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מה חדש...

עובדות ועובדים יקרים,

דברים	אלו	נכתבים	זמן	קצר	אחרי	שהתקבלה	
ההודעה	על	הפסקת	האש,	בתום	50	ימי	לחימה	
במסגרת	מבצע	"צוק	איתן".	אנחנו	רק	בתחילתה	
של	הפסקת	האש,	אבל	כבר	עכשיו	אפשר	להבחין	
המבצע;	 בעקבות	 שנוצרו	 ראשונות	 	 במגמות	
הריבית	במשק	יורדת	ברבע	אחוז	נוסף,	הממשלה	
מקדמת	קיצוץ	רוחבי,	מפעלים	בדרום	מדווחים	
כוונות	 על	 אף	 וחלקם	 עצומים	 הפסדים	 על	
האטה	 על	 מודיעות	 במשק	 חברות	 לסגירה,	
בפעילות	ועל	צורך	בתהליכי	התייעלות	המרמזים	
גם	על	פיטורים	ועוד.	לצערי,	מגמות	אלו	אינן	
מילים	באוויר.	מי	שמשלם	את	המחיר	המידי	הוא	
זה	שוב	מעמד	 ויהיה	 תמיד	ובהכרח	העובדים,	
הביניים	שיאלץ	לספוג	את	מרבית	הנזקים	שנגרמו	
מהמבצע.	נראה	כי	צפויה	למשק	הישראלי	תקופה	

קשה	והתמודדויות	לא	פשוטות.	
ובכללן	 הארץ,	 ברחבי	 המקומיות	 הרשויות	 גם	
העיריות	הגדולות,	סופגות	חלק	מעלויות	המבצע,	
וקשה	לאמוד	בימים	אלה,	באילו	תחומים	ובאיזו	
לזכור	 עלינו	 זאת,	 עם	 הפגיעה.	 מידה	תתבטא	
מוביל,	 ארגון	 היא	 תל-אביב-יפו	 עיריית	 כי	
איתן	כלכלית,	שמתנהל	באופן	מקצועי	ושקול,	

המתחשב	בסיכונים	כלכליים	ומצבי	חירום.	
אני	גאה	להיות	חלק	מארגון	כעיריית	תל-אביב-
יפו	דווקא	בימים	אלה	שבהם	החשיבה	הנכונה,	
הסיכונים,	 וניהול	 העתידית	 הראיה	 התכנון,	
מאפשרים	לנו,	עובדים	ותושבים	כאחד,	להמשיך	
לסיכונים	 הערכות	 תוך	 כבשגרה	 ולהתנהל	

הכלכליים	האפשריים	הנמצאים	לפנינו.	
אני	גאה	להיות	חלק	מארגון	שדואג	לרווחתם	
של	עובדיו	ושל	לקוחותיו,	בימי	שיגרה	ולא	פחות	
בימי	חירום.	רוח	התמיכה,	הסיוע	והנתינה	חצתה	
בימים	אלה	גבולות	ונשבה	מהעובדים	לחיילים,	
מההנהלה	לעובדים	שגויסו	ולמשפחותיהם,	מכל	

היחידות	העירוניות	למקבלי	השירותים	מהעיר	
ומחוצה	לה.	לא	היתה	זו	"רוח	המפקד"	שנתנה	
דוגמה	וסחפה	אחריה	את	"החיילים",	היה	זה	
רצון	אמיתי	וכן	שאפיין	את	כל	עובדי	העירייה,	
כולם	חיפשו	 	– ובכל	הדרגים	 בכל	הסקטורים	

דרך	להושיט	יד,	לחזק	ולחבק.		
הבועה	 היא	 הוכיחה	שוב	שאין	 תל-אביב-יפו	
שמייחסים	לה;	חוזקה	מחזק	אחרים,	משאביה	
מסייעים	לאחרים	והיא	לא	מפספסת	הזדמנות	

להיטיב	עם	מי	שיכול	להיעזר	בה.	
בימים	כתיקונם,	בתקופה	זו	של	השנה	כבר	היינו	
המתקרבים,	 תשרי	 חגי	 לעבר	 עיניים	 נושאים	
תקוות	 ומעלים	 החולפת	 השנה	 את	 מסכמים	
ושאיפות	לשנה	שבפתח.	השנה,	התחושה	היא	
לא	 במתינות,	 החגים	 לעבר	 צועדים	 שאנחנו	
שוכחים	לרגע	את	אלה	שקיפחו	את	חייהם	ואת	
אלה	שקיפחו	את	שלמות	גופם	ונפשם	כדי	להגן	
עלינו.	עם	זאת,	אנחנו	בפתחה	של	שנה	עברית	

חדשה	ועלינו	להביט	קדימה	בתקווה.	
"תכלה	שנה	וקללותיה",	כך	לפי	הפיוט	הפותח	את	
תפילות	ראש	השנה,	"תחל	שנה	וברכותיה".	אני	
מאחל	לכם,	למשפחותיכם	ולכל	עם	ישראל	שנה	
של	שלום	ורגיעה,	שנה	של	אחווה	וסולידריות,	
לפריחה	 ותגיע	 ומשבר	 מהאטה	 שנה	שתחלץ	
ולשגשוג,	שנה	שבה	האדם	העובד	ייהנה	מפרי	
ויכלכל	את	עצמו	ואת	משפחתו	בכבוד,	 עמלו	
שנה	שבה	יוגדר	לחברה	הישראלית	חזון	ואופק	
מדיני,	כלכלי	וחברתי	שיצעיד	את	כולנו	לעתיד	

טוב	יותר	ובטוח	יותר.	

שנה טובה ומאושרת, 
שלכם, 

רמי בן-גל, עו"ד, יו"ר ארגון העובדים
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דבר המערכת

קיץ	לא	קל	עבר	על	כוחותינו,	בחזית	ובעורף	כאחד.	כמעט	בכל	בית	
היו	מי	שחיכו	ליקירם	שישוב	בשלום	מהמערכה	שנפתחה	בדרום,	
והמתח	היה	קשה	ומורט	עצבים.	את	הקיץ	הזה,	שבימים	אלה	מגיע	
לעיצומו,	העברנו	בריצה	למקלט	או	לממ"ד,	בהיצמדות	למהדורת	
החדשות	הבלתי	פוסקת,	בחיבוק	החיילים	בכל	דרך	אפשרית,	בכאב	

גדול	על	המחיר	בנפש	ובתפילה	לימים	טובים	יותר.		

גיליון	זה	של	"שערים"	נוגע	בחוויות,	בתחושות	ובתוצאות	של	מבצע	
"צוק	איתן",	אך	שומר	בתכניו	על	'שגרת	חיים',	בדיוק	כפי	שניסינו	

כולנו	לשמור	עליה	בקיץ	זה,	ואולי	גם	היא	שמרה	קצת	עלינו.	

את	שגרת	החיים	שלנו	כפרטים	וכציבור	בשוק	העבודה,	פורט	גיליון	
זה	למגוון	כתבות,	העוסקות	בעולם	התעסוקתי	של	היום,	במקומה	

של	האישה	העובדת	במשק	הישראלי	בכלל	ובעירייה	בפרט,	בתנופת	
ההתאגדויות	החדשות,	בחזונו	של	יו"ר	ההסתדרות	הנכנס	ועוד.	

תוכלו	למצוא	כאן	גם	כתבות	ותמונות	מאירועים	מרכזיים,	שהופקו	
עבורכם	ועבור	משפחותיכם	בחודשים	החולפים,	וכתבות	מיקוד	על	
עובדים	שרכשו	 מספר	 ועל	 מידע	 ומערכות	 המחשוב	 אגף	 מנהלת	

השכלה	במכללת	ארגון	העובדים	ובנו	לעצמם	אופק	חדש.
	

וכמובן,	כמיטב	המסורת,	תוכלו	להתעדכן	ביעדים	החדשים	שמציעה	
העמותה	לתרבות,	נופש	ופנאי,	בקורסים	החדשים	שפתחה	מכללת	

הארגון	ובמגוון	ההצעות	של		מפעלי	תרבות.

קריאה מהנה ושנה מאתגרת ומוצלחת.

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

ליווי	מקצועי,	עריכה	וכתיבה: בטי יוסף-פטילון 
צילומים: אבי ריינר, יעל צור, אורי טאוב

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

עיצוב	גרפי: סטודיו "צוות הפקות" 03-5616250
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עובדות ועובדים יקרים,

עיריית	תל-אביב-יפו	והמרכז	הרפואי	הם	פאזל	
אנושי	מגוון	ומרתק.	12,500	עובדים	ועובדות	
מקצועות	 של	 במגוון	 רחב,	 גילאים	 בטווח	
ותפקידים,	במנעד	גדול	של	ותק,	של	רקע	אישי,	
וסוציו-אקונומי,	 תרבותי	 מקצועי,	 השכלתי,	
שאיפות	 ועם	 שונים	 תעסוקתיים	 במסלולים	

ותכניות	שונות	לעתיד.

הזה,	 האנושי	 הפאזל	 של	 חלקיו	 כל	 את	 לייצג	
היא	משימה	מורכבת	ומאתגרת,	שאנו	בארגון	
העובדים	מתנסים	בה	בעניין	רב	ובסיפוק	גובר	

מיום	ליום.	
אומרים	שכאשר	אדם	לוקח	חלק	בניהול	חייו,	
בין	היתר	כעובד,	הוא	מממש	חלק	בלתי	נפרד	
אני	 זו	 בתפיסה	 שלו.	 ומהאנושיות	 מהחירות	
מאמינה	בכל	לבי,	ומקפידה	עליה	בעשייה	שלי.	

דוגמת	 גדולים,	 ובארגונים	 גדולות	 בחברות	
ביותר	 היעילה	 הדרך	 תל-אביב-יפו,	 עיריית	
חייהם	 את	 לנהל	 העובדים	 לרשות	 העומדת	
במקום	העבודה	היא	באמצעות	נציגיהם,	חברי	
הוועד	בהם	הם	בחרו.	אלה,	שהתנדבו	לייצג,	הם	
אותם	עובדים	שיש	להם	רצון,	מוטיבציה	ויכולת	
להיות	שותפים	פעילים	לניהול	החיים	בעירייה,	
לקידום	 המשאבים	 ואת	 הזמן	 את	 ולהקדיש	
או	 מקצועיים	 לעבודה,	 חבריהם	 של	 ענייניהם	

אישיים,	סקטוריאליים	או	פרטיים.		

אני	גאה	לציין	כי	בעיריית	תל-אביב-יפו	חשיבות	
הדבר	מוכרת	משני	הכיוונים	–	גם	מצד	עובדים	
על	מקומם	 ומתמודדים	 לאתגר	 הנענים	 רבים,	
כחברי	ועד,	וגם	מצד	עובדים	רבים,	כ-	90%	מכלל	

העובדים,	מממשים	את	זכות	הבחירה	ומצביעים	
לנציגים	בהם	הם	מאמינים.

בעידן	הנוכחי,	לכהן	כחבר	בוועד	עובדים	הוא	
עניין	מקצועי	לכל	דבר.	כדי	להצליח	במשימתם,	
מנהיגות	 יכולות	 להפגין	 הוועד	 חברי	 נדרשים	
ולשלבן	עם	ידע	בתחומים	שונים,	מתוך	תפיסה	
זו	קיימנו	השנה	שני	קורסים	לחברי	הוועדים	-	
וותיקים.	הקורסים	כללו	מגוון	תכנים	 חדשים	
מתחומי	העיסוק	השונים	הקשורים	לתפקידם	

בוועד	ומבסס	את	ההבנה	של	שליחותם.	
	

המנהלים	 ששדרת	 להיווכח	 ומחזק	 משמח	
בעירייה	מכירה	בחשיבות	מקומם	ופועלם	של	
לתכניות	 מתחברים	 רבים	 ומנהלים	 הוועדים,	
העבודה	שלהם.	אני	רואה	את	שיתוף	הפעולה	
בין	כל	הגורמים	ואת	התמודדותם	המשותפת	
בפתרון	שאלות	ובעיות	של	עובדים,	ומתמלאת	
סיפוק.	אני	בטוחה	שהטיפול	במגוון	הסוגיות	
הנוגעות	לעובדים	יוסיף	להשתפר	ולהתמקצע	
בזכות	תמיכתו	המקצועית	של	ארגון	העובדים	

ומכללת	הארגון.

אני	 בפתח,	 העומדת	 החדשה	 השנה	 לכבוד	
טובה	 שנה	 ולמשפחותיכם	 לכולכם	 מאחלת	
למען	הפרט	 ומתוקה,	שנה	של	תנופת	עשייה	
ולמען	העיר,	שנה	של	התקדמות,	שגשוג,	בריאות	

ושלום.	

שלכם, 
אורנה אבידן

מזכ"לית ארגון העובדים 

  
 

5 שערים 2014 ספטמבר

דבר המזכ"לית



מה חדש...
יו"ר חדש להסתדרות

שערים 2014 ספטמבר6

"אני	מאוד	שמח	להיות	כאן.	זו	זכות	ולא	חובה,	
לקחתי	 העובדים.	 כמשרת	 עצמו	 שרואה	 למי	
תפקיד	מאוד	מאתגר,	ואני	נכנס	אליו	עם	הרבה	
	- חזון	משותף	 צריכים	 ואמביציה.	אנחנו	 רצון	
איתו	נפעל	ונגיע	למטרות.	צריך	לקחת	את	הקיים	
ולהפיח	בו	רוח	חיים,	תוך	איזון	בין	חוזק	לחזון.	
יו"ר	 הגיעה	העת	להגשים."	כך	פתח	את	דבריו	
ההסתדרות	החדש,	עו"ד אבי ניסנקורן,	בביקורו	

הראשון	בעיריית	תל-אביב-יפו.	

את	הביקור	התחיל	ניסנקורן,	מלווה	בגרשון גלמן,	
יו"ר	ההסתדרות	במרחב	תל	אביב,	במפגש	עם	
הנהלת	ארגון	העובדים.	במפגש	הוצגה	לו	מצגת	על	
הארגון,	מוסדותיו	והישגיו,	על	ידי	עו"ד רמי בן-
גל,	יו"ר	הארגון,	שברך	את	ניסנקורן	ואמר:	"אני	
נרגש	לארח	אותך	ואת	הצוות	שלך.	מבחינתי,	זה	
לא	מובן	מאליו	שיו"ר	הסתדרות,	שנכנס	לתפקידו	
לפני	פחות	מחודש,	מפנה	את	זמנו	היקר	והעמוס	
ומקדיש	אותו	לביקור	בארגון	העובדים.	אין	ספק	
שחשוב	לך	להיות	מחובר	לשטח	ולהתרשם	באופן	

אישי	ממקומות	העבודה."

לאחר	מפגש	הנהלת	הארגון,	השתתף	ניסנקורן	
בישיבת	מזכירות	חגיגית,	בה	לקחו	חלק	גם	יו"ר	
ארגון	הגמלאים	וראשי	ועדים	של	יחידות	העירייה	
השונות.	אחרי	כן	נפגש	עם	מנכ"ל	העירייה,	מנחם 
יו"ר	 בהשתתפות	 הסמנכ"לים,	 ופורום	 לייבה,	
הסתדרות	המעו"ף,	ארנון בר-דוד,	וערך	סיור	באגף	
לגביית	ארנונה,	בליווי	מנהל	האגף,	גל פרויקט.	
לסיום,	ערך	יו"ר	ההסתדרות	סיור	במתחם	שרונה	

בלוויית	נציגי	הנהלת	העירייה	והארגון.

בישיבת	המזכירות,	נתן	ניסנקורן	סקירה	מרתקת	
על	פעילותה	של	ההסתדרות	ומאפייניה	ב-	20	
השנים	האחרונות,	וכן	סקר	את	מפת	יחסי	העבודה	
באזני	 כך	שטח	 בתוך	 הנוכחית.	 הממשלה	 מול	
הנוכחים	את	תפיסת	עולמו	ואת	חזונו	להסתדרות	

בראשותו,	לפניכם	עיקרי	הדברים:

וכולם	 חזקה	 מאוד	 נחשבת	 היום	 "ההסתדרות	
רוצים	להתאגד,	אבל	הדימוי	שלה	לא	פשוט.	אנחנו	
חייבים	להמשיך	לחזק	ציבורים	נוספים,	ובמקביל	

להגדיר	את	הערכים	החשובים	לנו.	

כאיגוד	 ההסתדרות	 את	 שיגדיר	 חזון	 הובלת	
מקצועי	וכתנועה	חברתית,	תשנה	את	התפיסה	
כלפי	ההסתדרות	בבת	אחת.	כשאלו	יהיו	הפנים	
של	ההסתדרות,	הציבור	יזדהה	ויתמוך.	ההסתדרות	
אינה	חלק	מהממסד.	אם	מחר	תפרוץ	מחאה,	כמו	
להוביל	 צריכים	 אנחנו	 	,2011 בקיץ	 שהייתה	 זו	
עליהם	 לעמוד	 שעלינו	 הערכים	 שלושת	 אותה.	
ומהם	תנבע	פעילתנו	הם:	דאגה	לחלשים	–	לפני	

הכל,	צמצום	פערים	ושוויון."

שהשירותים	 הוא	 לדרוש	 שעלינו	 נוסף	 "דבר	
הבסיסיים	לא	יופרטו	–	חינוך,	בריאות	ורווחה.	
לתפקיד	 כשנכנסתי	 תפקידי.	 את	 רואה	 אני	 כך	
אמרתי	שאם	אגיע	לכך	שבתקופתי	ההסתדרות	
תיתפס	יותר	ערכית	ויותר	חזקה–	עשיתי	את	שלי.	
הבחינות.	 מכל	 נמצאים	בתקופה	מאתגרת	 אנו	
שינויים	ומשברים	פוליטיים	וכלכליים	מייצרים	
אותם	 לנתב	 שנדע	 ספק	 לי	 ואין	 הזדמנויות,	

לטובתנו."

השגנו,	 שכבר	 משמעותיים	 הישגים	 "אחרי	
	3% להעסיק	 הפרטי	 המגזר	 התחייבות	 כמו	

הוא נבחר ברוב קולות על ידי בית נבחרי ההסתדרות, אחרי ארבע שנים בהן כיהן
כיו"ר האגף לאיגוד מקצועי. ב- 1 ביוני החל רשמית לכהן בתפקיד יו"ר ההסתדרות,
ובעירייה. העובדים  בארגון  חגיגי  בביקור  אותנו  כיבד  כבר  ביוני   29 וב- 

ואת משנתו  ניסנקורן,  אבי  עו"ד  יו"ר ההסתדרות הנכנס,  זו ההזדמנות להכיר את 

עו"ד אבי ניסנקורן ועו"ד רמי בן-גל

לב של איגוד מקצועי
רוח של תנועה חברתית
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איגוד	 והקמת	 חברה	 בכל	 מוגבלויות	 בעלי	
עומדים	 והייטק,	 תקשורת	 לחברות	 חדש	
שכר	 העלאת	 כמו:	 חשובים	 נושאים	 לפנינו	
המינימום,	רפורמות	בארגונים	שלא	התייעלו,	
כמו	שהשכילה	לעשות	עיריית	תל-אביב-יפו,	
הסכמי	שכר	במגזר	הציבורי,	שישנו	את	העיוות	
בשיטה	הנהוגה	כיום	ויספקו	פתרונות	למכלול	

הבעיות	והאוכלוסיות."

"גם	הפרישה	היא	סוגיה	מתמשכת	שצריך	לטפל	
רבים	 במקומות	 נהוגה	 תפקודית	 פרישה	 בה.	
בעולם,	וגם	בארץ	אפשר	לתת	לעובד	את	הבחירה.	
ומרגיש	 ייצור	 במפעל	 שנים	 עשרות	 מי	שעבד	
שהגיע	לגבול	יכולתו,	יוכל	לבחור	לפרוש	פרישה	
תפקודית,	ואילו	עובדי	משרד	ומקצועות	חופשיים	
שמרגישים	אחרת	יוכלו	לבחור	להמשיך	לעבוד.	
זהו	פתרון	נכון	למדינה,	טוב	לעובדים	ולמשק,	
ואם	יקודם	נפחית	את	מספר	האנשים	העניים	

בפנסיה.	"

"יש	לנו	הזדמנות	אדירה	להמשיך	להתחזק	מצד	
אחד,	להחדיר	חזק	אידאלים	סוציאל-דמוקרטיים,	
בלי	קשר	לשייכות	פוליטית,	לחפש	את	השינויים	
ולא	לשמר	את	המצב.	אני	מאמין	שיחד	נצליח,	
ורמי בן-גל	הוא	דוגמה	נהדרת	למודל	של	יו"ר	
כמוהו	 לשכפל	 היה	 ואפשר	 שהלוואי	 ארגון,	

במקומות	עבודה	נוספים	במדינה."	

שעון	 לניסנקורן	 בן-גל	 העניק	 הדברים,	 בתום	
שולחני	מוטבע	בהקדשה:	'אומרים	שהזמן	הוא	
החכם	מכל	היועצים',	וסיכם:	"אבי,	לפני	כחודש	
יו"ר	 עיני,	 עופר  והחלפת	את	 נכנסת	לתפקידך	
ההסתדרות	הקודם,	שהיה,	לדעתי,	אחד	מראשי	
עצמך	 על	 קיבלת	 ביותר.	 הטובים	 ההסתדרות	
ומאתגר	בתקופה	 תפקיד	קשה,	תובעני,	מרתק	
שמעמדה	ותדמיתה	של	ההסתדרות	חזקים	מתמיד	
והשפעתה	על	החברה	ועל	המשק	הישראלי	מאוד	

משמעותית."

כיו"ר	האגף	לאיגוד	מקצועי	 "בתקופת	כהונתך	
תקדים,	 חסרת	 עובדים	 התאגדות	 תנופת	 חלה	
כשעשרות	אלפי	עובדים	מכל	הסקטורים	והמגזרים	
במשק	מצטרפים	להסתדרות	ורואים	בה	בית	חם	

וגב	חזק	לעובדים	הוותיקים	והצעירים."

האחריות	 לגודל	 מודעים	 שכולנו	 חושב	 "אני	
ולאתגר	העצום	שעומדים	בפניך	להמשיך	ולהוביל	
את	ההסתדרות	וציבור	העובדים	בדרך	בטוחה,	
לעובדים	 ויציב	 חזק	 עוגן	 להיות	 כדי	שתמשיך	

במדינת	ישראל."

ספק	 לי	 אין	 אבי,	 אתך,	 שלי	 "מההיכרות	
שאתה	האדם	הנכון	בתפקיד	הנכון!	אני	חושב	
שהמקצועיות	שלך,	תפיסת	העולם	שלך	והערכים	
להצליח	 הכלים	 כל	 את	 נותנים	 לך	 שחשובים	

בתפקידך-	ובגדול!"

"אני	יכול	להבטיח	לך	שאנחנו	בארגון	העובדים	
של	עיריית	תל-אביב-יפו	נהיה	אתך	לאורך	כל	

הדרך,	נעמוד	תמיד	לשירותך	ונתגייס	לעזור	ולסייע	
בכל	זמן	ולכל	נושא	שתבקש.

אני	רוצה	לאחל	לך,	בשמי	ובשם	כל	עובדי	העירייה,	
הרבה	הצלחה	בתפקידך.	הצלחתך-	הצלחתנו!"

ניסנקורן נואם בפני חברי מזכירות הארגון

בן-גל, יו"ר הארגון עם גרשון גלמן, יו"ר ההסתדרות - מרחב תל-אביב

בן-גל מעניק ליו"ר חדש מתנה בשם הארגון
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"ב-21	שנותיי	בצבא	קבע	מילאתי	מגוון	תפקידים	
בתחום	המחשוב,	ובכולם	עסקתי	בפיתוח	מערכות	
מספרת	 הלוחם."	 לדרג	 המיועדות	 מבצעיות	
ליאורה.	"המערכות	מבוססות	על	הצגת	תמונת	
הקרב	 שדה	 את	 לנהל	 שמסייעת	 כוללת,	 מצב	
באחד	 הכללי.	 המטה	 רמת	 ועד	 האוגדה	 מרמת	
מתפקידיי	האחרונים,	פיתחנו	כלי	שמספק,	מה	
שקרוי	בשפה	המקצועית,	שילוביות	רב	זרועית,	
חיבור	בין	החילות	השונים	להצגת	תמונת	קרב	
אחודה,	המשמשת	את	המטה	הכללי	בניהול	הקרב	

ובתהליך	קבלת	ההחלטות".

למעשה אתם פיתחתם את "לוחמת 
הפלזמות" שלצערנו, למדנו להכיר טוב 

מידי בשנים האחרונות?

מהכנסת	 נובע	 פלזמות'	 'לוחמת	 "המונח	
הטכנולוגיות	המתקדמות	למפקדות,	אבל	בזמנו,	
כשהדברים	נחשפו	לציבור,	עשו	בו	שימוש	ציני.	
הטענה	הייתה	שצה"ל	עיוות	את	ערכי	הלחימה,	
מאחר	והמפקדים	נותרו	מאחורי	הפלזמות	ולא	
הסתערו	בראש	הכוח,	אבל	לאורך	השנים	שחלפו,	
ובמיוחד	ב"צוק	איתן",	אנחנו	רואים	התפכחות	
במערכות	 שיש	 העצום	 ובערך	 בתועלת	 והבנה	
שבו	 קרב	 על	 היום	 שומעים	 כשאנחנו	 הללו.	
צריך	 וטנקים,	 רגלים	 כוחות	 טיס,	 כלי	 שותפים	
להבין	שחייבים	לתת	למפקדות	את	הכלים	כדי	

לתכלל	את	מהלכי	הקרב	ואת	תזמונם."	

כמה באמת יכול מפתח תוכנה להבין 
את הדרישות והצרכים בשדה הקרב? 

"מעבר	לדרישות	הלקוח	הברורות	שמלוות	את	
שלב	הפיתוח,	כל	מערכת	שסיימנו	לפתח	היינו	
בה.	 השימוש	 את	 להטמיע	 כדי	 לשטח	 לוקחים	
זה	אומר	להשאיר	את	הילדים	בבית	 מבחינתי,	

לימים	ארוכים	ולהיות	עם	החיילים	והמפקדים	
וגם	 באימונים	 בבונקרים,	 או	 מפקדה	 באוהלי	
באירועי	אמת,	וללוות	אותם	במילוי	המשימות,	

תוך	הטמעת	השימוש	במערכת	החדשה."	

שונה בתכלית מהעבודה המוניציפלית. 
לא חסר לך האקשן?	

מרגע	 אבל	 כך,	 נראים	 באמת	 הדברים	 "מבחוץ	
שנכנסתי	לעירייה,	התדמית	שלי	לגביה	השתנתה	
רעיונות	 לקבל	 ארגון	שפתוח	 גיליתי	 לחלוטין.	
חדשים	ועובדים	שנרתמים	ודוחפים	בכל	הכוח	
להשגת	מטרות	הארגון,	עובדים	ומנהלים	שמבינים	
את	החשיבות	והעשייה	והערך	המוסף.	זה	לחלוטין	
מנוגד	לסטיגמה	שיש	על	רשויות	מוניציפליות,	
וגיליתי	שעיריית	תל-אביב	צועדת	בראש	ולמעשה	

שונה	מהותית	מרובן."	

