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 דבר 
היו”ר

לתופעה  עדים  אנחנו  בשנה האחרונה 
מאוד משמעותית של התאגדות עובדים 
והקמת ועדים בסקטור הפרטי. הסיפור של 
פלאפון, מגדל, הוט ונס, חוזר על עצמו 

שוב ושוב.

זה לא מקרי ששנת 2013 הוכתרה כשנת 
שיא לעבודה המאורגנת בישראל, בתנופת 
התאגדות שסחפה אלפי עובדים מכל מגזרי 
המשק. המספרים המרשימים מדברים על 
עשרות אלפי עובדים שהצטרפו בשנה זו 

להסתדרות. 

עוד תיזכר 2013 כשנה בה הושג פסק דין 
תקדימי, האוסר על מעבידים להתערב 

בהתאגדות עובדיהם. 

ומשמעותי  בכך מסר חשוב  רואה  אני 
לכולנו: הכרה גורפת בכך שאיגוד מקצועי 
הוא עמוד השדרה של כל מקום עבודה, 

ללא יוצא מן הכלל. 

בתקופה זו שאחרי חג הפסח, חג החירות, 
ולקראת יום העצמאות, הרשו לי לומר לכם 
שהתאגדות עובדים בעיני היא החירות 

המקצועית האמיתית. 

אני חושב שלא ארחיק לכת אם אוסיף 
ואומר שארגון עובדים אחראי וחזק הוא 
המפתח של העובדים לחירותם המקצועית 

והכלכלית.

בברכה, 
רמי בן-גל, עו”ד, יו”ר ארגון העובדים 

בעצם העובדה שליבת העשייה שלנו בארגון 
העובדים מתמקדת בדאגה לזכויותיכם, 
בשדרוג תנאי עבודתכם, בקידום, בטיפוח 
ובהעצמה שלכם, אנחנו מאפשרים לכם 
לעבוד מתוך חירות מקצועית מלאה. עם 
הגב של ארגון העובדים, כבודו, מקומו וקולו 

של כל עובד נשמרים, נשמעים ומשפיעים. 

אני מברך את כל אלפי העובדים שהתאגדו 
השנה ומאחל להם מערכת יחסים משובחת 
ומשביחה עם הנהלותיהם, כפי שיש לנו  עם 
הנהלת העירייה. אני מאמין שסוד ההצלחה 
הארגונית והעסקית של כל ארגון, ציבורי 
או פרטי, מושתת על ההבנות, השיח הבונה, 
האמון והאתגרים המשותפים של העובדים 
וההנהלה. אם מנהלים נכון את מערכת היחסים 
הזו - מתוך כבוד והקשבה הדדית - השמים 

הם הגבול להישגים אליהם ניתן להגיע.  

מערכת היחסים בין הנהלת העירייה וארגון 
העובדים מהווה דוגמא מצוינת למודל 
עבודה, המוכיח את עצמו כבר מספר שנים 

כמודל מנצח עבור כולם. 

ם  י שג הי למספר  חס  י אתי ה,  י לראי ו
משמעותיים וחשובים לכולנו:

• שיפור משמעותי בתהליכי העבודה, תוך 	
הטמעת שיטות מדידה מתקדמות

• העיר משגשגת, מטופחת ונקייה	
• עליה שיטתית ברמת שביעות הרצון של 	

התושבים
• יצירת אלפי משרות חדשות וקליטת 	

אלפי עובדים לשורות העירייה
• השבת פעילויות, שהופרטו לפני שנים, 	

לפעילות העירייה כמו: עובדי מחשוב, 
אדריכלים, עובדי מרכזים קהילתיים, 
יומיים באגף שפ"ע, שכונות  עובדים 
בתברואה, עובדי שירות בבתי ספר ועוד, 

וזאת בניגוד מוחלט למגמה במשק. 
• קידום אלפי עובדים ומתן קביעויות	
• שיפור משמעותי בתנאי העבודה, תנאי 	

ההעסקה ותנאי הרווחה של העובדים

אין לי ספק שאם נמשיך בדרך הזאת מצפים 
לנו עוד אתגרים והישגים רבים גם בעתיד.

ולומר  אני רוצה לנצל את ההזדמנות  
לכולכם תודה על העבודה האיכותית 
והמסורה שאתם עושים, כל אחד בתפקידו, 
ום  י משפחותיכם  ולבני  לכם  ולאחל 

עצמאות שמח.

עובדות ועובדים יקרים, 
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 דבר 
המערכת

זהו, זה סופי - האביב בתל–אביב, ואפשר 
פינה; בפארקים  זה בכל  להרגיש את 
העיר  בשדרות  במשפחות,  הגדושים 
המלבלבות, בחופי הים שטופי השמש, 
בטיילת ההומה ואפילו במרץ של העוברים 
והשבים. באווירה זו של פריחה והתחדשות 
אספנו עבורכם מגוון רחב של תכנים, 
הנוגעים בכל תחומי העניין המשותפים 
לעובדי העירייה והמרכז הרפואי, בתקווה 

שתפיקו מהם עניין והנאה.  

האביב מורגש בכל פינה גם בגיליון זה 
של "שערים" - התחדשנו בשני מדורים: 
לעובדים  המצדיע   , כבוד" "נותנים 
ו"סיפורו של בניין", שייתן  הוותיקים, 
בהם  הבניינים  על  היסטורית  הצצה 
פועלים משרדי העירייה. בנוסף, מביא 
לכם גיליון זה חידושים בתחום ההכשרה 
וההעשרה - קורסים וסדנאות שמכללת 

וגיבשה במיוחד  יזמה  ארגון העובדים 
עבורכם, פרטים על היעדים החדשים 
והאטרקטיביים של העמותה לתרבות, 
נופש ופנאי, ופסקי דין מרתקים, שפסק 
בעניין  לעבודה,  הדין  בית  לאחרונה 
מועמדות בכירים לוועד עובדים ובנושא 

התארגנות עובדים. 

זה, תכירו מקרוב את  בגיליון אביבי 
מהנדס העיר, עודד גבולי, תקראו מה 
גבי ברבש, מנהל המרכז  חושב פרופ' 
הרפואי, על האקרדיטציה שקיבל בית 
החולים איכילוב, תקבלו הזדמנות להוקיר 
את העובדים והמנהלים המצטיינים לשנת 
2013, תתעדכנו בהישגי נבחרות השחייה 
וכמובן  וכדורסל הנשים של העירייה, 
תקבלו את פירוט ההצעות המפתות של 

מפעלי תרבות לחודשים הקרובים. 

חברי המערכת
יו”ר ארגון העובדים: 

רמי בן-גל, עו”ד

מזכ”לית ארגון העובדים: 
אורנה אבידן

ליווי מקצועי, כתיבה ועריכה: 
בטי יוסף

צלם:
אבי ריינר

עורכי משנה: 
קובי אשכנזי, מירי רפאל, ענבר 

סרפר-וסרהולץ, אירנה ממין

עיצוב גרפי: 
סטודיו 

אנו מתרגשים להגיש לכם את הגיליון 
ה-629 של "שערים", בסמוך למועד בו 
חוגגת תל–אביב-יפו 105 שנים להיווסדה 
מאות  ר.  כעי להכרזתה  שנים   80 ו-
הגיליונות שהופקו והופצו לאורך השנים 
הם עדות למעורבות, לאכפתיות ולזיקה 
של עובדי העירייה, לדורותיהם, למקום 
עבודתם מחד, ועדות לפועלו, להישגיו 
העובדים  ארגון  ולהיקף העשייה של 

לדורותיו מאידך. 

המשיכו להתעדכן, להתעניין, לקחת 
חלק וליהנות ממגוון השירותים, ההטבות 
והזכויות שלכם המובאות לכם בגיליונות 
"שערים", באתר ארגון העובדים ובדף 

הפייסבוק.

בברכה,
מערכת עיתון "שערים"
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דבר 
המזכ”לית

"פנים אל מול פנים, פגישה באמצע החיים" 
שר יהודה פוליקר, וקולע ישירות לבסיס 
ההוויה של עבודתי בארגון העובדים, 
לדבר שאני כל כך אוהבת בתפקיד, והוא 

- המפגש עם העובדים.

הוועדות  במסגרת  אתכם  פוגשת  אני 
קביעות,  אני משתתפת:  בהן  הרבות, 
מכרזים, ימי מחלה ועוד. אני פוגשת אתכם 
בסמינרים, בגיבושים, בבואכם לסידורים 
ארגון העובדים,  בבניין  ללימודים  או 
ובמסדרונות העירייה בדרך לישיבה זו 

או אחרת. 

אנחנו נפגשים במקרה, מחליפים "שלום, 

שלכם, 
אורנה אבידן, מזכ"לית ארגון העובדים

נפגשים בפגישות סדורות  וגם  שלום", 
שנקבעו מראש. מטבע הדברים, לפעמים 
אנחנו ענייניים, לפעמים כועסים, מחפשים 
דרך לפתרון ולפשרה, ולפעמים אנחנו 

מתרגשים, מאושרים ומוקירים תודה. 

חוויה מרתקת במיוחד הייתה בשבילי 
ליווי קורס ועדים; צפיתי בנציגים השונים 
לומדים, שואלים שאלות, מקשיבים איש 
ופיתוח  ומחברים פיתוח אישי  לרעהו, 
מקצועי, מתגבשים לקבוצה הרמונית 

וחברתית ומייצרים שמחת חיים.

וטיפול במגוון כל כך רחב של  מפגש 
מזה  זה  נים  השו ועובדות,  עובדים 

בתפקידם, בגילם, בשאיפותיהם וברקע 
ממנו הגיעו, מאפשר לי להכיר וללמוד 
כל יום מחדש את המגוון האנושי המורכב 
והמעניין של אוכלוסיית עובדי העירייה, 

וגורם לי לקום כל בוקר שמחה לעבודה.

אני רואה במילוי תפקידי מולכם אתגר 
אישי ומקצועי, וגאה בהיותי חלק מארגון 
עובדים מוביל שתמיד קשוב לעובדת 

ולעובד ופועל להעצמתם.

פריחה,  היא תקופה של  עונת האביב 
צמיחה והתחלות חדשות. אני מאחלת לכם 
וליהנות מהאביב  ולבני ביתכם למצות 

שמסביבנו ומהאביב שבתוככם.

עובדות ועובדים יקרים, 
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מצדיעים 
למצטיינים

בחריצות, בהתלהבות ומתוך חדוות העשייה. 
18 מנהלים ומנהלות מצטיינים זכו בפרס 
ברמת החטיבות והמינהלים, מהם נבחרו 
6 כמצטיינים ברמה העירונית: אריה בורה, 
מאגף הפיקוח, עזרא )עוזי( אוטצ'י, מאגף 
שפע, יניב דגול, מאגף המחשוב, עדית 
ממינהל השירותים החברתיים,  פלדמן, 
חיים גרינשטיין, מאגף דרכים ומאור ופלורה 

מלינש, מאגף החניה.

אבי פרץ, סמנכ"ל משאבי אנוש ומינהל: 
"עיריית תל–אביב-יפו של השנים האחרונות 
היא אי של מצוינות בשירות הציבורי ועל כך 
גאוותנו. מצוינות זו מביאה אותנו להישגים 
בכל תחום בו אנו עוסקים. זו תוצאה של 
ניהול איכותי לצד עובדים איכותיים, שבאים 
כל יום לעבודה במחשבה איך לקדם את 
עבודת העירייה ואיך לשפר את השירות 
לתושב. זכיתי להשתתף השנה בוועדות 
לבחירת מנהלים ועובדים מצטיינים ולמדתי 
עד כמה הבחירה קשה. כולם הרשימו אותי 
באיכותם. המצטיינים שנבחרו השנה הם אלו 
שבסופו של דבר הצליחו להדביק את חבריהם 
לעבודה במסירות ובאיכות שלהם, ותרמו בכך 
לעבודת העירייה. אני מודה לכל המצטיינים 
על תרומתם עד כה ועל תרומתם מעתה 

ואילך - עלו והצליחו."

בחודשים פברואר ומרץ התקיימו שלושה 
טקסים חגיגיים ומעוררי הערכה וגאווה, 
בהם הצדיעו חברי הנהלת העירייה והנהלת 
ארגון העובדים לעובדים, לסגל הניהול 
המרכזי ולמנהלי המחלקות המצטיינים 
לשנה החולפת, שנת 2013. טקסים אלה 
הם שלב סופי בתהליך מתמשך ומעמיק 
עובדי  של  והמצוינות  האיכות  לעידוד 

העירייה ומנהליה. 

בטקס 'עובדים מצטיינים', המתקיים זה 
שנים בשיתוף "ידיעות אחרונות", הועלתה 
על נס תרומתם הייחודית של כ-30 עובדים, 
עובדות וצוותים, העומדים בחזית מתן 
השירות לתושב, כשהאיכות והמצוינות - 
נר לרגליהם. עובדים התורמים הרבה מעבר 
להגדרת תפקידם ומתוך תודעת שירות 
עמוקה. מבין המצטיינים נבחרה למצטיינת 
הנשיא, אלה ויטרניוק, עוזרת טיפולית בבית 
הספר לחינוך מיוחד, "יחדיו", שהתכבדה 
במפגש מרגש עם הנשיא, שהוקיר את פועלה 
למען ילדים שהתקשורת עמם שואפת לאפס. 

בטקס 'מצוינות בניהול מרכזי' זכתה שכבת 
הניהול המרכזי בעירייה לתודה ולהערכה על 
עבודתה המסורה; מנהלים ומנהלות בתפקידי 
ביצוע, המניעים את גלגלי הארגון, ותורמים 
הרבה מעבר להגדרת תפקידם, במקצועיות, 

בטקס 'מצוינות בניהול למנהלי מחלקות', הביעו 
חברי הנהלת העירייה וארגון העובדים תודה 
והערכה רבה למנהלות ולמנהלים המצטיינים 
על תרומתם הייחודית ועל השקעתם האישית 
והמקצועית בקידום העשייה העירונית. מתוך 
13 המנהלים המצטיינים ברמת החטיבות 
והמינהלים זכו 3 מנהלים בהצטיינות ברמה 
העירונית: רונית בן-דוד, מנהלת המחלקה 
לחינוך מיוחד, שרי ישראלי, מנהלת יחידת 
הטקס והאירועים ועו"ד אורנה אחרק-פרלוק, 

סגנית בכירה ליועמ"ש. 

