סיכון נמוך ככל האפשר, אלא לקיחת סיכונים מושכלים 
ובניית תיק דומה יותר לזה של הקופות הפרטיות, בשורת אפיקי השקעה.

לפיכך, ישנה כיום פתיחות רבה יותר לחלק המנייתי גם בקופות המפעליות 
יותר להשקעות ריאליות ואחרות. ככל שעובר הזמן נראה  וגם  והענפיות, 
פחות הבדל ביחס לתשואות בקופות הפרטיות, כפי שהיה בעבר", הוא מעריך. 
עם זאת, בבחינת התשואה הממוצעת בקופות המפעליות והענפיות ל-3, 5 
ו-10 שנים, רואים יתרון ניכר לטובת הקופות הפרטיות בתשואה הנומינלית 
ברוטו )לפני דמי הניהול(, ובתקופות של 3 ו-10 שנים הפער בתשואה נטו 

)לאחר תשלום דמי הניהול( עדיין חיובי לטובת הקופות הפרטיות.  

מתוך כתבתו של רון שטיין, גלובס, 11/2/15

הפיגור המסורתי בתשואות של הקופות 
הענפיות והמפעליות לאורך השנים עדיין 

מורגש, אולם ייתכן ש- 2014 מסמנת 
נקודת מפנה. בדירוג התשואות ל- 10 

שנים בולטות לרעה הקופות של עובדי 
תע"א עם תשואה ממוצעת של 3.9% 

0.00%לשנה, ואל-על עם 5.5% לשנה.    
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• התשואה הינה לפני ניכוי דמי ניהול. דמי הניהול של קופת התגמולים הינם 0.51% .
• אין במידע תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד.

• שארפ-ריבית חסרת סיכון ל- 5 שנים בנקודת האחוז: תגמולים: 1.12 פיצויים: 1.44 מפעליות: 1.02 ופרטיות: 1.06

תשואה שנתית 2014 וממוצעת ל-3 שנים
ול-5 שנים אחרונות (מתוך הגמלנט)

6.23%
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הקופות המפעליות והענפיות השתוו ב-2014 
לקופות הרגילות שפתוחות לקהל הרחב
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קופות גמל ענפיות )סקטוריאליות( ומפעליות הן קופות גמל הסגורות לציבור 
הרחב, ונמצאות בבעלות חברה או ארגון עובדים. רשאים להצטרף אליהן רק 
עובדי סקטור, גוף או ענף רלוונטי. עם זאת, החוסכים אינם חייבם להישאר 
בקופה, והם רשאים להעביר את כספם לקופה אחרת. הקופות הללו מתאפיינות 

בגביית דמי ניהול נמוכים ביחס לאלו שנהוגים בשוק הפרטי. 

עם זאת, לא בכל קופות הגמל הללו דמי הניהול באמת נמוכים. קחו למשל 
את הקופות הקטנות של עיריית חיפה, עם דמי ניהול שהסתכמו ב- 2014 
ב- 0.82% מהצבירה )נכסים של 322 מיליון שקל בלבד(; שובל )של חברי 
איגוד המיקרוביולוגים והביוכימאים(, שגבתה דמי ניהול של 0.64% )ושמנהלת 
נכסים בהיקף 118 מיליון שקל בלבד(; ואוניברסיטת ת"א ועיריית ת"א, שגבו 

כל אחת 0.51% מהצבירה. 

התשואה השנתית הממוצעת הגבוהה מקרב הקופות הללו נרשמה בשלוש 
עם  חשמל,  חברת  עובדי  של   ,1 מחוג  הקטנה  בקופה  האחרונות  השנים 
תשואה של 9.2% לשנה בממוצע, ומקרב הגדולות יותר המובילה היא קופת 
האוניברסיטה העברית, עם תשואה של 8.9% בממוצע. עוד בולטות לחיוב 

הקופה של עובדי מרכנתיל והקופה הגדולה של חברת חשמל )מחוג 5(. 

ומי נמצא בתחתית דירוג התשואות בקופות המפעליות והענפיות בחמש 
השנים האחרונות? שלוש קופות בולטות לרעה - תעשייה אווירית, שובל 
ואוניברסיטת ת"א, עם תשואות נומינליות ברוטו של 5.3%, 5.2% ו-4.9%, 

בהתאמה, לשנה. 



6.23%

של ארגון עובדי עיריית
תל אביב – יפו

ממשיכים עם ההצלחה
של קופת התגמולים

התשואה הינה במונחי תשואה נומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול.
אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד.

האמור לעיל אינו מהווה המלצה או ייעוץ כלשהו.

תשואה שנתית 2014
וממוצעת ל 3 שנים ול 5 שנים אחרונות
)מתוך הגמלנט(

• התשואה הינה לפני ניכוי דמי ניהול. דמי הניהול של קופת 
התגמולים הינם 0.51% .