במה מתבטא השוני הזה? 

התושב	 על	 דברים,	שמשפיעים	 מאוד	 "בהרבה	
ועל	העובד.	מבחינת	התושב,	הצלחנו	בשנתיים	
האחרונות	באמצעות	חדשנות	בחשיבה	וחדשנות	
טכנולוגית	להתחיל	ולשנות	את	מערכת	היחסים	
בין	הרשות	לתושב,	הודות	לשירותים	חדשניים	
יקבל	 'דיגיתל'	 מועדון	 חבר	 היום	 ומפתיעים.	
תשתית	 עבודות	 עקב	 צומת	 סגירת	 על	 סמס	
להצגת	 מוזלים	 כרטיסים	 על	 או	 מגוריו,	 באזור	
תאטרון,	אם	הוא	ציין	שהוא	חובב	תרבות,	או	על	
פעילות	המתקיימת	היום	במרכז	הקהילתי	הקרוב,	
אם	יש	לו	ילדים	בגיל	הרלוונטי.	כמו	גם	שירות	
wifi		חינמי	ברחבי	העיר	ואפליקציית	המובייל	
לי	 יצא	 ופנאי.	 בילוי	 תרבות,	 שממוקדת	 שלנו	
לאחרונה	להרצות	בעולם,	בכובע	עירוני,	ואנחנו	
ללא	ספק	מפתיעים	ומובילים	בתחום	הטכנולוגיה	
שמבחינתנו	 להבין	 חשוב	 המוניציפלי.	 בעולם	

מבחינת	 הקרחון	 קצה	 רק	 הם	 הללו	 השירותים	
הפוטנציאל	האפשרי	בזכות	האמון	והדחיפה	של	
הנהלת	העירייה	ובראשם	ראש העירייה,	המנכ"ל 
והסמנכ"ל לתכנון ובזכות	שותפים	רבים	בעירייה."

ובמבט פנימה, על העובד?

ליישר	 התחלנו	 טכנולוגיות	 מגמות	 "מבחינת	
אנחנו	 ולכן	 המוניציפלי,	 לעולם	 העולם	 בין	 קו	
מקרבים	בין	המשרד	לשטח	על	ידי	חלוקת	טלפונים	
ואביזרי	מחשוב	ניידים	לעובדים,	כפי	שבוצע	בקרב	
פקחי	ארנונה,	פקחי	חניה,	פסיכולוגים	בשפ"ח	
ופיילוטים	נוספים	שבדרך,	כל	זאת	במטרה	לשפר	

ולייעל	את	תהליכי	העבודה."

"מבחינת	השירות	לעובד,	העירייה	וארגון	העובדים	
מכוונים	לגמרי	לרווחת	העובד	ולקידום	העירייה.	
שיתוף	הפעולה	והאיזון	בין	שתי	המטרות	הללו	
הוא	מכפיל	כוח	שאינו	טריוויאלי,	במיוחד	לאור	
מה	שרואים	במקומות	אחרים.	אני	חייבת	לומר	
שמצאתי	בארגון	העובדים	אוזן	קשבת	ושותפים	
בכל	הרמות,	מרמי בן-גל,	קובי אשכנזי	ואורנה 
אבידן	ועד	חברי	הוועד	של	האגף	אורלי טפירו,	

סטלה קוטייב	ואבי ברנס."

מה אתם מצליחים לעשות יחד?

"הצלחנו	לייצר	סביבת	עבודה	אטרקטיבית	גם	
היחס	 מבחינת	 וגם	 בעבודה	 העניין	 מבחינת	
לעובדים,	למרות	שהתחום	הטכנולוגי	הוא	מגזר	
מתמדת	 דאגה	 קורץ.	 מאוד	 הפרטי	 השוק	 שבו	
מגוונות	 ולהכשרות	 טכנולוגית	 להתקדמות	
ייעודי	 ומסלול	 מרוכזים	 קורסים	 כמו	 לעובדים	
זאת	 באגף.	 פרויקטים	 מנהלי	 וליווי	 להכשרה	
בנוסף	להשקעה	רבה	בפעילויות	הווי,	שנותנות	
בסופו	של	דבר	לעובדים	שלנו	את	הערך	המוסף,	

התל- העורף  איתן".  "צוק  למבצע  ה-21  ביום  במשרדה  נפגשות  אנחנו 
אביבי מסתגל לאיטו לשגרת החירום, תכיפות האזעקות, הנשמעות בגוש 
דן הולכת ופוחתת, אבל עדיין כולם חמושים באפליקציית "צבע אדום", 
הביתה  ישובו  שהלוחמים  ומתפללים  חדשות  מהדורת  אף  מפספסים  לא 

בשלום ובמהרה. 
ומערכות  המחשוב  אגף  מנהלת  שכטר,  שליאורה  יודעים  בעירייה  רבים 
מידע בשלוש השנים האחרונות, היא יוצאת צבא, אך לא רבים יודעים כי 
הקרבות המשולבים, המאפיינים את הלחימה בימים אלה, כמו גם במבצע 
במסגרת  שפיתחה  מבצעיות  למערכות  הודות  מתאפשרים  ענן",  "עמוד 

תפקידיה בצה"ל 

מעשה במחשב)ה( תחילה
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העומד	בתחרות	מול	השכר	הגבוה	שמקבלים	בחוץ	
במקצועות	המחשב.	התנהלות	נכונה	ואכפתית	
של	ארגון	העובדים	והוועד	הביאה	לכך	שכמעט	
ואין	אצלנו	עזיבה,	לא	של	עובדי	עירייה	ולא	של	
נותני	שירותים,	שנשארים	עימנו	שנים	ארוכות	
הוא	 ההיפך	 יותר.	 גבוהות	 שכר	 הצעות	 למרות	
להיקלט	 מבקשים	 רבים	 שירותים	 נותני	 הנכון,	
הנהלת	 של	 בהובלה	 מוסדר	 ובתהליך	 בעירייה,	
העירייה	וארגון	העובדים	אנו	ממסדים	מדרגות	

קליטה,	מידי	שנה."

מהו ה"בונוס" שמקבלים עובדי אגף 
המחשוב ולא נמדד בכסף?

עם	 לשגשג	 שהחל	 וסוחף,	 עשיר	 הווי	 לנו	 "יש	
המעבר	למבנה	באנטוקולסקי,	כי	פתאום	יכולנו	
להכיר	טוב	יותר	זה	את	זה.	עד	אז	היינו	מפוזרים	
לנו	 יש	 היום	 בכ-5	מבנים	שונים	ברחבי	העיר.	
עוסקת	 שנה	 שכל	 מסורתית,	 צילום	 תחרות	
בנושא	אחר,	ומשתתפים	בה	בהתלהבות	הרבה	
מאוד	 ספורטיבי	 טרנד	 חווים	 אנחנו	 עובדים,	
לנבחרת	 שהצטרפה	 עובדים	 קבוצת	 עם	 רציני	
השיט	העירונית,	קבוצת	ריצה	עירונית	שהוקמה	
על	ידי	ליאור פרובקוביץ	ושותפים	בה	לא	מעט	
עובדים	מהאגף,	סדרת	מפגשים	בנושא	דיאטה	
לפי	סוג	דם	ועיסוק	מדבק	בתזונה	בריאה.	אורן 
וקידי	מהאגף	ארגנו	והעבירו	קורס	פוטושופ	שהיה	
הצלחה,	ויש	לנו	תערוכה	מתחלפת	על	קיר	הכניסה	
לאגף,	המציגה	יצירות	של	עובדים,	ממגוון	תחומי	
הקטנים,	 בדברים	 גם	 הוא	 ה"אקסטרה"	 יצירה.	
כמו	השוקולד	שחילקנו	עם	הוועד	לעובדים	לפני	

כמה	ימים,	כאקט	של	תמיכה	בתקופה	המתוחה	
של	הלחימה	בעזה,	עם	המסר:	'אתכם	בכל	מצב'.	
גם	אוכלוסיית	שומרי	המסורת	חשובה	לנו,	ולכן	
הקמנו	בית	כנסת	במתחם,	ומועברות	בו	דרשות	

קצרות	על	ידי	אנשי	האגף."	

הגיליון הזה של עיתון "שערים"
עוסק לא מעט בתמונת המצב של שוק 

העבודה. כמנהלת במגזר הציבורי,
יש משהו שחשוב לך לומר נוכח 

המציאות התעסוקתית כיום? 

חשוב	 נכס	 הינו	 צמוד	 תוכנה	 שבית	 ספק	 "אין	
לעירייה	כמו	תל-אביב,	אנו	רואים	זאת	בתרומה	
לתהליכי	החדשנות	המובלים	כיום	בעיר.	חשוב	לי	
להתייחס	גם	לנשים	במשרות	ניהול	בכל	המגזרים.	
אני	מאמינה	שכל	אישה	יכולה	לעשות	כל	תפקיד,	
וכי	המחסומים	הם	תפיסתיים	ופנימיים	בלבד.	
אנחנו,	כנשים,	ממשיכות	להגביל	את	עצמנו	למרות	
שווה	 נחלקת	 כבר	 האחריות	 המודרני	 שבעולם	
בשווה	בין	שני	בני	הזוג.	נכון	שכל	אחת	תחתור	
יותר	 יותר,	מרכזיים	 בדברים	מאתגרים	 לעסוק	
ובעלי	אחריות	גדולה	יותר.	חשוב	שהמסר	יגיע	
גם	לגברים	הנמצאים	בתהליך	קבלת	ההחלטות	

של	מי	ראוי	ומתאים	לאיזה	תפקיד."	

דיברנו הרבה ועדיין לא כל כך הכרנו...

"לוקח	זמן	להכיר	אותי,	ואני	מודעת	לזה".	ליאורה	
בצפת	 "נולדתי	 לספר:	 קצת	 ומתחילה	 מחייכת	
במקום.	 דורות	 	10 	– ותיקה	 מאוד	 למשפחה	

פגשתי	שם	את	בעלי	ואנחנו	מבלים	יחד	מכיתה	
ו'	ועד	היום.	אנחנו	מתגוררים	במושב	שדה	חמד	
מדריך	 הוא	 	,20 בן	 שניר,	 ילדנו:	 שלושת	 עם	
לקראת	 ונמצא	 תותחנים	 בחיל	 מילואימניקים	
שחרורו	מצה"ל,	גיא,	בן	18,	סיים	תיכון	וממתין	
לגיוס,	וגל,	בת	10,	שלמעשה	מנהלת	את	הבית	

ואת	כולנו."

גם קריירה מפוארת וגם משפחה 
לתפארת. איך עושים את זה?

"רק	עם	תמיכה	ודחיפה	מצד	השותף	שלי	לחיים.	
בעלי	יוסי,	מנהל	קריירה	מכובדת	בעצמו	ומנהל	
כך	 "מקורות",	 בחברת	 צפון	 מרחב	 את	 כיום	
קריירות	שהלכו	 ניהלנו	 שנינו	 השנים,	 שלאורך	
פעם	 בכל	 בזו.	 זה	 שלנו	 התמיכה	 בזכות	 וצמחו	
שהגענו	לצומת	קבלת	החלטות	לגבי	שלב	בקריירה	
של	כל	אחד	מאיתנו,	היינו	שם	כדי	לדחוף	את	

השני	ולא	כדי	לעצור	ולכבול."	

ולצד ההשקעה ההדדית בקריירה, איך 
אתם משקיעים בזמן המשותף שלכם? 

"כמשפחה	אנחנו	מבלים	הרבה	יחד;	בתאטרון,	
משותפות.	 ארוחות	 ואכילת	 בהכנה	 בסרטים,	
אנחנו	נהנים	מחוף	הים	ומספורט	ימי.	בצעירותנו,	
יוסי	ואני	היינו	שחיינים	בקבוצות	שחיה	שונות	
בצפת	ועפולה,	ובירח	הדבש	שלנו	יצאנו	למסע	
כשהשתחררתי	 סיני.	 בחופי	 מכשירים	 צלילות	
מהצבא,	עברתי	קורס	סקיפרים	וכשהגעתי	לעירייה	
מוטי אמברם,	מנהל	מחלקת	הספורט,	הציע	לי	
להצטרף	לקבוצת	המפרשיות	420	העירונית.	אני	
עם	שותף	 בקבוצה,	שטה	 שנתיים	 כבר	
מדהים,	ד"ר	נוריאל שוב,	וטרינר	עירוני,	
אפילו	זכינו	במגן	בספורטיאדה	האחרונה.	
ההימצאות	בין	הכחול	בים	לכחול	בשמים	
נהנית	 כך	 כל	 אני	 לי	את	הראש.	 מנקה	
מזה	ששכנעתי	את	בעלי	ואת	בני	הבכור,	
שנוכל	 כדי	 מפרשיות	 קורס	 גם	 לעבור	

לשוט	יחד	בפנסיה."	

יש עוד חלומות או תכנונים 
לעתיד? 

"שנים	שיש	לי	חלום	לכתוב	ספר	מתח.	
כדי	החופשות	 ותוך	 לכתוב,	 נהנית	 אני	
איתו,	 בשיתוף	 כתבתי,	 יוסי	 ושל	 שלי	
סקיצות	לעלילה	של	ספר	כזה.	זה	עדיין	
לא	קרה,	אבל	בכל	פעם	שאני	תוהה	מה	
ספר	 לכתוב	 החלום	 כשאפרוש,	 אעשה	

עולה	מחדש."

בטי יוסף-פטילון

פורים 2014 באגף המחשובשכטר ושוב בספורטיאדה 2013

משפחת שכטר
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שמשקיעים  הוועדים,  חברי  את  מעריכים  כולנו 
שחשוב  מסתבר  עניינינו.  את  ומקדמים  ברווחתנו 
שמשקיעים  אלה  את  גם  להעריך  שנדע  פחות  לא 
בעצמם – בהרחבת ידיעותיהם, בריענון תפיסותיהם 

ובהתקדמותם האישית. בסוף זה משתלם גם לנו
ועדי	העובדים	הם	הגרעין	הבסיסי	של	ההתאגדות	המקצועית	בכל	מקום	
יפו	אין	עוררין	על	הזכות	הבסיסית	לחופש	 עבודה,	ובעיריית	תל-אביב	
הפעולה	של	נציגי	הסקטורים	השונים,	בהתאמה,	כמובן,	למדיניות	ארגון	

העובדים	ולתקנון	ההסתדרות.	

גורמים	 בשני	 נעוץ	 העובדים	 ועד	 של	 ולכוחו	 למנהיגותו	 המפתח	
בסביבתו;	הגורם	הראשון	הוא	העובדים	אותם	הוא	מייצג,	והשני	הוא	

הנהלת	הארגון	כשותף	לדרך.	כל	עוד	ייתפס	הוועד	בעיני	העובדים	כמי	
שמייצג	את	האינטרסים	שלהם	ופועל	למימושם	בהתמדה	ובהצלחה	–	יזכה	
בתמיכתם,	וכל	עוד	הנהלת	מקום	העבודה	והנהלת	ארגון	העובדים	בו	יראו	

בוועד	שותף	אמיתי	לחזון	–	יזכה	בגיבוי	מצדם.	

כידוע,	גיבוי	והערכה,	כמו	'אמינות'	ו'חברות',	קשה	מאוד	לבנות	וקל	
מאוד	להרוס.	במקום	הזה	נכנסו	לפעולה	ארגון העובדים והמכללה לקידום 
חברתי ומקצועי	עם	שני	קורסים	ייעודיים	לחברי	הוועדים	-	קורס	ועדים	
בסיסי	וקורס	מתקדם	להכשרה	ניהולית.	מטרת	הקורסים	היא	לתת	בידי	
חברי	הוועדים	את	מגוון	הכלים	הנדרשים	למילוי	תפקידם	באופן		המיטבי.	

אורנה אבידן,	מזכ"לית	ארגון	העובדים:	"חברי	הוועדים	ממלאים	תפקיד	
בעל	משמעות	וחשיבות,	ולכן	כל	מי	שמחזיק	בו	חייב	להיות	עם	היד	על	
ולא	לקפוא	על	השמרים.	משתתפי	הקורסים	באים	להרחיב	את	 הדופק	
ידיעותיהם,	להכיר	תפיסות	חדשות,	לרענן	דפוסי	חשיבה	ולהביא	יוזמות	

חדשות,	וזה	חיוני	לחברים	החדשים	והוותיקים	גם	יחד".	

הקורס	המתקדם,	אותו	סיימו	לאחרונה	כ-	30	חברי	ועדים,	כלל	מגוון	רחב	
של	תחומי	עניין	וידע,	שהועברו	על	ידי	מומחים	ובעלי	תפקידים	בעירייה.	בין	
הנושאים	שנלמדו:	עולם	המעסיקים,	רפורמות	כלכליות,	מחויבות	בתפיסת	
התפקיד,	ניהול	ישיבות	אפקטיבי	ובניית	טיעונים,	חידושים	בעולם	האיגוד	
המקצועי,	שיתופי	פעולה	ועבודת	צוות.	את	הקורס	פתחה	אחת	הסדנאות	

המובילות	כיום	בארץ,	העוסקת	בפריצת	גבולות,	אשר	אותה	מעביר	אלון 
אולמן.	בראיון	איתו,	שפורסם	לאחרונה	במגזין	"גלובס",	אמר:	"החיים	הם	
לא	רק	רשימת	מטלות.	הישגיות	זה	מדע	עם	חוקים	ואפשר	ללמוד	את	זה.	
מי	שמכוון	את	המפרשים	שלו	יכול	לנצל	הרבה	הזדמנויות	בעידן	הנוכחי.	
מעולם	לא	הייתה	מוביליות	כל	כך	גדולה	-	כלכלית,	חברתית	ותודעתית."

חיה בוסי,	יו"ר	ועד	מזכירות	בתי	הספר,	מבוגרי	הקורס,	מעידה:	"תכנית	
הקורס	העניקה	לי	ידע	רחב,	חשיבה	יצירתית	והזדמנות	לסינרגיה	עם	חברי	
ועדים	שונים.	כולנו	חייבים	לרכוש	רמת	ידע	ומקצועיות	מקסימלית.	אני	
גאה	להשתייך	לארגון	עובדים	חזק	ואחראי,	שתמיד	קשוב	לעובדים	ופועל	
להעצמתם,	ואני	מודה	לרמי בן-גל, לאורנה אבידן ולענבר סרפר-וסרהולץ	

על	האפשרות	שנתנו	לנו	לפיתוח	אישי	ולשדרוג	מקצועי".		

ההשקעה שלהם – הרווח שלנו
משתתפי קורס ועדים מתקדם 2014

עשרה כללי זהב
לפיתוח מנהיגות ועדי עובדים 

/ ד"ר צבי ברק 
)מתוך אתר הסתדרות המעו"ף(

דוגמה	אישית	לעובדים	

גיבוש	תאי	תמיכה	כדי	לחוש	את	השטח	ולהפיץ	החלטות	

פיתוח	מיומנויות	לדיבור	בציבור	

שמירה	על	הופעה	נאה	וייצוגיות	

הקפדה	על	מימוש	התחייבויות	והבטחות	

התייחסות	לכל	העובדים	ובפרט	לעובדים	החיוביים	ולמשתפי	הפעולה

היכרות	ותמיכה	בכל	הקשור	למשפחת	העובד	

העמקה	בתכנים	ולמידת	האינטרסים	לקראת	פגישות	עם	ההנהלה	

קשר	שוטף	עם	ההסתדרות	ועם	העמיתים		

שמירה	על	הבריאות	הפיזית	והנפשית	–	למידה,	השתלמות,	העשרת	

הידע	וההשכלה	הכללית	והתרעננות	בחופשה	
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ברכת הצלחה לחברי הוועדים החדשים: 

הכנסות מבניה ומפיתוח:
מיכל	טברזר,	מירב	אדר,	יעקב	שרון

רכש ולוגיסטיקה:
יוני	סמאי,	שאול	לוי,	ארנון	ברזילי

השירותים החברתיים:
נועה	שלום,	מאיה	אנוש,	רחל	ביטון,	ניר	דניאל

השירות הפסיכולוגי-חינוכי:
טאטור	מסבאח,	דורית	טל,	שניידר	אסתי

ארנונה ומים:
אלינור	תורג'מן	כליף,	יוסי	שעיו,

ליאור	מזרחי,	גיל	גבריאל,	פנינה	קרן

מצילים:
שאשו	זורי,	אבי	ארגמן,	טומי	טורוסיאן

מוקד 106:
אליחי	גיני,	אינה	חוטיאנוב,	עידו	שרעבי

נכסי העירייה:
מוטי	טייטנבלאום,	שמעון	לוי,	רועי	קינן



מה חדש...
יום האישה 2014

שערים 2014 ספטמבר12

אירוע	"יום	האישה",	כמו	תמיד,	נגע	בשמים;	מאות	נשים,	עובדות	העירייה	
והמרכז	הרפואי	"איכילוב",	התכנסו	בלובי	היכל	התרבות,	בביטחון	מלא	
שיהיה	זה	ערב	שיוריד	בפניהן	את	הכובע.	כיאה	לערב	ים	תיכוני,	הן	התקבלו	
לצלילי	מוסיקה	יוונית,	התכבדו	במטעמים	כיד	המלך	ונכנסו	לאווירה	השמחה	

בעזרת	קבוצת	שחקנים	בלבוש	יווני,	שבידרה	אותן	בריקודים	וצחוק.	

ומתייחס	 שנה,	 מידי	 לעובדות	 העובדים	 ארגון	 מעניק	 הזה	 האירוע	 את	
אליו	כאל	הזדמנות	חגיגית	לומר	להן	תודה	על	העבודה	הקשה,	האיכותית	

והמסורה	שכל	אחת	ואחת	מהן	ממלאת	במגוון	היחידות	והתפקידים.	

ההשקעה	העצומה	המופנית	לערב	הזה	ניכרת,	ואין	אחת	שלא	מרגישה	את	
ההערכה	הגדולה,	אך	לצד	הברכות,	המחמאות	והפינוקים,	יש	גם	עובדות	
ומעמדן	של	הנשים	העובדות	 זו	תנסה	לבחון	את	חלקן	 ונתונים.	כתבה	

בשוק	העבודה	בישראל,	במגזר	הציבורי	ובעירייה.		
	

"אני	חושב	שלא	אפתיע	אם	אומר	שלמרות	השיפור	המשמעותי	שחל	בשנים	
האחרונות	במעמד	האישה	בישראל,	לא	הגענו	עדיין	לשוויון	הזדמנויות	מלא	
בין	גברים	לנשים	ותקרת	הזכוכית	מעל	ראשכן	לא	נפרצה	לחלוטין."	אמר	
יו"ר	הארגון,	עו"ד רמי בן-גל,	בדברי	הברכה	שלו	באירוע.	"יחד	עם	זאת,	
היום	יותר	מתמיד,	ניתן	לראות	מגמה	הולכת	וגוברת	של	השתלבות	נשים	
בצמרת	הניהול,	גם	בשירות	הציבורי	וגם	במגזר	העסקי,	בארץ	ובעולם."	

בשנים	 שנעשו	 רבים	 במחקרים	 תוקף	 משנה	 מקבלים	 בן-גל	 של	 דבריו	
האחרונות	בנושא	העסקת	נשים,	ביניהם	מחקר	שבחן	הצלחה	של	נשים	
המשלבות	עבודה	עם	משפחה	)אלכס	ריף,	2012(.	המחקר	מצא	כי	חלקן	של	
נשים	בשוק	העבודה	בישראל	עומד	על	53	אחוז,	אך	מבדיקת	ייצוגן	במשרות	
בכירות,	עומד	חלקן	על	34	אחוז	בלבד,	לעומת	66	אחוז	גברים	במשרות	
בכירות.	למרות	שתמונת	המצב	מהנתונים	הללו	אינה	מחמיאה	למין	הנשי,	
מנתוני	הלשכה	המרכזית	לסטטיסטיקה	ניתן	ללמוד	כי	שיעור	הנשים	מכלל	
המנהלים	במשק	נמצא	במגמת	עלייה	ב-	20	השנים	האחרונות,	ולראייה:	
ב-	1990	עמד	שיעור	המנהלות	על	16	אחוז	בלבד	לעומת	84	אחוז	מנהלים.

למחצית	 קרוב	 כי	 לראות	 ניתן	 הנשי,	 הסקטור	 	 על	 יותר	 מעמיק	 במבט	
מהנשים	העובדות	בישראל		מועסקות	במגזר	הציבורי,	וכי	64	אחוז	מכלל	
המועסקים	בשירות	המדינה	בארץ	הן	נשים.	רוב	התפקידים,	כצפוי,	הם	
"נשיים":	חינוך,	עבודה	סוציאלית,	בריאות	ומזכירות.	אחוז	הנשים	המועסקות	
בחוזה	בכירים	בשירות	המדינה	עמד	ב-	2011	על	33	אחוז	בלבד,	אך	שוב,	
גם	נתונים	אלו	משקפים	עליה	איטית	אך	עקבית	לאורך	השנים	האחרונות.

ייחודית	 אינה	 שלהלן,	 מהנתונים	 המצטיירת	 התעסוקתית,	 המציאות	
בכללן	 בעולם,	 נוספות	 במדינות	מתקדמות	 דומה	 המצב	 בלבד.	 לישראל	
ובארגון	העובדים	מקבלים	 זה	לא	אומר	שבעירייה	 ארצות	הברית.	אבל	

את	הדברים	כפי	שהם.	

על ההשקעה האדירה באירועי "יום האישה" מידי שנה אין ויכוח; תכנון 
של חודשים ארוכים מתכנס בסופו של דבר לערב נשי, עשיר ומפנק, מלכד 
ומבדר. יצאנו לחפש את הסיבות של כוח העבודה הנשי בעירייה לחגוג 

העצמה נשית 
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נתוני	 ואכן	 זמן,	 לאורך	 נבחנים	 התעסוקה	 במפת	 שינויים	 טבעי	 באופן	
אגף	משאבי	אנוש,	שנאספו	בין	השנים	2004	עד	2014,	מצביעים	על	כך	
שהמאמצים	וההשקעה	בכוח	העבודה	הנשי	בעירייה	נושאים	פרי;	הנתונים	
מראים	עליה	דרמטית	של	265	אחוזים	במספר	הנשים	המועסקות	במתח	
דרגות	12	–	14,	כלומר	בשכבת	מנהלי	מחלקות	וסגני	מנהלי	אגפים.	מגמת	
שיפור	ניכרת	ניתן	גם	לראות	במתח	דרגות	10	–	12,	כלומר	בסגל	ניהול	
מרכזי,	עם	עליה	של	200	אחוזים,	ובמתח	דרגות	9	–	11,	עם	עליה	של	116	
אחוזים.	בשכבת	מנהלי	יחידות,	במתח	דרגות	11	–	13,	נרשמה	עליה	של	

95	אחוזים	במספר	הנשים.	