עו"ד רמי בן-גל, יו"ר ארגון העובדים: "להיות 
עובד מצטיין, בכל מקום עבודה, זה כבוד גדול 
מאוד. להיות מנהל מצטיין בעירייה מצטיינת 
כמו עיריית תל–אביב-יפו זה כבוד כפול 
ומכופל. אתם, חבריי המנהלים המצטיינים, 
מהווים דוגמא ומופת לא רק לעובדים ביחידות 
שאתם מנהלים אלא לכל עובדי העירייה. 

יישר כוח".

רשימת הזכיות והדירוגים המכובדים לה זוכה העיר תל–אביב-יפו, מטעם אמצעי תקשורת, אתרי 
אינטרנט ומגוון תחרויות בארץ ובעולם, מתארכת בעקביות. כבר הכתירו אותה כמובילה ברשימת 

יעדי הטיול בעולם, כאחת הערים הטובות ביותר לאוהבי ארכיטקטורה, כעיר החדשנית בעולם 
ועוד. מה שחשוב לזכור הוא שמאחורי כל עיר מצוינת יש עובדים ומנהלים מצטיינים. 
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מנהלים 
עם ארגון

האירוע השנתי, "מנהלים עם ארגון", 
המוקדש באהבה ובהערכה למנהלים בעירייה, 

הוא אירוע לוגיסטי מורכב ביותר. 
כמעט מבצע צבאי קטן. ועדיין, הוא מצליח 

להיות אינטימי, מגבש ומהנה. 

כ-250 מנהלים, ממנהלי המחלקות ועד מנכ"ל העירייה, הוזמנו 
השנה לקחת חלק בסיור חנוכיות מיוחד ומאיר עיניים בסמטאות 

הציוריות של ירושלים העתיקה. 

לאור מספרם המכובד של המשתתפים, וכדי שכל אחד ואחת מהם 
יפיק את המירב והמיטב מהסיור המודרך בעיר הקודש, חולקו 
המנהלים ל-8 קבוצות, כל אחת מהן צוותה למדריך וקיבלה צבע 

מזהה משלה. 

העצירה הראשונה, עם רדת החשיכה, הייתה ב"בית שמואל", 
הממוקם במרכז העיר וצופה אל העיר העתיקה ומגדל דוד. 
בחצר הגן הפסטורלית המתין כיבוד ירושלמי "אסלי", שכלל מגוון 

מטעמים כשבגולת הכותרת: הבייגלה הירושלמי. 

עם סיום האתנחתא, שינסו המנהלים מותניים והחלו הסיורים. 
בקבוצות אליהן חולקו, החלה הליכה נינוחה בין בתי הרובע 
היהודי, כשמחלונותיהם בוקע הבהוב רך של אור נרות החנוכה. 
הסיור בסמטאות לווה בהדרכה מרתקת על ההיסטוריה, המנהגים 
והאנשים שעשו את המקום לקסום ומושך כפי שהוא. בהמשך נהנו 

המנהלים ממופע בנוסח יוון העתיקה ושרו יחד שירי חנוכה. 

בתום סיור החנוכיות הגיעו המשתתפים לרחבת הכותל המערבי, 
שם חולקה לכל אחד מהם גלויה, לה צורפו "עט לבקש" ופתק 

להטמין בין אבני הכותל, עם הקדשה מרמי בן-גל, יו"ר הארגון:
"הבאנו אתכם עד לכותל, דאגנו שיהיה לכם גם פתק וגם עט. 
בקשר לבקשה עצמה, כאן אתם כבר צריכים להסתדר לבד. 

שיתגשמו כל משאלותיכם".

את הערב המרגש סיימו המנהלים בהדלקת נרות משותפת 
וארוחת ערב חגיגית ב"בית שמואל". על נרות החג בירך משה 
גילצר, גזבר העירייה, ששיתף בתחושותיו: "זו הייתה חוויה חד 
פעמית שאיחדה את אווירת הביחד של המנהלים עם אווירת 
הקדושה שספגנו בעיר העתיקה. זה מסוג האירועים הממלאים 
את המצברים, כך שהמוטיבציה של המנהלים בעירייה, שמימלא 
גבוהה, עולה עוד יותר. תודתי לארגון העובדים, להנהלה וליו"ר, 

שמצליחים להפתיע כל פעם מחדש עם רעיונות מקוריים".
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גבולי,  עודד  של  חייו  מסלול 
מהנדס העיר, אמור היה להפוך 
סרטים,  לבמאי  בכלל  אותו 
מפתיעה  התאהבות  אבל 
בארכיטקטורה אורבנית הובילה 
אותו להיות מהנדס העיר העברית 
הראשונה, שהפקיד את תכנית 
העיר  של  הראשונה  המתאר 

העברית הראשונה.

את 30 שנותיו הראשונות עשה עודד גבולי, 
בחיפה, ואת רוב ילדותו בילה בבית הקולנוע 
שבעיר, בו עבד אביו כמקרין סרטים. “אני 
ה’סינמה פרדיסו’ של חיפה”, הוא אומר, “ראיתי 
אלפי סרטים, כל אחד מהם הרבה יותר מפעם 
אחת. הכרתי את כל השחקנים והשחקניות וחייתי 
את עולם הקולנוע מבוקר עד לילה. זו האהבה 
הכי גדולה שלי”, הוא קובע, אבל בהמשך השיחה 
איתו מתברר שלעודד יש מקום לעוד אהבות 
רבות: פילוסופיה, מוסיקה, כדורסל, שחיה, 
כדור מים, כדורגל, נגרות, גינון, צלילה, טיולים 
וצילום. ועוד לא הזכרנו את האדריכלות, בה 
התאהב במהלך טיול שעשה באפריקה, ואת 

המשפחה והבית, שאותו הוא מכנה “גן עדן”.

איך מוצאים זמן לכל העיסוקים האלה? 

“יש זמן לכל דבר, ואני מאמין שאדם חייב 
לפתח את עצמו תרבותית והשכלתית. חיים 
מגוונים הם חיים מרתקים. אמנם כיום יש לי 
פחות זמן לקריאה ולצילום, שאני מאוד אוהב, 
אבל אני עדיין משחק כדורסל, למרות שעברתי 
את גיל 60, ואני מכור לשחייה - בבריכה ובים, 
בקיץ ובחורף. הספורט תמיד היה חלק מחיי, 
במסגרת בית הספר ואגודות הספורט, ואני 
עדיין משקיע ומתפתח. לפני כשנתיים למדתי 
שחיית IT, שמבוססת על ציפה אולטימטיבית 
ומאפשרת לשחות מבלי להתעייף. אני נהנה 

מכל רגע וממליץ על כך לכל אחד.” 

על מה עוד אתה לא מוותר? 

“על המוסיקה. אני אוהב מוסיקה קלאסית, 
אופרה וגם חזנות. קולנוע “מאי”, שבו העברתי 
הרבה מילדותי ובגרותי, שימש בחגים כבית 
כנסת. כך נחשפתי לחזנות ומאז אני אוהב 
להאזין לה. שלושה מארבעת ילדיי עוסקים 

במוסיקה; ארן )36( עוסק בעיבוד, ועובד עם 
לואי להב וזמרים כמו שלום חנוך, מתי כספי, 
ריטה ואביתר בנאי, הודיה )31( היא זמרת ג’אז 
ומורה למוסיקה ולפיתוח קול ועתליה )28( 
היא בוגרת תזמורת צה”ל, וכיום זמרת וחזנית 
ב”בית תפילה”, ובקרוב תוציא דיסק ביכורים. 

אם כבר הזכרת שלושה מארבעה, בוא נשלים 
את התמונה המשפחתית? 

“לירי )20( משלימה בימים אלה קורס קצינים. 
היא הבת המשותפת שלי ושל אשתי, עירית. 
בשלושת ילדיה הגדולים של עירית זכיתי 
מן המוכן עם נישואינו, וגידלתי אותם מגיל 
צעיר מאוד. מארן, הבן הגדול, יש לנו גם נכד, 
בן שנתיים ורבע, ושמו עומר. ילד יפה, טוב 
ומיוחד. נעמה, כלתנו, צפויה ללדת בקרוב 

ולכבד אותנו בנכדה, אחות לעומר.”

מה זה “בית ומשפחה” עבורך? 

“אני גר ברמת השרון, והבית הוא “גן העדן” 
שלנו. יש לבית גינה, המשתרעת על פני 66 
מ”ר, והיא כוללת גבעת צמחים, אזור למדורות, 
שטח מוצל בפרגולה, עצי פרי, מחסן, שהוא 
נגריית החובבנים שלי, ואפילו מטבח ופינת 
אוכל. אשתי מעצבת פנים ומעצבת תכשיטים 
מוכשרת מאוד, והכל אנחנו בונים ויוצרים במו 
ידינו, כולל עבודות גינון ונגרות. אני אוהב 
להיות בבית, טוסט וקפה בגינה עם עירית בכל 
שבת בבוקר, ארוחות שישי בערב עם הילדים 
ובני הזוג שלהם, וגם לטייל, בין אם בארץ 
ובין אם בחו”ל, תמיד אעדיף עם המשפחה.” 

מכל תחביביך וכישרונותיך, איך הגעת בעצם 
לעסוק באדריכלות? 

“אחרי הצבא נסעתי לאפריקה וטיילתי בה קרוב 
לשנה עם תרמיל על הגב. ביוהנסבורג גיליתי 
שהבניינים והרחובות מושכים את תשומת לבי, 
ושמאוד מעניינת אותי התפיסה האורבנית. 
חזרתי לארץ והתחלתי ללמוד אדריכלות 
בטכניון. אגב, אם לא אדריכל, הייתי שופט. 

רציתי לעשות קריירה משפטית מרשימה.”

מאיפה זה הגיע? 

“מהשקפת העולם שגיבשתי. בצעירותי קראתי 
עשרות ספרי פילוסופיה כי רציתי להבין את 
העולם. את התשובות חיפשתי אצל ניטשה, 
שפינוזה, אחד העם, הרמן הסה ורבים אחרים. 
כמדריך וראש גדוד בצופים קניתי דעת כדי 

לחנך, וכאיש צעיר רציתי למגר את הזלזול 
של אנשים רבים בתרבות החוק.”

ומה בבסיסה של השקפת העולם שגיבשת? 

“הבסיס הוא תורת היסוד של הליכות תרבות, 
וזה המוטו שלי בחיים: ‘ואהבת לרעך כמוך’ 
ו’דרך ארץ קדמה לתורה’. להתייחס ולאהוב 
את הזולת, לתרום ולא לעמוד מנגד. זה מוביל 
אותי גם בעבודה; הפן האישי חשוב בעיניי 
בהתנהלות היומיומית לא פחות מהמקצועיות 
עצמה. חשוב שעובד יגיע עם חיוך ויעבוד 
מתוך חדוות היצירה ולא מכורח היותו עובד 
במקום. ערכים נוספים שאני מאמץ בחיי האישיים 
והמקצועיים הם יושרה, פתיחות, פרגון, האצלת 
סמכויות והכרה שאין מי שיודע הכל ולכן תמיד 

צריך להוסיף וללמוד.” 

איך זה בא לידי ביטוי ביומיום שלך בעירייה?

“לעניין הלמידה, אני משקיע לא מעט בקשר 
של מינהל ההנדסה עם האקדמיה. אני מאמין 
שחייבים להביט קדימה, להבין לעומק מה טומן 
העתיד ולהתייחס לדברים בכל הרמות. לעניין 
הקשר האישי, אני מקפיד להקשיב. כשעובד 
יודע שמקשיבים לו הוא בטוח לשתף בדעותיו 
ובתחושותיו, וזה עוזר לקיצור ולמיצוי תהליכים, 
ותורם לקבלת תוצר טוב יותר. לשמחתי, קיים 
אצלנו שיתוף פעולה נדיר בין הנהלת העירייה 
לארגון העובדים, שמאפשר את ההקשבה הזו 
ומניב רק תוצאות טובות. יש פה שילוב של 
התנהלות נכונה, ארגון למופת ואנשים טובים. 
לא חסרות דוגמאות הפוכות, כמו רכבת ישראל 

וחברת החשמל, שהורסות מערכות." 

את דרכו בעירייה החל עודד במרץ 2008, 
כשנכנס לתפקיד מנהל אגף תכנון וסגן 
מהנדס העיר. לפני כשנתיים התמנה לתפקיד 

מהנדס העיר. 

“כשהוצעה לי משרת מנהל אגף התכנון רצו 
שאגיע לעירייה ולמינהל ההנדסה להתרשם, 
אך סירבתי. ביקשתי לראות את מסמך ‘חזון 
העיר’, שאישר רון חולדאי זמן קצר לאחר 
כניסתו לתפקיד. קראתי את החזון והחלטתי 
שאני רוצה לעבוד בעיריית תל–אביב-יפו. 
העבודה בעירייה פשוט מרתקת וזכיתי לעבוד 

עם אנשים מדהימים, אישית ומקצועית.” 

 מה היו צעדיך הראשונים במערכת? 

“אחרי שלמדתי את המקום, קיבלתי שתי 

מנהל 
בנעלי בית
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בטי יוסף 

החלטות ברורות ברמת החזון לאגף: הראשונה 
היא שכל עובד יידע בדיוק מה תפקידו ואיך 
הוא מבצע אותו, והשנייה לשפר את סביבת 

העבודה של העובדים." 

למי שלא מכיר מערכות גדולות זה יכול 
להישמע פשוט וקל...

“זה לא פשוט אבל זה כבר קורה. יחד עם 
הארגון, והרבה בזכות החזון ויכולת הניהול של 
רמי בן-גל, הובלנו מהלך של רה-ארגון ברמת 
העובדים וברמת התהליכים בכל האגפים, והיום 
אנחנו רואים תפקוד ברמה מקצועית גבוהה. 
באגף התכנון הכנסנו כמה עשרות פרילנסרים 
להיות עובדי עירייה, באגף לרישוי עסקים ובאגף 
לרישוי ולפיקוח על הבנייה בוצעו תהליכים 
מרחיקי לכת, בראשם הפעלת מכון הרישוי, 
שמקצר תהליכים שהיו אבן נגף במשך שנים 
רבות. כל העובדים האלה כבר נכנסו למשרדים 
חדשים, משופצים ומצוידים, ובזמן הקרוב יזכו 
לכך גם עובדי המטה של לשכת מהנדס העיר, 

אדריכל העיר והיחידה האסטרטגית.”