• אין במידע תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות 
שתושגנה בעתיד.

• שארפ-ריבית חסרת סיכון ל- 5 שנים בנקודת האחוז: 
תגמולים: 1.12 פיצויים: 1.44 מפעליות: 1.02

6.23%
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ממוצע קופות מפעליות
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מזכירות: 

העברות: 
הלוואות/ביטוח חיים/הצטרפות לקופה: 

משיכת כספים/פרישה: 
הנהלת חשבונות: 

המשנה ליו"ר תגמולים: 
מנכ"ל קופת תגמולים: 

miri-y@ovdim-tlv.org.il ,5210601  מירי ישר
dalit@ovdim-tlv.org.il ,5210634 דלית גבאי
orit@ovdim-tlv.org.il ,5210643 אורית שריקי
yaffa-l@ovdim-tlv.org.il ,5210626 יפה לוי
carmela-z@ovdim-tlv.org.il ,5210605 כרמלה זכאי
Evette@ovdim-tlv.org.il ,5210614 איבט אברהם
kobi@ovdim-tlv.org.il ,5210630 קובי אשכנזי
צבי שמיר zvi-sha@ovdim-tlv.org.il ,5210603 פקס: 5241235

עובדי קופת תגמולים לשירותכם
קבלת קהל: ראשון ורביעי, בשעות 08:30 - 15:30

שני וחמישי, בשעות 08:30 - 13:30
יום שלישי - אין קבלת קהל

מה חדש...
תגמולים
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מפעלי תרבות

הצגות ילדים
מחירמקוםשעהיום תאריךשם ההצגה

45 ₪תיאטרון המדיטק, חולון10:30שלישי07/04/15אריה הספריה- גיל 4 ומעלה

45 ₪תיאטרון המדיטק, חולון10:30רביעי08/04/15אמיל והבלשים- גיל 7 ומעלה

45 ₪תיאטרון המדיטק, חולון10:30שני06/04/15הדייג ודג הזהב- גיל 5 ומעלה

45 ₪תיאטרון המדיטק, חולון11:00רביעי08/04/15דודי שמחה- גיל 4 ומעלה

41מה חדש... שערים 2015 מרץ

מחירמקוםשעהיום תאריךשם ההצגה
70 ₪בית החייל20:30שני27/04/15עקר בית

55 ₪מוזיאון א"י רמת אביב20:30שלישי31/03/15סיפור ישן חדש

70 ₪בית ציוני אמריקה20:30ראשון26/04/15חתולה על גג פח

70 ₪מוזיאון א"י רמת אביב20:30רביעי13/05/15חתולה על גג פח

70 ₪מוזיאון א"י רמת אביב20:30שני06/04/15שבטים

70 ₪מוזיאון א"י רמת אביב20:30חמישי07/05/15שבטים

70 ₪מוזיאון א"י רמת אביב20:30שלישי14/04/15בית מרקחת שטרן בלום

70 ₪בית החייל21:30שישי10/04/15טרטיף

80 ₪בית החייל20:30ראשון03/05/15המקרה המוזר של הכלב

70 ₪בית החייל21:00מוצ"ש18/04/15המוגבלים

70 ₪בית החייל20:30שלישי12/05/15המוגבלים

70 ₪מוזיאון א"י רמת אביב20:30שלישי05/05/15לחנך את ריטה

55 ₪מוזיאון א"י רמת אביב20:30חמישי14/05/15מדליה להארי 

60 ₪בית החייל20:30חמישי07/05/15חברות הכי טובות

הצגות - בית ליסין

חברות הכי טובותהמקרה המוזר של הכלבחתולה על גג פח לוהטאוצר יקר
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מחירמקוםשעהיום תאריךשם ההצגה
70 ₪קאמרי 21:002מוצ"ש16/05/15אח יקר

70 ₪קאמרי 20:301רביעי20/05/15תעלת בלאומליך

70 ₪קאמרי 20:301שני04/05/15נשוי במנוסה

70 ₪קאמרי 20:301שלישי31/03/15כולם רוצים לחיות

70 ₪קאמרי 20:302רביעי08/04/15איבנוב

70 ₪קאמרי 21:001חמישי23/04/15גורודיש

הצגות - הקאמרי

מחיר מקוםשעהיוםתאריךשם המופע
55 ₪אוהל הקרקס הכפר הירוק10:30ראשון5/4/15שוליית הקוסם במופע הקסמים הגדול

55 ₪אוהל הקרקס הכפר הירוק13:00שלישי7/4/15שוליית הקוסם במופע הקסמים הגדול

-10:00א' - ד'5-8/4/15אוטומוטור- תערוכת מכוניות בפסח 2015
75 ₪גני התערוכה, ת"א19:30