דגל	החתירה	לשוויון	מונף	בעירייה	גם	כשמדובר	ברמות	הגבוהות	ביותר.	
בפורום	מנכ"ל	מייצגות	את	המין	הנשי:	דפנה לב,	מנהלת	מינהל	החינוך,	
התרבות	והספורט,	דורית אלטשולר,	מנהלת	מינהל	השירותים	החברתיים,	
חיה הורוביץ,	מבקרת	העירייה	ודפנה הראל,	מנהלת	השירות	העירוני	ופניות	
הציבור.	בנוסף	לכך,	ראשונה	בתל-אביב-יפו,	מזכ"לית	ארגון	העובדים,	
אורנה אבידן:	"אין	ספק	שנתוני	העלייה	בדרגות	לנשים	בעירייה	מרשימה,	
אבל	זה	לא	מספיק.	על	כל	אחד	מזרועות	המשק,	הממשלה,	ההסתדרות,	
והמעסיקים	לקחת	אחריות	ולפעול	לצמצום	הפערים	המגדריים	הקיימים	
בשוק	העבודה.	זו	הזדמנות	לפנות	אליכן,	עובדות	יקרות	-	חובת	ההוכחה	
היא	גם	עלינו	הנשים,	תאמינו	בעצמכן,	תלמדו,	תצטיינו	ותוכיחו	לעצמכן	

ולכולם	שהשמיים	הם	הגבול".

התפלגות משרות לפי מתח דרגות,
עדכני ליוני 2014, ללא מרת"א

*	על	פי	נתוני	אגף	משאבי	אנוש

שיעור הנשים מסך כל העובדים לפי מינהלים, ללא מרת"א

אחוז נשיםסך כל עובדיםמינהל
28646%בינוי ותשתית

25961%הנדסה
352881%חינוך, תרבות וספורט

102175%כספים
26179%מנכ"ל/עצמאיות

19660%משאבי אנוש
68590%שרותים חברתיים

23656%תכנון וארגון
178411%תפעול

גברים נשים

"אנחנו	 בן-גל:	 רמי 
בסקטור	 מטפלים	 העובדים	 בארגון	

אנחנו	 מקבילים.	 ערוצים	 בכמה	 שלנו	 הנשי	
מייצרים	הזדמנויות	קידום	לנשים	בכל	התחומים	

ובכל	התפקידים	ומעודדים	אותן	להתמודד	כשוות	
בין	שווים	על	כל	תפקיד.	אני	בהחלט	מצפה	לראות	

בכל	שנה	יותר	ויותר	עובדות	מתמודדות	
ומשתלבות	בהנהלה	הבכירה	

של	העירייה."

"
"
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משנה	לשנה	הולך	מגוון	האפשרויות	ומצטמצם,	והופך	את	מלאכת	בחירת	
השי	ליום	האישה	למשימה	קשה	יותר	ויותר,	זאת	על	אף	התקציב	המכובד	
שהוקצה	לנושא	גם	השנה.	ימים	רבים	חככתי	בדעתי,	וחשבתי	איך	ובמה	
לרוב	 ומתאימה	 ראויה	 שתהיה	 מתנה	 עם	 ולהפתיע	 לחדש	 אפשר	 עוד	

עובדות	העירייה.

מבלי	להשלות	את	עצמי	לרגע,	שניתן	ל'קלוע'	לטעמן	של	כל	הנשים	או	
לבחור	בדיוק	בפריט	אותו	כל	אחת	מהן	צריכה	או	לו	היא	מייחלת,	התחלתי	
לאסוף	ולבחור	פריטים	אופציונליים	מספקים	שונים.	את	המבחר	המובחר,	
ומתחומי	 בעירייה	 שונות	 מיחידות	 חברות	 קבוצת	 בפני	 הצגתי	 כהרגלי,	
עיסוק	שונים,	וביקשתי	מהן	את	חוות	דעתן	ואת	סיוען	בקבלת	ההחלטה.	

על	כל	ה'קונצרט'	הזה	מנצח	היו"ר	שלי,	שלנו,	רמי בן–גל,	שמציב	תמיד	רף	
גבוה	של	איכות,	ועומד	על	כך	שהמוצר	הנבחר	יהיה	שימושי	ונחוץ	לעובדות	
שיקבלו	אותו	כשי.	יתרה	מכך,	ואפילו	יותר	חשוב,	היו"ר	הוא	שאמון	על	
התקציב	לרכישת	השי,	וללא	הפרגון	והנדיבות	שלו,	לא	היינו	זוכים	להעניק	

לכן,	נשות	העירייה	והמרכז	הרפואי,	מזוודה	קשיחה	ומהודרת.	אגלה,	שגם	
אחרי	שהתקבלה	דעת	הרוב	ונבחרה	המזוודה,	נענה	רמי	לבקשתי	והקצה	
תוספת	לתקציב	על	מנת	לשדרג	את	גלגלי	ה"כלה".	זכינו	לקבל	את	הטוב	
ביותר	ועכשיו	יהיה	קל	עוד	יותר	לגלגל	את	המזוודה	ברחבי	הארץ	והעולם.	

לאורך	כל	תהליך	בחירת	המתנה,	היינו	קפדניים	מאוד	לגבי	כל	השיקולים	
ומחשבה	אחת	הנחתה	אותנו	–	כאילו	זה	אנחנו	רוכשים	מתנה	לעצמנו,	

את	המתנה	שהכי	היינו	רוצים	לקבל.	

הבחירה	 כי	 נראה	 עכשיו,	 עד	 מהעובדות	 שמתקבלות	 התגובות	 פי	 על	
	הפעם	הייתה	טובה	במיוחד,	אני	מקווה	שכולנו	נהנה	מהשי	הנפלא	הזה.	

מירי רפאל,
עוזרת בכירה ליו"ר ארגון העובדים

להעניק לאישה מתנה זה לא עניין של מה בכך, יעיד כל גבר שנדרש לדבר ביום ההולדת של בת זוגו. הרי כל 
אישה מצפה להתרגש מהמתנה שניתנה לה ולדעת שהושקעה מחשבה בבחירתה. היא גם רוצה שהמתנה תהיה 
ייחודית, מקורית ופרקטית. ואם זה נשמע כמו משימה בלתי אפשרית, נסו לבחור מתנה שתענה על כל הציפיות 

של 7,500 עובדות העירייה והמרכז הרפואי תל-אביב 

לתת מכל הנשמה והלב

מה כותבים בפייסבוק על המתנה?

מירי רפאל ועובדות מרוצות
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מעובדי	 מאות	 התאספו	 במאי,	 	29 ה-	 בבוקר	
והמרכז	הרפואי	תל-אביב,	במדשאות	 העירייה	
המרכז	הקהילתי	"גורן-גולדשטיין",	ליום	שכולו	
מוקדש	לבריאותם.	מטרת	האירוע	היא	העלאת	
ולמחלות,	 להרגלים	 המשתתפים	 של	 מודעותם	
חייהם,	 ואת	 בריאותם	 את	 לסכן	 עלולים	 אשר	
ולהעשרת	ידיעותיהם	על	יתרונות	שיפור	אורח	
יעיל	 טיפול	 וקבלת	 מוקדם	 גילוי	 בריא,	 החיים	

במועד.	

מעייניו	 בראש	 עומד	 מתברר,	 הבריאות,	 נושא	
של	האזרח	הישראלי.	מנתוני	ה-OECD	)הארגון	
הבינלאומי	של	המדינות	המפותחות(	לסיכום	שנת	
2013,	עולה	כי	שיעור	הגידול	בהוצאה	לבריאות	
לנפש,	ברוב	המדינות	החברות	בארגון,	ירד	מאז	
2009,	עקב	המשבר	הכלכלי,	ואילו	בישראל	שיעור	

הגידול	בהוצאה	זו	ממשיך	לעלות.	

גם	תוחלת	החיים	בישראל	גבוהה	יחסית,	ומדורגת	
עם	 	OECD-ה מדינות	 מבין	 התשיעי	 במקום	
הגברים	 מצב	 שנים.	 	81.8 של	 חיים	 תוחלת	
הישראלים	טוב	עוד	יותר	-	עם	תוחלת	חיים	של	
79.9,	הם	ממוקמים	במקום	הרביעי	מבין	הגברים	
במדינות	המפותחות,	לעומת	הנשים	הישראליות,	
המדורגות	במקום	ה-	13,	עם	תוחלת	חיים	של	

.83.6

על	 יותר	 ומשלמים	 יותר	 חיים	 אנחנו	 כך,	 אם	
בריאותנו,	אך	האם	זה	מצביע	על	איכות	החיים	
חיינו	 זה	מבטיח	שנחיה	את	שנות	 שלנו?	האם	
בבריאות	טובה?	התשובה	לכך	טמונה	במשתנים	
רבים,	ולפחות	בחלק	מהם	יש	לנו	יכולת	לשלוט.	
הקפדה	על	בדיקות	תקופתיות	וטיפולים	מונעים,	

וכמובן	שמירה	על	אורח	חיים	בריא,	הכולל	פעילות	
גופנית	ותזונה	נכונה,	הם	הבסיס	לתחזוקה	נכונה	

של	הגוף	והנפש	לקראת	שנים	רבות	וטובות.	

הוזמנו	 העובד",	 בריאות	 "קידום	 באירוע	
בדיקות	 של	 רחב	 מגוון	 לבצע	 המשתתפים	
עיני,	 תוך	 לחץ	 ריאה,	 תפקודי	 בהן:	 רפואיות,	
מדידת	ערכי	BMI	ולחץ	דם.	את	הבדיקות	ביצעו	
תל-אביב,	 הרפואי	 מהמרכז	 רפואיים	 צוותים	
שגם		הסבירו		למשתתפים		את		חשיבות	המשך

הוצעו	 בנוסף,	 הצורך.	 והטיפול	במקרה	 המעקב	
ולנפש	 לגוף	 חווייתיות	 פעילויות	 למשתתפים	
בהובלת	מכללת	"רידמן"	לרפואה	משלימה	,	שיחות	
יעוץ	עם	תזונאית	ושתי	הרצאות	מרתקות:	את	
הראשונה	–	פריצת	גבולות	לתוצאות	–	נתן	אלון 
נלחם	 נפש	 שבתעצומות	 במיל',	 סא"ל	 אולמן,	
בקריסה	פיזית	שחווה,	השתתף	בטריאתלון	והפך	
ל"איש	הברזל".	את	ההרצאה	השניה	–	"שמירה	על	
בריאותך	גם	במקום	העבודה"	–	נתנה	אורלי וקסלר 

ינאי,	מנהלת	מכון	הפיזיותרפיה	ב"איכילוב".	

הדובדבן	שבקצפת	היה	תחרות	בישול	בריא	בה	
התמודדו	תשעה	עובדים,	שקיבלו	במקום	עמדה	
מאובזרת	ומצויידת	בכל	כלי	המטבח	והמצרכים	

הנדרשים.	

במקום	הראשון,	זכה	יצחק חבר	ממינהל	החינוך,	
שהכין	מנה	מוקפצת,	במקום	השני	זכה	אורן טירי,	
לאירוע,	 כיאה	 שהכין,	 ארנונה,	 לחיובי	 מהאגף	
חטיפי	בריאות	)ראו	מתכון(,	ובמקום	השלישי–	
צוות	 את	 שפינק	 החופים,	 מאגף	 סלמן,	 יוסף 

השופטים	בקובה.	

מתכון לחטיפי בריאות
)ללא גלוטן, סוכר,

שמן, מלח(

המצרכים )ל-25 יחידות(
•		כוס	שומשום	טבעי

•		כוס	גרעיני	חמניה	טבעיים
•		כוס	גרעיני	דלעת	טבעיים

•		חצי	כוס	שקדים	טבעיים	טחונים
•		חצי	כוס	קוקוס
•		כפית	קינמון

•		חצי	כוס	דבש	טהור
•		ביצה	אחת

המלצה לשידרוג: שוקולד	מריר	פרווה	ללא	
סוכר,	אגוזי	ברזיל,	שקדים	מולבנים	חצויים,	
קשיו,	אגוזי	מלך,	אגוזי	פקאן,	אגוזי	לוז	)כולם	

טבעיים	וקלופים(.

אופן ההכנה:
•		מערבבים	את	כל	המוצרים	היבשים.

•		מוסיפים	את	הדבש	והביצה	ומערבבים	
שניות	 	20 הדבש	 את	 לחמם	 )מומלץ	 טוב	

במיקרוגל	לדילולו(.
•		מניחים	על	תבנית	ונייר	אפייה	מנות	של	

כף	מהתערובת.

המלצה לשידרוג: מניחים	על	כל	חטיף	אגוז	
או	שקד	טבעי	ו/או	חצי	קוביית	שוקולד	ללא	

סוכר	מומסת.
•		מחממים	תנור	ל-160	מעלות.

•		אופים	כ-20	דקות	עד	להשחמה.
•		מוציאים	וממתינים	לקירור	מלא.

אירוע "קידום בריאות העובד", המוקדש זו השנה השנייה לגברים שבינינו,
רשם הצלחה גם הפעם, עם היענות גבוהה ונוכחות של מאות עובדים.

על זה אומרים – העיקר הבריאות 

בהנאה
ובבריאות!

גברים בעבודה
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אם	חשבתם	שזה	הרבה	אבל	זה	הכל	–	טעיתם	בגדול.	לאגף	לשיפור	פני	
העיר,	המונה	כ-	230	עובדים	בלבד,	יש	רשימה	ארוכה	מאוד	של	מטרות	
ויעדים,	אשר	נפרטים	למשימות,	הנוגעות	כמעט	לכל	תחום	תפעולי	אפשרי.	
משה כספי,	מנהל	אזור	דרום	במחלקה	לשיפור	גנים	ונוף	באגף,	המשמש	
גם	גזבר	ועד	עובדי	האגף,	מספר	שלצד	המשימות	המתוכננות	יש	אינספור	
משימות	אד-הוק	ו"קריאות	שבר"	למיניהן:	"היות	ולאגף	שלנו	יש	פריסה	
רחבה	של	כוח	אדם	בכל	רחבי	העיר,	יש	לנו	את	האמצעים	ליישם	כמעט	כל	
רעיון	וכל	יוזמה	מצד	התושבים	או	הנהלת	העירייה,	אפילו	בקשות	יוצאות	
דופן,	כמו	מבצע	חלוקת	שי	לסייעות	הגנים,	אליו	התגייסנו	לאחרונה."	

גיא שרעבי,	מנהל	אזור	מרכז	במחלקת	שיפור	רחובות	ואתרים,	המשמש	
יו"ר	ועד	האגף,	מחזק	את	דבריו	ומוסיף:	"האגף	שלנו	הוא	כמו	צבא	קטן	
ויעיל.	עובדי	האגף	הם	המנוע	שמוציא	לפועל	כל	רצון	והחלטה	של	קברניטי	
פארק	 בפרויקט	 למשל,	 הסופי.	 לביצוע	 ועד	 ההתנעה	 משלב	 העירייה,	
החורשות,	היינו	שם	משלב	פינוי	הפלישה	במקום,	דרך	התכנון	האדריכלי,	

שתילת	העצים	וכמובן	עד	האחזקה	השוטפת	כיום."	

באגף	שש	מחלקות	ויחידות;	מטה	האגף,	מרכז	השליטה	והבקרה,	המחלקה	
לתכנון	וניהול	פרויקטים,	המחלקה	למבצעים	לשיפור	הסביבה,	המחלקה	
לשיפור	רחובות	ואתרים	)שפר"א(,	המחלקה	לשיפור	גנים	ונוף,	הסיירת	
אשר	 האגף	 לחזון	 מכוונת	 פעילותן	 כל	 בנימין.	 נחלת	 ומדרחוב	 הירוקה	
מדבר	על	תל-אביב-יפו	כעיר	בעלת	חזות	מסודרת,	מעוצבת	ונאה	במראה,	
המעניקה	לתושביה	תחושת	שייכות,	נוחות,	רווחה	ואיכות	חיים	גבוהה.	

החזון	מאוד	ברור,	אבל	מאוד	לא	ברור	מאליו,	כאשר	מדברים	על	עיר	כמו	
תל-אביב-יפו,	שבה	גרים	יותר	מ-	415,000	תושבים,	ומיליון	איש	נוספים	
נכנסים	ויוצאים	ממנה	מידי	יום	למטרות	עבודה,	לימודים,	קניות	ובילויים.	

"חשוב	לנו	מאוד	שהתושב	יהיה	מרוצה	מהשירות	שניתן	לו",	מסביר	כספי.	
"כל	פניה	וקריאה	שמוקד	106	מפנה	לטיפולנו,	אנחנו	מבצעים	תוך	יצירת	
קשר	ישיר	עם	התושב	שפנה.	אנחנו	רוצים	לדעת	בדיוק	מה	מטריד	את	
הפונה,	כדי	לטפל	בדברים	לשביעות	רצונו,	וגם	חוזרים	אליו	עם	תשובה."	

מסתבר	שהמאמץ	משתלם:	בסקר	טלפוני	שבוצע	במהלך	2013,	עולה	כי	
שביעות	הרצון	מהאגף	בקרב	הפונים	למוקד	העירוני	נמצאת	בעליה	עקבית	
ומתמשכת	בשנים	האחרונות-	בסולם	מ-	1		עד	5,	עומדת	שביעות	הרצון	

מפעילות	האגף	על	4.03.

לצד	מגוון	השירותים	לתושב,	מבצע	האגף	גם	אכיפה	של	חוקי	עזר	עירוניים	
בנושא	כלבים,	ובנושא	סדר	וניקיון	בשטחים	הירוקים.	היחידה	שאמונה	על	
כך	היא	"הסיירת	הירוקה",	שהוקמה	ב-	2002	עם	ארבעה	עובדים	בלבד.	
כיום	כבר	מונה	הסיירת	28	עובדים,	האוכפים	חניית	רכבים	וקטנועים	לא	
במקומות	 ומנגלים	 הבערת	אש	 הציבורי,	 אוהלים	בשטח	 חוקית,	הקמת	

אסורים,	השחתה	וונדליזם.

"בשנים	האחרונות,	גדל	מספר	האירועים	ברחבי	העיר,	ובהתאמה	גם	מספר	
שרעבי.	"באירועי	חוצות	כמו	מרתון	תל-אביב,	 המשימות	שלנו",	אומר	
"לילה	לבן",	"מצעד	הגאווה",	ולהבדיל	גם	בהפגנות,	אנחנו	נדרשים	להכין	

את	השטח,	להציב	מחסומים,	לדגלל	ולשלט,	לנקות	ועוד."

הם עונים לכ- 65 אלף פניות בשנה, דואגים לאחזקה שוטפת של 6,637 דונם שטחים ירוקים ברחבי העיר, 
מטפלים בהריסת מבנים מסוכנים לביטחון הציבור, משדרגים מאות גינות ציבוריות ופארקים, מתחזקים 
מאות חצרות גני ילדים ובתי ספר מידי שנה, מטפלים במתחמי בילוי כמו שרונה, הבימה ושפך הירקון, 
מקימים עשרות גינות קהילתיות, גוזמים עצים, מתקנים מערכות השקיה והצללות, צובעים ריהוט רחוב ו... 

מה לא? עובדי אגף שפ"ע נראים בכל פינה ודואגים שכל פינה בעיר תראה הכי טוב שיש 

נראים בכל פינה
גן העצמאות
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הצלע	השלישית	של	ועד	האגף	היא	צלע	נשית	–	מירה הורביץ,	מנהלת	מרכז	
השליטה	והבקרה	של	האגף	וממלאת	את	תפקיד	מזכיר	הוועד.	הורוביץ:	
הפרט.	 ברמת	 למענו,	 ופועלים	 האנושי	 למשאב	 דואגים	 אנחנו	 "כוועד,	
אנחנו	יוצאים	לשטח,	ונפגשים	בכל	אזור	עם	העובדים	כדי	לשמוע	מהם	
על	הציפיות	שלהם,	על	הקשיים	בהם	הם	נתקלים	בעבודה	וגם	בחייהם	
שהעובדים	 ועניין	 דבר	 בכל	 לסייע	 ומנסים	 מקשיבים	 אנחנו	 הפרטיים.	
מוצאים	לנכון	לשתף	אותנו	בו.	אנחנו	לא	מחכים	למפגשים	האלה,	הדלת	
שלנו	פתוחה	לעובדים	תמיד,	והם	יודעים	את	זה."	היא	מוסיפה.	"בעזרת	
ארגון	העובדים	אנחנו	מגישים	סיוע	כספי	אם	עובד	נדרש	לכך	בשעת	צרה,	
מעניקים	תוספת	שוברי	שי	לקראת	החגים	לעובדים	שזקוקים,	במקרה	של	

אבל	–	עוזרים	בהשאלת	ציוד	מתאים	ועוד."
		

אחת	היוזמות,	שבהן	מתגאה	הוועד,	היא	הטיול	האגפי	אליו	יצאו	העובדים	
הארץ,	 לצפון	 יומיים	 בן	 טיול	 הגיבוש	 כלל	 לראשונה	 	.2014 יולי	 בחודש	
שתוכננו	בקפידה;	ביום	הראשון	הגיעו	העובדים	למלון	כפר	גלעדי	ונהנו	
כולם	 נפגשו	 מכן	 לאחר	 הכושר.	 ובחדר	 בסאונה	 בבריכה,	 חופשי	 מזמן	
לארוחת	ערב	ולפעילות	חווייתית	מגבשת,	שכללה	מסיבת	ריקודים	סביב	
בריכת	המלון.	את	היום	השני	התחילו	העובדים	בארוחת	בוקר	משותפת	
והמשיכו	לשייט	קייקים	באזור	גדות.	התגובות	הנלהבות,	הן	מהעובדים	

והן	מהמנהלים,	לא	אחרו	לבוא.		

אחד	ההישגים	המרשימים	והמשמעותיים	ביותר	שהושגו	לטובת	עובדי	
העובדים,	 ארגון	 מצד	 והתמיכה	 ההדוק	 הפעולה	 משיתוף	 כחלק	 האגף,	

הוא	ללא	ספק	העברתם	של	66	פועלים,	שהועסקו	שנים	רבות	דרך	לשכת	
התעסוקה	להעסקה	ישירה	כעובדי	עירייה.	

הורוביץ:	"יש	לנו	באגף	פועלים,	מפקחים,	מנהלים	וסגנים.	סקטור	הפועלים	
הוא	סקטור	של	עובדי	כפיים,	המבצעים	עבודות	פזיות	קשות	ביותר.	לפני	
בשיתוף	 העובדים	 ארגון	 הצליח	 ארוכים,	 מאמצים	 אחרי	 שנים,	 חמש	
הנהלת	העירייה	להעביר	את	66	העובדים,	שהועסקו	דרך	לשכת	התעסוקה,	
כעובדים	יומיים	באגף	לשיפור	פני	העיר,	להיות	עובדי	עירייה	מן	המניין.	
המהלך	המבורך	הזה	שיפר	משמעותית	את	מעמד	העובדים,	את	תנאיהם	

ואת	שכרם,	וגם	חיזק	אצלם	את	תחושת	השייכות	לאגף."

הצלחת	המהלך	הובילה	להשוואת	התנאים	הסוציאליים	של	עשרות	מעובדי	
האגף	לאלו	של	עובדי	עירייה,	ובכלל	זה:	ימי	מחלה,	חופשה,	קרן	השתלמות,	
שי	לחג	ועוד.	בנוסף,	אף	נשמר	להם	הוותק	שצברו	כעובדי	לשכת	התעסוקה.

כל	חברי	הוועד	מעידים	כי	האגף	מקבל	מארגון	העובדים	תמיכה	אבסולוטית.	
לדבריהם,	הנהלת	הארגון	היא	אוזן	קשבת	לכל	סוגיה	ורוח	גבית	בכל	עניין.	
"ההיענות	מצדם	לפניות	שלנו	היא	יוצאת	דופן",	אומר	שרעבי.	"אנחנו	נעזרים	
בהכוונה	שלהם	ומתואמים	מולם	בכל	צעד	ושעל,	וההישגים	נראים	בשטח".	

רחוב קמהבית קמחי

בית קמחי פארק וולפסוןרחוב קמה
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יותר מ- 21 אלף עובדים מ- 40 גופים שונים התאגדו במהלך 2013. מדובר בזינוק של כ- 60% במספר 
העובדים המתאגדים בישראל לעומת 2012, שנחשבה אף היא לשנת שיא, עם התאגדותם של כ- 13 אלף 
עובדים. מה דוחף עובדים רבים כל כך להתאגד? איך מגיבות לכך ההנהלות? ומה מקווים להשיג בכך 

העובדים? כל התשובות בכתבה שלפניכם 

אביב העובדים 

העקבית	 המגמה	 בישראל,	 הגדול	 העובדים	 ארגון	 ההסתדרות,	 מנתוני	
והמתמשכת,	אשר	מצביעה	על	עלייה	בהיקף	התארגנויות	עובדים	בישראל,	
החלה	כבר	ב-	2010.	בשנה	זו	התאגדו	בהסתדרות	6,550	עובדים	מ-	10	
גופים	שונים,	וב-	2011	המשיכה	המגמה	עם	9,500	עובדים	מ-	12	גופים	
אחרים.	מ–	2012	מצביעים	הנתונים	על	קפיצה	חדה	במספרים	ועל	סקטורים	
חדשים	של	עובדים,	שהחליטו	להתאגד:	12	אלף	עובדים	מ-	31	גופים,	בהם	
	ynet,		"מעריב",	"גלובס",	חדשות	2	והרשות	השנייה.	ב-	2013	הצטרפו	
אליהם	עובדי	"כלל",	לשכת	עורכי	הדין,	"פז",	"אמניר"	ואלפי	בני	נוער,	

עובדי	"בורגראנץ'"	ו"אגאדיר".	

השנה	קרה	אף	יותר	מזה.	מה	שעד	כה	זוהה	עם	סקטורים	של	"פועלים",	
על	 עובדים	חדש,	 איגוד	 "חזקים",	עם	הקמת	 עובדים	 לנחלתם	של	 הפך	

ידי	ההסתדרות,	שייצג	את	עובדי	ענפי	ההיי-טק	והסלולר.	עובדים	אלה,	
חזקים	מבחינת	תחומי	המקצוע	המתקדמים	שלהם	ורמות	השכר	שלהם,	
הבינו	גם	הם	כמה	הם	זקוקים	למי	שיגדיר	את	מסגרת	התנאים	הבסיסיים	
לעבודתם	ויגן	על	זכויותיהם.	הצפי	בהסתדרות	הוא	עשרות	אלפי	עובדים	

מענפים	אלה	בשנתיים	הקרובות.	
	

אז	מה	הן	בעצם	הסיבות	לקצב	ההתארגנויות	השוטף	את	המשק	לאחרונה?	
ההסברים	הרווחים	שמים	את	האצבע	על	העלייה	המתמדת	ביוקר	המחיה,	
העמקת	פערי	המעמדות	וחוסר	הוודאות	של	עובדים	רבים	לגבי	העתיד	
הפנסיוני	והביטחון	התעסוקתי	שלהם.	אך	במציאות	התעסוקתית,	בישראל	

של	היום,	יש	שחקנים	נוספים.		
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מי הבוס?
ישנן	התארגנויות	הנולדות	כתגובת	נגד	להנהלות	כוחניות.	יחס	לא	מכבד,	
מניעים	 אמון,	 וחוסר	 לדבר	 מי	 עם	 שאין	 תחושה	 צדדיים,	 חד	 מהלכים	
את	העובדים	להתארגנות.	דווקא	הנהלות	כאלה	מנסות	בכל	דרך	למנוע	
מעובדיהן	להתאגד,	וככל	שפעולותיהן	תהיינה	קיצוניות	יותר,	כך	רצונם	

של	העובדים	להתארגנות	יגבר,	כאקט	של	מחאה.	