שאפו. זה באמת מרשים. 

אחת  היא  תל–אביב-יפו  עיריית  “לצערי, 
המערכות הציבוריות היחידות בארץ שמתנהלות 
כמו שצריך, מבחינת התמיכה והדאגה לעובד 
וההקפדה על התנהלות המנהלים, גם בהשוואה 
לחברות פרטיות. כשהגעתי לעירייה היו לי 
שני מנטורים: אלי מוסקוביץ’ וחזי ברקוביץ’. 
בנוסף לתמיכה שקיבלתי מהם, כשרציתי לעשות 
שינויים מרחיקי לכת באגף, עמדו לצדי רמי 
בן-גל, אשר בן שושן ואברהם פרץ. בשיתוף 
פעולה יוצא דופן עשינו מהפיכה באיכות 
העובדים והמנהלים ובשיפור התהליכים. פיתוח 
וקידום העובדים חשוב לי לא פחות מפיתוח 
וקידום העיר. מי שבסוף מיישם ומבצע הם 
העובדים, וכשמתייחסים אליהם נכון - הכל 
קורה נכון. אין שבוע שעובר מבלי שאתייעץ 
עם השותפים בארגון העובדים ובמשאבי אנוש 

בנושאים האלה”.

אז עובדים ומנהלים איכותיים יש וגם מערכת 
יעילה. אפשר להתחיל לחלום בגדול?

“יש לי הרבה חלומות על העיר. כל יום אני 
מתעורר עם חלום חדש. הגדול מבניהם הוא 
שיפוץ כל הבתים בעיר. אם הייתי יכול לעשות 
זאת במטה קסם, הייתי עושה זאת מיד. חלום 
אחר הוא קירוי נתיבי איילון, והפיכת השטח 
לפארק המחבר את מערב העיר למזרחה. זה 
חלום ישים בעיקרון, אבל מורכב מאוד מבחינה 
כלכלית וסטטוטורית. עוד חלום הוא להקים 
מרינה נוספת באזור שפך הירקון, שתענה על 
החוסר הקיים במקומות עגינה. חלום נוסף 
הוא הקמת אי מול חופי העיר, שיכיל תשתיות 
בעייתיות כמו רדינג, ושדה תעופה משלים 
למדינת ישראל. בעולם יש יותר מאלף שדות 
תעופה, שהוקמו על איים, ואין שום סיבה 
שלא ליישם את הרעיון בארץ. לצערי המדינה 
אטומה ולא מוכנה להשקיע בחלום ההכרחי 
הזה, שיפתור בעיות תשתית ויענה על צרכי 

הטיסות הקיימים והצפויים במדינה.” 

לפעמים חלומות מתגשמים, יש לך כאלה 
שיש להם סיכוי להתגשם? 

“אני חולם להרחיב את תכניות הרכבת הקלה. 
לאחר פרישתו של אלדד מרחב, שהיה נכס 
עירוני, מניהול הרק”ל )מנהלת הרכבת הקלה(, 
האסטרטגית,  ליחידה  הרק”ל  את  צרפתי 
וכדירקטור בנת”ע )נתיבי תחבורה עירוניים( 
אני צופה שקווי הרכבת יפעלו בעוד כ-6 
עד 8 שנים. אני מאמין שהפתרונות יגיעו 
בסופו של דבר, אך בינתיים חשוב שהעיר 
תמשיך להיבנות ולא תקפא ברמת התכנון 
והיישום. אני גם מאמין שנצליח להגשים את 
חלום הורדת כיכר דיזנגוף וכיכר אתרים. אחד 
היעדים המרכזיים שלנו הוא הוספת מיליון 
מ”ר של תעסוקה ברחבי העיר. יש מספר 
פרויקטים גדולים בשלבי יישום מתקדמים, 
ואני מקווה שבנוסף לפרויקטים הרבים שעל 
השולחן, יתממשו פרויקטים של פינוי-בינוי 
והקמת שכונות חדשות. על פי תכנית המתאר 
תא/5000, שהופקדה לאחרונה, העיר תתעשר 

מאוד מבחינה אורבנית בתוך שנתיים, ובטווח 
הארוך יותר, התכנית מייצרת ודאות תכנונית 
עד שנת 2025 בכל קשת התחומים: בניה, 
חינוך, תעסוקה, מרחב ציבורי, שימור ועוד."

מה סוד ההצלחה של העיר בעיניך? 

"מה שהופך עיר למשובחת הוא מדד גבוה 
של יוממות. כלומר של תנועת האנשים בה 
לצורכי עבודה, לימודים, בילוי וכן הלאה.
ועירוב  אירועים  מגוון  שמאפשרת  עיר 
שימושים יוצרת חגיגה אורבנית ממגנטת. 
תל–אביב-יפו היא כזו; דינאמית, מתחדשת 
ובונה עצמה מחדש כל הזמן, מציעה לכולם 
- תושבים, תיירים, עובדים, אורחים מזדמנים 
- ליהנות ממגוון הצעות תרבותיות, כלכליות 
ותעסוקתיות. מעלה נוספת של העיר היא, 
שהיא מאפשרת להגיע למקומות הומים ולהיות 
חלק מהציבור, כמו שהיא מאפשרת לשהות 
במקומות אינטימיים ולהרגיש לבד. הדברים 
הללו עומדים לנגד עינינו בעבודה יום יום." 

שיתפת אותנו בדברים שמעניינים אותך, 
שמהנים אותך, שמובילים אותך אישית 

ומקצועית. מה למשל מצחיק אותך? 

הוא מזכיר כמה סדרות קומיות כמו ‘סיינפלד’ 
ו’חברים’ תוך שהוא מתקשר “למי שיודעת 
יותר טוב ממני מה מצחיק אותי ומה אני אוהב 

לאכול”. 

עודד: “עירית, אני מתראיין לכתבה ושואלים 
מה מצחיק אותי”. 

עירית: “אני! אני מצחיקה אותך”.

עודד: “נכון, אבל אני לא יכול לומר את זה 
בכתבה...”

באותו הרגע הרצינות והענייניות מפנות מקום, 
עיניו צוחקות והוא מחייך מאוזן לאוזן. 
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בטי יוסף

הוועד 
העובד והלומד

מירב פרץ, יו"ר ועד אגף החניה: "התחושה 
בקורס היא שמובילים אותנו למקום מקצועי, 
אחראי ומעורב עוד יותר. אנחנו מתמקצעים 
העובדים,  מול  להתנהלות  הקשור  בכל 
ההנהלה והארגון, מעשירים אותנו בתכנים 
רבים וברעיונות חדשים כתוצאה מהמפגש 
אותנו  פותח  זה  האחרים.  הוועדים  עם 
לסגנונות ניהול שונים, להתמודדויות שונות 
עם מגוון סיטואציות ולשיתופי פעולה פוריים. 
הקורס כלל הרבה מעבר למה שציפינו, כמו 
מפגש קואוצ'ינג וסיור בעיריית ירושלים, בו 
הבנו כמה ההתנהלות אצלנו בעירייה שונה 

ומתקדמת."

"כמו שאף אחד לא מכשיר הורים לתפקיד, 
כך אף פעם לא הכשירו חברי ועד לתפקיד." 
מסבירה אורנה אבידן, מזכ"לית הארגון: 
"הקורס הייחודי הזה הוא חיוני ואנחנו חושבים 
לפתוח קורס המשך וריענון. זו מסגרת עם 
המון ערך מוסף לחברי הוועדים, משום 
שמעבר לתכני ההרצאות, הם מקבלים בקורס 
מקום לדיון ושיח קבוצתי, לחשיבה משותפת 
עם נציגים מיחידות שונות, וזוכים גם ללמוד 
מניסיונם של יושבי ראש ותיקים, שהבאנו 

לפאנל מיוחד במסגרת הקורס".

לחברי  לתת  כדי  הקורס  את  "פתחנו 
הוועדים כלים ומיומנויות למילוי תפקידם 
ולהתמודדות עם הקשיים הגלומים בו", מספרת 
ענבר סרפר- וסרהולץ, מנהלת מכללת הארגון. 
"מדובר באנשים מחויבים עם מוטיבציה גבוהה, 
שלקחו על עצמם תפקיד וולונטרי, בנוסף 
על תפקידם בעירייה ועל מחויבויות חייהם 
הפרטיים. זה מאוד לא פשוט לעמוד בכל 
המשימות הללו, וכדי להקל ולכוון, גיבשנו 
עבורם ארגז כלים מגוון מאוד. בין היתר, 
לומדים המשתתפים בקורס את שפת האיגוד 
המקצועי ושפת ארגון העובדים, בהתאמה לקו 
הניהולי, שמוביל רמי בן-גל, יו"ר הארגון, כבר 
שבע שנים בהצלחה רבה. שפה אחת מאפשרת 
לחברי הוועדים ליישר קו בינם לבין עצמם 

ובממשקים שלהם בעירייה ובארגון." 

77 שעות הקורס כוללות תכנים רבים ומגוונים; 
חלקם מספקים מידע אינפורמטיבי על ועדות 
העירייה, הסכמים משמעותיים, מערכות שכר, 
ארגון ותקינה בעירייה, תקנון ארגון העובדים 
והיכרות מעמיקה עם מוסדותיו. חלק אחר 
מתכני הקורס מעניק למשתתפים מיומנויות 
רכות יותר דוגמת: עמידה מול קהל, גישור, 
ניהול משברים, קבלת החלטות, בניית טיעונים 

וניהול ישיבות אפקטיבי. 

מברוק, נבחרת לוועד עובדי 
הסקטור שלך! תמה תקופה 

קדחתנית של הערכות 
ופעילות ממוקדות מטרה. 
השקעת את כולך במאמץ 
להגיע למקום שבו תוכל 

להשפיע ולהיטיב עם אלה 
שלצדם אתה עובד יום יום. 
ועכשיו מה? איך מיישמים 

את כל התכניות שרצות 
בראש? מול מי מקדמים 
רעיונות ופתרון בעיות? 

או, שמחים ששאלת! 
בקורס הוועדים, שמארגן 

ארגון העובדים מידי שנה, 
מקבלים תשובות לכל 

השאלות והתהיות.



עיתון ארגון העובדים | עמ’ 11

נוטעים באהבה

סיפור על מפגש קטן ומרגש, 
שחיבר בין ט”ו בשבט לערך 

ההתנדבות, והצמיח חוויה 
בלתי נשכחת. 

“הכל התחיל ברצון לשלב בתכנית העבודה 
של הארגון פעילות התנדבותית כדי לתת 
ביטוי לאחד הערכים החשובים והיפים של 
ארגון העובדים.” מספרת אורנה אבידן, 
מזכ”לית ארגון העובדים. “היות ומועד 
הפעילות תוכנן לט”ו בשבט, שחל השנה 
בינואר, קיווינו שנוכל לערוך נטיעות עם 
תלמידי החינוך המיוחד בעיר. ואכן, בעזרת 
אגף שפ”ע איתרנו שטח גינה מתאים לנטיעה 
של כמה עשרות עצים, ב"גינת אריסון", 
הסמוכה ל"בית עובד העירייה", ובעזרת 

המחלקה לחינוך מיוחד, נשלחה הזמנתנו 
לוקים  שתלמידיו  “גיל”,  הספר  לבית 

באוטיזם.” 

“מאוד שמחנו על ההזמנה”, אומרת אולגה 
פישר, מנהלת בית הספר, “כיוון שישנה חשיבות 
גדולה לכך שהתלמידים שלנו יהיו מוכרים 
וייחשפו לפעילויות נורמטיביות  בקהילה 

ואותנטיות מחוץ לכותלי בית הספר”.

הפעילות התקיימה בצהרי יום חורף שמשי 
תלמידים,  כ-30  התכנסו  בגינה  ונעים. 
אנשי צוות בית הספר וכמה עשרות עובדי 
הארגון - כולם מתרגשים ומצפים לבאות. 
המפגש נפתח בשירה אותה ליווה מורה 
למוזיקה, מטעם בית הספר, באקורדיון, 

ולאחר מכן הופשלו השרוולים. 

לכל תלמיד הצטרפו שני עובדים אשר יחד, 

בכוחות משותפים, על אף הקושי לתקשר, 
נטעו את שתילי העצים ברחבי שטח הגינה. 
בתום הפעילות העניק רמי בן גל, יו”ר ארגון 
העובדים, שתיל רקפות לכל ילד וילדה, 

כמתנה מהארגון. 

“התרגשנו לראות את השמחה וההתרגשות 
של התלמידים”, מספרת אורנה. “למרות שלא 
הכל היה קל בחוויה הזו, הרגשנו שהם נהנו 

ושעשינו משהו טוב באמת”.

אולגה פישר: “בסוף היום סיכמנו את החוויה 
של  המוסף  הערך  את  לילדים  והסברנו 
הפעילות בה השתתפו. היה מרגש לראות אותם 
מתמלאים גאווה על כך שהם, שתמיד נתרמים 
מאחרים, תרמו משהו לרווחת תושבי העיר”.
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מתגבשים

טיול הגיבוש המסורתי 
של ועדי העובדים 

תמיד מאורגן עד לפרט 
האחרון, ולעולם יכלול 
חוויות מהנות, פעילות 
מאתגרת, חברה נעימה 
ואירוח נדיב. אבל לפני 

הכל נועד הגיבוש ללכד 
ולאחד את החברים 

לקראת המשך פעילות 
משותפת, ועל מטרה זו 

סומן השנה V גדול. 

חברי ועדי העובדים, ותיקים וגם הרבה חדשים, שזו להם חוויה ראשונה, 
חברי מזכירות וחברי הנהלה יצאו בסוף אוקטובר 2013 לגיבוש המסורתי, 

שמארגן הארגון מידי שנה בהקפדה יתרה. 

הפעם תוכנן הגיבוש לצפון הירוק, לאזור הקסום של כפר גלעדי וצוק 
מנרה, וכלל מגוון רחב ביותר של פעילויות חווייתיות, מהנות, מעשירות 

ומגבשות.

אורנה אבידן, מזכ"לית הארגון: "ככל גיבוש, גם גיבוש הוועדים, נועד 
להיכרות מעמיקה יותר של החברים, בינם לבין עצמם ובינם לבין ארגון 

העובדים, וכמובן לשם הנאה לשמה. ולזה דאגנו מכל הלב".