149 ₪ - גוש תחתוןאמפיתיאטרון קיסריה21:00חמישי18/6/15פאר טסי במופע "כוחה של אהבה" 
129 ₪ - גוש עליון

119 ₪רדינג 3, נמל ת"א22:30שישי29/05/15שלומי סרנגה במופע "שוברים צלחות"

169 ₪ רדינג 3, נמל ת"א22:00מוצ"ש25/04/15אייל גולן- המסיבה
מופע בעמידה

169 ₪ רדינג 3, נמל ת"א22:00חמישי02/04/15אייל גולן- ימים יגידו
מופע בעמידה

21:00שישי21/08/15מאמה מיה
המשכן לאמנויות הבמה, 

בית האופרה ת"א

379 ₪ - אולם
339 ₪ - יציע ימין 

)שורה 2(
305 ₪ - יציע ימין 

)שורה 6( 21:00מוצ"ש05/09/15מאמה מיה

מופעי זמר ועוד
גורודישחברים של חבריםכולם רוצים לחיותתעלת בלאומליך

מחירמיקוםשעה יוםתאריךשם המופע
69 ₪תיאטרון היהלום, רמת-גן21:00מוצ"ש11/04/15דרושה עוזרת

80 ₪תיאטרון היהלום, רמת-גן22:00שישי08/05/15זוגות בזיגזג

מופעי סטנד-אפ וקומדיות
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אטרקציות
מחירמקום שם האטרקציה

67 ₪ כניסהעמק ירמוך, דרומית לרמת הגולןחמת גדר
₪105 כניסה וארוחה

געש- שפייםחמי געש
65 ₪ יום חול )א'-ה'(
130 ₪ כניסה וארוחה

75 ₪ שבתות וחגים
285 ₪ עיסוי 45 דק' וארוחה

61 ₪ לכרטיס )מגיל 3(חולוןימית 2000
547 ₪ לכרטיסיה )10 כניסות(

65 ₪ יום חולחבל לכיש, קריית גתחמי יואב
75 ₪ שבת

49 ₪ רמת גןספארי

28 ₪ חיפהגן החיות הלימודי

36 ₪ מגיל 3סמוך לבית שאןגן גורו

36 ₪ כניסהקריית מוצקיןחי פארק
79 ₪ כניסה לאתר ולמיני פארק

45 ₪ מבוגר,  37 ₪ ילדחיפהמדעטק- מוזיאון לאומי למדע

45 ₪ קיבוץ צובהקיפצובה

38 ₪ ירושליםמעלית הזמן

39 ₪ מבוגר,  31 ₪ ילדצפון הארץראש הנקרה- רכבל ונקרות

אבו קייק/בית הלל/דג על הדן/קייקים
הגושרים/כפר בלום/ נהר הירדן

54 ₪ למסלול המשפחתי
81 ₪ למסלול האתגרי

שוברים לסרט ברשת יס פלאנט/ 
רב חן

סניפי יס פלאנט ורב חן ברחבי 
25 ₪ לשובר הארץ

שובר לארוחת בוקר זוגית במגוון 
בתי קפה של חברת אקסטרה בונוס 

סניפי קפה קפה/ יטבתה/ קפה 
70 ₪ לשובר זוגי מצדה/ קפה נאמן

80 ₪ לשובר שערכו 100 ₪גולף, פוקס, לליןשוברים למגוון רשתות ב- 20% הנחה

85 ₪ לשובר שערכו 100 ₪שובר הנחה לרשת קסטרו

85 ₪ לשובר שערכו 100 ₪שובר הנחה לרשת דן קסידי

גיפטקארד של ישראכרט למגוון 
85 ₪ לשובר שערכו 100 ₪קסטרו, אדידס, גלי, סטימצקי ועוד רשתות ביגוד ומסעדות

74 ₪ לכרטיס )מגיל 2(תל אביב/ראשון לציוןלונה פארק/סופרלנד

59 ₪ ל- 45 דקות החלקהגני התערוכה, תל אביבאייסקייט- החלקה על הקרח

18 ₪ מבוגר, 38 ₪ ילדקניון עזריאלי, תל אביבהאי- פארק שעשועים אתגרי

60 ₪ מבוגר,  42 ₪ ילדאילתריף הדולפינים

לונה פארקימית 2000אייסקייטחמי געש
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בתוכנית:

היכונו... ליום האישה
עובדות  ללא הפסקה

שלישיית
״מה קשור״

במופע בידור
וקטעי קישור

עומר אדם
בהופעה מלאה

מארח את
מירי מסיקה
(כולל דואטים משותפים)

פרטים מלאים על יום האישה
באתר ארגון העובדים

WWW.OVDIM-TLV.ORG.IL
ובדף הפייסבוק של ארגון העובדים         

 
 