מה החוק?
באפריל	2009,	כחלק	מחבילת	חוקי	עבודה	שיזמה	ההסתדרות	ונתנה	רוח	
כל	 חוקים	חשובים	במשחק.	הראשון	מחייב	 נקבעו	שני	 לעובדים,	 גבית	
מעסיק	להידבר	עם	ועד	עובדים	חדש	שקם	בארגונו,	אחרת	ייקנס	בגובה	של	
עד	250	אלף	שקל.	החוק	השני	אוסר	על	מעסיק	למנוע	מנציג	ההסתדרות	

כניסה	לארגונו.	
נוסף	על	כך,	פסק	הדין	שנתנה	השופטת	נילי	ארד	בבית	הדין	הארצי	לעבודה,	
המתנגדים	 מעסיקים	 ונגד	 עובדים	 התאגדות	 בעד	 ברורה	 עמדה	 שהציג	
להתארגנויות.	פסק	הדין	מונע	ממעסיקים	לפעול	נגד	עובדים	המבקשים	
להצטרף	לארגון,	ואף	אוסר	עליהם	להביע	דעה	נגד	תהליך	ההתארגנות.	

בידי מי הכוח?
המחאה	החברתית,	שפרצה	בקיץ	2011,	הובילה	לשינוי	תפיסתי	מהותי	
ביותר	בקרב	השכירים,	בני	המעמד	הבינוני.	אנשים	הבינו	כי	השלם	גדול	
עתיד	 לטובת	 לעשות	מעשה	 הגיעה	השעה	 וכי	 חלקיו,	 יותר	מסך	 הרבה	
טוב	יותר	ובטוח	יותר.	אמנם	המחאה	הסתיימה	בקול	ענות	חלושה,	אך	
בעקבותיה	התחילו	התארגנויות	במקומות	העבודה.	עובדים	מאסו	בחיים	
של	חוסר	ביטחון	כלכלי	וסוציאלי,	והחלו	להקדיש	תשומת	לב	לשמירה	על	

תנאיהם	ועל	זכויותיהם.		

מה אומרים המומחים?
כי	למרות	שלרוב,	הרצון	להתאגד	 מומחים	בתחום	התעסוקה	מסבירים	
מתעורר	סביב	משבר,	בתהליך	ההתאגדות	טמונות	גם	הזדמנויות	לארגון.	
פתוח	 שיח	 תקיים	 להזדמנות,	 הסיכון	 את	 להפוך	 תשכיל	 נבונה	 הנהלה	
עם	העובדים,	תשתף	אותם	בתהליכי	קבלת	ההחלטות	ותימנע	מפעולות	
חד	צדדיות.	אחת	ההמלצות	הברורות	היא	קיום	שיח	קבוע	ומתמשך	בין	
השדרה	הניהולית	לעובדים,	כדי	לבדוק	מה	מפריע	לעובד,	מה	ניתן	לדעתו	

לשפר	וכיו"ב.	

מתאגדים במרץ – הסיבות להתאגדות המואצת
								המחאה	החברתית	בקיץ	2011	-	העלתה	את	המודעות	לזכויות	העובדים.

								אי	וודאות	בעקבות	המשבר	העולמי	ואובדן	הביטחון	התעסוקתי.	

								חוקים	ופסקי	דין	חדשים	האוסרים	על	מעסיקים	למנוע	התאגדות	עובדים.		

								התנהלות	אלימה	של	הנהלות	יצרה	מודעות	ציבורית	וכעס	ציבורי	גדול.

								הצלחה	של	איגודי	עובדים	גורמים	לעובדים	נוספים	להתאגד.	
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יו"ר	ארגון	 ידי	 תחילתו	של	התהליך	נקבע	בהסכם	עקרונות,	שגובש	על	
העובדים,	עו"ד רמי בן-גל	ומנכ"ל	המרכז	הרפואי,	פרופ'	גבי ברבש,	ונחתם	
עובדי	 של	 העברתם	 את	 עקרוני	 באופן	 הסדיר	 זה	 הסכם	 	.2008 ב-	 עוד	
תאגיד	הבריאות,	העובדים	במרכז	הרפואי	תל-אביב,	למעמד	של	עובדי	

עירייה	מן	המניין.		

הסכם	העקרונות	המקומי	שגובש	שימש	כמצע	ובסיס	להסכם	הארצי,	שנחתם	
שנים	לאחר	מכן	בין	שר	האוצר,	יובל שטייניץ,	למזכ"ל	ההסתדרות,	עופר 
עיני.	ברמה	הארצית	נקבע,	כי	כל	עובדי	תאגיד	הבריאות	)קרן	מחקרים(,	

המועסקים	באמצעות	תקציב	המדינה,	יועברו	להיות	עובדי	מדינה.			

משימה	מאתגרת	לכל	הדעות,	ביחוד	כאשר	מדובר	בשני	גופים	המתנהלים	
נקבע	 לשכר	 הוותק	 הדוגמה,	 לצורך	 לחלוטין.	 שונים	 ונהלים	 כללים	 לפי	
בעירייה	על	פי	נהלי	המדינה	ואילו	בתאגיד	לפי	פרמטרים	אחרים,	כך	שגם	
בנושאים	ברורים	לכאורה,	כמו	ותק	וביטוח	פנסיוני,	היה	צורך	לגשר	על	

פערים	ומכשולים	רבים.

תהליך	העברת	עובדי	תאגיד	הבריאות,	עובדי	המרכז	הרפואי,	למעמד	של	
עובדי	עירייה	מן	המניין	התבצע	באופן	סדור	ויסודי,	כפי	שמתאר	אותו,	

גיורא בירן,	סמנכ"ל	משאבי	אנוש	במרכז	הרפואי;	
"בשלב	הראשון	איתרו	המנהלים	בבית	החולים	את	העובדים	המתאימים	
להעברה	על	פי	מגוון	קריטריונים	בהם:	מקצוע	ותפקיד,	איכות,	מקצועיות	
ומסירות,	היקף	היעדרויות,	ותק,	משמעת	וכדומה.	לאחר	מכן,	הוכנו	עבור	
כל	אחד	מהם	אומדני	שכר,	ונבחנו	הפערים	בינם	לשכר	בפועל.	בשלב	הבא,	
שלחנו	לכל	עובד	שאותר	מסמך	מפורט,	הכולל	את	סדרי	ההעברה	והקליטה	
שלו	על	כל	תנאי	העבודה	והזכויות	אותם	רכש	במהלך	העסקתו	על	ידי	
תאגיד	הבריאות.	לבסוף,	זימנו	לפגישה	אישית	כל	אחד	ואחת	מהם	ודנו	
איתם	באופן	פרטני	בשכרם	העתידי,	בתנאים	שיזכו	להם	ובהליך	הפסקת	

עבודתם	בתאגיד	הבריאות."

עד פברואר 2014 היה המרכז הרפואי תל-אביב עסוק ומחויב כולו למבדקי האקרדיטציה, אותם עבר בציון גבוה 
ובהצטיינות יתרה. חצי שנה אחר כך, כבר עמד בסופו של תהליך מדוקדק ומורכב לקראת העברת עשרות רבות 
של עובדי תאגיד הבריאות להעסקה עירונית. במרכז הרפואי תל-אביב משיגים יעד אחד ומציבים את הבא אחריו 

העסקה בריאה
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בתום	תהליך	מורכב	ומדוקדק	זה,	שהתנהל	בשקיפות	ובהסכמה	מלאה	בין	
כל	הצדדים	והגורמים	הנוגעים	לו,	הועברו	ב-	1	באוגוסט	2014	כמה	עשרות	
ראשונות	של	עובדים	למניין	עובדי	עיריית	תל-אביב-יפו,	וחודש	לאחר	
מכן	כמה	עשרות	נוספות,	כאשר	על	פי	תכנון	המרכז	הרפואי	עד	סוף	שנת	

2014	תסתיים	הסדרת	העסקתם	של	120	עובדים.	

ושמחו	מאוד	על	השלמת	התהליך,"	 עיניים	 בכיליון	 ציפו	למעבר	 "רובם	
מספר	בירן.	"למעט	בודדים	שלא	מומש	מעברם	עקב	פערי	שכר	גדולים,	שלא	
נמצאו	הדרכים	לגשר	עליהם.	הרגשנו	שהרצון	של	כל	אחד	מהעובדים	להיות	
חלק	מעיריית	תל-אביב-יפו	הוא	גדול	ושהמעבר	מסב	להם	גאווה	רבה".
אותם	120	עובדים	מחזיקים	ב-	90	משרות	במגוון	רחב	של	מקצועות	נדרשים	
מהמעלה	הראשונה:	בעלי	תפקידים	פרא-רפואיים,	עובדי	מעבדות,	עובדי	
מקצועות	הבריאות	דוגמת	פיסיותרפיסטים,	דיאטנים,	עובדים	סוציאליים	
וקלינאי	תקשורת	ועובדי	מינהל	ומשק,	המהווים	חלק	בלתי	נפרד	מהעשייה	

במרכז	הרפואי.	

בירן:	"אני	משמש	סמנכ"ל	משאבי	אנוש	במרכז	הרפואי	מזה	שבע	שנים,	
מתאגיד	 העובדים	 מעבר	 בעיניי,	 ומגוונת.	 רבה	 פעילות	 ביצעתי	 שבהן	
הבריאות,	הוא	אחד	התהליכים	הקשים	והמורכבים	ביותר	שקידמתי,	אך	

העובדים,	 מעיני	 שניבט	 האושר	 ביותר.	 המספקים	 התהליכים	 אחד	 גם	
שייחלו	כל	כך	להיכנס	למניין	עובדי	בית	החולים	ועיריית	תל-אביב-יפו	
היה	מבחינתי	אחד	משיאי	העבודה	שלי	פה.	תמיד	חשתי	אי	נוחות	מקיומן	
של	שתי	קבוצות	אנשים,	העובדים	כתף	אל	כתף,	אך	תנאי	העבודה	של	אחד	
משופרים	לעומת	חברו.	למרות	שתאגיד	הבריאות	מצא	דרכים	לשפר	את	
התנאים	של	עובדיו	במהלך	השנים,	השוני	נשאר	מהותי	מבחינת	מתנות	
בחגים,	מגוון	האפשרויות	הפתוחות	בתחום	ההכשרה,	ההעשרה,	ההטבות,	

הנופש	והפנאי."		

ועדי	 באמצעות	 העובדים	 ארגון	 נמנים:	 התהליך	 לקידום	 השותפים	 על	
העובדים	בבית	החולים	ובראשם	ועד	המנמ"ש	)מינהל	ומשק(	וועד	מקצועות	

הבריאות.	אלה	היו	מעורבים	מאוד	בהתוויית	התהליך	בכל	שלביו.	

עו"ד רמי בן-גל,	יו"ר	ארגון	העובדים:	"העברתם	של	עובדי	קרן	המחקרים	
במרכז	הרפואי	למעמד	של	עובדי	עירייה	מן	המניין,	הוא	מהלך	אסטרטגי	של	
ארגון	העובדים.	כמו	בעירייה,	גם	במרכז	הרפואי,	אנחנו	פועלים	באופן	עקבי	
ושיטתי,	להעביר	את	העובדים	שנותנים	שירותים	לגופי	העירייה	להעסקה	
ישירה.	בכוונתנו	להמשיך	במגמה	הייחודית	והחשובה	הזו	גם	בעתיד".	
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לשינוי  לעשות  בידינו  אין  שהרבה  הבנו  מאוד  מהר 
ואהבה  סולידריות  חיבוק,  המצב, אך בתמיכה מתוקה, 
- אנחנו אלופים. במוצאי שבת, 19 ביולי, נתן עו"ד רמי 
רגע החל להתגלגל מבצע  ומאותו  בן-גל את הפקודה 
איסוף תרומות לחיילים הלוחמים בכל יחידות העירייה 

והמרכז הרפואי

בשיתוף	 הוועדים,	 וחברי	 הראש	 יושבי	 הובילו	 אותו	 יומיים,	 בן	 במהלך	
כל	 מלאי	 ארגזים	 	570 מ-	 יותר	 נאספו	 והעובדים,	 המנהלים	 עם	 פעולה	
טוב;	ממתקים,	סיגריות,	מוצרי	היגיינה,	רחצה	וטיפוח,	גופיות,	תחתונים,	

גרביים,	מגבונים,	דאודורנטים,	כלי	גילוח	ועוד	הלב	רחב	והיד	נטויה.
כמויות	האהבה	והרצון	הטוב	של	העובדים	התפשטו	בכל	העירייה	ובאו	
לידי	ביטוי	בצורה	מדהימה	של	התגייסות	גורפת	להכנת	החבילות.	מאות	
עובדים	ובני	משפחותיהם	הביאו	את	המוצרים	שהכינו	ושהוכנסו	לארגזים,	
שהכינו	מראש	יושבי	הראש	של	ועדי	העובדים,	באגפים	ובמינהלים	השונים	

בעירייה	ובמרכז	הרפואי.
של	 הלוגיסטי	 למרכז	 ושונעה	 וטנדרים	 רכבים	 על	 הועמסה	 הכבודה	 כל	
חטיבת	התפעול,	שם	הודבקו	על	כל	הארגזים	מדבקות	של	ארגון	העובדים	
והעירייה	שהוכנו	מבעוד	מועד.	מה	שהחל,	כאמור,	במוצאי	שבת,	הועבר	
מדוגם	לחיילינו	כבר	ביום	שני	אחר	הצהריים,	הודות	לרכבי	אגף	התברואה.	
היעד	של	החבילות	הללו	היה	חיילי	חטיבת	הנח"ל	של	גדודים	50,	931	ו-	
932,	גדס"ר,	מסייעת	ופלחו"ד,	על	פי	תאום	מוקדם	עם	מפקדי	החטיבה,	
שהיו	אמונים	על	העברת	התרומות	לחיילי	החטיבה	והיחידות	הלוחמות	

הנוספות	שלצדם.
לאחר	משלוח	החבילות,	המשיכו	לזרום	תרומות	נוספות	שהכינו	עובדים	
שאיחרו	את	המועד	הראשון,	חבילות	שהעבירו	תלמידי	בתי	ספר,	ויחידות	
ואגפים	נוספים	בעירייה	שהתארגנו	ברכישה	מרוכזת.	את	התרומות	הללו	
התכבדנו	להעביר	ליחידות	הנדסה	קרבית,	לחיילי	חטיבת	הצנחנים,	לספינות	

חיל	הים	וליחידות	אגוז	ועורב.

הם השאירו מאחור משפחה, עבודה שוטפת ושגרת חיים. 
ביום בהיר אחד עלו על מדי ב' והפגינו מוטיבציה גבוהה, 
עמידות ונכונות למלא את משימתם בצורה הטובה ביותר. 

איך לא נפנק אותם? 

רפאל	מארגון	 ומירי  זיתוני	מאגף	משאבי	אנוש	 רחל  בין	 שיתוף	פעולה	
למילואים	 שגויסו	 העירייה,	 עובדי	 כל	 של	 מסודר	 מיפוי	 הניב	 העובדים	
במסגרת	המבצע.	המידע	הזה,	אודות	עשרות	עובדי	העירייה	והמרכז	הרפואי	
שקיבלו	צו	8,	נדרש	כדי	לשמח	את	לבם	ואת	בני	משפחותיהם	של	העובדים	

המגוייסים,	בחבילות	מלאות	בכל	טוב.		
חברת	"אסמים",	שמתמחה	בארגון	ובהפצת	חבילות	טיפלה	בלוגיסטיקה,	
והחבילות	המתוקות	בצירוף	גלויה	משותפת	של	אברהם פרץ,	סמנכ"ל	משאבי	
אנוש	ומינהל	ועו"ד	רמי בן-גל,		יו"ר	ארגון	העובדים,	נשלחו	לבתי	העובדים.	
ניר שרעבי,	מארכיון	משאבי	אנוש,	כבר	השתחרר	משירות	מילואים,	אך	

חבילות אהבה ללוחמים

מצדיעים 
למילואימניקים 

שלנו

מבצע צוק איתן

ניר שרעבי

עובדות האגף לגביית ארנונה ומים

עידן גביש
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התנדב	להמשיך	ולתרום	את	חלקו	לבקשת	הצבא.	שרעבי	גויס	בצו	8	כבר	
בתחילת	המבצע,	מתוקף	תפקידו	בכוח	כמגייס	מילואימניקים	של	מערך	
התובלה,	וגייס	בסבב	הראשון	500	איש,	שהועברו	למספר	נקודות	כינוס	

בדרום	תוך	48	שעות.	
ולא	הבנתי	במה	 לי	חבילה	 כך	שרוצים	לספק	 על	 "קיבלתי	את	ההודעה	
מדובר",	מספר	ניר.	"למען	האמת,	קצת	הקשיתי	על	השליח	בניסיונות	לתאם	
איתי,	כי	חשבתי	שמישהו	מותח	אותי.	אחרי	שבוע	שוב	התקשרו	לוודא	
שקיבלתי	את	החבילה,	וכשאמרתי	שוב	שאני	לא	יודע	במה	מדובר,	ביקשו	
לשלוח	לי	שליח	עד	הבית."	הוא	משחזר.	"קבעתי	עם	הבחור	ולהפתעתי	
הוא	הגיע	עם	חבילה	מאוד	יפה	ועשירה,	ורק	כשפתחתי	אותה	הבנתי	שזה	
מארגון	העובדים	ומהעירייה.	למרות	שהתברברתי	עם	קבלת	השי,	שהגיע	

בסוף	רק	אחרי	השחרור,	זה	היה	רגע	שמאוד	חימם	את	לבי."	

עידן גביש,	מנהל	המחלקה	לגני	ילדים,	חובש	קרבי	במקצועו	הצבאי	ומשויך	
בחר	 גביש,	 גם	 הקרקעית.	 הכניסה	 בבוקר	שלמחרת	 גויס	 	,261 לחטיבה	
להתנדב	למשימה	על	אף	שכבר	השתחרר	משירות	מילואים.	"אני	מכיר	
את	החטיבה	כבר	20	שנה,	ולמרות	שלא	הייתי	חייב,	הרגשתי	שאני	רוצה	
וצריך".	הוא	מספר.	"בדיעבד,	זה	לא	היה	פשוט	להשאיר	את	אשתי,	במשך	

18	ימים,	עם	5	ילדים	בחופשה,	אבל	היא	מכירה	אותי	וצפתה	את	זה.	
כחלק	מפלוגת	ההחייאה	הקדמית	של	היחידה,	הוצבתי	בשטח	כינוס	ליד	
קיבוץ	כרמיה	שבעוטף	עזה.	היינו	בשטח	פתוח,	שחנו	בו	מאות	חיילים	
ונגמ"שים,	ופתאום	הגיעו	משאיות	עמוסות	חבילות	ומישהו	צעק	לי	ששלחו	
לי	משהו	ממקום	העבודה	שלי.	זה	היה	מדהים	שבשדה	רחב	הידיים	הזה,	
בין	מאות	רבות	של	חיילים,	החבילה	הזו	מהעירייה	ומהארגון	"איתרה"	

אותי.	זה	היה	מאוד	מרגש".		

מבצע "אוטובוס הסירים" אורגן, כמתבקש, כמו מבצע 
צבאי מהפרט הקטן ועד הגדול; חלוקת תפקידים, הגדרת 
גזרות אחריות, נחישות ומחויבות למשימה. הנשק הכבד 

היה טונות של אהבה ואלף תבשילים

המשימה:	ארוחת	שישי	ביתית	ומפנקת,	מעשה	ידי	עובדים	ועובדות	העירייה.	
והמכללה	 ליוזמה:	פורום	הנשים	 היעד:	חיילינו	בדרום	הארץ.	האחריות	
לקידום	חברתי	ומקצועי	של	ארגון	העובדים,	בהובלת	ענבר סרפר וסרהולץ.	
80	נשים	וגברים	הרימו	את	הסינר	והתגייסו	לבשל	ולאפות	במשך	כל	הערב	
והלילה,	לקראת	מועד	היציאה	לשטח.	תוך	30	שעות	מהישמע	יריית	הפתיחה	
הועמדו	שני	אוטובוסים	עמוסים	בכל	טוב	ובהמון	אהבה,	ועליהם	אימהות	

גנרליות	וגברים	מדהימים.
לפניהם	יצא	כוח	החלוץ	ובראשו	עו"ד	רמי בן-גל,	יו"ר	ארגון	העובדים,	ברכבי	
עירייה	עמוסים	בפירות	העונה,	שולחנות,	כסאות,	כלים	וכל	הציוד	הנדרש.	
בקשר	מוקדם	עם	מפקדי	חטיבת	הנח"ל,	גולני	ויחידות	תומכות	לחימה,	
תואמה	שעת	השין	ל-	15:00,	וסוכם	שאז	יורשו	הלוחמים	להגיע	ולהתכבד	

במטעמים	שהוכנו	עבורם.	
הנסיעה	דרומה	הייתה	מייגעת	וגם	המתח	מהכניסה	לאזור	המטווח	הורגש	
בין	הנוסעים,	אך	עם	ההגעה	לשטח	הכינוס,	באזור	קיבוץ	יד	מרדכי,	החלו	
העובדים	והעובדות	לזרום	מהאוטובוס	עם	הסירים,	המגשים	והתבשילים	

שהכינו,	וכל	המתח	התחלף	בשמחה,	שירה	וחיוך.	
זמן	קצר	לאחר	מכן,	כמו	נסיכים	מהאגדות,	יפים,	מאובקים	ומלאי	אנרגיה	
הגיעו	הלוחמים.	בחלקם	ניכרה	העייפות,	חלקם	לא	הספיקו	להוריד	את	מגני	
הברכיים	והאפודים,	אבל	כולם	ממוגנטים	לשולחנות	הארוכים,	שנערכו	

בהמון	אהבה	והועמסו	בכל	טוב.	
אחרי	שהחיילים	מילאו	את	קיבתם,	נארזו	כמויות	לא	מבוטלות	של	אוכל,	

מאפים	ופירות,	שהועברו	לשטחי	כינוס	נוספים	באיזור.

דקות	אחדות		לאחר	שאספנו	את	הציוד	לרכבים	לקראת	הנסיעה	חזרה	
	15 	– חלפה	מחשבה	אחת	 לכולנו	 אדום".	 "צבע	 אזעקת	 נשמעה	 למרכז	
שניות	לנפילה,	אז	בלי	להתמהמה	השתטחנו	כולנו	על	האדמה	המאובקת.
בסופו	של	יום	חזרנו	בשלום,	מלאי	גאווה	וסיפוק	על	כך	שגם	אנחנו	נטלנו	
חלק	במשימה	הלאומית	וחיבקנו	את	החיילים	שמגנים	עלינו	במסירות	נפש.
זאת	הזדמנות	נהדרת	להודות	לכל	העובדים	והמנהלים	בחטיבות,	במינהלים	
ובמחלקות,	ליושבי	הראש	ולחברי	הוועדים,	לפורום	הנשים	ולצוות	עובדי	

והנהלת	ארגון	העובדים.
קובי אשכנזי,
המשנה ליו"ר ארגון העובדים  

אוטובוס הסירים

מה כותבים בפייסבוק?

מבצע צוק איתן
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הם מעלים הילוך ומתחילים באימונים מואצים כשלושה 
חודשים לפני התחרויות. ספורטיאדה 2014, שתחל ב- 
21 באוקטובר, תקבל אותם בכושר מעולה, במוטיבציה 
גבוהה ועם מטרה ברורה לשפר הישגים ולחזור כמנצחים 

האירוע	המרכזי	של	אגף	הספורט	בהסתדרות	ומרכז	הפועל,	הספורטיאדה,	
יתקיים	השנה	בתאריכים	21	–	25	באוקטובר.	כמידי	שנה,	ייפגשו	באילת	
חברי	הנבחרות	מענפי	הספורט	השונים,	אשר	מייצגים	את	מקומות	עבודתם,	

לחוויה	ספורטיבית	ייחודית	ומלהיבה.

מטרות	האירוע,	שהפך	למסורת	ארוכת	שנים,	הן:	עידוד	העובדים	לעיסוק	
בספורט,	טיפוח	תרבות	הפנאי	שלהם	וחיזוק	תחושת	השייכות	שלהם	למקום	
עבודתם.	לצד	מטרות	אלה,	המושגות	בהצלחה	יתרה,	פיתחו	המשתתפים	
שתי	מטרות	מרכזיות	נוספות	-	לזכות	במקום	הראשון	ולהניף	את	הגביע.			

תחרותיות	והישגיות	אינן	מילים	גסות.	הן	כוח	מניע	לפעולה	מאומצת,	
לשיפור	משמעותי,	למצוינות	ולהשגת	הגאווה	הנובעת	מההצלחה.	שתיים	
ומאומצים	 מרוכזים	 אימונים	 מכבר	 זה	 שהחלו	 העירוניות,	 מהנבחרות	

לקראת	התחרויות,	מהוות	דוגמה	חיה	לכך:	

נבחרת	השחייה	של	ארגון	העובדים,	ובראשה	אבי ליכט,	מנהל	אגף	החופים,	
מונה	כיום	18	שחיינים:	7	עובדות	ו-11	עובדים.	בספורטיאדה	הקרובה,	

מהר יותר, גבוה יותר, חזק יותר
במהלך	יומיים	מרוכזים,	הם	צפויים	להתחרות	בכל	סגנונות	השחייה,	כל	
אחד	מהם	בחמישה	משחים	אישיים	ובארבעה	משחים	קבוצתיים.	למרות	
שמדובר	בנבחרת	שהישגיה	הולכים	לפניה,	אפילו	בזירה	הבינלאומית,	הם	לא	
מתכוונים	לסמוך	על	המזל	או	על	הישגי	העבר,	והחלו	בהכנות	ובאימונים	על	
מנת	להגיע	לרמת	הכושר	הגופני	הנדרשת	מהם	כדי	לעמוד	במשימה	בכבוד.	
כדי	להבין	את	סדר	הגודל	של	הישגי	הקבוצה	נזכיר	כי	לאחר	שסיימה	את	
עונת	הליגות	במקום	השלישי	מבין	12	קבוצות,	נשלחו	נציגיה:	אבי ליכט, 
שי גולדשטיין, ארנון זידנברג, יפים משה יעקה, עידית אילת ומיכל מליקין, 
לייצג	את	העירייה	באליפות	הבלקן	למקומות	עבודה,	שהתקיימה	ביוני	בעיר	
ורנה	שבבולגריה.	מתוך	14	קבוצות	שחייה	ממדינות	שונות,	זכתה	הנבחרת	
במקום	 	– ובנות	 השלישי,	 במקום	 	- בנים	 השליחים	 במשחי	 העירונית	
הרביעי.	על	אף	הפרש	הגילאים	בין	שחייני	הנבחרת	העירונית	לשחיינים	
המתחרים,	שגילם	נע	מ-	18	ועד	25,	ייצגה	הנבחרת	את	העירייה	בכבוד,	
והגיעה	למקום	החמישי	בדרוג	הכללי.	בנוסף	לגביעים	על	התוצאות,	זכו	
שחייני	הקבוצה	בגביע	Play	Fair	על	ייצוג	מכובד,	עידוד	וגיבוש	קבוצתי.	
אבי ליכט:	"הנסיעה	לוורנה,	מעבר	לתחרות	ספורטיבית	מרובת	הישגים,	
היתה	עבור	הקבוצה	הזדמנות	לגיבוש	חברתי,	מחנה	אימונים	והכנה	לקראת	

התחרות	העולמית	שתתקיים	בשנה	הבאה	באיטליה".	