אז מה היה לנו שם? 
ביום הראשון לחצו החברים על הגז ונהנו מרכיבת שטח ברכבי ריינג'רים, 
וגם השתתפו במשחק ירי )פיינטבול( סוער, מצחיק ומרגש. ביום השני 
העפילו לצוק מנרה, מי ברכב ומי ברכבל, וזכו לחוויה בלתי נשכחת, 
עם תצפית מגובה של מאות מטרים ממבואות קריית שמונה ועד מרומי 
רכס נפתלי, בנוסף, העלו אדרנלין בשיט קיאקים מבדר ומאתגר במימי 
הירדן. בערב שבין שני הימים מלאי הפעילות, לא ויתרו החברים על 

גיבוש סביב רחבת הריקודים, במסיבה כיפית ומשחררת. 

עופרה מימוני, יו"ר ועד סייעות גני ילדים: "אין כמו ארגון העובדים 
שלנו בעולם. הדרך שהם מצאו לחבר אותנו אחד לשני ולאוורר אותנו 
מחוץ לעירייה ולעבודה היומיומית - מדהימה. זו הפעם הראשונה 
שאני משתתפת בטיול הגיבוש של הוועדים, ובשמחה הייתי חוזרת על 

החוויה הזו שוב." 
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הבית של אמני 
עיריית תל-אביב-יפו

“האמנות משמשת כמתורגמן למה שאינו יכול 
לעבור בדיבור...” 

זוהי אחת האמירות הידועות ביותר בתחום האמנות של הפילוסוף גתה. האמנות 
משמשת אותנו ככלי בין עולמנו הפנימי ובין חיי היום יום, וכמעט כולנו מבקשים 
ליצור ולתת ביטוי לאותו קול שאינו יכול לצאת ולהשתחרר ללא האמנות. לכן, 
האמנות אינה רק תחביב או עיסוק לשעות הפנאי, אלא כלי מרכזי בחיי רבים. 
יחד עם זאת, המציאות בה אנו חיים אינה מאפשרת לנו תמיד לעסוק באמנות 
באופן שבו היינו רוצים, ויתרה מכך, לא אחת, אין לנו את היכולת להציג ולהוציא 
אל האור את היצירות ולפרסמן ברבים. לשמחתי הרבה, בדיוק בנקודה זו נכנס 
לחיינו פרויקט “אמנות בפומבדיתא” המאפשר לעובדי העירייה והמרכז הרפואי 
לתת דרור ליצירתיות שבהם ולהציג, כל אחד בתחומו ובתחומה, את יצירות 

האמנות שהוכנו על ידם.

שמי הוא ליהי שפירא, ואני עו”ד באגף החניה בעיריית תל–אביב-יפו, אמנית 
ובזמני הפנוי סטודנטית לאוצרות באוניברסיטת תל–אביב. פרויקט “אמנות 
בפומבדיתא” צמח לפני יותר משנתיים מתוך אתר “הבמה כולה שלכם” בפורטל 
אביב, והפך למסורת ב"בית עובד העירייה", היות וארגון העובדים לקח חסות 
על הפרויקט ומקדם אותו מראשיתו. המיזם הייחודי מאפשר למבקרים ליהנות 
פעמיים - גם מהופעה או מהרצאה מרתקת וגם מהיצירות של חבריהם העובדים 
המוצגות במקום. בנימה אישית, במהלך שנות הפעילות של המיזם גיליתי כמה 
עצום הוא מספר עובדי העירייה המוכשרים, העוסקים בכל תחומי האמנות - 
פיסול, ציור, צילום, רישום, שירה ועוד, ולא אחת אני נדהמת מהיצירתיות של 
העובדים והעובדות ומופתעת מחדש מהאמנים המוכשרים שמסתתרים בינינו.

לסיכום, אני קוראת לכל העובדים והעובדות להגיע להתרשם וליהנות מהתערוכות 
ומההרצאות המרתקות. זו הזדמנות נהדרת לכל מי שעוסק באמנות להציג את 
“האני הפנימי” שלו וכדברי גתה לתת ביטוי למה שאינו ניתן לומר במילים.” זו 
גם הזדמנות מצוינת בשבילי להודות לכל העוסקים במלאכה ולשותפים לדרך 
בפרויקט ייחודי זה - ליוצרים ולאמנים, עובדי העירייה והמרכז הרפואי, שלוקחים 
חלק ומציגים את יצירותיהם, למשתתפים ולמבקרים, שתרומתם והפידבק החיובי 
שאנו מקבלים מהם ממלא אותנו בשמחה ובגאווה, ולבסוף לארגון העובדים, 
שתומך ומשקיע באהבה ומתוך הכרה אמתית בחשיבות האמנות בחיי העובדים. 
עובדים המעוניינים להציג מיצירותיהם, בכל תחום, מוזמנים לפנות אלי וכמובן 

שנשמח להציג את היצירות.

אז... נפגש בתערוכה הקרובה.

שלכם,

עו”ד ליהי שפירא, אוצרת התערוכות 
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משנכנס אדר... 
מחכים למסיבת 

פורים

מסיבת החג הזו עלתה על קודמותיה מבחינת 
ההשקעה בתחפושות. המתחפשים לא 

הסתפקו באיפור או כובע, והלכו עד הסוף. 
משימת השיפוט בתחרות היתה קשה כמו 

אוזן המן דאשתקד... 

"תמיד שמח אצלנו בפורים; אולם ה"קלאו" מקבל את פנינו כמיטב 
המסורת, הכיבוד מצוין, ומצב הרוח מרומם, אבל אף אחד לא הכין 
אותנו לאווירה הפורימית, שסחפה השנה את כל באי המסיבה." 
מספרת אורנה אבידן, מזכ"לית הארגון. "כבר ברגעים הראשונים 
להתכנסות, התחלנו להבחין במחופשים שפשוט לא הצלחנו לזהות. 
אנשים שאנחנו מכירים היטב, שנתקלים זה בזה ביום יום, הצליחו 

ללבוש פנים אחרות ולשטות בכולנו". 

"אנחנו, חברי הנהלת הארגון, התחפשנו לעלי באבא והשודדים" מוסיפה 
אורנה. "התלבטנו והתקשינו מאוד להחליט השנה למה נתחפש. כמעט 
שוויתרנו, וברגע האחרון נפל הפור והחלטנו על התחפושת. כולנו 

משופמים, ואפילו לצביקה שמיר מצאנו מכנסיים הולמות."

זה לא היה הקושי היחיד איתו התמודדה הנהלת הארגון בפורים... 
כשהגיע רגע ההכרעה בתחרות התחפושות, השופטים היו אובדי 
עצות, עד כדי כך שלגמר עלו לא פחות מ-11 תחפושות, ולמקום 

הראשון נבחרו שני זוכים, ואלו הם:

במקום הראשון זכה יורם לאמי ממינהל החינוך, שהתחפש לאישה 
אפריקאית גדולת ממדים, ולצדו שלישיית חברות ועד המזכירות: 

ג'ודי, תהילה וחיה שהתחפשו לאבן, נייר ומספרים. 

במקום השני זכתה תקווה זרגרוב, מנהלת תחום סייעות, שהתחפשה 
לליצנית. 

ובמקום השלישי אליחי גיני ממוקד 106, שהתחפש לכלה חסודה.



עיתון ארגון העובדים | עמ’ 15



עיתון ארגון העובדים | עמ’ 16

בית הספר נקי? החצר 
מסודרת? הצמחייה 

מטופחת? הכיתה מדוגמת? 
מתי בפעם האחרונה 

חשבתם על העובדים 
שבזכותם כל זה נראה 

לכם מובן מאליו? 
בכתבה שלפניכם - כל מה 
שלא ידעתם על העובדים 
האחראים ועובדי השירות 

במוסדות החינוך. 

“פעם הם נקראו שרתים ואבות בית והיום 
הם עובדי שירות ועובדים אחראים. פעם 
הם היו מסתובבים עם צרור מפתחות ענק 
והיום עם דיסק און קי”. כך, בחיוך, מנסה 
אילן קומה, סגן מנהל האגף לשירותי חינוך, 
להתחיל ולפרט כמה משמעותי השינוי שחל 
בסקטור המיוחד הזה ובתפיסת חיוניות 

תפקידו במערכת. בהמשך דבריו הוא מתאר 
מערך עובדים מסור, שאינו בוחל בעבודה 
פיזית קשה, שנמצא בחזית המפגש עם 
תושבי העיר ומהווה משקל נכבד במכלול 
התרשמותו ושביעות רצונו של התושב 

מעבודת העירייה. 

כ-400 עובדים, גברים ונשים, הנושאים 
במשרות עובדים אחראים ועובדי שירות, 
החינוך ברחבי  במוסדות  כיום  פרושים 
תל–אביב-יפו. חלקם בבתי הספר מכל 
המגזרים, חלקם בפנימיות, בתחנות השירות 
הפסיכולוגי, במרכזים הטיפוליים ועוד. 
"עיריית תל–אביב-יפו היא אחת מהרשויות 
המקומיות האחרונות בארץ שמעסיקות את 
עובדי הסקטור הזה, שלא באמצעות קבלן, 
ואין זו יד המקרה." מסביר קומה. "מניסיוננו 
עד כה ומסקרי שביעות רצון שהעירייה 
ביצעה, אנו רואים שכאשר העובדים הם 
חלק בלתי נפרד מצוות המוסד החינוכי בו 
הם עובדים, תרומתם למערכת עולה עשרות 
מונים. שיתוף העובדים בטיולים, בגיבושים 
ובשאר פעילויות הווי, מחזק את שייכותם 
למקום ולאנשיו, והדבר מביא אותם להוביל 
יוזמות שאינן בהכרח קשורות בתפקידם, 
אך תורמות לבית הספר, לתלמידיו ולצוות 

החינוכי שלו.” 

בין הדוגמאות הרבות אפשר למצוא את רחל 
בן דיין, שבנתה שולחנות משחק בבית הספר 
"הבעל שם טוב", את יובל יפת, שבנה ספסלים 
מעצים שנפלו בבית הספר "דיזנגוף" ואת דוד 
פרי, שהקים גינת ירק בבית ספר "הדקל". 

את שביעות הרצון של מנהלי ומנהלות 
מוסדות החינוך מתפקודם של העובדים 
האחראים ועובדי השירות, הם מביעים מידי 
חודש בשאלון המועבר להנהלת המחלקה, 
ואכן הציון הממוצע עומד על למעלה מ-80. 
ויויאן אקשטיין, מנהלת בית הספר “צהלה” 
מספרת לנו על הצוות שלה: “הקשר שלי עם 
יניב נמני, העובד האחראי בבית הספר, הוא 
הדוק וצמוד ברמה היומיומית. אני רואה בו 
מנהל והוא אכן מנהל את תחומו ואת חמשת 
העובדים תחתיו במקצועיות רבה. כמעט אין 
דבר בבית הספר שידו אינה נוגעת בו. באופיו 
הוא מסור מאוד לעבודה, שואף להצליח 
ולעשות הכל בצורה הטובה ביותר, ולכן גם 
הפך להיות משמעותי מאוד בהתנהלות בית 
הספר. צוות העובדים, מלווה אותי זו השנה 
הרביעית ברציפות. כל אחד מהם מבצע את 
עבודתו הקשה במלוא האחריות והמסירות, 
ובזכותם שומר בית הספר על רמה גבוהה 
של תחזוקה וניקיון. אני מרגישה שהם חלק 
בלתי נפרד מהצוות ומשתדלת להוקיר אותם 

ואת עבודתם בכל הזדמנות”.  

שירות 
מכל הלב
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בנוסף לערך המוסף, לו זוכה המוסד החינוכי 
מהשתייכות עובדי הסקטור למערך עובדי 
העירייה, עומדת גם חשיבות המפגש עם 
התושב ורמת השירות הניתן לו בשטח. 
כחלק ממגוון הפעולות הנעשות כדי לעמוד 
בסטנדרט השירות הגבוה שהציבו הנהלת 
תחומי  בכל  העובדים  וארגון  העירייה 
האחריות המוניציפליים, מושקעים משאבים 
רבים גם כדי להבטיח שהמפגש בין התושב 
למוסד החינוכי בו לומדים ילדיו יצביע על 

רמה גבוהה של שירות. 

עובדי השירות והעובדים האחראים פוגשים, 
מידי יום, את כל מגוון תושבי העיר; החל 
בצעירים שבהם - התלמידים, עבור בהוריהם 
וכלה במבוגרים שבהם - הסבים והסבתות. 
ברוב המקרים, יידע ההורה האם בית הספר 
שבו לומדים ילדיו נקי, אסתטי ומתוחזק, 
הרבה לפני שיידע לעמוד על קנקנה של 
מורה זו או אחרת. באותה הרוח, אם ייוודע לו 
שבנו לא ביקר בשירותים במהלך היום כיוון 
שאלה מלוכלכים או חסרים בנייר טואלט, 
סביר להניח שתגובתו תהיה חריפה יותר 
מאם ייוודע לו שהמורה לתנ”ך לא חזרה 

על החומר לקראת המבחן. 

כל זאת מעמיד את עובדי הסקטור ואת איכות 
עבודתם ב”חזית”, כך שמעבר לטיפולם 
במגוון תחומי האחריות שלהם במוסדות 
החינוך, הם נדרשים לעמוד בקודים של אנשי 
חינוך לכל דבר - בלבוש ובהתנהלות, מתוך 
תפיסה שהעשייה החינוכית תוכל להתבצע 
על הצד הטוב ביותר אם קודם כל יהיו לה 

התנאים הפיזיים הראויים לכך. 

יעקב מימוני, עוזר מנהל המחלקה למשאבי 
חינוך, מסביר את תפיסת עולמו על פיתוח 
העובד: "יש שיגידו שבאופן טבעי היינו 
צריכים לעסוק בהכשרה מקצועית של 
העובדים, אבל אנחנו מאמינים בהעצמה 
מוכוונים  שאליהם  הקורסים  אישית. 
העובדים עוסקים במיומנויות ניהול זמן, 
ניהול משברים ובמגוון רחב של תחומי 
העשרה. ארגון העובדים משקיע רבות כדי 
לפתוח את הקורסים הללו כמסגרות למידה 
סקטוריאליות, שהן ייעודיות לעובדים שלנו, 

וזה בונוס גדול מבחינתנו". 