מיכל מליקין:	"אנחנו	מודים	מעומק	הלב	לרמי בן-גל ולבועז סולמי	על	
הזכות	להשתתף	בתחרות.	האווירה	הייתה	מלהיבה,	ספורטיבית	ומכבדת,	

ותרמה	לנו	מאוד	כקבוצה".	

נבחרת השחיה העירונית
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נבחרת	הריצה	של	ארגון	העובדים	הוקמה	לפני	כשנה	וחצי,	ביוזמתו	של	
ליאור פרובקביץ	מאגף	המחשוב	ובתמיכתו	של	בועז סולמי,	מ”מ	יו”ר	ארגון	
העובדים.	11	האצנים	החברים	בה	הם	עובדי	אגף	מחשוב,	אגף	ארגון	ותקינה	
ואגף	פיקוח	עירוני,	וכן	עובדים	מלשכות	החברות	העירוניות	ונבחרי	הציבור.	
במהלך	העונה	הם	לוקחים	חלק	במספר	רב	של	תחרויות,	במסגרת	"הליגה	
למקומות	עבודה	בריצה",	במרחקים	של	5	ו-	10	ק"מ	ואפילו	מרתון	-	42.2	
ק"מ,	ומשתתפים	באירועי	השיא	הספורטיביים	בעיר	כמו	'מרתון	תל-אביב'	

ו'מרוץ	לילה'.	

אישיים	 הישגים	 צברה	 כבר	 אך	 דרכה	 את	 החלה	 רק	 אמנם	 הנבחרת	
וקבוצתיים	מרשימים	בקטגוריות	הגיל	השונות,	בהם:	מקום	רביעי	בליגה	
למקומות	עבודה	באחוז	ההשתתפות	במרוצים,	מקום	שני	לליאור	פרובקביץ,	
בקטגוריית	גברים	49-40,	ומקום	שלישי	ב'מרוץ	האביב'	לאילן	בוכבינדר,	

בקטגוריית	גברים	59-55.

את	פעילותה	הלוגיסטית	של	הנבחרת	מרכז,	עופר רגב,	מהמחלקה	לספורט,	
ואת	אימוניה	מוביל	ומדריך	ליאור פרובקביץ.	את	הכנותיהם	לתחרויות	
הספורטיאדה	הקרובה,	כמו	גם	לתחרויות	הליגה	השוטפת	שיחלו	בנובמבר,	

הם	כבר	החלו.	תכנית	האימונים	המובנית	והמקצועית	שלהם,	כוללת	אימונים	
אישיים,	אימוני	איכות	וחיזוקים	קבוצתיים,	המתקיימים	אחת	לשבועיים	

במגרש	"גולטיים"	שבבית	הספר	עירוני	ט'.	

ליאור פרובקביץ:	"השתתפותנו	הראשונה	בספורטיאדה	2013	הייתה	חוויית	
ייצגנו	את	 שיא	מדהימה.	הרגשנו	חלק	מנבחרות	ארגון	עובדי	העירייה,	
עיריית	תל-אביב-יפו	וזכינו	להצלחה.	אין	לי	ספק	שהשנה	נשפר	ונחזק	את	
הישגינו	בתארים	נוספים.	זו	הזדמנות	להודות	לליאורה שכטר,	מנהלת	אגף	
המחשוב	ולגילה אינטרופ,	מנהלת	מחלקת	מערכות	מידע	ארגוניות,	שעזרו	
לנו	לקדם	את	הנושא	בכל	דרך	אפשרית	במסגרת	ההתארגנות	הלוגיסטית	

ושילוב	תחום	הריצה	בעבודה	השוטפת."	

הנבחרת,	שמשקיעים	 לחברי	 להביע	את	הערכתי	 רוצה	 "אני	 רגב:	 עופר 
שעות	רבות	מזמנם	הפרטי	באימון	ובהגעה	לתחרויות	המתקיימות	לרוב	
בסופי	שבוע.	אנחנו	שומרים	על	אחידות	הופעה	בזכות	תלבושת	איכותית	
ומקצועית,	שנרכשה	עבור	חברי	הקבוצה	וכך	גם	מייצגים	בגאווה	את	ארגון	

העובדים	ואת	העירייה".

נבחרת הריצה העירונית
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כל	בוקר	נראה	פחות	או	יותר	אותו	הדבר.	מגיעים	לבניין,	מחתימים	את	
כרטיס	הנוכחות,	עולים	למשרד,	מתמקמים	ומתחילים	את	יום	העבודה.	
שיגרה.	ובוקר	אחד	ממתינה	על	השולחן	מעטפה.	זו	הזמנה	חגיגית,	יפה	

ומעוצבת,	ושם	ילדך	מתנוסס	עליה!	

את	האירוע	המיועד	לילדי	העובדים	העולים	לכיתה	א',	"שלום כיתה א'",	
ואת	האירוע,	"מילדות לבגרות",	המיועד	לבני	ובנות	המצווה	של	העובדים,	
כל	אלפי	עובדי	העירייה	והמרכז	הרפואי	כבר	מכירים	מזה	שנים.	עדיין,	
כאשר	מגיע	היום	שבו	הם	מוצאים	את	ההזמנה	על	שולחנם,	ולה	מצורף	
שובר	המתנה	שיקבל	ילדם,	הם	לא	יכולים	להישאר	אדישים.	כאשר	מקום	
העבודה	שלך	חוגג	איתך	את	הרגעים	המיוחדים	בחיי	המשפחה	שלך,	נוצר	

חיבור	אישי	שאינו	מובן	מאליו.	

התחושה	ניכרת	במיוחד	על	הילדים,	שפתאום	מרגישים	חלק	ממשפחת	
עיריית	תל-אביב-יפו;	הם	מתרגשים,	נהנים	ומוקירים	תודה	על	כך	שחשבו	
לגילם	 ומתנה	המתאימה	 יפה	 זיכרון	 להם	 והעניקו	 אותם	 פינקו	 עליהם,	

ולצרכיהם.	

את	האירועים	מקיימת	הנהלת	העירייה	זה	שנים,	באמצעות	אגף	משאבי	
אנוש	ומחלקת	הטקס	והאירועים	ובשותפות	מלאה	של	ארגון	העובדים.	
המטרה	היא	הגברת	הלכידות	החברתית	בקרב	העובדים,	חיבור	העובדים	

ובני	משפחתם	למקום	העבודה	ויצירת	אווירה	חמה	ואישית.

"שלום	כיתה	א'"	התקיים	השנה	בצל	מבצע	"צוק	איתן",	ודרש	הערכות	
עוד	יותר	מיוחדת	מהרגיל,	אך	זה	לא	מנע	מהילדים	הנרגשים	ומהוריהם	
למלא	את	אולם	היכל	התרבות	עד	אפס	מקום.	חניתה שבירו	מאגף	שכר,	
שהגיעה	לאירוע	עם	בתה	הקטנה,	ליאן,	מספרת:	"התרשמתי	מאוד	מהעובדה	
שלמרות	המצב	הביטחוני	המתוח,	העירייה	קיבלה	החלטה	אמיצה	לקיים	
זה	מוכיח	את	חוזקה	של	העירייה	 ולא	לאכזב	את	הילדים.	 את	האירוע	
כארגון	ואת	ההתחשבות	שלה	במוראל	העובדים.	זה	מאוד	ראוי	להערכה	
בעיני."	על	החוויה	של	הבת	היא	מוסיפה:	"ליאן	עברה	חוויה	קסומה.	היא	
התלהבה	ממופע	הקוסם	ומההצגה,	מהבובות	איתן	הצטלמה	בכניסה	וגם	
העובדים	 וארגון	 העירייה	 גדולה.	 להרגיש	 לה	 וגרם	 שקיבלה	 השם	 מתג	
חשבו	ותכננו	כל	פרט,	תחושתי	האישית	היתה	שרואים	אותנו,	העובדים,	

כמשאב	הכי	חשוב."

במיוחד  גדולים,  ובארגונים  בחברות  רווח  למנהג  הפך  העובדים  ילדי  של  בחייהם  משמעותיים  אירועים  ציון 
בכאלה שבהם פועלים ועדי עובדים חזקים. את מה שהפך כבר למסורת בעירייה, החלו לאחרונה ליישם במקומות 

עבודה רבים, המבקשים לקחת חלק בהתרגשות הגדולה של העובדים שלהם וילדיהם 

אתכם ברגעים הכי יפים של החיים 
שלום כיתה א'
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טליה,	בת	הזקונים,	 ספרדי	מאגף	משאבי	אנוש	הגיעה	לאירוע	עם	 רחל 
נתתי	 האירוע.	 לקראת	 מאוד	 התרגשה	 "טליה	 ילדיה:	 במניין	 החמישית	
לה	את	ההזמנה	היפה	ושיתפתי	אותה	במה	שמתוכנן	לה.	לאירוע	עצמו	
הלכנו	עם	חברה	מהעירייה,	שטליה	ובתה	חברות,	והתחושה	היתה	ממש	
ומהכיבוד	 נהנו	מהמופעים	המרהיבים,	מדוכני	ההפעלות	 הן	 משפחתית.	
שהוגש	בשפע.	המחזמר	"גלי",	משירי	אהוד	מנור,	היה	איכותי	ומהנה	מאוד,	
ותיק	בית	הספר	שהוענק	לילדים	בתחילת	האירוע	והיה	איתם	לכל	אורכו	
שימח	אותם	מאוד.	נהניתי	לראות	את	ההתרגשות	של	טליה,	שהסתובבה	
בתחנות	השונות	בהנאה	גדולה,	וגם	הערכתי	מאוד	את	הנוכחות	המלאה	
באירוע	מצד	ההנהלה	הבכירה,	של	העירייה	ושל	ארגון	העובדים,	למרות	

המצב	הביטחוני."

האירוע	"מילדות	לבגרות"	התקיים	זו	השנה	השמינית	באמפיתאטרון	וואהל	
שבגני	יהושוע.	600	ילדי	עובדים	שנולדו	בשנת	2001	גדשו	את	מדשאות	

הפארק	בליווי	הוריהם,	בציפייה	לתחילתו	של	האירוע	החגיגי.	

בכניסה	לאמפי	קיבלו	הילדים	במתנה	אוזניות	סטריאופוניות,	ומיד	לאחר	
מכן	נכנסו	לרחבת	האירוע,	שכללה	תחנות	הפעלה	חווייתיות	דוכני	אוכל	
שהותאמו	לחיכם	של	בני	הנוער	הנרגשים.	את	המופע	המרכזי	פתחה	להקת	
'צעירי	תל-אביב'	במחרוזת	שירי	אריק	איינשטיין,	ואחריה	הופיעה	להקת	
ההיפ-הופ,	'אריות	ציון',	כשגולת	הכותרת	הייתה	מופע	שירים	של	כוכבי	

תכנית	הריאליטי	'אקס	פקטור',	ענבל	ביבי,	טומי	ויאן	ועידן	בן	זקן.	

פזית אידי	ממת"ש	הגיעה	לאירוע	עם	בעלה,	אילן,	גם	הוא	עובד	עירייה	
הבחינות"	 מכל	 ומיוחד	 מושקע	 היה	 "האירוע	 קורל.	 הבכורה,	 בתם	 ועם	
היא	מספרת,	"הכיבוד,	האטרקציות,	המופע	–	הכל	הותאם	בקפידה	לגיל	
ולתחומי	העניין	של	ילדים	בגיל	מצווה.	נהניתי	מאוד	לראות	את	קורל	עם	
חברותיה,	בנות	של	חברות	מהעירייה,	שחלקן	אף	לומדות	איתה	בכיתה,	
מסתובבות	עצמאיות	בשטח	האירוע,	מתחנה	לתחנה,	נהנות	מכל	מה	שהוכן	
עבורן.	זו	הזדמנות	בשבילי	להביע	תודה	והערכה	לעירייה	ולארגון	העובדים	
על	תשומת	הלב	האישית	שקיבלו	הילדים,	ועל	ההשקעה	המרובה	בארגון	

אירוע	כל	כך	מכובד".	

מילדות לבגרות
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ב-	9	ביוני	2014,	קיבל	בית	הדין	האזורי	לעבודה	
ידי	 על	 קיבוצי,	שהוגשה	 את	בקשת	צד	בסכסוך	
ההסתדרות	הכללית	ומועצת	עובדי	עיריית	באר	שבע,	
המתייחסת	להעסקת	עובדי	עירייה	בחוזים	אישיים.	

עמדת ההסתדרות:	ההסתדרות	טענה	כי	ריבוי	
חוזים	אישיים	מביא	לגידול	עלויות	השכר	ברשות	
באופן	לא	שוויוני	ופוגע	בחוסן	הארגוני	ובכלל	
העובדים	המאורגנים,	הנדרשים	לוותר	על	זכויות	
המעוגנות	בהסכמים	קיבוציים	על	רקע	הסכמי	
הבראה	שנדרשו	בשל	בזבזנות,	כאשר	העובדים	

המועסקים	בחוזים	אישיים	אינם	נפגעים.
עמדת העירייה: העירייה	טענה	כי	הנושא	היה	
טעון	בירור	בהליכים	הקבועים	בחוקת	העבודה,	
כי	 טענה	 וכן	 פריטטית,	 ועדה	 במסגרת	 דהיינו	
ארגון	העובדים	היה	שותף	מלא	לקליטת	עובדים	
בחוזים	אישיים	לאורך	שנים	רבות,	ידע,	הסכים	
וחתם	על	פרסום	המכרזים,	וכן	היה	שותף	להליכי	

המכרז	ולבחירת	העובדים.	
רמות	 כי	 העובדה	 בשל	 כי	 גם	 טענה	 העירייה	
הדורשות	 במשרות	 דרגה,	 דירוג	 פי	 על	 השכר,	
השכלה	או	מקצועיות	ברמה	גבוהה,	קיים	קושי	
לקלוט	עובדים	מתאימים,	וכי	סיכול	האפשרות	
של	העסקה	בחוזים	אישיים	פוגע	באפשרות	לתת	

שירות	לציבור	או	לקיימו	ברמה	הנדרשת.	

בית הדין לעבודה פסק כי: 
האפשרות להוציא עובדים מסוימים מתחולת 
חוקת העבודה  צריכה להיקבע במפורש בהוראות 
החוקה עצמה.	באשר	לזהות	הגורם	הנותן	הסכמה,	
הבהיר	בית	הדין	כי	הגם	שהצדדים	לחוקת	העבודה	
יש  המקומי,	 השלטון	 ומרכז	 ההסתדרות	 הינם	
לראות בכל מקום בו ניתנה הסכמת יו"ר ועד 
העובדים לפרסום מכרז, הכולל אפשרות להעסקה 
בחוזה אישי, כהסכמת ההסתדרות.	בית	הדין	מצא	
כי	לא	ייתכן	שלאחר	שההסתדרות	הסמיכה	את	

יו"ר	הוועד	לפעול	בשמה,	ושני	הצדדים	פעלו	לפי	
פרוצדורה	זו	משך	שנים,	תבוא	ההסתדרות	לאחר	
שיחסי	הצדדים	נקלעו	למשבר,	ותבקש	לאיין	את	

הסכמות	הצדדים.	
הובהר	כי	הסכמת	יו"ר	הוועד	בשם	ההסתדרות	
יכולה	להינתן	בכתב,	בעל	פה	או	בהתנהגות	גרידא.
לא	ניתן	לחייב	את	ההסתדרות	להמשיך	לתת	את	
אפשרות	 הכוללים	 מכרזים	 לפרסום	 הסכמתה	

להעסקה	בחוזה	אישי.	
במכרזים,	שהוצאו	בהסכמת	הוועד	ובהם	נכללה	
אפשרות	להעסקה	בחוזה	אישי,	דין	הסכמת	הוועד	
למכרז	כדין	הסכמת	ההסתדרות	להעסקה	בחוזה	
אישי,	זאת	להבדיל	מישיבת	נציג	הוועד	בישיבות	

ועדת	המכרזים	שאין	לראות	בה	הסכמה.	

שאלת	ההגנה	הארגונית	על	עובדים	בחוזה	
אישי	לא	נדונה	על	ידי	בית	הדין	הואיל	ולא	

הובאה	עמדת	העובדים	לכך.	

ב- 24 באוגוסט 2014, חייב בית הדין האזורי 
לעבודה את חברת הוט טלקום בתשלום פיצוי 
זאת	 בהתארגנות.	 פגיעה  בגין   ₪ 75,000 בסך 
זמניים	 סעדים	 למתן	 ההסתדרות	 עתירת	 עקב	
ההתארגנות	 בניסיון	 פגיעה	 למניעת	 וקבועים,	

של	טכנאי	החברה.	
ההסתדרות טענה	כי	החברה	הפרה	את	הוראות	
חוק	הסכמים	קיבוציים	תוך	ניסיונות	חוזרים	לפגוע	
החברה	 כי	 עובדיה,	 של	 ראשונית	 בהתארגנות	
להצטרף	 שלא	 עובדים	 לשכנע	 בניסיון	 פעלה	
להסתדרות,	ובכך	פגעה	בחופש	ההתארגנות.	עוד	
נטען	כי	החברה	הפרה	את	הוראות	החוק	לגבי	
חובת	ניהול	מו"מ	עם	ארגון	עובדים	פורץ,	וכי	לא	
ניתן	לייחס	להסתדרות	פגיעה	בקניינה	הרוחני	
של	הוט	או	גרימה	להפרת	חוזה	עם	לקוחותיה.	
לא	 וההסתדרות	 הואיל	 כי	 טענה	 הוט  חברת 
היוותה	ארגון	עובדים	יציג	אין	חובה	לנהל	עמה	
כי	היא	פעלה	באופן	מידתי	תוך	שימוש	 מו"מ,	
כי	 טענה	 עוד	 זכותה.	 ומימוש	 הביטוי	 בחופש	
אלימות	 פעולות	 ביצוע	 תוך	 פעלה	 ההסתדרות	
הפגנה	 ארגנה	 בהוט,	 לפגוע	 במטרה	 ואסורות	
בלתי	חוקית	וכי	לא	הייתה	כל	התנכלות	או	פגיעה	

בעובדים	מצד	החברה.	
בית הדין לעבודה מצא כי: בעקבות	ניסיון	ההתאגדות,	
בין	 לקיים	מפגשים	אינטנסיביים	 החלה	החברה	
גבוהה	מהרגיל,	 לבין	העובדים,	בתדירות	 נציגיה	
חוסר	 לרבות	 לגבי	ההתארגנות	 והציגה	עמדתה	
לעובדים	 כדאיות	המהלך	עבור	העובדים,	הצעה	
לפעול	ישירות	מול	ההנהלה	ללא	תיווך	ההסתדרות,	
וכן	הבהרה	כי	יינקטו	צעדים	נגד	עובדים	שייטלו	חלק	

בפעילות	לא	חוקית	הקשורה	להתארגנות.	
בית	הדין	הבהיר	כי	כל הבעת עמדה מצד המעסיק 
התארגנות  בזמן  אסורה  להתארגנות  ביחס 
נחרצת	 וכי	החברה	הביעה	התנגדות	 ראשונית,	
להתארגנות,	שהייתה	התערבות	פסולה	בנקודת	

זמן	רגישה,	בה	העובדים	מתלבטים	אם	להצטרף	
להתארגנות.	

כי	 החברה	 לדרישת	 גם	 התייחס	 הדין	 בית	
לביצוע	 התחייבות	 מסמך	 על	 יחתמו	 העובדים	
עבודה	כתנאי	לשיבוצם	במשמרות,	וכי	הגם	כי	
הודעת	ההסתדרות	בדבר	שביתה	צפויה	העלתה	
חשש	אמיתי	לגבי	אפשרות	להכרזה	על	שביתה	
במפתיע,	התגובה	של	הוט	להודעת	ההסתדרות	
להטיל  אלא  נועדה  ולא  מידתית  בלתי  הייתה	

אימה על העובדים השוקלים לשבות. 
הובהר	גם	כי	סירוב עובד לחתום על התחייבות 
אינו  שביתה,  החלה  בטרם  מלשבות  להימנע 
מעניק למעסיק את הסמכות להשהות את החוזה 
ולמנוע עבודה מאותו עובד משך שבוע ימים. 
נקבע גם כי נטילת רכב מעובד שסירב לחתום 
על התחייבות שלא לשבות מהווה אף היא פגיעה 
בתנאי עבודתו והינה צעד ענישתי כלפי עובד 

מבלי שהעובד שבת בפועל.	
ביחס	להפגנה	שערכו	העובדים,	במהלכה	נחסם	
ונופצו	מסכי	טלוויזיה,	 כביש	הגישה	למשרדים	
מצא	בית	הדין	כי	לא	דובר	בהתפרעות	אלימה,	אלא	
בפעילות	מינורית,	נקודתית,	אקט	סמלי	שאינו	
אירוע	אלים,	וכי	דווקא	התנהלות	הוט	שצילמה	
הייתה	 רכביהם	 ואת	 בהפגנה	 המשתתפים	 את	
המפגינים,	 העובדים	 כלפי	 ומרתיעה	 מטרידה	
כאשר	זימון	המפגינים	בנסיבות	העניין	לבירור	

משמעתי,	היה	לא	מידתי	ובלתי	סביר.	
הבירור	 מסקנות	 כי	 החברה	 להודעת	 ביחס	
המשמעתי	יפורסמו	בקרב	עובדי	החברה,	הובהר	
ניסיון	להרתיע	את	 כי	מדובר	בפעולה	המהווה	

העובדים	מלקחת	חלק	בהליך	ההתארגנות.	
הובהר	כי	משלוח הודעת ריענון נהלים והחמרה 
של נהלים קיימים בזמן ההתארגנות, אף הוא 
מהווה חלק בלתי נפרד מניסיון החברה למנוע 
החברה,	 ברכבי	 לשימוש	 ביחס	 כך	 התארגנות,	

ולהחמרת	הדרישות	לגבי	דיווחי	השעות.
בית	הדין	מצא	כי	העובדה שהוט שחררה מספר 
רב וחריג של תקני טכנאי בכיר דווקא בראשית 
לכך  אמיתי  חשד  מעלה  ההתארגנות  ניסיון 
שמדובר במהלך שהינו חלק מפעולות החברה 

בניסיון לסכל את התארגנות הטכנאים.	
בית	הדין	מצא	כי	הוט החליטה בהחלטה מושכלת 
לעצור את התארגנות העובדים, כאשר כל אחת 
כי המדובר בשיטה  מהפעולות שננקטו מעלה 

במטרה לעצור את ההתארגנות. 
ביחס	לטענות	החברה	מצא	בית	הדין	כי	תמיכה 
של עובדי הוט בקריאה לציבור הלקוחות להחרים 
לגיטימית  שאינה  פעולה  הינה  החברה  את 
הינה  ההסתדרות  וכי  העבודה,  יחסי  במסגרת 
בעלת אחריות על הפעילות הנעשית במסגרת 
ההתארגנות גם אם לא יזמה אותה.	הואיל	ולא	
נמצא	כי	נגרם	להוט	נזק	ממוני,	הובהר	כי	לא	תקום	
לחברה	זכאות	לפיצוי	בגין	הפרת	חוזה.	נדחו	גם	
ההסתדרות	 שביצעה	 עוולה,	 לגבי	 הוט	 טענות	
לפיצוי	לפי	חוק	איסור	לשון	הרע,	הפרעה	לשימוש	

במקרקעין	ומיטלטלין.	
בית הדין מצא כי הוט החליטה לנקוט בשורה 
של צעדים במטרה למנוע את ההתארגנות, הן 
כלפי חברי ועד הפעולה והן כלפי כלל העובדים, 
כאשר טענות החברה נמצאו ברובן חסרות בסיס. 
בית	הדין	קבע	כי	אין מקום לפסוק פיצוי נפרד 
בגין כל אחת מההפרות להן טוענת ההסתדרות, 
המהוות כולן חלק ממסכת עובדתית אחת.	הובהר	
כי	לצורך	פסיקת	הפיצוי	יש	לקחת	בחשבון	את	
חומרת הפגיעה בהתארגנות,	וכן	נלקחה	בחשבון	
של	 למעמד	 הגיעה	 לא	 ההסתדרות	 כי	 העובדה	
ארגון	יציג.	אשר	על	כן,	חייב	בית	הדין	את	הוט	
	₪ 	75,000 של	 בגובה	 פיצוי	 להסתדרות	 לשלם	

בצירוף	הוצאות	משפט	בסך	של	25,000	₪.	
עו"ד רעות שגיב-גרטלר

נקבעה חובת עירייה לקבל הסכמת הארגון היציג להעסקה בחוזה אישי

חיוב מעסיק בפיצוי בגין פגיעה בהתארגנות
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תל- עיריית	 הגיעה	 ההיסטורי,	 ההגרלה	 ליום	
אביב-יפו	שש	שנים	תמימות	אחרי	שקיבלה	את	
ההחלטה	להוביל	יוזמה	במדינת	ישראל,	ולגבש	
את	המודל	הראשון	לדיור	בר	השגה,	כדי	לאפשר	
לבני	מעמד	הביניים	להישאר	לגור	במרכזי	הערים.		
בהודעה	לעיתונות	שהפיצה	לשכת	דובר	העירייה	
הדבר	 בים,	 טיפה	 עדיין	 שזו	 "למרות	 הודגש:	
מהווה	סמן	עבור	ממשלת	ישראל	ומודל	שהמדינה	
ורשויות	נוספות	יכולים	לאמץ	ולייצר	כמות	ומלאי	
דירות	אשר	ישפיעו	על	שוק	הדיור	בישראל."	

171	טפסי	ההרשמה	שהוגשו,	הוגרלו	באותו	יום	
בין	77	דירות	בשני	הפרויקטים,	כאשר	הראשון,	
פרויקט	גני	שפירא	ברחוב	ראב"ד,	יועד	למשפחות	
ולשותפים,	ואילו	השני,	פרויקט	יד	אליהו	יועד	
לזוגות	וליחידים.	גם	אלה	וגם	אלה	נדרשו	לעמוד	
בקריטריונים	מוגדרים	שאישרה	מועצת	העירייה.	
אם	חפצתם	להיכלל	בין	ברי	המזל	אתם	צריכים	
שנים	 	5 במשך	 העיר	 תושבי	 היתר,	 בין	 להיות,	
יחידים	 או	 	45 גיל	 עד	 בעלי	משפחה	 ברציפות,	
מעל	גיל	27,	להיות	מחוסרי	דירה	ובעלי	הכנסה	

עד	 הראשון	 בעשירונים	 המדורגת	
השביעי.	

פרויקט גני שפירא	הינו	פרויקט	מגורים	
בניה	 ברמת	 דירות	 	69 הכולל	 מרשים,	
גבוהה	ובעיצוב	אדריכלי	עדכני.	בתחילה,	
רק	45	יחידות	מהן	הוקצו	ליוזמה	והיתר	
החופשי	 בשוק	 להימכר	 היו	 אמורות	
לבסוף	 אך	 לעירייה,	 הכנסות	 ולממש	
היצע	 את	 להגדיל	 העירייה	 החליטה	
וכל	 בעיר,	 ההשגה	 בר	 דיור	 יחידות	

יחידות	הדיור	שבפרויקט	הוקצו	לטובת	העניין.	
הרחבת	היצע	הדירות	זימן	הגרלה	נוספת	לה	הוגשו	
150	טפסי	הרשמה	לשלושה	מסלולי	משפחות:	3	
ילדים	לפחות,	2	ילדים	לפחות	וילד	אחד	לפחות,	
ילדים.	 ללא	 שותפים	 או	 לזוגות	 נוסף	 ומסלול	
הזוכים	בהגרלה	זו	נכנסו	לדירותיהם	לא	מכבר-	

באוגוסט	2014.	
העירונית	 החברה	 באמצעות	 הוקם	 הפרויקט	
'עזרה וביצרון'	ועלות	הקמתו	עומדת	על	60	מיליון	
₪	במימון	עירוני	מלא.	את	הדירות	החלו	לאכלס	
ראשוני	הזוכים	באפריל	2014.	שכר	הדירה	נקבע	
על	ידי	מועצת	העיר	ועומד	על	2,900	שקל	לדירת	
לדירת	 ו/או	 גן	 לדירת	 שקל	 ו-3,100	 חדרים,	 	3

ארבעה	חדרים.	
אדריכלית	הפרויקט,	אורית מילבואר-אייל,	שמה	
לטובת	 הפתוחים	 החללים	 תכנון	 על	 רב	 דגש	
בשכונה.	 הירוקים	 הצירים	 חיזוק	 ועל	 הקהילה	
המבנים	תוכננו	סביב	שטחים	ירוקים	פתוחים,	
ומבין	חלופות	רבות	למיקום	הבניינים	במגרש,	
נבחרה	זו	שתשמש	את	הכר	הפורה	ביותר	לשכונה	

להתפתח	כמקום	מפגש	קהילתי	ברוח	השכונות	של	
פעם.	הפרויקט,	שזכה	במקום	הראשון	בקטגוריית	
ה"בלתי	בנויים"	בתחרות	של	אדריכלות	ישראלית	
והאיחוד	האירופי	2013,	מהווה	מנוף	להתחדשות	

שכונת	שפירא.	
במעמד	ההגרלה	הראשונה	אמר	ראש	העירייה,	
קרקעות	 העניין	 לצורך	 "העמדנו	 חולדאי:	 רון 
מ-	 למעלה	 בנושא	 משקיעים	 ואנו	 עירוניות	
10%	מתקציב	הפיתוח	ומאמץ	רב	להכנת	עבודה	
מקצועית	בשיתוף	מומחים.	אני	שמח	שהגענו	ליום	
וצעירים	 ולעובדה	שעשרות	משפחות	 ההגרלה	
יוכלו	לגור	בתל	אביב-יפו	במחירים	ברי	השגה.	
אני	מצפה	מממשלת	ישראל,	שהצהירה	כי	בכוונתה	
לטפל	ביוקר	המחיה	ולהוריד	את	מחירי	הדיור,	
את	 להסיר	 הנחנו,	 אותה	 הכפפה	 את	 להרים	
הקרקעות	 את	 להקצות	 הבירוקרטיה,	 מכשלות	
ובעיקר	לחוקק	את	החוקים	הנדרשים	כדי	להסדיר	
את	החוקיות	של	דיור	בר	השגה.	זאת	כדי	שמעמד	
הביניים	הבינוני-נמוך	יוכל	לחיות	בכבוד	במדינת	

ישראל".	

חלום בר השגה
"ההגרלה הראשונה לדיור בר השגה התקיימה היום בעיר תל-אביב עבור שני הפרויקטים הראשונים 
אליהו." ויד  שפירא  בשכונות  דירות   77 הוצעו  במסגרתם  בישראל,  להשכרה  השגה  בר  לדיור 
כך דיווח העיתון 'כלכליסט' על האירוע המרגש, שהתקיים בבניין העירייה ב- 11 בדצמבר 2013.

לפעמים חלומות מתגשמים 
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שאול פרץ,	עובד	אגף	התברואה,	כמעט	17	שנה	בעיריית	תל-אביב-יפו.	מתגורר	עם	בנותיו	
התאומות	בנות	ה-	9,	ליאם	ולירז,	אותן	הוא	מגדל	בכוחות	עצמו	מאז	היו	בנות	שנה.	מסלול	
חייו	של	שאול	כאילו	נכתב	לטלנובלה	סוחטת	דמעות,	אבל	לשאול,	שמעיד	על	עצמו	כמי	שגדל	

ברחוב	ולעולם	לא	ישכח	אותו,	יש	הרבה	על	מה	להתגאות.
"נולדתי	בחצור	הגלילית	ומגיל	6	נדדתי	בין	פנימיות,	קיבוצים	ויותר	מ-	10	משפחות	אומנה",	
הוא	מספר.	"את	השירות	הצבאי	לא	סיימתי	בגלל	קשיים	עם	קבלת	המסגרת	ועבדתי	בעבודות	
מזדמנות	עד	שנכנסתי	לעירייה	כעובד	'חזות	העיר'."	אחרי	שגם	שם	לא	מצא	את	מקומו,	השתלב	
בתמיכה	ובליווי	אישי	של	משה ש"ץ,	סמנכ"ל	משאבי	אנוש	דאז,	באגף	התברואה.	"ש"ץ	הוא	
בשבילי	כמו	אבא,	עזר	לי	בהרבה	צמתים	שהגעתי	אליהם	בחיים,	ועד	היום	אנחנו	בקשר	הדוק",	
הוא	אומר.	"התחלתי	כמטאטא	רחובות	והועברתי,	אחרי	כמה	שנים,	למשאיות.	הגעתי	לאגף	
בלי	שום	מוסר	עבודה	והיו	לי	הרבה	עניינים	להתמודד	איתם	מלבד	העבודה,	כמו	הבנות.	כדי	
לגדל	אותן	הייתי	צריך	לצאת	מוקדם	ולהעדר	הרבה,	אבל	בזכות	אנשים	כמו	נתי שרעבי,	ראש	
חבל	יפו	ואבישי והבה,	רכז	התחנה,	הצלחתי	'להתיישר'.	האנשים	האלה	לא	ויתרו	עלי	ואני	חייב	
להם	הרבה."	לפני	4	חודשים	עבר	לחבל	צפון	ועשה	את	עבודתו	בלי	להתחבר	לעובדים	ולמנהלים	
בתחנה.	"יום	אחד	אבינועם עובדיה,	ראש	החבל,	לקח	אותי	לשיחה	ומאז	אנחנו	מחוברים.	הוא	

בנאדם	שיודע	לתת	כתף	ולהקשיב,	ואני	קם	בבוקר	עם	חיוך	לעבודה.	זה	נותן	כוח".
נושא	הלימודים	נכנס	לחייו	לגמרי	במקרה.	"הגעתי	לארגון	העובדים	לקחת	הלוואה,	ושם	נתקלתי	
בענבר סרפר,	מנהלת	המכללה,	והתחלנו	לדבר.	ענבר	ניסתה	לשכנע	אותי	לעשות	גמול	א',	ואני	שכל	חיי	שנאתי	את	בית	הספר,	הסברתי	לה	שאני	לא	בנוי	
לזה	וגם	מוגבל	בגלל	גידול	הבנות.	ענבר	לא	ויתרה,	הבטיחה	לעזור	בכל	מה	שתוכל	וסיכמה:	אתה	חייב."	ענבר	היא	חברה,	היא	נתנה	לי	גב	ותחושה	שאני	יכול	
להיעזר	בה	תמיד	וברגעים	הכי	קשים	היא	הייתה	שם	בשבילי.	הבנות	שלי	קוראות	לה	'המלאך'.	אם	לא	העירייה	וכל	האנשים	הטובים	שפגשתי	בדרך,	לא	הייתי	
מצליח	להחזיק	את	העבודה,		את	הלימודים	וגם	לא	את	הבנות.	לפעמים	אני	קורא	להן	'הבנות	של	עיריית	תל-אביב'	כי	כל	מי	שתמך	בי	מכיר	אותן	ומחבק	

אותן.	אם	לא	הייתי	מקבל	את	התמיכה	הזו	לא	הייתי	מצליח	להתרומם.	למדתי	שהעבר	לא	משנה,	משנה	רק	לאן	הבנאדם	רוצה	להגיע."	
את	גמול	א'	הוא	סיים,	"למרות	שאף	אחד	לא	האמין,	כולל	אותי",	שאול	צוחק,	ועכשיו	הוא	חושב	על	גמול	ב'.	"בהתחלה	זה	היה	בשביל	התוספת	בשכר,	אבל	
היום	אני	מרגיש	שזה	משהו	שאני	רוצה	בשבילי.	השקעתי	והצלחתי	למרות	הקושי,	ואני	מרגיש	שאני	יכול.	אני	מודה	לאלוהים	על	הכוח	שלי,	ואני	מרגיש	שאני	
רוצה	לעשות	משהו	למען	אחרים	בהתנדבות,	אולי	עבור	נערים	במצוקה.	מהניסיון	שלי	אני	יודע	שצריך	לתת	אוזן	קשבת	גם	לאנשים	שלא	חושבים	שהם	

מסוגלים	למשהו.	דווקא	אלה	יכולים	להפתיע".	

עם  קשיים  בגלל  אם  בין  גבוהה,  ולהשכלה  ללימודים  וזמן  מקום  היה  לא  חייהם  במסלול 
מכללת  בפניהם  שהביאה  ההזדמנויות  בזכות  אבל  ועוד.  חיים  סגנון  קיומיות,  בעיות  מסגרת, 
שלהם,  החזק  הרצון  וכוח  הדרך  באמצע  טובים  מאנשים  שקיבלו  הדחיפה  העובדים,  ארגון 
כבוד  להם  תנו  תואר.  ואפילו  גמולים  קורסים,  של  סיום  בתעודות  בגאווה  מנופפים  היום  הם 

B.A  בכוח הרצון

דוד כהן,	בן	62,	עובד	בעירייה	מאז	שהשתחרר	משירותו	הצבאי,	וסוגר	41	שנים	באגף	שפ"ע.	
"בזמנו	לא	הייתה	מודעות	גבוהה	לכל	נושא	הלימודים	וההשכלה,	אז	לא	השקעתי	בכך	יותר	מדי.	

השלמתי	בבית	הספר	תשע	שנות	לימוד	והמשכתי	במסלול	החיים",	הוא	מספר.	
לפני	שנה	וחצי	החליט	דוד	להשלים	את	השכלתו	באמצעות	מכללת	ארגון	העובדים,	ומיד	אחר	
כך	פנה	ללימודי	גמול	א'	ולימודי	שלטון	מקומי	לגמול	ב'.	"התחלתי	ללמוד	בזכות	המנהל	שלי	
בזמנו,	מאיר כהן.	זה	לא	קל	להתחיל	ללמוד	אחרי	כל	כך	הרבה	שנים,	אבל	המשכתי	בעידוד	

החבר'ה	מארגון	העובדים	ומהמכללה."
נראה	כאילו	דוד	נדבק	בחיידק	ובימים	אלה	הוא	ממשיך	ולומד	בשעות	אחר	הצהריים	קורס	
אנגלית	וקורס	מחשבים.	"לא	נגמר	לי	החשק",	הוא	אומר.	"כל	עוד	אני	יכול	להמשיך	אלמד.	

בעוד	ארבע	שנים	אני	עתיד	לצאת	לפנסיה,	ואז	יהיה	לי	גם	זמן	לנכדים".	
בהנהלת	האגף	וחברי	ועד	האגף	מפרגנים	לדוד	על	ההשקעה	והמאמץ:	"דוד	עובד	באגף	במחלקה	
לשיפור	רחובות	ואתרים	יותר	מ-	4	עשורים.	הוא	עובד	חרוץ	ומסור,	הנענה	לכל	משימה	בחיוב	
גם	כאשר	הוא	 ותמיד	משרה	אוירה	טובה.	 דוד	מגלה	מסירות,	נאמנות	 ועם	הרבה	תרומה.	
מסיים	יום	עבודה	עמוס	ומלא	מטלות	ומשימות,	הוא	מתפנה	רענן	ומלא	רצון	ללמוד	ולסיים	

את	לימודיו	בהצטיינות."
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יעקב מיטרני,	בן	55,	נשוי	ואב	לשניים,	עובד	בעירייה	משנת	2005.	את	דרכו	בעירייה	החל	כאיש	
אחזקה	בפנימייה	עירונית,	וכיום	משמש	רכז	מצאי	גני	ילדים	במחלקה	להצטיידות	ואספקה	באגף	
משאבי	חינוך.	לכאורה,	אין	בכך	דבר	מרגש,	אבל	צריך	להבין	שיעקב	התחיל	את	חייו	המקצועיים	
בעירייה	בגיל	מאוחר	יחסית	ועם	רקע	מקצועי	שונה	בתכלית.	עד	אז	עבד	כמנהל	באולם	אירועים,	

ועבד	בשעות	הערב	והלילה.	בקיצור,	מהפך.		
השינוי	בחייו	חשף	אותו	לאפשרות	שעמדה	בפניו	-	לרכוש	השכלה,	והוא	לא	פספס	את	ההזדמנות.	
"לקח	זמן	עד	שנחשפתי	למגוון	הקורסים	והמסלולים,	שמכללת	ארגון	העובדים	מציעה	לעובדים,	
וכששמעתי	על	הקורס	לשלטון	מקומי	החלטתי	לתת	גז	ולקחת	את	הדברים	ברצינות",	מספר	יעקב.	
"התחלתי	את	הלימודים	לגמול	א'	ובמקביל,	לקראת	השלמתם,	התחלתי	את	לימודי	שלטון	מקומי	
לגמול	ב'.	תוך	כדי	כך	רציתי	מאוד	להמשיך	לתואר	ראשון,	ומאחר	שלא	הייתי	היחיד,	התקבצנו	

כמה	חבר'ה	ופנינו	למכללה	בבקשה	לפתוח	כיתה	ללימודי	תואר".	
אחרי	זמן	מה	קיבלו	את	ההודעה	המרגשת	על	פתיחת	הלימודים	במכללה	לתואר	ראשון.	"צריך	
להודות	לכל	מי	שתמך	ברעיון	והפך	אותו	לאפשרי",	אומר	יעקב.	"לרמי בן-גל, קובי אשכנזי, 
ענבר סרפר ולהנהלת העירייה.	כולם	נתנו	שכם	להצלחת	היוזמה	והיא	אכן	הצליחה	בגדול.	כולי	

תקווה	שיהיה	לזה	המשך".
גם	עבור	הסטודנט	הכי	חרוץ	השלמת	לימודי	גמול	א',	גמול	ב'	ותואר	ראשון	בפרק	זמן	של	חמש	וחצי	
שנים,	היא	אתגר	לא	פשוט.	על	אחת	כמה	וכמה	כשמדובר	במי	שסיים	את	לימודיו	לפני	35	שנים.	
"סיימתי	השכלה	תיכונית.	כמו	רבים	לא	התמדתי	בלימודים,	וכתלמיד	בבית	הספר	הנושא	אף	פעם	לא	היה	בראש	מעייני."	מודה	יעקב.	"כשהשתחררתי	מהשירות	
הצבאי	הוצאתי	בגרות	במתמטיקה	בלבד	וסגרתי	מבחינתי	את	עניין	הלימודים.	כשהבנתי	שבעירייה	אני	יכול	להעמיק	ולהרחיב	את	ההשכלה	שלי,	הרגשתי	

שניתנה	לי	הזדמנות	לעשות	משהו	שלא	התאפשר	לי	לפני	כן."
את	לימודי	התואר	עצמם	מתאר	יעקב	כחוויה	מעצימה.	"הלימודים	הקנו	לי	ידע	עצום	וכלים	להבין	הרבה	מאוד	נושאים	ותחומים.	נהניתי	מהם	ומהתמיכה	
הכיתתית	הגורפת	שבלעדיה	היה	קשה	מאוד	להצליח.	היו	שם	חבר'ה	נפלאים	וכולם	עמדו	מאחורינו	ודחפו	אותנו	להצלחה	לאורך	כל	שלוש	שנות	הלימודים".	
הלימודים	בחייו	של	יעקב	הפכו	להיות	יעד	מרכזי	בחשיבותו.	אשתו	בעלת	תואר	ראשון	ואת	התואר	השני	שלה,	במינהל	עסקים,	סיימה	שנה	לפני	שהתחיל	
את	התואר	שלו.	את	בניהם	הם	מעודדים	ודוחפים	ללימודים	גבוהים.	"אנחנו	מאמינים	כי	עתידו	של	אדם	תלוי	במה	שיש	לו	להציע	בשוק,	ומי	שלא	לומד	דורך	

במקום	ויהיה	לו	קשה	להשתלב	בכל	תחום	בחיים."	הוא	מסביר.	
"מהניסיון	שלי	אני	ממליץ	לכל	אדם	–	להעז	ולא	לפחד.	צריך	להתמיד	ולהשיג.	אם	יש	רצון	ויש	יכולת	צריך	לגייס	מוטיבציה	ולהגיע	ליעד.	בחיים	תמיד	חשוב	

שיהיה	רצון	לדעת,	להתקדם	ולהיות	בעניינים".	

אביבה מרדכי,	סייעת	חינוך	מיוחד	בגני	הילדים	זה	14	שנה,	אמא	לשלושה	–	הבכור	בן	30,	מסיים	
לימודי	עיצוב	תעשייתי,	האמצעית	בת	29,	סיימה	לימודי	משחק	ומתחילה	ללמוד	ליצנות	רפואית	

והצעיר,	בן	11,	התחיל	השנה	את	לימודיו	בכיתה	ו'.	
אביבה	היא	אשת	אשכולות.	אישה	רב	תחומית	לכל	דבר	ועניין.	חוץ	מהיותה	סייעת	בגן	חינוך	
מיוחד,	שימשה	גם	כמזכירה,	מדריכה	לריקודי	עם,	עבדה	בטלמרקטינג	ולמדה	הנהלת	חשבונות.	
"אני	טיפוס	שאוהב	מאוד	ללמוד",	היא	מספרת,	"וגם	הילדים	שלי	כמוני,	כולנו	אוהבים	מסגרות	
לימודיות,	צמאים	לידע,	תמיד	מחפשים	כיוונים	מגוונים,	ולא	משעמום	אלא	להיפך	מתוך	עניין".	
בימים	אלו	אביבה	לומדת	לגמול	א'	ולגמול	ב'	במקביל.	בדצמבר	היא	צפויה	לסיים	את	הגמול	
הראשון	וחודשיים	לאחר	מכן	תסיים	את	השני.	נדמה	כאילו	הלימודים	הם	הפוקוס	העיקרי	בחייה	

של	אביבה,	אבל	לנקודה	זו	בחיים	הגיעה	אחרי	התמודדויות	לא	פשוטות	כלל.	
"את	הגמולים	המקבילים	אני	עושה	אחרי	שאיבדתי	300	שעות	לימוד	עקב	תקופה	קשה	שעברתי	
סביב	מחלתו	של	בני,	שלא	אפשרה	לי	להשלים	את	מכסת	השעות	בתקופת	הזמן	הנדרשת,	ויש	
קשיים	ודילמות	אחרות	שאני	מתמודדת	איתן	שנים,	כמו	מצבנו	הסוציו-אקונומי.	תמיד	שמתי	את	
עצמי	אחרונה	–	קודם	הבית,	אחר	כך	הילדים	ולבסוף	אני.	החיים	מתחת	לקו	העוני	לא	מותירים	
לך	הרבה	ברירות,	אבל	אני	מאוד	חרוצה,	והפעם,	בעניין	הלימודים,	בחרתי	לשים	את	עצמי	קודם."
"ממש	התמכרתי	ללימודים"	מספרת	אביבה.	"אני	משננת	חומר,	מתכוננת	למבחנים	ומבינה	
היום	הרבה	יותר	מהנעשה	סביב.	כשיודעים	ומבינים	איך	הדברים	עובדים,	יש	פחות	כעסים."	

סל	מלא	של	דברים	טובים	זימנו	לאביבה	הלימודים:	"הכרתי	חברות	לכל	החיים,	
שיפרתי	את	הזיכרון	שלי,	קיבלתי	הזדמנות	להתקדם	לאחוזי	משרה	גבוהים	
יותר,	וזכיתי	בידע	רב	שהוא	גם	כוח	לחיים	האישיים,	למשל	כשמנהלים	שיחה	

עם	בנאדם	אחר."
ודבר	טוב	נוסף	הזדמן	לה	לחוות	–	חזרה	בזמן	לתקופת	נעוריה.	"במסגרת	גמול	
א'	לא	תמיד	מתחברים	לכל	הקורסים",	מספרת	אביבה.	"אבל	הקורס	בכתיבה	
היה	אחד	המעניינים	והמרתקים	ביותר	שעשיתי.	כנערה	כתבתי	הרבה	שירים,	
וגם	למדתי	עריכה	לשונית	וכתיבה	יצירתית,	וזה	החזיר	אותי	אחורה	ומילא	

אותי	סיפוק	רב."		
"היום,	אחרי	כל	הקשיים	ועם	כל	ההתמודדויות,	אני	מרשה	לעצמי	לחייך.	אני	
מאמינה	בעצמי	ומתכננת	לסיים	את	הגמולים	ואחר	כך	להגשים	עוד	חלום	–	

תואר	ראשון	במכללה."		

חרפית / אביבה מרדכי
אבני נגף רבים

מהקיץ אל החורף
כמים המה

חוצצים בעקשנות מתמדת
איך ניתן לדללם

כחרולות חרולות
מבין אבני הנגף
גדלים בקשיות
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והחרפית אשר
נחה עליהם

מגלה כי זבה דם היא
נפלה קורבן

ולפתע מאפילים השמים
רוח נושבת
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עדיין לא נגועה

נכנסת אל דלתות השמים
ונחה בשלווה...
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פורסם בעיתונות

ולא  מחויבים  לא  העובדים  רוב  כיום 
בישראל  רק  לא  בעבודתם.  משקיעים 
הייעוץ  חברת  של  מחקר  בעולם.  גם  אלא 
 ,2013 ב-  והסתיים   2009 ב-  שהחל  גאלופ, 
בהשתתפות 25 מיליון עובדים מ- 142 מדינות, 
מראה שעובדים מקוטלגים לשלוש קטגוריות: 
"באים לעבוד", "באים לעבודה" ו"באים להרוס". 
בכל חברה, בכל מקום בעולם נמצאים עובדים 
משלושת הקטגוריות. ההבדל הוא במינון שלהם. 
לעבוד	 מחויבים	 לעבוד	 שבאים	 העובדים	
מחויבים	לעבודה,	משקיעים	בה	ותפוקתם	גבוהה	
ב-	70%	מהעובדים	שבאים	לעבודה.	העובדים	
שבאים	לעבודה	מגיעים	כדי	להעביר	את	הזמן.	
הם	לפעמים	משקיעים	ולפעמים	לא,	אבל	בעיקר	
עושים	את	המינימום	כדי	שלא	יפוטרו.	העובדים	
לוקחים	 היו	 שאם	 עובדים	 הם	 להרוס	 שבאים	
יום	חופש	או	לא	היו	מגיעים	לעבודה,	החברה	

היתה	מרוויחה.	
עובדים	אלה	הורסים	בדברים	הקטנים,	כמו	
לדבר	עם	עובדים	אחרים	במקום	לתת	להם	לעבוד;	

ובדברים	הגדולים,	כמו	גניבה.	
גרוע.	 בעולם	 העובדים	 מצב	 על	 הנתונים	
במחקר	של	גאלופ	נמצא	שהממוצע	העולמי	של	

העובדים	המחויבים	הוא	13%	בלבד,	63%	באים	
לעבודה	ובאים	להרוס.	בארה"ב	המצב	טוב	הרבה	
יותר:	29%	מגיעים	לעבוד,	53%	באים	לעבודה	ו-	
18%	באים	להרוס.	בישראל,	לעומת	זאת,	המצב	
	73% לעבוד,	 באים	 	5% רק	 המחקר,	 לפי	 קשה.	

באים	לעבודה	ו-	22%	באים	להרוס.	
תחשבו	על	הנתונים.	נניח	שיש	אופניים	עם	
עשרה	מושבים.	בישראל,	אחד	הרוכבים	מדווש	
בכל	הכוח,	שניים	לוחצים	על	המעצור,	שבעה	פעם	
מדוושים	ופעם	לא.	כמה	מהר	יתקדמו	האופניים?	
האם	זה	מפתיע	שישראל	נמצאת	באחד	המקומות	
האחרונים	בתפוקה	בין	מדינות	OECD?	ממש	לא.
למה	כל	כך	מעט	עובדים	משקיעים,	מחויבים	
ומרוצים	מעבודתם?	התשובה	קשורה	למנהלים.	
מחקר	של	חברת	הייעוץ	company	&	bain	מ-	
2013	מצא	ש-	70%	ממחויבות	העובדים	קשורה	
אומרים	 בכדי	 לא	 שלהם.	 הישירים	 למנהלים	

"עובדים	באים	לארגון	אך	עוזבים	מנהלים".
לפי	 טוב.	 לא	 המצב	 המנהלים	 בקרב	 גם	
המחקר,	82%	מהמנהלים	לא	מתאימים	לתפקידם.	
למעשה,	רק	ל-	1	מתוך	10	מועמדים	לתפקיד	ניהול	
יש	את	הכישורים	הדרושים	כדי	ליצור	מחויבות	
ומוטיבציה	בקרב	עובדים.	רק	תחשבו	כמה	מנהלים	

מצוינים	היו	לכם	בקריירה	שהייתם	עושים	את	
הכל	בשבילם	וכמה	מנהלים	לא	טובים	היו	לכם	

שגרמו	לבוא	לעבודה	ולא	לעבוד.
את	 מקדמים	 לא	 מתאימים	 לא	 מנהלים	
האנשים	הנכונים.	הקידום	נעשה	לפי	ביצועים	ולא	
לפי	כישורי	ניהול.	קחו	קבוצת	עובדים	שמתוכה	
רוצים	לקדם	מישהו	לתפקיד	ראש	צוות.	את	מי	
בוחרים?	את	זה	עם	התפוקה	הגבוהה	ביותר,	לא	
את	האדם	עם	כישורי	הניהול	הטובים	ביותר.	ככל	
שעולים	בסולם	הדרגות,	הפוליטיקה	והקשרים	
מהביצועים	 יותר	 משמעותיים	 להיות	 נהפכים	

וכמובן	מכישורי	הניהול.	
עובדים	באים	לעבוד,	באים	לעבודה	או	באים	
ומנהליה.	 החברה	 להתנהלות	 בהתאם	 להרוס	
מהעובדים	 	60% בעולם,	 המצטיינות	 בחברות	
באים	לעבוד.	חברות	אלה	נמצאות	באופן	קבוע	
ברשימת	החברות	שהכי	טוב	לעבוד	בהן.	חברות	
אלה	לא	מבדלות	עצמן	בשכר	ובונוסים	–	אלא	הן	
מבדלות	את	עצמן	בהתנהגות	וביחס	של	המנהלים	

כלפי	העובדים.	