התמונה אכן מרשימה, במיוחד בהתחשב 
את  השלימו  לא  העובדים  שרוב  בכך, 
השכלתם היסודית: 14 כיתות סקטוריאליות 
לקורס שלטון מקומי פתחה עד כה המכללה 
לקידום חברתי ומקצועי לעובדים האחראים 
ולעובדי השירות. עובד אחראי אחד, יעקב 
מיטרני מבית ספר "עציון", אף הגשים את 
החלום וקיבל תואר ראשון במסגרת הכיתה 
האקדמית. בנחישות ובהתמדה מעודדת 
הנהלת המחלקה את כל העובדים להשלים 
השכלה, גמול א' ולימודי שלטון מקומי, 
ובסיוע ארגון העובדים, זוכה הסקטור הזה 

להגיע להישגים עליהם כבר ויתר מזמן. 

לצד השתתפותם בפעילויות הצוות החינוכי 
אליו הם משתייכים במקום העבודה, ומעבר 
להעשרה ולהעצמה האישית, לא מוותרים 
במחלקה למשאבי חינוך על הווי משלה - ימי 
גיבוש ולכידות חברתית, ציון ימי הולדת 
וטיולי סוף שנה, הרמות כוסית ומסיבות 

חג בהשתתפות כל העובדים. 

שלמה ביטון, יו"ר הוועד, מסביר: "הסקטור 
שלנו מתמודד עם קשיים רבים ומורכבים 
מהבחינה הסוציו–אקונומית. העבודה קשה, 
והשכר   75% רוב המשרות עומדות על 
בהתאם. מהמקום הזה, מאוד חשוב לנו 
להיות שם עבור העובדים, לראות אותם, 
לחבק אותם, לתמוך בהם ולפנק אותם. לפנק, 

לפנק, לפנק. ממש כמו בפרסומת". 

לדברי שלמה, ועד עובדי המחלקה פועל 
בשיתוף פעולה מלא עם הנהלת המחלקה 
משותפים  שבכוחות  העובדים,  וארגון 
מעבר  הרבה  לעובדים  לתת  מצליחים 
למתחייב: "בנוסף על השי שמקבלים כל 
עובדי העירייה בראש השנה ובפסח, אנחנו 
נותנים שי נוסף, אנחנו מנהלים קרן אליה 
מפרישים העובדים כסף לטיסה מסובסדת 
לחו"ל, אנחנו מרכזים את העובדים לשני 
ולים  לאילת  שנה,  כל  קבועים  נופשים 
המלח, כל רבעון אנחנו חוגגים ימי הולדת 
לילידי החודשים הרלוונטיים ומפנקים אותם 
בהופעה, כיבוד ומתנה, אנחנו עושים מאמץ 
לפגוש את העובדים בשטח באופן שוטף, 
לשמוע מהם על קשיים ובעיות שהם נתקלים 
בהם, בין אם אישיים ובין אם מקצועיים, 

ותמיד ננסה למצוא עבורם פתרון וסיוע". 

נראה כי כל הגורמים האחראים על רווחת 
עובדי הסקטור הזה לא שוקטים לרגע. 
ביוזמתה של מזכ"לית ארגון העובדים, 
אורנה אבידן, ממש בימים אלה מתבצעת 
עבודת תשתית למהלך שמטרתו לשפר עוד 
את תחושת השייכות והערבות הזו. הכוונה 
היא לחלק את העיר לאזורים גאוגרפיים שעל 
כל אחד מהם ימונה מוביל שיוכשר להיות 
אחראי על העובדים באזורו. המוביל יעבור 
השתלמות מקצועית בת חצי שנה עם יועץ 
ארגוני, ובתומה יוכל לפגוש את העובדים, 
להיות להם אוזן קשבת ולדון איתם במענה 
לבקשותיהם ובפתרון לבעיותיהם. בנוסף, 
החלו לאחרונה דיונים על שכר העידוד, 
ולעובדי  האחראים  לעובדים  המשולם 
השירות, על פי נוסחה שגובשה לפני כעשר 
שנים. הדיון מציף את השינויים בפעילות 
בתי הספר כיום לעומת פעילותם לפני עשר 
שנים - שינויים שהרחיבו את היקפי העבודה 

אך אינם משתקפים בשכר.

כדי לסבר את האוזן, בשונה מהמצב לפני 
עשור, פעילות בתי הספר נמשכת הרבה 
מעבר לשעות הלימוד דאז, עקב תכנית 
"אופק חדש", פעילויות תרבות, ספורט ופנאי 
במסגרת הניהול העצמי, ופעילויות קהילתיות 
שנמשכות לעתים עד שעות הערב והלילה. 

בטי יוסף
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כנס שלוש 
הערים הגדולות 2014

מפגש הפסגה של נציגי 
הרשויות תל–אביב-יפו, 

ירושלים וחיפה, בכנס השנתי 
של הסתדרות המעו”ף, 

הציף הפעם את הדיון על 
ההתנהלות וההתמודדות מול 

משרד האוצר. 

כנס שלוש הערים 2014 התקיים השנה במלון 
“הנסיכה” אילת ומשך אליו, כמידי שנה, 
משתתפים רבים; בעלי תפקיד, עניין ומעורבות 
בכל הקשור לתחומי העסקתם של עובדי 
הרשויות הגדולות: תל–אביב-יפו, ירושלים 
וחיפה. את הכנס מארגנת מידי שנה הסתדרות 
המעו”ף, בראשותו של ארנון בר-דוד, כמפגש 

להעשרה מקצועית, גיבוש ועשייה. 

בכנס השתתפו בכירי הסתדרות הפקידים: 
היו"ר, ארנון בר-דוד, מנכ"ל העמותות, עו"ד 
אופיר אלקלעי והמועמד ליו"ר ההסתדרות 
מקצועי  לאיגוד  האגף  יו"ר  הכללית, 
בהסתדרות, אבי ניסנקורן, וכמובן יושבי 
הראש: יו"ר ארגון העובדים שלנו, עו"ד רמי 
בן-גל, יו"ר ארגון עובדי עיריית חיפה, משה 
מזרחי ויו"ר ארגון פועלי התברואה בעיריית 
ירושלים, גיל גורני. כמו כן השתתפו בכנס 
מנהלי המחוזות של הסתדרות הפקידים, 
מנהל אגף משאבי אנוש של עיריית חיפה, 
אילן שדות וסגנו של הממונה על השכר 

במשרד האוצר, מר דיאא אסדי.

במרכז הכנס התקיים פאנל אותו הנחה יו"ר 
הסתדרות המעו"ף, ארנון בר-דוד, שעסק 
במגמות ובשינויים שבעקבות הסכמי השכר 
האחרונים במשק, וכן בפיתוח המצוינות 

ושיפור השירות בעבודה.

בדברים שנשא, עמד בר-דוד על חשיבות 
מאבקן של הרשויות החלשות ליציבות, ועל 
הערכתו הגדולה לרשויות המבוססות, אשר 
מנוהלות באופן מעורר כבוד כאשר ועדי 
העובדים שלהן מהווים גורם מאזן ובעיקר 

מעודד צמיחה ושגשוג. 

יו"ר עובדי התברואה בעיריית ירושלים הציג 
את ההבדלים הגדולים והמשמעותיים בין 
דור א' לדור ב', המשליך על שגרת העבודה 
בעיריית ירושלים וביקש ממשתתפי הכנס 
לתת על כך את הדעת ולפעול במשותף על 

מנת למגר תופעה זו. 

רמי בן-גל הציג את עיקר ה'אני מאמין' שלו, 
העוסק בביסוס מערכת יחסי עבודה איכותית 
עם הנהלת העירייה, תוך הבנה שהעובדים הם 
הנכס האסטרטגי החשוב ביותר. רמי הרחיב 
ודיבר על היציבות במערכת יחסי העבודה 
בעיריית תל–אביב-יפו, על התרבות הארגונית 
הבריאה, התומכת והאיכותית שמבוססת על 
הבנה והכרה באינטרסים משותפים. בדבריו, 
הציג רמי את מהות העבודה המשותפת עם 
הנהלת העירייה על פי השקפתו - והיא שותפות 
מלאה במטרות - העלאת רמת שביעות רצון 
העובדים, יצירת פלטפורמה מקצועית ראויה 
וסביבת עבודה מתקדמת, ובאמצעות כל אלה 
רתימת העובדים להשגת המטרות והיעדים של 

עיריית תל–אביב-יפו כשותפים.

אבי ניסנקורן הציג את עיקרי האתגרים 
העומדים בפני ההסתדרות בעת הקרובה, 
תוך שהוא שם דגש על ניהול מאבקים והגעה 

להסכמי העסקה ושכר ראויים במשק.

עוד זכו משתתפי הכנס לשמוע מפי נציגי 
הסתדרות המעו"ף, מזכירי המחוזות, על 
פעילותם למען שמירת מעמדם וזכויותיהם 
של העובדים, מפי עו"ד אופיר אלקלעי, 
מנכ"ל העמותות לקידום מקצועי ו'שחר 
און' שמעו על הטבות מועדון "שלך", המציע 
חלופות למגוון גדול של מוצרי צריכה 
במחירים ובתנאים טובים יותר מהמוצע 
בשוק, ומפיו של רב-ניצב )בדימוס( משה 
קראדי, המפכ"ל ה-15 של משטרת ישראל, 
שמעו הרצאה מרתקת על עבודת המשטרה. 

הסמינר השנתי של הסתדרות המעו”ף הפך 
זוכים המשתתפים  ובמסגרתו  למסורת, 
עם מקביליהם  דעות  להחליף  להיפגש, 
בערים אחרות, לתרום ולהיתרם ממידע 
עדכני על ענייני זכויות ומעמד העובדים 
ברמה המקומית וברמה הארצית. “הקבוצה 
הגדולה והמגוונת ביותר, הייתה זו מעיריית 
אבידן,  אורנה  מספרת  תל–אביב-יפו”, 
מזכ”לית הארגון: “בהחלט היה נעים להיווכח 
עד כמה מעמד עובדי עיריית תל–אביב-יפו 

טוב ביחס לאחרים”.

מירי רפאל, עוזרת בכירה ליו"ר הארגון



עיתון ארגון העובדים | עמ’ 19

מדור חדש בעיתון "שערים" 
יספר לכם את סיפורם של 
הבניינים, הפזורים ברחבי 
העיר, אשר משמשים את 

עובדי העירייה כמשרדים. 
הראשון בסדרת הכתבות 
הוא בית עובד העירייה, 

שהוקם בזכות מאמצי 
העובדים ומשאביהם, 

וששגשג בפעילותו למרות 
התנגדות השכנים. 

ברחוב קטן, מול גינה ירוקה, עומד בניין 
בקומת  ין?  י בבנ ומי  קומות.  חמש  בן 
הכניסה - העמותה לתרבות, נופש ופנאי, 
ומכירת כרטיסים למפעלי התרבות כמובן. 
בקומה הראשונה - הנהלת חשבונות, גימלאים 
- אנשי קופת  וביטוחים. בקומה השנייה 
- מזכירות  התגמולים. בקומה השלישית 
הארגון וההנהלה. הקומה הרביעית - לשירות 
גמלאי העירייה. ובקומה החמישית - דעת 

קונים. במכללת ארגון העובדים. 
הרחוב שקט, לא תמצאו בו חניה, מטפלות עם 
זאטוטים חולפות בגינה, אבל הבניין עצמו - 
שוקק והומה, כמו קן נמלים עמלות; עובדים 
והולכים למגוון עניינים: מסדירים  באים 
זכויות, רוכשים כרטיסים, נרשמים לטיולים, 

לומדים ועוד. 
זהו בית עובד העירייה, שהוקם ביוזמתו 
ה-60,  בשנות  העובדים  ארגון  יו"ר  של 
יעקב מרחבי, שדרבן את העובדים לפעול 
למען הקמת הבית. אחרי מאמצים רבים, 
1968 שילמה חברת "חברותא" של  במאי 
עובדי העירייה, אגרת רישוי בסך 20 לירות 
והוגשה הבקשה המיוחלת להקמת הבניין. את 
המבנה תכננו האדריכלים המובילים, א. יסקי 
וא. אלכסנדרוני, שתכננו מבנים ופרויקטים 

רבים בתל–אביב ובארץ כולה. 
מתיק הבניין, שבגנזך מינהל ההנדסה, ניתן 
ללמוד כי מפרט התכניות האדריכליות כלל: 
מקלטים, חדר הלבשה, חדרי שירותים בכל 
הקומות, אולם כניסה והמתנה, אולם ישיבות, 

אולם עם במה, משרדים, ספרייה, מועדון 
וחדר הקרנה. בשלבים מאוחרים יותר הוספו 
גם חניות ותא מעלית, וכן הוגשו בקשות 
לשימושים כמו הופעות ו"הפעלת מזנון להגשת 
משקאות קלים בבקבוקים ממותקים באריזה 

ומקום להכנת תה". 
1977 הגישה "האגודה לחכירת  בנובמבר 
משנה של אולם בית עובד העירייה", בקשה 
לרישיון להופעת אמנים באולם, וכך הם 

מפרטים את צרכי בקשתם:
נגינה  "הופעת אמנים בודדים בליווי כלי 
באספות ובכנסים, הופעת להקות במסגרת 
המועדון לתרבות של ארגון העובדים אחת 
לשבועיים, הופעת מקהלות, פעילות שחרית 
או מנחה לילדים, הופעת תזמורות העירייה 
)ילדים ומבוגרים( בחגים ובכנסים חגיגיים, 
הופעת תזמורת עובדי העירייה אחת לכמה 

חודשים ועוד." 
על הפעילות הענפה בבניין הקטן, אפשר 
ללמוד גם מדבריו של אברהם-יצחק אביטוב 
60 שנים  בעיתון "שערים", שיצא במלאת 
לארגון העובדים. הוא מכנה את הבניין "כתר 
הארגון" ומזכיר גם התנגדויות מצד השכנים: 
"היה מאבק לגבי אולם הרצאות והצגות 
ומופעים בקומת הקרקע, מאבק עקשני עם 
השכנים שהתנגדו לכך. הבית מאכלס בתוכו 
את מחלקות הארגון, משרדי קופת תגמולים 
והגמלאים ובקומה החמישית - הספרייה וחדרי 
הלימוד לשיעורים שונים. הבולט בשיעורים - 
מדעי היהדות מתקיים 12 שנה, מידי יום ביומו, 
בשעות הבוקר, והכל שם בהתנדבות. לצערי, 
היש  את  לנצל  מספיק  ער  הציבור  אין 
שבספריה: שירה ופרוזה, אמנות ותרבות, 