הישראלים באים לעבודה, לא לעבוד

הכותב הוא מרצה בכיר במרכז
ללימודים אקדמיים )מל"א(

TheMarker  |  יום	שלישי	י"ב	בסיון	תשע"ד	10.6.2014

שוק העבודה  נדב גולדשמידט
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משלחת מקצועית

ב-	14	ביוני	חזרו	לארץ	25	נציגי	הנהלת	ארגון	
העובדים	והמרכז	הרפואי	תל-אביב,	נציגי	ועדים,	
יצאו	 אשר	 ההסתדרות,	 ונציגי	 מזכירות	 חברי	
כמשלחת	מקצועית	לשתי	הערים	הגדולות	ביוון-	

סלוניקי	ואתונה.	

יוון	נחשבת	לערש	התרבות	המערבית	ושרידים	
רבים	 ארכיאולוגים	 באתרים	 למצוא	 ניתן	 לכך	
ברחביה,	היא	מבורכת	גם	בנופים	הרריים,	ערים	
עתיקות,	כפרים	ציוריים,	מנזרים	מבודדים,	איים	
מלאי	 אנשים	 שמש,	 שטופי	 ים	 חופי	 קסומים,	
שמחה,	אוכל	נפלא,	מוסיקה	יוונית	והרבה	אוזו.	
היעדים	המושכים	 זהו	אכן	אחד	 תיירים,	 עבור	
והמבוקשים	בעולם,	אבל	בשנים	האחרונות	עבור	

אזרחי	יוון	החיים	זה	לא	בדיוק	טברנה.	

צנע,	 ולמשטר	 למיתון	 יוון	 נכנסה	 	,2009 ב-	
הקשה	 הפגיעה	 עמוק.	 כלכלי	 משבר	 בעקבות	
גבוהה,	 אבטלה	 בהן:	 סיבות,	 ממגוון	 נבעה	
במשק	 תחרות	 חוסר	 מסורבלת,	 ביורוקרטיה	

ורמת	שחיתות	גבוהה.	השבר	הגיע	לרחובות	עם	
הפגנות	והתפרעויות	אלימות,	שאף	גבו	חיי	אדם.	
במטרה	 גזרות,	 שורת	 על	 הורתה	 כשהממשלה	
מיליארד	 	130 מ-	 יותר	 של	 סיוע	 חבילת	 לקבל	
יורו	מהאיחוד	האירופי,	החלו	גם	שביתות	ארוכות	
במגזרים	רבים.	על	כך	נוספו	מאות	עסקים	וחברות	
ציבוריות	שקרסו	ושיעור	אבטלה	שהגיע	לשיא	

של	כ-	27%	באפריל	2013.	

במציאות	קשה	זו	פגשה	המשלחת	התל-אביבית	
את	ראש	עיריית	סלוניקי,	יאניס	ווטאריס,	וכן	את	
מנהל	אגף	המחזור,	מנהלת	משאבי	אנוש	ונשיא	
ארגון	העובדים	של	העירייה.	כחלק	מהביקור	בעיר	
התלוו	חברי	המשלחת	לאדריכל	העיר	לסיור	לאורך	
נפגשו	 הטיילת	החדשה	שהוקמה	בה.	באתונה,	
חברי	המשלחת	במבנה	היפה	בו	שוכנת	העירייה,	
עם	יו"ר	ארגון	העובדים	של	עיריית	אתונה	ו-	16	
נציגי	ועדים	שונים.	המארחים	שיתפו	את	הנוכחים	

במצבה	של	עיריית	אתונה:

	3.75 מ-	 יותר	 מתגוררים	 אתונה	 במטרופולין	
אותה	 שמתפעלת	 ובעירייה	 תושבים,	 מיליון	
לאחר	 זאת	 בלבד,	 עובדים	 	7,500 כיום	 עובדים	
פיטורים	של	כ-	4,000	עובדים	בשנים	האחרונות.	
עובדי	 של	 שכרם	 קוצץ	 האחרונות,	 בשנתיים	
העירייה	ב-	40%,	רבים	פרשו	לפנסיה	וגם	שכר	
עובד	 של	 ממוצעת	 משכורת	 הופחת.	 הפנסיה	
עירייה	עומדת	כיום	על	כ-	900	יורו	ושכר	מנכ"ל	

על	1,800	יורו.	

אורנה אבידן,	מזכ"לית	ארגון	העובדים:	"פגשנו	
מדינה	במשבר	כלכלי	ועובדים	שזכויותיהם	ותנאי	
עבודתם	נפגעו	קשות.	למדנו	שלארגוני	העובדים	
ביוון	אין	שום	יכולת	השפעה	מלבד	ארגון	שביתות,	
שיתופי	 ועל	 ההישגים	 על	 גאווה	 מלאי	 וחזרנו	
הפעולה,	המתקיימים	בין	ארגון	העובדים	לעירייה,	
שכל	מטרתם	היא	מתן	שירות	איכותי	לתושבים	

ושיפור	רווחתם	של	העובדים".		

חלון לים התיכון 
חברי  מאוד.  מוגבלים  והשפעתם  שכוחם  עובדים  וועדי  מפוטרים  עובדים  הקיצוצים,  חרב  תחת  רשויות 
ביוון,  הגדולות  הערים  בשתי  המוניציפלית  ההתנהלות  על  ולמדו  הכירו  ולאתונה  לסלוניקי  המשלחת 
המתמודדת עם משבר כלכלי חריף ומתמשך. לצד זאת, גם ספגו את האווירה הים תיכונית, נהנו מהנופים 

ומהאתרים הייחודיים, ומובן שלא ויתרו על מטעמי המטבח היווני 

חברי המשלחת

יו"ר ארגון העובדים
עם ראש עיריית סולוניקי
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על	 השוכנת	 לפורטוגל	 "פגסוס":  חברת  מדריך  עמיקם,  בצלאל  מדברי	
שפת	האוקיינוס	האטלנטי	היה	במשך	שנים	רבות	דימוי	של	ארץ	נחשלת.	
המעצמה	האדירה,	שליטת	הימים,	שממנה	יצאו	חלוצי	הים	הפורטוגלים	
עצמה.	 בתוך	 והתכנסה	 התכווצה	 חדשים,	 עולמות	 אירופה	 לבני	 לגלות	
מושבותיה	באפריקה,	אמריקה	הדרומית	ואחרונת	מושבותיה,	מקאו,	נפרדו	
ממנה,	חלקן	לאחר	מאבק	מר	שהקיז	הרבה	דם	בניה.	מהפאר	האימפריאלי	
יבשת	 במדינות	 המערבית	 פורטוגל,	 בלבד.	 זיכרונות	 נותרו	 העבר	 של	
נוהרים	 תיירים	 מיליוני	 מחדש".	 ל"גילוי	 האחרונה	 בעת	 זוכה	 אירופה,	
לארץ	היפה	והשלווה	הזאת	וממש	מתאהבים	בעם	הנחמד	והאדיב	שחי	
בה.	ספרד,	המתחרה	הגדולה	שלה	על	לב	התייר,	חובקת	אותה	משלושת	
עבריה	ומתבוננת	בכוכב	העולה	של	אחותה	לאי	האיברי	עם	זיק	של	קנאה.
פורטוגל	היא	אחת	המדינות	העתיקות	באירופה	וקיימת	כמדינה	עצמאית	
מאז	המאה	ה-12	כשהיא	שומרת	על	גבולותיה	זולת	פרק	זמן	של	שישים	

שנה	בהן	סופחה	לספרד.

סוד	קסמה	של	פורטוגל	טמון	בשמירת	צביונה	הייחודי	מימי	הביניים,	היא	
עריה	 היסטוריים,	מתגאה	בסמטאות	הפתלתלות	של	 מבורכת	באתרים	
הגדולות:	ליסבון,	פורטו	וקואימברה,	במחוזות	הכפריים	שלה	ובעיירות	
הדייגים	הציוריות	שלחופי	האוקיינוס,	שם	ניתן	לפגוש	בדייגים	המגוללים	
רשתות	ובנשותיהם	הצועדות	כשסל	על	ראשן.	פורטוגל	משתבחת	במטעמים	
המגוונים	של	מטבחה,	כשגולת	הכותרת	הם	הסרדינים	ופירות	הים	למיניהם.	

בני	פורטוגל	הם	יורדי	ים	מובהקים	והדג	עולה	על	כל	שולחן.

מעלה	נוספת	היא	הריביירה,	שנושקת	לחוף	הים	ומשובצת	במקומות	נופש	
הכובשים	את	לב	האורחים	המגיעים	אליהם	מכל	העולם.

השער	לפורטוגל	היא	בירת	המדינה,	ליסבון.	העיר	היפה,	ליבה	של	המדינה,	
משתרעת	משני	צדי	הנהר	רחב	הידיים,	טאג'ו,	שהשפך	שלו	לים	יוצר	אגם	
רחב	ידיים.	בשנת	1755	זעזעה	את	העיר	רעידת	אדמה	קשה	שכמעט	החריבה	
אותה	כליל.	את	שיקומה	המהיר	יש	לזקוף	לזכותו	של	המרקיז	פומבל	שבנה	
עיר	חדשה	שאמנם	חלקים	ממנה	נראים	היום	כישנים.	בפרבר	בלם,	הלא	

היא	בית	לחם	בשפת	המקום,	נמצאים	הכנסיה	ומנזר	הירונימוס.	אתר	חובה	
זה	מצטיין	בגילופי	אבן	ועיטורים	יפים	שהורה	לעשות	המלך	מנואל	והם	
מנציחים	את	תפארת	העבר.	בכנסיה	קברו	של	וסקו	דה	גמה,	מגלה	המזרח	
הרחוק	וקברו	של	המשורר	הלאומי,	קומייש.	בטווח	קצר	משם	מתנשאת	
אנדרטת	מגלי	העולם	שהוקמה	במלאת	שלוש	מאות	שנים	לעידן	הזוהר	
הגיעו	הספנים	 ברצפה	חקוקים	שמות	המקומות	שעדיהם	 פורטוגל.	 של	
הפורטוגזים	הנועזים.	משיק	לה	מגדל	בלם	המבוצר.	שרשרות	ברזל	שנמתחו	
ממנו	לחוף	הנהר	נועדו	לחסום	בעת	חירום	כניסה	מהים	למוצא	הנהר.	גשר	
בעל	מספר	נתיבים	מקשר	את	שני	חלקי	הכרך.	במרומי	הגבעה	ממזרח	לעיר	

מתנוססת	מצודת	סאנט	ג'ורג'.	הנוף	הנשקף	ממנה	מרהיב.

את	הרובע	היהודי	לשעבר,	אלפמה,	אין	להחמיץ.	שיטוט	בסמטאות	ובחודריה,	
רחוב	היהודים,	מותיר	משהו	מניחוח	העבר	שלא	ישוב	עוד.	בלילה	נפתחים	
בליסבון	בזה	אחר	זה	מועדוני	הפאדו	בהם	נשמעת	שירת	הפאדו	רווית	
הגעגועים	והעצב	הספוגה	ברוח	הפורטוגלית.	למבקשי	המודרניות	בפאתי	

ליסבון	מצוי	מתחם	תערוכת	האקספו	העולמית	ששווה	ביקור.	

שרון:	"אני	מזמינה	אתכם	להצטרף	ליעד	המיוחד	הזה	בעתיד".

שרון אילון - טובי, מנהלת העמותה: "לא בכדי שלחנו מספר קבוצות לפורטוגל.
זו השנה השנייה שהעמותה לנופש ופנאי מוציאה קבוצות כאשר היד עוד נטויה 

והעובדים חוזרים עם טעם של עוד"

פורטוגל היפה והשלווה

"פורטוגל	–	גן	עדן	לחובבי	יין	טוב,	דגים	ומאכלי	ים,	נופים	
מדהימים	ואנשים	לבבים.

תודה	רבה	על	בחירת	היעד	החדש.	מסלול	שהתחיל	מליסבון,	
ממשיך	צפונה	עד	פורטו	לאורך	קו	החוף	של	פורטוגל.	היה	
מעניין,	מרתק	ונשאר	טעם	של	עוד.	תודה	לארגון	שדואג	

לפנק	ולפנק	את	העובדים."

סטלה קוטייב, שהצטרפה לטיול בפורטוגל:
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מדברי	אילן טלמון, מדריך טיולים מאורגנים לאיסלנד, חברת "פגסוס": 
בתקופה	האחרונה	אנו	עדים	לדיון	ציבורי	גובר	על	הדרת	נשים	מהמרחב	
הציבורי	במדינת	ישראל.	נדמה	לעיתים	כאילו	הזמן	הולך	קדימה	ואילו	אנו	

הולכים	אחורה	במובנים	מסוימים	מבחינת	צדק	ושוויון.	

בסקר	נרחב	שפורסם	בספטמבר	2011	בודק	המגזין	"ניוזוויק"	היכן	המקום	
הטוב	ביותר	לאישה	לחיות	בעולמנו	מתוך	בדיקת	פרמטרים	של	רפואה,	
חינוך,	כלכלה,	פוליטיקה	ומשפט.	מדינת	ישראל	הגיעה	בדירוג	הכללי	למקום	
ה-	51	שאותה	מקדימות	מדינות	רבות	אותן	אנו	רואים	כנחותות	מאיתנו.	
יחד	עם	זאת,	ברצוני	לסקור	את	מעמד	האישה	דווקא	במדינה	שכבשה	את	

ראש	הטבלה	והיא....	איסלנד.

למרכזיות	והחשיבות	של	הנשים	האיסלנדיות	אנו	מוצאים	תיעוד	מראשית	
ההיסטוריה	של	האי	הוולקני	שמצוי	במרכז	האוקיינוס	האטלנטי.	המורשת	
הסאגות	 בשלל	 מתוארת	 הראשונים	 המתיישבים	 שהשאירו	 הכתובה	
הנפלאות	שנכתבו	באי	במאות	ה-12	עד	המאה	ה-14.	בסיפורים	הללו,	חלקם	
מיתולוגיים	וחלקם	היסטוריים,	תופסות	הנשים	הוויקינגיות	הראשונות	
של	האי	מקום	של	כבוד.	נשים	אלו,	שהגיעו	יחד	עם	בעליהן	ומשפחותיהן,	
דאגו	לניהול	משק	הבית,	העדרים,	גידול	הילדים	ותחזוקת	החוות,	בעוד	
הגברים	היו	יוצאים	למסעות	דיג	בים	או	נעדרים	מהבית	לתקופות	ארוכות	
למטרת	דיונים	בפרלמנט.	לא	פלא	שלנשים	הוויקינגיות	יצא	מוניטין	של	
כל	 עם	 להתמודד	 היכולות	 רב,	 ונפשי	 פיסי	 כוח	 בעלות	 נשים"	 	- "סופר	
לאמותיהן	 גאות	 צאצאיות	 כיום,	 באיסלנד	 הנשים	 בפניהן.	 שניצב	 מה	
הוויקינגיות,	ממשיכות	במסורת	זו	ונהנות	לחיות	במדינה	אשר	כל	הזמן	

מתקדמת	וחותרת	לעבר	שוויון	מלא	בין	המינים.	

כבר	בשנת	1915,	כאשר	איסלנד	עוד	הייתה	תחת	חסות	המלך	הדני,	קיבלו	
הנשים	האיסלנדיות	זכות	בחירה	שווה,	ובכך	התמקמה	איסלנד	כמדינה	

השישית	בעולם	המעניקה	זכות	זו	לנשותיה.	
נשים	רבות	נושאות	היום	בתפקידי	מפתח	באי:	בממשלה,	בפרלמנט,	ראשי	
ערים	ועיריות,	מנהלות	ומובילות	כולן	בתפקידן	את	המהפכה	וההתקרבות	
המתמדת	לשוויון	בין	המינים.	לטענתן,	הניהול	הגברי	רק	הביא	את	המדינה	

על	סף	פשיטת	רגל	במשבר	הכלכלי	הגדול	שפקד	את	האי	בסוף	2008.

הנשים	באיסלנד	לא	מחליפות	את	שם	משפחתן	כאשר	הן	נישאות,	כחלק	
מהשיטה	הפטרונומית	שרווחת	באי,	חוקים	סוציאליים	רבים	גם	כן	נחקקו	
כ-9	 שניתנת	 לידה	 חופשת	 וביניהם	 לשוויון	 הנשים	 את	 לקדם	 מנת	 על	
חודשים	בתגמול	של	80%	מהשכר	טרם	הלידה,	נשים	חד	הוריות	שמקבלות	
הטבות	ותמיכה	רבה	מהמדינה	על	מנת	גם	לגדל	את	ילדיהן	וגם	להישאר	

עם	"הראש	מעל	למים".	

ביולי	2010	נעשה	עוד	צעד	גדול	ומשמעותי	באיסלנד	כאשר	כל	מועדוני	
החשפנות	במדינה	נסגרו	והדבר	הוצא	אל	מחוץ	לחוק,	המדינה	הראשונה	

בעולם	שמחוקקת	זאת.	

מכל	אלה	ניתן	להבין	למה	ומדוע	נשות	איסלנד	חיות	בממוצע	83.5	שנים,	
תמידית	 בהתקדמות	 הן	 למהר?	 להן	 יש	 לאן	 בעולם.	 הנשים	 מרוב	 יותר	
לעבר	שוויון,	יש	להן	חיים	נפלאים	מדינה	ששואפת	לשפר	את	מצבן	וארץ	

מהממת	ביופייה	ששווה	לחיות	בה	ולמצות	עד	תום.

חברינו	 של	 ולתמונות	 לחוויות	 להמתין	 אלא	 נותר	 לא	 "ולסיכום,	 שרון:	
מקבוצה	זו,	וליעדים	מרתקים	נוספים	בעתיד."

שרון אילון - טובי, מנהלת העמותה: "השנה כבשה העמותה יעד נוסף, שיכול להצטייר לחלקנו כמקום שכוח אל 
ומרוחק. אך מסתבר שלא רק נופים מרהיבים תוכלו למצוא בו, אלא גם ללמוד לא מעט מאנשי המקום. ברגעים 

אלו ממש נמצאת על אדמת איסלנד הקבוצה הראשונה שלנו"

מעמד האישה באיסלנד
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מאז	ומתמיד	נחשבו	העובדים	והעובדות	הסוציאליות	ל"סיירת	החברתית"	
של	החברה	בישראל,	אך	למרות	תרומתם	שאינה	שנויה	במחלוקת,	שגרת	
היומיום	בעבודתם	קשה,	שוחקת	ורחוקה	מלהיות	מתגמלת	כראוי.	העובדים	
הסוציאליים	נמצאים	בכל	תחום	בחיים	שלנו,	וכל	אחד	מאתנו	בשלב	כזה	או	
אחר	בחייו	יפגוש	עובד	סוציאלי	ויסתמך	על	שירותיו.	לכן	חשוב	שהעובד	
הסוציאלי	יהיה	מיומן	ומעודכן	בשיטות	הטיפול	החדשות	שתופסות	מקום	

בקדמת	הבמה	המחקרית	והטיפולית.	

שירותי	הרווחה	העירוניים,	לא	תמיד	נתפסים	כחוד	החנית	המקצועי	בתחום,	
אולם	בעיריית	תל-אביב-יפו	אנו	מייחסים	חשיבות	עליונה	למקצועיותם	
המינהל	 הנהלת	 בשיתוף	 מקצועי,	 לקידום	 במכללה	 ולכן	 העובדים	 של	
לשירותים	חברתיים	וועד	העובדים	הסוציאליים	הוחלט	על	פתיחתו	של	
תוצאות.	 ממוקדת	 	)CBT( התנהגותית	 קוגניטיבית	 פסיכותרפיה	 קורס	
המדובר	בשיטת	תרפיה	עכשווית	המתמקדת	בהווה,	נשענת	על	כוחותיו	
ומשאביו	של	המטופל,	מאמינה	ביכולת	לעשות	שינוי	ומתבססת	על	ידע	
מחקרי	נצבר.	העבר	נבחן	במטרה	לחולל	שינוי	בהווה	לקראת	העתיד.	מטרת	
התכנית	היא	להקנות	למטפלים	כלים	יעילים	להתערבויות	טיפוליות:	כלים	
המשלבים	טיפול	ממוקד,	קצר	מועד,	שרואה	את	המטופל	כשותף	שווה	

ואקטיבי	בטיפול.

מגמת	השתלבות	ה-	CBT	במסגרת	העבודה	הסוציאלית	הינה	חדשנית	
אנו	 כי	 מוכיחה	 לעובדים	הסוציאליים	 כזה	 קורס	 הוצע	 כי	 ולכן	העובדה	
רואים	חשיבות	עליונה	בהתמקצעות	העובדים	ובהעמדתם	בחזית	הידע.	
תכנית	הלימודים	מועברת	בשיתוף	מכון	"פסגות"	-	בית	ספר	לפסיכותרפיה	
איט"ה	 ע"י	 מוכרת	 לימוד,	 250	שעות	 ומקיפה	 התנהגותית,	 קוגניטיבית	
)האגודה	הישראלית	לטיפול	התנהגותי	–	קוגניטיבי(,	עומדת	בדרישותיה	
לקבלת	חברות	ובנויה	לפי	הסטנדרטים	של	העמותה	האירופית	המקבילה.	
המידע,	 איסוף	 משלב	 מובנות	 התנהגותיות	 הקוגניטיביות	 ההתערבויות	
דרך	הבנת	הבעיות	האישיות	והסביבתיות,	הכוחות	והגורמים	המעכבים,	
ועד	לפתרון	בעייתו	של	הפונה.	בנוסף,	הגישה	מתמקדת	בדרכים	לשימור	
ההישגים	ולמניעת	הישנות	הבעיה.	הטכניקות	הנלמדות	בתכנית	מאפשרות	
לעובדים	הסוציאליים	להתמודד	ביעילות	עם	האתגרים	הניצבים	מולם.	
העו"סים	באים	במגע	עם	אוכלוסייה	מאוד	מגוונת:	ילדים,	נוער,	מבוגרים	
וקשישים	ועם	בעיות	עוד	יותר	מגוונות.	בשונה	ממסגרות	לימודיות	בהן	
	CBT	-ה	לימודי	במסגרת	מצומצם,	הפרעות	במגוון	מעמיק	לימוד	נעשה
העו"סים	נחשפים	לפרוטוקולים	טיפוליים	רבים	במגוון	עשיר	של	אוכלוסיות	

ותחומי	בעיה.

עובדים	סוציאליים	פוגשים	גם	במצבים	פתולוגיים,	אך	לרוב	נדרשים	לתת	
מענה	למשברי	חיים	נורמטיביים.	במסגרת	הלימודים	ניתן	דגש	על	לימודי	

"הפתולוגיה	הנורמטיבית"	שבאה	בהלימה	למשברי	מעגל	החיים.

בנוסף	לעובדה	שהעובדים	לומדים	מידי	שבוע	בשעות	הבוקר	ועד	אחר	
הצהריים,	הקורס	מסובסד	על	ידי	המכללה,	מה	שמאפשר	לעובדים	לזכות	

במחיר	אטרקטיבי	בהשוואה	למחיר	שמשלם	הקהל	הרחב.

כמו	בכל	קורס	המתקיים	בארגון	העובדים,	מהווים	הלימודים	גם	חוויה	
חברתית	ומגבשת	והופכים	לחלק	מסדר	היום	השבועי.	בכיתת	העו"סים	
התגבשה	מסורת	של	ארוחות	משותפות,	במסגרתן	מידי	שבוע	מביאים	

הלומדים	מאכלים	ביתיים	וסועדים	יחדיו	בהפסקת	הצהריים.

ענבר סרפר - וסרהולץ,
מנהלת מכללת ארגון העובדים

קורס פסיכותרפיה קוגניטיבית 
התנהגותית )CBT( ממוקדת תוצאות

ממשתתפי הקורס
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במהלך	שנת	2012	בדק	משרד	מבקר	המדינה	את	ייצוג	הנשים	בדרגי	הניהול	
בהם	 הציבורי	 השירות	 במוסדות	 אחרים	 בכירים	 ובתפקידים	 הבכירים	
משרדי	ממשלה,	בתי	חולים	ממשלתיים,	חברות	ממשלתיות,	אוניברסיטאות	
ועוד.	"המאבק	לשוויון	מגדרי	נמצא	בעיצומו,	ודוח	ביקורת	זה	הוא	הוכחה	
משמעותית	לכך	שעוד	דרך	ארוכה	לפנינו",	קובע	מבקר	המדינה,	השופט	
בדימוס,	יוסף שפירא.	"מדוח	ביקורת	זה	עולה	כי	בשירות	הציבורי	במדינת	
ישראל	תקרת	הזכוכית	עדיין	לא	נופצה.	ממצאי	הדוח	מלמדים	כי	הלכה	
למעשה	השירות	הציבורי	במדינת	ישראל	והעומדים	בראשו,	שרובם	ככולם	
גברים,	נכשלו	ביישום	עקרון	השוויון	המהותי	בין	המינים,	ובמבחן	התוצאה	
-	שהוא	החשוב	-	יש	אפליה	מגדרית	בשירות	הציבורי	במדינת	ישראל".
מכיוון	ש"נשים	עובדות"	הוא	לא	רק	אידאל	פמיניסטי	אלא	גם	כורח	המציאות	
הכלכלית	הליברלית,	המשק	הישראלי	כולל	כוח	עבודה	נשי	רב,	אולם	גם	
היום	נשים	משתכרות	פחות	מגברים,	אפילו	אם	שכר	הבסיס	שווה	מכוח	
החוק.	בספרות	המחקר	ישנה	הסכמה	גורפת	על	גורמים	אחדים	המעכבים	

את	התקדמותן	של	נשים	בשוק:
"התפקיד הכפול" -	התפתחות	חברתית	הדרגתית	הביאה	לכניסתן	של	נשים	
לשוק	העבודה	ולהשתלבותן	בו,	אולם	אצל	מרבית	הנשים	העבודה	מחוץ	
לכותלי	ביתן	רק	התווספה	על	התפקיד	'המסורתי'	שלהן,	ניהול	משק	הבית	
וטיפול	בבני	משפחתן.	כך	הנשים	ניצבות	מול	קונפליקט	תמידי	-	השקעה	

במשפחה	או	פיתוח	הקריירה.
"תקרת הזכוכית"-	מונח	מטפורי	זה	מבטא	אפליה	סמויה	בין	גברים	לנשים.	
הזכוכית,	 תקרת	 אולם	 לנשים,	 גברים	 בין	 מלא	 שוויון	 קיים	 חוק	 פי	 על	
כשמה	כן	היא	-	סמויה	מן	העין	ומונעת	את	גישתן	של	הנשים	למשאבים	
הנחוצים	לצורך	התקדמותן:	גם	אם	הנשים	הצליחו	להתגבר	על	'התפקיד	
הכפול'	שהן	ממלאות,	הן	עדיין	ניצבות	לפני	חסם	בלתי	נראה	אשר	בולם	

את	התקדמותן	בחברה.
"מיליטריזם"-	התפקיד	הכפול'	ו'תקרת	הזכוכית'	הם	חסמים	אוניברסליים,	
ואילו	האופי	המיליטריסטי	של	החברה	הישראלית	הוא	מאפיין	ייחודי	אשר	
חוסם	את	התקדמותן	של	הנשים	במדינת	ישראל:	הצבא	מרכזי	בהוויה	
הישראלית,	ומרכזיותו	זו	באה	לידי	ביטוי	במושג	'אומה	במדים',	בסיפורי	

גבורה	בקרב	ובסלנג	צבאי.	אולם	חרף	חקיקה	בנושא	וחרף	ניסיונות	לרפורמה	
אשר	תנהיג	שוויון	מלא	בין	המינים	גם	בצבא	ישראל,	הנשים	עדיין	אינן	
לוקחות	חלק	משמעותי	בהוויה	הצבאית,	ובכך	הן	מודרות	מחוויה	מרכזית	
בחיים	הישראליים.	השיעור	הנמוך	של	נשים	בכוחות	הצבא	משפיע	גם	על	
יכולת	התקדמותן	בשוק	האזרחי,	שכן	במדינת	ישראל	ישנו	קשר	בל	יינתק	בין	
השירות	הצבאי	לבין	האפשרויות	לקבלת	תפקידים	בכירים	בשוק	האזרחי.
אצלנו,	בעיריית	תל-אביב-יפו,	אנו	מוצאים	תמונה	אחרת	לגמרי.	אין	צורך	
באזכור	מאולץ	של	יום	האישה	הבינלאומי	משום	שסדר	היום	העירוני	לוקח	

בחשבון	את	הנשים	כשוות	ערך	וכבעלות	מסוגלות.	
לפיכך,	המטרה	של	כל	מדיניות	למיגור	אי	השוויון	המגדרי	צריכה	לנבוע	
מתפיסה	של	השוויון	המגדרי	בפרט,	ושל	השוויון	החברתי	בכלל,	כערך	עליון	
ואוניברסלי.	כחלק	מהתרבות	הארגונית	שקיימת	אצלנו	הטמענו	חשיבה	
מגדרית	-	אסטרטגיית	שינוי	המאפשרת	צמצום	פערים	והגברת	השוויון	
המגדרי,	משום	שהיא	שמה	דגש	על	הבנת	הבעיות	והחסמים	מתוך	רגישות	
מגדרית	ומציעה	דרכים	לקידום	החברה	בכללותה,	כלומר	הכללת	הרגישות	

המגדרית	בלב	החשיבה	הפוליטית,	התרבותית	והחברתית.
לקידום	 המכללה	 במסגרת	 הפועל	 נשים	 פורום  קיים	 העובדים	 בארגון	
מקצועי	וחברתי.	הפורום	החל	תהליך	קבוצתי	בשנת	2013	בהובלתה	של	
המנחה,	מרגי עוזר,	אשר	מובילה	את	קורסי	העצמת	הנשים	ופיתוח	קריירה	
במכללה.	גם	פורום	הנשים	הוא	ביטוי	לצורך	בעשיית	מפנה	בחשיבה	על	
מבקשות	 אנחנו	 מגדרית.	 חשיבה	 הטמעת	 של	 אסטרטגיה	 מתוך	 נשים	
להוציא	את	אי	השוויון	המגדרי	מאחריותן	הבלעדית	של	נשים,	האחריות	
היא	של	החברה	בכלל,	ושל	מקבלי	ההחלטות.	המדד	הוא	"מצפן",	אשר	
לב.	אנחנו	מבקשות	לשנות	את	 מצביע	על	הכיוונים	שיש	לשים	אליהם	
המפה	החברתית.	רצינו	לייצר	מבט	שמסתכל	על	הנשים,	על	הניסיון	שלהן,	

ששואל	שאלות	שקשורות	למעמדן.
התהליך	שעבר	הפורום	כלל	את	הגדרת	המטרות	לפיתוח	תכנית	עבודה	לכלל	
נשות	העירייה.	הפורום	נחלק	לקבוצות	עבודה	על	פי	תחומי	העניין	שהנשים	
בחרו	לפתח:	ניהול	תקציב,	אמנות,	מועדון	הסרט	הטוב,	נשים	במפגשים	
ומחוברות	לחיים	הטובים.	מתוך	קבוצות	אלה,	תוך	כדי	חיבור	לשטח,	נערכה	
חשיבה	משותפת	לטובת	מקסום	ההשתתפות	הנשית	בפעילויות,	כאשר	
כל	חברה	בפורום	אחראית	לוודא	כי	כל	הנשים	בסקטור	שלה	תדענה	על	
הפעילות	ותוכלנה	להירשם	באמצעותה.	נשות	הפורום	היו	אמונות	על	גיבוש	
התכנית	מראשיתה	ועד	סופה,	כלומר	פנייה	לחברות	רלוונטיות,	בחינת	
חלופות,	קבלת	הצעות	מחיר	והמלצות	על	מנת	שהבחירה	תהיה	מיטבית.	
נשים?"	 כפורום	 שלנו	 התפקיד	 "מה	 השאלה	 נשאלה	 מהתהליך	 כחלק	
והתקיים	דיון	על	הפעילויות	שניתן	להוביל	וכיצד	ניתן	להשפיע	ולהוביל	
את	תרבות	העשייה	הנשית	בעירייה,	מתוך	הבנה	כי	לא	תמיד	ניתן	לשנות	
את	האנשים	סביב,	אבל	כן	ניתן	לקחת	אחריות	ולוותר	על	התירוצים	בכדי	
להשיג	את	התוצאות	שאנו	רוצות,	והכי	חשוב	זה	ליהנות	מהתהליך,	לשווק	
את	פעילויות	הפורום	לעובדות	העירייה	בלהט	ובחיוניות.	תכנית	הפעילות	
לשנה	הקרובה	תופיע	בקטלוג	הקורסים	של	המכללה	לקידום	מקצועי	אשר	

ישלח	לבתיכם	בימים	הקרובים.
ענבר סרפר וסרהולץ 
מנהלת מכללת ארגון העובדים 

שוברות את
תקרת הזכוכית 

יום האישה הבינלאומי מצוין בעולם כולו ב-8 במרס. ביום זה 
בשנת 1857 הפגינו בניו יורק מאות פועלות נגד תנאי עבודתן 
ושכרן. הן פתחו בשביתה ויצאו להפגנה שדוכאה על-ידי המשטרה. 
פעולות המחאה הותירו רושם עז והוחלט לציין  יום זה מדי שנה 
כיום האישה הבינלאומי. כמה התקדמנו מאז, ומי נושא את הדגל 

בעיריית תל-אביב-יפו? סקירה קצרה בכתבה שלפניכם 
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בשנים	האחרונות	הצטרפו	לעיריית	תל-אביב-יפו	ולמרכז	הרפואי	מאות	
רבות	של	עובדים	צעירים	בגילאי	25	–	35,	ולמרביתם	נושא	הפנסיה	נראה	

עוד	רחוק	ולא	רלוונטי.
חלק	גדול	מהם	לא	מוצא	עניין	בתכנון	העתיד,	וחלקם	אף	חושב	שיש	זמן	

ואין	לאן	למהר.
מטרת	תכניות	הפנסיה	למיניהן	היא	להבטיח	לאדם	העובד	ולשאריו,	התלויים	
בו	בפרנסתם,	המשך	של	זרם	ההכנסות	כתחליף	למקור	ההכנסה	במקרה	
של	נכות,	מוות	או	זקנה.	גובה	הפנסיה	קשור	ברמת	ההכנסה	המבוטחת	של	
העובד,	בתקופת	עבודתו	ובתקופה	בה	היה	מבוטח	בפנסיה	או	צפוי	להיות	
מבוטח	בה,	אלמלא	הופסקה	עבודתו	מסיבות	שאינן	תלויות	בו	)נכות	ומוות(.	

בישראל שני סוגי פנסיה עיקריים:
נדרשים	להפריש	 זה	של	פנסיה	אין	העובדים	 פנסיה תקציבית:	בסוג	 	.1
ממשכורתם	סכומים	לצורך	תשלומי	פנסיה	עתידיים	וכל	עול	הפנסיה,	למעט	
דמי	ניהול	סמליים	המשולמים	על	ידי	העובדים,	הוא	על	המעביד	)ממשלת	
ישראל	על	שלוחותיה(.	הפנסיה	ממומנת	מתקציב	המדינה	בהתאם	לכללים	

שנקבעו	בחוק	שירות	המדינה	)גמלאות(	)נוסח	משולב,	1970(.	
ב-3	במרץ	1999	נחתם	הסכם	קיבוצי,	למעבר	מפנסיה	תקציבית	לפנסיה	
נפסקה	הקליטה	למסלול	הפנסיה	 	2001 הציבורי	.	בשנת	 צוברת	בשירות	
התקציבית	בשירות	המדינה,	וגם	עובדים	אשר	נקלטו	במסלול	של	פנסיה	
תקציבית	החלו	להפריש	סכומים	מסוימים	לקרן	הפנסיה,	באחוזים	הולכים	

וגדלים.
פנסיה צוברת:	הן	המעביד	והן	העובד	מפרישים	סכומי	כסף	הנגזרים	 	.2
מגובה	שכרו	של	העובד	לאחת	מקרנות	הפנסיה	לצורך	תשלומים	בעתיד.	
במקרים	כאלו	אחריות	תשלום	הפנסיה	איננה	על	המעביד,	אלא	ממומנת	
מהחיסכון	הפנסיוני	)קרן	פנסיה,	קופת	גמל	או	ביטוח	מנהלים(.	החל	מ-	1	
בינואר	2008,	קיימת	חובת	ביטוח	פנסיונית	כללית	בישראל,	מכוח	צו	הרחבה.	
הכסף",	אשר	מאפשר	 "הר	 בשם	 אתר	 האוצר	 הקים	משרד	 	2013 בשנת	
לאזרחים	לבדוק	קיומן	של	קרנות	פנסיה,	גמל,	השתלמות	וביטוחי	חיים	.

העובד	מפריש	6.5%	משכרו	לקרן	הפנסיה	הצוברת	והמעביד	13.0%	כאשר	
6.0%	על	חשבון	פיצויים	ו-	2.33%	יושלמו	לעובד	בעת	הפרישה	ו-	7.0%	

על	חשבון	תגמולים.
על	פי	הסכמי	השכר	בשנה	הבאה	הפרשת	המעסיק	תגדל	ל-	13.5%	והפרשת	
העובד	ל-	7.0%.	הפנסיה	הצוברת	משולמת	בעקבות	צבירה	של	כסף	על	ידי	
העמית	בקרן	הפנסיה.	השם	"פנסיה	צוברת"	בא	להבדילה	מפנסיה	תקציבית,	

המשולמת	מתקציבו	השוטף	של	המעסיק	לשעבר.

קרן	פנסיה	היא	תכנית	לביטוח	פנסיוני,	המבטיחה	לעובד	השכיר	ולעובד	
העצמאי,	תשלום	חודשי	לכל	ימי	חייו	עם	פרישתו	מעבודה,	בהגיעו	לגיל	
פרישה.	החברות	בקרן	פנסיה	מבוססת	על	תשלומים	חודשיים	של	העובד	
ומעבידו.	קרן	פנסיה	היא	סוג	של	קופת	גמל,	שהינה	תכנית	חיסכון	לטווח	
ארוך	או	בינוני,	שנועדה	לצבירת	כספים,	שניתן	יהיה	למשוך	בזמן	עתידי.	
הביטוח	הפנסיוני	של	עובדי	עיריית	תל-אביב-יפו	והמרכז	הרפואי	תל-
אביב	נעשה	באמצעות	תשלומים	לקופות	גמל	לקצבה.	קרן	הפנסיה	נועדה	
להעניק	ביטחון	כלכלי	לאדם	המתפרנס	מעבודתו,	באמצעות	הבטחת	הכנסה	
שוטפת	גם	במצבים	שבהם	אינו	מסוגל	לעבוד.	לצורך	כך	מפרישים	העובד	

השכיר	ומעבידו	סכומי	כסף	לחיסכון	בקרן	פנסיה	מדי	חודש.

מהי פנסיה?
מה ההבדל בינה לבין קופת גמל?

ולמה אני, העובד הצעיר, צריך אותה?

עובדי אגף חיובי ארנונה

חוסכים לפנסיה
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הכיסויים הביטוחים בקרן הפנסיה הינם: 
החל	 למבוטח	 המשולמת	 קצבה	 היא	 זיקנה	 פנסיית	 	– זיקנה	 פנסיית 
בפרישתו	ולמשך	כל	חייו.	במקרה	ונפטר	הפנסיונר	ואלמנתו	עדיין	בחיים,	
זכאית	האלמנה	לאחוז	מסוים	מהפנסיה	לה	היה	זכאי	הפנסיונר	למשך	כל	

חייה.	

שנפגעה	 למבוטח,	 המשולמת	 קצבה	 היא	 נכות	 פנסיית	 	– נכות	 פנסיית 
יכולתו	לעבוד	למשך	כל	תקופת	נכותו	ועד	הגיעו	לגיל	פרישה.	גובה	הקצבה	
לנכה	 שהפך	 מבוטח	 בנוסף,	 המבוטח.	 של	 הנכות	 לדרגת	 בהתאם	 נקבע	
זכאי	לשחרור	מהמשך	תשלום	כספים	לקרן	כל	עוד	הוא	נכה.	כלומר,	הקרן	
רושמת	לזכותו	הפקדות	במשך	אותה	תקופה	כאילו	הפקידם	בעצמו.	פנסיית	
הנכות,	המשולמת	למבוטחים	מהווה	אחוז	מסוים	מן	השכר	המבוטח	בקרן,	
המחושב	על	פי	ההפקדות	לקרן.	אחוז	זה	קבוע	בתקנון	הקרן	ואינו	עולה	
על	75%	ממנו.	ככל	שהמבוטח	מצטרף	מוקדם	יותר,	שאריו	זכאים	לשיעור	

פנסיית	שארים	גבוהה	יותר	וליתומים	עד	גיל	21.	

פנסיית שארים	–	פנסיית	שארים	היא	קצבה	המשולמת	לשארי	מבוטח	
)אלמנה	ויתומים(,	שנפטר	במהלך	תקופת	העבודה.	בדומה	לפנסיית	הנכות,	
מהווה	פנסיית	השארים	אחוז	מן	השכר	המבוטח	ולא	עולה	על	100%	ממנו.	

פנסיית	השארים	משולמת	לאלמנה	לכל	חייה	וליתומים	עד	גיל	21.		

והן	 התשלומים	לקופות	הגמל	או	לקרן	הפנסיה	נעשים	הן	ע"י	המעביד	
ע"י	העובד.	

תשלומים	אלו	מושקעים	לטווח	הארוך	ובבוא	היום	בגיל	הפרישה	ישמשו	
לצורך	תשלום	פנסיה	חודשית.

החודשית	 המשכורת	 בגין	 ומשולם	 מחושב	 הפנסיוני	 הביטוח	 מרבית	
ולפיכך	העובד	מחויב	על	פי	חוק	להיות	עמית	בקרן	 המבוטחת	לפנסיה	

פנסיה	או	מבוטח	בחברת	ביטוח.

חלק	מהשכר	המשולם	לעובדים	מעבר	למשכורת	המבוטחת	לפנסיה,	מהווה	
החזר	הוצאות	כגון	שעות	נוספות,	אש"ל,	טלפונים,	אחזקת	רכב	ורכיבי	שכר	

נוספים,	אשר	אינם	מבוטחים	במסגרת	הביטוח	הפנסיוני	הרגיל.

בגין	חלק	מהחזרי	ההוצאות	האלה	ניתן	לבצע	חיסכון	פנסיוני	בקופת	גמל	
המכונה	"קופת	גמל	מפעלית	לשכירים"	או	במילים	אחרות	5\5.

באפשרות	העובד	להשקיע	בקופת	גמל	מפעלית	של	ארגון	העובדים	של	
עיריית	תל-אביב-יפו,	ומיום	ההחלטה	יפריש	המעביד	5%	מהחזר	ההוצאות	

הללו	לטובת	החיסכון.

מהעובד	ינוכו	5%	נוספים	כך	שמידי	חודש	יועבר	לחיסכון	10%	מהחזרי	
ההוצאות.

חיסכון	זה	ייצבר	בקופת	הגמל	עד	לגיל	הפרישה.

עובד	רשאי	לבקש	כי	משכרו	ינוכה	שיעור	של	7%	מהחזר	ההוצאות	וע"י	
כך	להגדיל	את	החיסכון.

את	החיסכון	בקופת	הגמל	המפעלית	ניתן	למשוך	בגיל	הפרישה,	על	פי	
הקצבה	 את	 באמצעותו	 להגדיל	 או	 עת,	 באותה	 בתוקף	 שיהיו	 הכללים	

החודשית	שתשולם	מגיל	פרישה.

יש	לציין	כי	התשלומים	המנוכים	מהעובד	עשויים	להקנות	הטבות	מס.

במידה	והנך	מעוניין	לחסוך	בקופת	גמל	מפעלית	לשכירים	עליך	להצטרף	
לקופת	הגמל	של	ארגון	עובדי	עיריית	תל-אביב-יפו	אליה	יועברו	כספי	

החיסכון.
קובי אשכנזי 
המשנה ליו"ר ארגון העובדים 

חדווה נתנוב, לירון יונתנוב, חלי אליגון, אפרת שהרבני, לילך קורן וטלי שקד

חוסכים לפנסיה
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עמיתים יקרים, 
אנו	שמחים	לעדכן	אתכם	כי	גם	השנה	הניבה	קופת	התגמולים	תשואה	טובה	לעמיתיה.	
לתשומת	לבכם,	בקופת	התגמולים	של	עובדי	העירייה	שלושה	מסלולי	השקעה:
מסלול	כללי	5.14%		|		מסלול	סולידי	ללא	מניות	0.83%		|		מסלול	מניות	5.61%

בחמש	השנים	האחרונות	קופת	התגמולים	של	ארגון	עובדי	עיריית	תל-אביב-יפו	
השיגה	תשואות	נהדרות	של	9.58%	לשנת	2013,	5.11%	תשואה	ממוצעת	ל-	3	
מינימליים	של	 ניהול	 בדמי	 והכל	 שנים	 	5 ל-	 ו-	9.57%	תשואה	ממוצעת	 שנים,	

0.49%	וברמת	סיכון	נמוכה.	

אם	עדיין	לא	הצטרפתם,	אתם	מוזמנים	לקחת	חלק	בהצלחה	של	קופת	התגמולים	
של	עובדי	עיריית	תל-אביב-יפו.	

במטרה	לנצל	את	מלוא	הזכויות	הפנסיוניות	שלכם,	ההפרשות	לקופה	עומדות	על	
5%	חלק	העובד	ו-	5%	חלק	המעביד	על	החזר	הוצאות	במשכורת.	בנוסף,	פרטים	
.www.tagmulimta.co.il	באתר	למצוא	ניתן	שלנו	התגמולים	קופת	על	מלאים

למילוי	טפסי	הצטרפות	ומינוי	מוטבים,	אנא	הגיעו	למשרדי	תגמולים	בארגון	העובדים.	

צבי שמיר
מנכ"ל הקופה

· התשואה הינה לפני ניכוי דמי ניהול.
  דמי הניהול של קופת תגמולים הינם 0.49%

· אין במידע תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע
  על תשואות שתושגנה בעתיד

· שארפ-ריבית חסרת סיכון ל- 5 שנים בנקודת האחוז:
  תגמולים: 1.45, פיצויים: 1.44, מפעליות: 1.34

תשואה שנתית 2013
וממוצעת 3 ו-5 שנים אחרונות )מתוך הגמלנט(

ממוצע	קופות	מפעליותקופה	אישית	של	פיצוייםקופת	תגמולים

קופת "תגמולים"

תשואות ברוטו נכון ל-31.8.2014

סולידיתגמוליםפיצוייםשחק	מניות

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	,5210603	zvi-sha@ovdim-tlv.org.il	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

32013	שנים5	שנים
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מחירמקוםשעהיום תאריךשם ההצגה
80 ₪בית ליסין20:30שני8/9/14המקרה המוזר של הכלב

70 ₪בית ציוני אמריקה20:30שלישי9/9/14סיפור ישן חדש

70 ₪בית ליסין21:30שישי12/9/14האמת

70 ₪מוזיאון א"י רמת אביב21:00מוצ"ש13/9/14טרטיף

70 ₪בית ליסין20:30שני22/9/14בית מרקחת שטרן בלום

70 ₪בית ליסין20:30ראשון28/9/14משאלה אחת ימינה

70 ₪בית ליסין20:30חמישי2/10/14אוצר יקר

70 ₪בית ציוני אמריקה20:30ראשון5/10/14המוגבלים

70 ₪מוזיאון א"י רמת אביב20:30ראשון5/10/14שבטים

70 ₪סיפור ישן חדש20:30שלישי7/10/14סיפור ישן חדש

70 ₪בית ליסין21:00חמישי9/10/14טרטיף

80 ₪בית ליסין20:30שני13/10/14המקרה המוזר של הכלב

70 ₪מוזיאון א"י רמת אביב20:30חמישי23/10/14מדליה להארי

70 ₪מוזיאון א"י רמת אביב20:30שני3/11/14מדליה להארי

80 ₪בית החייל20:30שני10/11/14המקרה המוזר של הכלב

70 ₪בית החייל20:30ראשון16/11/14אוצר יקר

70 ₪בית החייל20:30שלישי18/11/14משאלה אחת ימינה

70 ₪בית ציוני אמריקה20:30רביעי19/11/14לחנך את ריטה

70 ₪בית החייל21:30שישי21/11/14בית מרקחת שטרן בלום

70 ₪מוזיאון א"י רמת אביב21:30שישי21/11/14המוגבלים

70 ₪בית ציוני אמריקה20:30שני24/11/14סיפור ישן חדש

70 ₪בית החייל20:30רביעי26/11/14טרטיף

הצגות - בית ליסין

טרטיף

סיפור ישן חדש

מדליה להארי

שבטים

לחנך את ריטה

המקרה המוזר של הכלב

משאלה אחת ימינה

המוגבלים
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מחירמקוםשעהיום תאריךשם ההצגה
65 ₪קאמרי 21:001מוצ"ש13/9/14תעלת בלאומליך

65 ₪קאמרי 21:003מוצ"ש27/9/14אלקטרה

65 ₪קאמרי 20:301חמישי2/10/14תעלת בלאומליך

65 ₪קאמרי 21:001מוצ"ש4/10/14כולם רוצים לחיות

65 ₪קאמרי 20:301שלישי7/10/14כולם רוצים לחיות

65 ₪קאמרי 21:003שלישי14/10/14אלקטרה

65 ₪קאמרי 20:302שלישי21/10/14הכיתה שלנו

65 ₪קאמרי 21:002מוצ"ש25/10/14דג מוסר

104 ₪קאמרי 21:001מוצ"ש25/10/14קזבלן

65 ₪קאמרי 20:302ראשון26/10/14אמא קוראז' וילדיה 

65 ₪קאמרי 20:302שלישי28/10/14הרטיטי את ליבי

65 ₪קאמרי 21:001שישי31/10/14סיראנו דה ברז'רק

70 ₪קאמרי 21:002שישי31/10/14הפושעים החדשים

65 ₪קאמרי 20:301שני3/11/14ריצ'רד ה- 3

65 ₪קאמרי 20:301שלישי18/11/14אמא קוראז' וילדיה

65 ₪קאמרי 21:003שלישי18/11/14אלקטרה

70 ₪קאמרי 21:001מוצ"ש22/11/14הפושעים החדשים

65 ₪קאמרי 20:301שלישי25/11/14תעלת בלאומליך

104 ₪קאמרי 21:001מוצ"ש29/11/14קזבלן

הצגות - הקאמרי

דג מוסר

הרטיטי את ליבי

קזבלן

תעלת בלאומליך

הצגות ילדים
מחירמקוםשעהיום תאריךשם ההצגה

50 ₪המדיטק חולון10:30שבת6/9/14הקוסם מארץ עוץ

50 ₪המדיטק חולון10:30שבת13/9/14היידי בת ההרים

50 ₪המדיטק חולון11:00שבת20/9/14נובח על הירח

50 ₪המדיטק חולון11:00שבת27/9/14שכנים
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אטרקציות
מחירמקום שם האטרקציה

כניסה 67 ₪עמק ירמוך, דרומית לרמת הגולןחמת גדר
כניסה וארוחה 101 ₪

כרטיסיות לבריכות העירוניות: נווה 
510 ₪ לכרטיסיה של 25 כניסותדרום תל-אביבעופר, נווה גולן ובית דני

געש- שפייםחמי געש

65 ₪ כניסה ביום חול
130 ₪ כניסה וארוחה

75 ₪ שבתות וחגים
285 ₪ פינוק )עיסוי 45 דק' + ארוחה(

כניסה ביום חול- 65 ₪ עם ארוחה- 115 ₪חמי יואב
כניסה בשבת- 75 ₪ עם ארוחה- 123 ₪

61 ₪ לכרטיס מגיל 3חולוןימית 2000
547 ₪ לכרטיסיה של 10 כניסות

61 ₪ לכרטיסשדרות רוקח, גני יהושועמימדיון
48 ₪ לכרטיסראש העיןנחשונית

56 ₪ לכרטיסקיבוץ שפייםשפיים
41 ₪ לכרטיסכנרתלונה גל

סניפי יס פלאנט ורב חן ברחבי שוברים לסרט
25 ₪ לשובר הארץ

שובר "אקסטרה-בונוס" לארוחת 
בוקר זוגית במגוון בתי קפה

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

שוברים למגוון רשתות
80 ₪ לשובר שערכו 100 ₪גולף, פוקס, לליןב- 20% הנחה

85 ₪ לשובר שערכו 100 ₪שובר הנחה לרשת קסטרו
גיפטקארד של לאומי קארד למגוון 

רשתות ביגוד ומסעדות
קסטרו, אדידס, גלי, סטימצקי 

85 ₪ לשובר שערכו 100 ₪ועוד 

74 ₪ ילד מגיל שנתיים מחויב בכרטיסתל-אביב/ראשון לציוןלונה פארק/סופרלנד
59 ₪ ל- 45 דקות החלקהגני התערוכה, תל-אביבאייסקייט - החלקה על הקרח

47 ₪ מגיל שנתיים רמת גןספארי
35 ₪ מגיל שנתייםתל-אביבצפארי

35 ₪ לילד, 15 ₪ למבוגרקניון עזריאלי, תל - אביבהאי- פארק שעשועים אתגרי
41 ₪קיבוץ צובה קיפצובה 

80 ₪ לילד, 88 ₪ למבוגראילתעיר המלכים 
36 ₪בן שמןפארק הקופים 

45 ₪חיפהמדעטק- מוזיאון למדע
39 ₪ לילד )גיל 3 – 14(, 56 ₪ למבוגרחוף דרומי אילתריף הדולפינים

63 ₪ לילד )גיל 3 – 15 כולל(אילתהמצפה התת ימי
81 ₪ למבוגראילתהמצפה התת ימי 

73 ₪ לילד, 91 ₪ למבוגראילתהמצפה התת ימי + אושינריום

39 ₪ לילד )גיל 3 – 12(אילתאייס ספייס 
44 ₪ למבוגר

49 ₪טבריהחמי טבריה
39 ₪בית שאןגן גורו

38 ₪ירושליםמעלית הזמן
65 ₪מטולהמרכז קנדה- החלקה ובריכה