פילוסופיה ויהדות, ספרות השואה ועוד". 
אלון גרבוז, מנהל סינמטק תל–אביב, נזכר 
בתקופה: "ב-12 במאי 1973 נפתח באולם 
הראשון  הסינמטק  העירייה,  עובד  בית 
בשבוע.  ימים  שלושה  שפעל  בישראל, 
בשלושת הימים האחרים הוצגה "הירושה", 
שביים שמואל עצמון. פעילותו של מרכז 
תרבות אמתי לרווחת תושבי העיר במקום 
אך  ובסביבה,  באולם  חיים  רוח  הפיחה 
הצלחתו המדהימה של הסינמטק הייתה 
בעוכריו, ותלונות השכנים הביאו להעברתו 
משם, עוד בטרם מלאה שנה לפעילותו. בזמן 
קצר זה, התארחו בסינמטק נשיא המדינה, 
אפרים קציר, הבמאי, אוטו פרמינגר, הבמאי 
היווני, קאקויאניס ואחרים. בימים אלה חוגג 

הבית 
הוא ביתנו

הסינמטק 40 שנה להיווסדו במשכנו החדש, 
ועדיין ותיקי הסינמטק מתגעגעים לאולם 

המקסים בבית עובד העירייה." 
אין עובד עירייה או עובד המרכז הרפואי 
שרגלו לא דרכה בבית עובד העירייה. המקום 
מרכז מגוון רחב של עניינים, הנוגעים למסלול 
חייו של העובד, בין אם הוא בתחילת דרכו 
המקצועית ובין אם אחרי פרישתו. ולפיכך, 
הבית הזה הוא במובנים רבים אכן ביתנו. ככל 
הנראה, כך הרגישו עובדי העירייה מזה דורי 
דורות, ולראייה קראו את השיר אותו הקדיש 
משה סוחה באותו גיליון חגיגי של עיתון 

"שערים", במלאת 60 לארגון העובדים:

בטי יוסף

הבית הוא ביתנו / משה סוחה

מול גינה יפה, עומד ביתנו נשגב ורם 
ארגון העובדים, הקופה, הפנסיונרים - 

כולם נמצאים שם
יש צורך להקים מוזיאון לתולדות 

הארגון ומעשיו, 
להזכיר כל חברי הוועדים, ואין זמן 

מתאים יותר מעכשיו.
ולקראת העתיד - ברכתי: להמשיך 

את המעשים בלהט ובמסירות, 
תמיד לעזרת הפרט ודאגה לכלל, 

אך ביחוד לחלש, 
לטפח עזרה הדדית, ולטפל בעוגה 
כולה - ולא לראות "צימוקים" בלבד.
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בתום שלוש שנים של הערכות מאומצת, 
עבר המרכז הרפואי תל–אביב את מבדקי 
האקרדיטציה )הסמכה(, בהצטיינות יתרה 
ובציון גבוה. במפגש שסיכם את תוצאות 
סיכמו  והדקדקני,  לאומי  הבין  המבדק 
הבקרים והודיעו להנהלת בית החולים: “אנחנו 
מצדיעים למחויבות שלכם לאיכות ולמחויבות 

הטוטאלית שלכם לטיפול בחולה”. 

דווקא  נתחיל  בוא  ברבש,  גבי  פרופ’ 
מהסוף. מהרגע שבו התבשרת על קבלת 

האקרדיטציה. 

“המעמד שבו קיבלנו את הבשורה היה למעשה 
מעמד קבוע מראש, שחזר על עצמו מידי יום 
בשבוע של מבדקי האקרדיטציה - המפגש עם 
צוות הבקרים. ואף על פי שבשלב הזה כבר 
מרגישים לאן הרוח נושבת, המעמד הצליח 
לרגש אותי מאוד. כל מי שנכח שם, והיו שם 
כל מנהלי המחלקות וכל האחיות האחראיות, 
לא ישכחו את הרגע המרגש הזה. כלל עובדי 
בית החולים עבדו יותר משנתיים כדי להביא 
 JCI-אותנו לרגע שבו ראש צוות הבקרים של ה
הודיעה לנו שהשגנו תוצאה מדהימה בכל 
קנה מידה, ארצי ועולמי, וגם מודה שבשש 
השנים שבהן היא עורכת מבדקים בארגוני 
בריאות, לא ראתה הרבה תוצאות כאלה”. 

ממש רגע מרומם רוח. 
איך התנהלו המפגשים הללו עד לאותו 

מעמד מרגש? באווירת לחץ?

“מדובר במפגשים שמטרתם הייתה דיווח על 
ממצאי הבדיקות שנעשו יום קודם לכן, ולאחר 
הדיווח חוזרים הבקרים ומתפזרים ברחבי 

בית החולים, כדי לבחון מגוון נוסף של מדדי 
איכות. נהגנו לקטר על כך שהמפגש הזה, 
שתמיד שוריינו עבורו שעה וחצי, כל פעם 
מחדש הסתיים אחרי 20 דקות, בשל התוצאות 
הטובות כמובן, אבל זה מה שאיפשר לבקרים 

שעה נוספת לביקורת...” 

למה ההסמכה הזו כל כך חשובה לאיכילוב? 

על  לדבר  כשהתחילו  האמת,  “למען 
האקרדיטציה, הייתי די ספקן. התדמית 
בית  היא של  והחיצונית שלנו  הפנימית 
חולים מצוין, המושך אליו מטופלים, רופאים 
ומתמחים מכל הארץ; 70% מכלל מטופלי 
הכירורגיה אצלנו כלל אינם מתל–אביב, אנחנו 
הבחירה הראשונה של מתמחים בארץ בפער 
של 40% מהעדיפות השנייה שלהם, ובתמונת 
מצב שכזאת חשבתי שהאקרדיטציה אינה 

יותר מסוג של מס שפתיים.” 

אז מה קרה שבכל זאת נכנסתם לתהליך 
ההסמכה? 

“כשהתחילו לבצע מבדקי דמי עלו דברים 
שהבהירו לי שגם בבית חולים כמו שלנו יש 
הרבה מה לעשות ולשפר כדי להגיע לסף 
איכות ובטיחות, גם לחולים וגם לצוות. 
כשהבנתי את זה נרתמתי לעניין ולקחתי 

על עצמי להוביל אותו”. 

איך זה שינה את בית החולים? 

“אין ספק שבזכות התהליך עשינו קפיצת 
מדרגה איכותית אדירה. הרפואה באיכילוב 

היום בטוחה ומסודרת יותר. אנשים למדו 
להכיר זה את זה, חומות פנים ארגוניות נפלו 
והחל שיח חוצה סקטורים, שיצר שיתוף 
פעולה רב תחומי המכוון לטיפול בחולה”. 

מה דורשת הערכות לתהליך כל כך תובעני 
של ביקורת חיצונית?

“זה פרי מאמץ מתמשך שחצה סקטורים 
בבית החולים. כדי לעבור בהצלחה את כל 
המבדקים, ועמדנו בהצלחה ביותר מ- 1280 
מתוך 1300 מדדים שונים שנבדקו, גם המנקה 
בבית החולים צריכה לדעת עם אלו חומרים 
עליה לנקות כל סוג של שפך. זה בכלל לא 
פשוט, אבל ההצלחה הזו היא עדות למצוינות 
של המרכז הרפואי על כל היבטיו; הסיעודיים, 
הרפואיים, הלוגיסטיים, האדמיניסטרטיביים 

והאקדמאים-מחקריים.”

זה מחייב הרתמות של כל אלפי עובדי 
המרכז הרפואי למשימה מורכבת מאוד. 

 JCI -זה באמת מורכב. צוות הבקרים מטעם ה“
בחן אותנו לפי אותם סטנדרטים שהוא בוחן 
את בית החולים “הר סיני” בניו יורק, ושם יש 
פי 4 אחיות ורופאים. לכן המאמץ דרש מכל 
אחד ואחד לעמוד במטלות שלא היו לו בעבר, 
אבל היות והדברים נוגעים לחיי אדם, עובדי 
המרכז נרתמו בצורה מעוררת כבוד למשימה. 
העובדים הבינו שהתהליך משדרג אותנו, 
לא מבחינת מעמד, אלא מבחינת השירות 
למטופלים. נוצרה אווירה של יחידה שרוצה 
להצטיין, אנשים שלא הכירו קודם לכן, 
מסקטורים שונים שלא התממשקו בעבודתם 
מעולם, נלחמו יחד על משהו שהאמינו בו.”

איכילוב - 
בין–לאומית סיפור של מצוינות ואיכות 

בפברואר 2014 עבר המרכז הרפואי תל–אביב בהצטיינות יתרה את 
מבדקי האקרדיטציה, וקיבל את תו התקן היוקרתי של ה-JCI, מטעם 

הארגון האמריקאי העוסק בקידום איכות ובטיחות בבתי חולים בעולם. 
פרופ’ גבי ברבש, מנהל המרכז הרפואי: “ישבתי עם דמעות בעיניים, מול 

הדור הצעיר מעורר ההערכה שלנו”. 
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איך משמרים את האיכות הגבוהה גם מבלי 
לעמוד תחת הביקורת? 

“זו השאלה החשובה ביותר. המסר שלי 
לעובדים הוא שלא עשינו הצגה. לא שיחקנו 
לשם המבדק, אלא עשינו שינוי אמתי, וכל 
מה ששונה לקראת המבדקים - יישאר כך 
גם אחריהם. זה לא עובד ללא בקרה, ולכן 
גיבשנו תכנית בקרות שתבוצע על ידי צוות 
של בית החולים. הצוות הזה יעבור, יבדוק 
וידווח על אותם נושאים עליהם נבדקנו וכך 
נשמר את ההישגים. אין לנו כוונה להפסיד 

את כל השיפורים שהרווחנו בעמל רב.” 

מלבד תקן האיכות, מה עוד אתה מרגיש 
שהשגתם בתהליך האקרדיטציה?

התקן עצמו הוא נכס אחד שהשגנו. נכס שני, 
חשוב מאין כמוהו, הוא המשפחה שהפכנו 
להיות. זה הדבר היקר ביותר שזכינו בו 
בתהליך, ואת זה, לצערי, אני לא יודע איך 
משמרים. נחשפתי בתהליך לאיכות מדהימה 
של אנשים - אחיות, רופאים, אנשי מנהלה, 
מקצועות הבריאות - כולם יצגו את בית 
החולים שלנו בצורה מעוררת כבוד והערכה. 
ההידברות והתיאום ביניהם היא הישג שמאוד 
חשוב לשמר. לא פלא בעיניי שעברנו את 
המבדק בהצלחה גדולה כל כך, ואני בהחלט 
מקווה שנצליח לשמור על כל מה שהשגנו”. 

ורבטי יוסף
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מה שבטוח - 
שידרגנו את הביטוח

התוצאה הסופית כבר מוכרת לכל: 
חברת “הפניקס” תמשיך לבטח את עובדי 

העירייה בביטוחי הבריאות והסיעוד ובביטוח 
השיניים. מה שלא ידוע לכל הוא ש"הפניקס" 
נבחרה מבין שבע חברות מובילות, בתהליך 

דקדקני ומתמשך, שהצליח לגבש עבורנו 
הסכם משודרג ומורחב ביותר.

בסוף שנת 2013 צפויות היו להסתיים תקופות הביטוחים הקבוצתיים 
של ביטוח הבריאות והסיעוד ושל ביטוח השיניים שלנו. מספר חודשים 
לפני כן, נקראתי לפגישה אצל יו"ר הארגון, עו"ד רמי בן-גל, והתבקשתי 

להיערך לחידוש הביטוחים לתקופה נוספת.

קווי המתאר העקרוניים של הדרישות והכיסויים של הפוליסות 
המתחדשות, גובשו על ידי צוות, בראשותו של רמי, שהוקם לטובת 

הנושא, וכלל נציגים מהנהלת הארגון ומהנהלת העירייה. 

שקדתי על מפרטי הביטוחים, ערכתי וגיבשתי אותם תוך התחשבות 
בצרכים שנבעו מתיק הביטוח שהתנהל עד כה ובצרכים חדשים שהוצפו, 
התייחסות לנתוני גיל ומיגדר של אוכלוסיית העובדים, וכמובן התחשבות 
בדרישות הממונה על הביטוח במשרד האוצר והוראות רגולציה מחייבות.

ליוותה אותנו בתהליך עדי בשן, יועצת מחברת בריאוטיפ בע"מ, 
המתמחה בפתרונות בתחומי הביטוח השונים לקולקטיבים ולארגונים 
עסקיים, ובתום חודשים ארוכים הגיע הצוות לגיבוש סופי של 

מפרטי הביטוחים. 

אל תטעו, לא מדובר בסופו של התהליך המוקפד הזה... השלב 
הבא היה הפצת המפרטים לשבע חברות ביטוח מובילות, אליהן 
פנינו בבקשה להגיש הצעות. כל השבע, בהן: הראל, מגדל, מנורה 

מבטחים, איילון, דקלה והפניקס הגישו את הצעותיהן. 

לאחר שקיימנו מפגש מציעים עם כל מציע בנפרד, ערכנו מפגשים 
נוספים עם החברות מהן ביקשנו לשפר את הצעותיהן, הגענו למפגש 
אחרון ולהכרעה מול שתי חברות. הזוכה מבין שתיהן היתה “הפניקס” 
חברה לביטוח בע”מ. תהליך זה אפשר לנו לשדרג משמעותית את 
תנאי הפוליסות ואת הרחבת הכיסויים בביטוח השיניים, מביטוח 

משמר לביטוח שיניים פרוטתי-אורתודנטי מקיף ביותר.

לשביעות רצוננו נחתם ההסכם החדש עם “הפניקס” לתקופה של 6 
שנים נוספות, מ-1 בדצמבר 2013, ובו כלל מוצרי הביטוח )בריאות, 

סיעוד ושיניים( על כל סעיפיהם. 

אמנם הפוליסות ודברי ההסבר הופצו כבר לכל העובדים, אך 
ברצוני להדגיש שתי החלטות: הראשונה, היא קביעת מועד תחילת 
ביטוח הבריאות ל-1 בדצמבר 2013. הדבר נקבע כדי שיתאפשר 
לנו לכלול בפוליסה את מרכיב הפיצוי בפרק הניתוחים בארץ, היות 
והמפקח על הביטוח הוציא הנחיה האוסרת זאת מ-1 בינואר 2014. 

השנייה נוגעת לביטוח הסיעודי, אשר הוארך עד 31 בדצמבר 2014. 
זאת משום שבשלב זה, ידוע כי המפקח על הביטוח מאפשר הארכה רק 
עד התאריך שלהלן. לאחר מועד זה, תוכלו להמשיך את הכיסוי באופן 
פרטי בתנאים אטרקטיביים מאוד שהשגנו ושנפרסם מבעוד מועד. 

מירי רפאל, עוזרת בכירה ליו"ר הארגון
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ראשית, אם הייתם מבוטחים תמשיכו 
להיות מבוטחים ברצף ביטוחי מלא וללא 
סייג רפואי קודם כלשהו בהתאם לרובד בו 
הייתם מבוטחים, ואם לא הייתם מבוטחים, 
תוכלו להצטרף לפוליסה. תנאי ההסכם 
מאפשרים לכל העובדים לצרף לפוליסת 
הביטוח עם בני או בנות הזוג, ילדים ואף 
לצרף את התא המשפחתי של ילדכם. כל 
זאת, ללא צורך במילוי הצהרת בריאות 
וללא סייג רפואי קודם כלשהו ב"תקופת 
מבצע" בת 120 יום מיום קבלת חוברות 
הפוליסה, כלומר עד סוף אפריל 2014. 

עיקרי השיפורים שהושגו בפוליסה זו:

אישור זכאות - הסמכות בכל פרקי   »
הפוליסה היא רופא מומחה מטעם 

המבוטח.
השתלות - הגדלת סכומי הביטוח עבור   »
ההוצאות הרפואיות וההוצאות הנלוות 

להשתלה.
טיפולים מיוחדים בחו"ל - הגדלת סכומי   »
הביטוח והרחבת הזכאות לטיפולים 

מיוחדים בחו"ל.
ניתוחים בחו"ל - כיסוי מלא לעלויות   »

גם בהסכם זה, אם הייתם מבוטחים תמשיכו 
להיות מבוטחים, ואם לא - תוכלו להצטרף. 
כמו כן, עומדת לכם הזכות לצרף לפוליסת 
הביטוח בני ובנות זוג וילדים שלא הצטרפו 
עד היום, כל זאת ב"תקופת מבצע" בת 
180 יום מיום קבלת חוברות הפוליסה, 

כלומר עד סוף יוני 2014.

עיקרי השיפורים שהושגו בפוליסה זו:

טיפולים משמרים - הרחבת הכיסוי הקיים  »

הניתוח, הן במקרה של ניתוח באמצעות 
נותני שירות בהסדר עם המבטח, והן 
במקרה של ניתוח באמצעות נותני 

שירות שאינם בהסדר עמו.
תרופות מחוץ לסל הבריאות - הרחבת   »
הגדרת תרופה, הוספת כיסוי לתכשיר מזון 
רפואי ו/או ויטמינים ו/או מינרלים בשילוב 
 IND טיפול תרופתי. הוספת כיסוי לתרופת

)המצויה בתהליכי הגשה לאישור(.
ניתוחים ושירותים רפואיים - הרחבת   »
הזכאות  והרחבת  ניתוח  הגדרת 

בכיסויים הנלווים לניתוח.
ברפואה  מתקדמות  טכנולוגיות   »
הוספת   - אמבולטוריים  ושירותים 
כיסוי לשירות של רוקחות קלינית, 
הרחבת רשימת הבדיקות האבחנתיות, 
בדיקות הדימות וההדמיה, הוספת כיסוי 
לשירות רדיולוג פרטי, הוספת כיסוי 
)פיזיותרפיה  הידרותרפיה  לטיפולי 
במים(. הרחבת הכיסוי לטיפול / יעוץ 
אונקולוגי, הרחבת הזכאות בכיסוי 
לטיפולי הפריה והוספת כיסוי למימון 
הכיסוי  פונדקאות, הרחבת  שירותי 
לבדיקות היריון ולבדיקות אבחון גנטי 

שירותים כירורגיים - הרחבת הכיסוי הקיים  »

טיפולים כירורגיים פה ולסת - הרחבת   »
הכיסוי הקיים

שירותים וטיפולים פריודונטיים - חדש!  »
כיסויים כגון: בדיקה והערכת תכנית   
טיפול, הקצעת שורשים, סד קיבוע, 
סד לילה, הרמת סינוס והשתלת עצם 

)לצורך ביצוע שתלים(.
טיפולים משקמים )פרוטטיים( - חדש!  »

טרום לידתי, והכללת בדיקות חדשניות 
 NIPT ומתקדמות כגון: צ'יפ גנטי ובדיקת
ו/או כל בדיקת דם אחרת אשר תתווסף 
או תחליף את בדיקת מי השפיר. הוספת 
כיסוי לפסיכולוגיה רפואית, להוצאות 
בגין אביזרים רפואיים, לאבחון וטיפול 
בבעיות התפתחות בילדים, הוספת כיסוי 
לרפואה מונעת מעל גיל 50, הוספת 
כיסוי לשיקום הדיבור ו/או הראיה ו/או 
ריפוי בעיסוק לאחר אירוע מוחי, הוספת 

כיסוי לזריקות למטרות רפואיות.
לרשימה  כיסוי   - משלימה  רפואה   »
ארוכה של טיפולים, ללא מגבלה של 

נותן שירות בהסכם. 
טיפולים מחליפי ניתוח  »

כיסוי לחוות דעת נוספת בחו"ל  »
ביטוח סיעודי - כיסוי עד 31 בדצמבר   »
2014, בהתאם להוראות המפקח על 
הביטוח. במידה ויוארך, יש לכך פתרון 
במסגרת הפוליסה, במידה ולא - הושגו 
תנאים אטרקטיביים מאוד להמשך 

הכיסוי באופן פרטי. 

כיסויים כגון: תותבות לרבות תיקונים,   
שיקום על גבי שתלים, מבנים, החלפות 

שחזורים.
טיפולים כירורגיים של השתלות שיניים   »

- חדש! 
כיסויים כגון: כירורגיה של שתלים,   
החלפת שתלים ושיקום על גבי שתלים

טיפולים אורטודנטיים - חדש!  »

ביטוח הבריאות והסיעוד החדש:

ביטוח השיניים החדש:

לנוחותכם, להלן תמצית תנאי הביטוחים החדשים, שהינם מהרחבים ומהטובים בשוק:

לקבלת מידע שוטף בנוגע לתנאי הפוליסות והכיסויים ובכל הנוגע להגשת תביעות לחברת הביטוח לשם קבלת החזרים, הנכם מוזמנים 
ליצור קשר עם המוקד הייעודי של עיריית תל–אביב-יפו ב"הפניקס" חברה לביטוח בע"מ בטלפון: 1-700-504-422
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מנהיגות 
במעגלי החיים

סמינר ים המלח

הסמינר 'מנהיגות במעגלי 
החיים' היה ייחודי וראשון 

מסוגו. לזה מתכוונים 
כשאומרים שכל ההתחלות 

טובות. אורנה אבידן, 
מזכ"לית ארגון העובדים: 

"ההצלחה הבהירה לנו כמה 
נכון לקיים סמינרים כאלה. 

לאור הביקוש הרב אנו 
נערכים לסמינרים נוספים".

עמותת "שחר און" לקידום מקצועי וחברתי 
של הסתדרות המעו"ף, פועלת כדי לאפשר 
לעובדים בדירוג המנהלי ללמוד ולהרחיב 
אופקים, ובכך להעשיר את הכשרתם ולשפר 
את ההזדמנויות המקצועיות שלהם. בין 
היתר עושה זאת העמותה על ידי ארגון 
סמינרים, במגוון נושאים, המיועדים לכל 
עובדי הרשויות המקומיות בארץ. הסמינר 
בנושא מנהיגות במעגלי החיים, שהתקיים 
בחודש מרץ בים המלח, לא היה אחד מהם. 

"ליו"ר ארגון העובדים, רמי בן-גל, הייתה 
יוזמה, שלא לומר חלום, לארגן באמצעות 
"שחר און" סמינר ייעודי לעובדי עיריית 
תל–אביב-יפו, המכוון לצרכים הספציפיים 
של עובדי העייריה", מספרת אורנה אבידן, 
מזכ"לית הארגון. "חשוב היה לנו לגבש תכנית 
מושלמת, כך שעל בסיס התכנית האיכותית 
והמעניינת של עמותת "שחר און", הוספנו 
טיולים ופינוקים והרחבנו תכנים. המזכירות 
בהנהלת הארגון, כנרת ואירנה, עבדו שעות 
נוספות על הלוגיסטיקה המורכבת בארגון 

הסמינר." היא מודה. 

כשהופצה היוזמה בקרב עובדי העירייה 
לצורך הרישום, היו 100 חדרים ששוריינו 
מראש, אך מהר מאוד, לאור הביקוש 

הרב והמיידי, הבינו בארגון העובדים 
שעליהם לשריין 100 חדרים נוספים. כך 
התארגנה לה קבוצה מכובדת של 400 
איש, רובם עובדי עירייה וחלקם הקטן 
נלווים, שמימשו את זכאותם להשתתף 
בסמינר ייחודי בעלות סמלית במיוחד. 

ולווה בדרמה קטנה,  הגיע  היציאה  יום 
כיוון שבאותו יום נקבעה להתקיים הפגנת 
החרדים נגד החוק לשוויון בנטל, ואיימה 
לשבש את זרימת התנועה לכיוון ים המלח. 
בסופו של דבר, יצאו האוטובוסים כמתוכנן 
וביצעו עצירה ראשונה, בדרכם דרומה, 
בפארק המיניאטורות "מיני ישראל" שבאזור 
לטרון. אחרי שקיבלו כובע וכיבוד, נחלקו 
המשתתפים לקבוצות, ובלוויית מדריך, טיילו 
בשבילי "מיני ישראל", המשתרע על שטח 
של עשרות דונמים, ומציג אתרים מוכרים 

במדינת ישראל. 

משם המשיכו האוטובוסים לים המלח, ואחרי 
הפיזור במלונות, נפגשו שוב המשתתפים 
בהרצאה הפותחת, אותה שמעו מפי עו"ד 
רמי בן-גל, בנושא ארגון העובדים ומוסדותיו. 
באירוע המרכזי של הערב כיכב הזמר, רון 
שובל, שהופיע בפני הקהל שהסב לשולחנות 

מלאי כיבוד ושתיה. 

ביום השני לסמינר, אחרי ברכתו של השותף 
ליוזמה, עו"ד אופיר אלקלעי, מנכ"ל העמותות 
לקידום מקצועי, ניתנו שתי הרצאות, שריתקו 
את הקהל לכיסאות; הראשונה ניתנה מפיה של 
 MA נעמה אהרונוביץ', מנחת קבוצות ובעלת
בחינוך ובקרימינולוגיה, בנושא 'מסיכון לסיכוי 
- פיתוח מסוגלות עצמית ועצמה אישית'. 
נעמה, שהינה בוגרת מערכת החינוך המיוחד 
בעצמה, הצליחה לשלב את סיפורה האישי עם 
מסר ברור לכולם - 'חשבו חיובי והפכו קושי 
להצלחה'. את ההרצאה השנייה, העביר רב 
ניצב בדימוס, משה קראדי, מפכ"ל המשטרה 
לשעבר, בנושא 'תהליכי קבלת החלטות 
בסביבה משתנה'. הרצאתו שובצה בפרטי 
תעלומות פשע שפיצחה המשטרה בתקופת 

בטי יוסףכהונתו, רובן לא ידועות לציבור הרחב. 

בתום ההרצאות התפנו משתתפי הסמינר 
להופעתו של הזמר, רובי לוי, שמילא את 

הערב שמחה וריקודים. 

מאז ועד היום הנהלת ארגון העובדים לא 
מפסיקה לקבל מיילים חמים ומלאי תודה 

והערכה;

הרבה,  ההשקעה  על  לב  מקרב  "תודה 
תשומת הלב, האכפתיות והנתינה האין 
סופית. ההרצאות היו מרתקות והאווירה 
החברתית הייתה מדהימה. חזרנו לעבודה 
עם רעננות וטעם של עוד. תודה לכל מי 
שטרח להצלחת הסמינר, אנו גאות להיות 
חלק מארגון כל כך מחבק" כתבו עופרה 

חרבזי, אורית בוסי וסיגי עובד. 

"תודתי והערכתי לסמינר שהתקיים בים 
המלח. הסמינר היה מושקע בצורה מופתית. 
הכל התנהל בצורה מסודרת; האוטובוסים, 
האוכל, המתנות, ההרצאות שהיו מרתקות, 
מרגשות ומעניינות במיוחד... שציידו אותי 
כך  ועל  ומועילה  מפרה  באינפורמציה 
תודה רבה. תודה על הערבים הגדושים, 
על הפינוקים וההופעות ששימחו אותנו. 
יישר כוח ותודה מקרב לב לכל העוסקים 
במלאכה. אל תפסיקו את המנגינה הזו 
שמנצחת ונותנת כוחות להמשיך ולהיות 
עיריית  עובד מסור למערכת שנקראת 

תל–אביב-יפו". כתבה צביה לוי. 

אורנה אבידן: "היה מדהים לראות מאות 
עובדים, מסקטורים שונים, שלא מתחככים 
זה בזה ביום יום וכלל לא מכירים זה את 
זה, מטיילים יחד, אוכלים יחד ואפילו רוקדים 
יחד. הסמינר יצר עבור הרבה מאוד עובדים 
הזדמנות להכיר את ארגון העובדים כארגון, 
להכיר את יכולותיו ולהכיר קצת יותר את 
מנהליו. זו הייתה גם הזדמנות לאתנחתא 
מהעבודה, הבנו כמה נכון לקיים סמינרים 
כאלה, רק לעובדי עיריית תל–אביב-יפו, אין 
לי ספק שנפגוש את כולם בסמינרים הבאים."



עיתון ארגון העובדים | עמ’ 25



עיתון ארגון העובדים | עמ’ 26

שוחים כל 
הדרך לאליפות 

קבוצת השחייה הייצוגית של עיריית תל–אביב-יפו הוקמה לפני 
כ-7 שנים, ומונה כיום 17 שחיינים ושחייניות מוכשרים, שהביאו 
אותה להחזיק במקום השלישי והמכובד בליגה. מבחינה מקצועית, 
מדובר בנבחרת מגוונת מאוד; יש בה עובדי אגף התברואה, עובדי 
אגף קהילה, נוער וספורט, עובדי אגף ביטחון ושירותי חירום וגם 

עובדת מינהלת הידע העירונית. 

כל חברי הנבחרת מדורגים במקומות הראשונים במקצים האישיים 
שלהם, ויחד גורפים מדליות וגביעים רבים במשחי השליחים. 
בספורטיאדה האחרונה זכו שלושה שחיינים של הנבחרת בגביעי 
הצטיינות ומדליות אישיות, ובספורטיאדה לפניה, אף קיבלו גביע 

על הישג מיוחד - הקבוצה המעודדת ביותר. 

בכל שנה, משתתפת הנבחרת בשתי אליפויות ובארבע תחרויות 
ליגה. השנה, מבין ארבע תחרויות הליגה, נותרה לפניהם התחרות 
האחרונה. "על פי הניקוד, אני מעריכה שנשמור על המקום השלישי" 
אומרת מיכל מליקין-גל, רכזת השחייה העירונית. מתוך 17 נבחרות 
מתחרות זה בהחלט הישג מכובד. איחולי הצלחה לנבחרת, אשר 
כפרס על הצטיינותה בשנים האחרונות תצא בקיץ הקרוב לתחרות 

בין–לאומית בוורנה שבבולגריה.
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הן על הגובה  

את נבחרת כדורסל הנשים של עיריית 
תל–אביב-יפו אי אפשר לפספס, ולא בגלל 

הגובה. הסיפור שלהן הוא סיפור של כישרון, 
נחישות והצלחה שמוכיחה את עצמה שנים 

רבות. דרורה ברגר, מאמנת הנבחרת, 
מספרת איך הכל התחיל.

לפני כ- 18 שנים ישבתי עם חברתי לעבודה, מיקי שם טוב, לשיחת 
חברות על כוס קפה והעלנו את הרעיון להקים קבוצת כדורסל 
נשים, שתייצג את עיריית תל–אביב-יפו. פנינו עם הרעיון למי שכיהן 
אז כיו”ר ארגון עובדי העירייה, ארנון בר-דוד, אשר התלהב מאוד 

ונתן את ברכת הדרך למהלך. 

המשימה הראשונה הייתה, מן הסתם, איתור שחקניות כדורסל, 
שעובדות בעירייה על אגפיה השונים. בהיותנו שחקניות פעילות, 
כמובן שהכרנו רבות משחקניות הכדורסל בליגה הסדירה והתחלנו 

בחריש עמוק במסדרונות העירייה. 

לא נדרש זמן רב ושחקניות רבות הצטרפו בהתלהבות לחזון, 
דרורה ברגר, העמותה לקידום מקצועי 

חברתי ומאמנת הנבחרת

ביניהן: ורד לגו, ורד לוי, סיגלית נתנאל, איריס עובדיה, ענת ריבה 
ועוד רבות וטובות. אני שימשתי כשחקנית ומאמנת ומיקי שם טוב 

כקפטן הקבוצה. 

את תחילת דרכנו עשינו בליגה למקומות עבודה, בה כל הקבוצות 
היו ברמה שווה פחות או יותר. העפלנו מעלה מעלה והתמקמנו 
במקום הראשון, מלאות גאווה על כך שהצלחנו לייצג בכבוד את 

מקום העבודה שלנו. 

הקבוצות האחרות, שאף הן רצו נתח מהתהילה, גייסו לשורותיהן 
שחקניות מהליגה הלאומית לנשים, וכשרמת המשחקים עלתה 
נרתמו ראשי העירייה למאמץ והבטיחו לקלוט שחקניות מבטיחות 
כעובדות מן המניין בעירייה. כך הצטרפו לנבחרת שחקניות כגון: 
טלי בן ישי, יאנה שפירו, טל אנקונה, קרן עוזרי, לילך אליאס, 

מעיין דגן ואורית פרחי.

הנבחרת משתתפת כל שנה במשחקי הספורטיאדה, במסגרת אלוף 
האלופות, וגם שם עושה חיל ומחזיקה זה שנים רבות במקום הראשון.



בית הדין הארצי לעבודה קבע כי 
מעביד לא רשאי לצאת נגד מהלך 

התארגנות ראשונית של עובדיו

בית הדין הארצי לעבודה קיבל את ערעור 
ההסתדרות כנגד קביעות בית הדין האזורי 

לעבודה בבקשה לצווים זמניים שהגישה 
נגד חברת פלאפון, וקבע כי מעביד לא 

רשאי לצאת נגד מהלך התארגנות ראשונית 
של עובדיו, ישירות או בעקיפין.

הרקע לסכסוך: 
משך תקופה ארוכה התקיימו בחשאי מהלכי 
התארגנות ראשונית בפלאפון. במסגרת זו 
40 מהעובדים כוועד  התארגן מערך של 
פעולה אשר עסק בהחתמת עובדי החברה, 
במטרה להתאגד בארגון עובדים יציג במסגרת 

הסתדרות העובדים הכללית החדשה.

החברה בתגובה התבטאה בגנות ההסתדרות, 
הפיצה מסרונים ומייל הקורא לעובדים שלא 
לחתום על טפסי הצטרפות, כינסה את עובדי 
החברה להרצאה בה הובעה עמדת החברה 

כנגד ההתארגנות ועוד.

את  קיבל  בנושא,  דן  הארצי  הדין  בית 
ערעורה של ההסתדרות ביחס לפסיקת בית 

הדין האזורי וקבע:

היקף ההגנה על זכות הביטוי של המעסיק 
תהיה מצומצמת ביותר, בנוגע להתארגנות 
בשלביה הראשוניים. זאת, במטרה למנוע 
איום על העובדים או השפעה בלתי הוגנת 

עליהם בשלב ההתארגנות הראשונית. 

מכאן, כי בתקופת ההתארגנות הראשונית 
זכות העובדים להתארגנות גוברת על זכות 

המעסיק לחופש הביטוי. 

קביעה זו אינה שוללת את חופש הביטוי 
והקניין של המעסיק בהתנהלותו השוטפת 
ה  תהי שלא  ובלבד  העבודה,  במקום 
להתנהלותו זיקה להתארגנות והשפעה על 
ההתארגנות והשלכותיה, באופן ישיר או עקיף.

יציג במקום  לאחר שיוכר ארגון עובדים 
העבודה, עוברת ההתמודדות בין המעסיק 
האישיים  היחסים  ממישור  עובדיו  לבין 
למישור הארגוני הקיבוצי, אזי היקף ההגנה 

בית הדין לעבודה קיבל עתירה של 
רופא להגיש מועמדתו בבחירות 
לוועד הרופאים על אף כהונתו 

בתפקיד ניהולי בכיר 

ועד  כיו"ר   2012 מינואר  כיהן  התובע 
רופאי בתי חולים בלינסון-שניידר וממרץ 
2013 שימש כמנהל מרכז דוידוף, שהינו 
מרכז המאחד תחת בניין אחד את המכון 
האונקולוגי והמכון ההמט-אונקולוגי של 

בלינסון במרכז הרפואי רבין.

התובע מונה לתפקיד מנהל מרכז דוידוף, 
בכתב מינוי עליו חתומה הנהלת שירותי 
בריאות כללית ולא באמצעות מכרז. המינוי 
הוא קדנציאלי ולתקופה שניתנת לקיצור 

או להארכה.

להתמודד  התובע  של  כשירותו  סוגיית 
בבחירות לוועד המקומי עלתה לאור קידומו 
בתפקיד, כאשר על פי החלטת מזכירות 
ארגון רופאי קופת החולים, הוחלט כי התובע 
אינו כשיר להתמודד לתפקיד בוועד, וזאת 
הואיל ומדובר בתפקיד קדנציאלי שיוצר 
לתפקיד. המדובר  בגורם הממנה  תלות 
בתפקיד ניהולי בכיר וכאשר התובע מצוי 
בדרגה שמעל מנהלי מחלקות, הדבר יוצר 
ניגוד עניינים אינהרנטי בין התפקיד אותו 

הוא ממלא לבין תפקיד מנהל ועד. 

בית הדין האזורי קיבל את התביעה, וקבע 
כי לא נמצא שהתובע שרוי בניגוד עניינים 
מוסדי או אישי, המצדיק פסילתו מלהתמודד 
וכי  העובדים המקומי,  לוועד  בבחירות 
תפקידו, על אף שהינו תפקיד ניהולי בכיר - 
אינו נכלל בגדרו של התקנון. הובהר כי עניינו 
של התובע גבולי, וכי יש לתת את המשקל 
המירבי לחירות ההתארגנות ולזכות התובע 
להיבחר, תוך צמצום למינימום הנדרש ומתן 
פרשנות מצמצמת להגבלות על עובדים בכל 
הנוגע להצגת מועמדותם לכהונה במוסדות 
הנבחרים של ארגון העובדים. על כן הותר 
לתובע להגיש מועמדותו בבחירות לוועד 
הרופאים בבית החולים בילינסון-שניידר וכציר 
בוועידת ארגון רופאי שירותי בריאות כללית. 

פרופ' ברוך ברנר נגד מזכירות חטיבת בתי 
החולים של ארגון רופאי שירותי בריאות. 

פסקי דין

על חופש הביטוי של המעסיק יהיה רחב יותר, 
ובלבד שהתנהלותו הינה בתום לב ובהגינות. 

בית הדין הארצי הורה על סעד זמני כללי לפיו 
החברה תימנע מפעולות לסיכול ההתארגנות 
והשפעה על עובדיה, ולא תנקוט כל פעולה, 
זכות העובדים  לפגוע במימוש  העלולה 
להתארגנות, ובכלל זה לא תשתמש באמצעי 
משמעת, מעקב אחר עובדים שהתארגנו, 
ניהול רשימות, הצגת עמדה בכנסי הסברה או 

במפגשים אישיים וקבוצתיים. 

עוד בוטלה קביעת בית הדין האזורי בכל 
הנוגע לפעילות הסמויה של העובדים ונקבע 
כי הזכות להתארגנות בארגון עובדים היא 

מעניינם של העובדים ושמורה להם בלבד.

הסתדרות העובדים הכללית החדשה- האגף 
להתאגדות עובדים נגד פלאפון תקשורת

עו”ד רעות שגיב-גרטלר

חידושי הפסיקה שחשוב שתתעדכנו בהם.
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שותפים להצלחה

הצלחות גדולות מחייבות 
התגייסות ושיתוף פעולה. 

בהנהלת עיריית תל–אביב-יפו 
ובהנהלת ארגון העובדים 

הבינו את זה מזמן והפכו את 
זה להרגל. 

חברות וארגונים, המגיעים לשיאי הצלחה 
מרשימים, ומצליחים גם לשמר אותם לאורך 
זמן, פועלים במתכונת של שיתוף פעולה 
הגורמים  בין  הדדית  תלות  של  ואפילו 
בתוכם. בעירייה, אפשר לראות זאת ביחסי 
העבודה המצוינים השוררים בין הנהלת 
העירייה להנהלת ארגון העובדים. שיתוף 
הפעולה בין הצדדים מתאפשר כתוצאה 
ובצעידה  מהגדרה משותפת של מטרות 

מתואמת להשגתן. 

במסגרת יחסי העבודה הללו, שבין הנהלת 
מתקיימות  העובדים,  לארגון  העירייה 
פגישות תקופתיות בין בכירי העירייה לחברי 
הוועדים ומזכירות הארגון. המפגש האחרון 
התקיים ב"בית עובד העירייה" בפברואר 
האחרון, בהשתתפותם של מנכ"ל העירייה, 
מנחם לייבה, סמנכ"ל משאבי אנוש, אבי 
פרץ, יו"ר ארגון העובדים, עו"ד רמי בן-גל, 
מ"מ  קובי אשכנזי,  המשנה ליו"ר הארגון, 
יו"ר הארגון, בועז סולמי ומזכ"לית הארגון, 

אורנה אבידן. 

בדברים שנשא בפני הנוכחים, הרחיב מנכ"ל 
העירייה בנושא תקציב הפיתוח, המוקצה 
מראש לפרויקטים העירוניים השונים, וסקר 
כמה מהם. המנכ"ל הוקיר תודה והערכה 
רבה לעובדי העירייה ואמר: "החומר האנושי 
של העובדים מאפשר פיתוח ומעורר צמיחה, 
ועובדה זו מחזקת את היכולת הכלכלית של 
העירייה. העובד הוא המרכז, וברגע שעניין 

זה הובן, כללי המשחק השתנו".

סמנכ"ל משאבי אנוש הציג בפני המשתתפים 
את תמונת המצב בעיריית באר שבע, לצורך 
השוואת יחסי הנהלה - עובדים למצב בעיריית 
תל–אביב-יפו. כדי לסבר את האוזן, עדכן את 
הנוכחים כי בבאר שבע הוכרז סכסוך עבודה 
על מנת לאלץ את מנכ"ל העירייה להיפגש עם 

ועד העובדים 4 פעמים בשנה. 

יו"ר ארגון העובדים הציג את השקפתו 
לגבי המשולש עובדים - עירייה - תושבים, 
לפיה הרווח של כל אחת מצלעות המשולש 
תלוי באחרות. בדברים שהפנה למשתתפים 
"ככל  ולשותפיו בהנהלת העירייה, אמר: 
שנפעל ביתר שירות כך נצליח יותר. דרכה 
של העירייה מקובלת עלינו, ככל שתציבו רף 

גבוה יותר, נעמוד בו."
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נותנים כבוד

מדור זה מצדיע לכמה 
מוותיקי העובדים והעובדות 

בעירייה, תוך ניסיון להכיר 
ולהוקיר אותם וגם להבין איך 

הם עושים את זה? 

שרה גוטפלד 
מנהלת המחלקה להשכלת מבוגרים 

בעירייה  לעבוד  התחלתי  התחלתי:  כך 
ב-9.9.1973, לפני יותר מ-40 שנים, ממש לפני 
פרוץ מלחמת יום כיפור. קשה להאמין, אבל 
מהאגף שלי יצאו משלחות לבתי משפחות 

בעיר שבניהן נפלו בקרבות. 
חשוב לי לומר: אני מאוד גאה בשירות שלי 
בעירייה. תמיד אהבתי ואני עדיין אוהבת 
לעשות את מה שאני עושה. אני שמחה בעבודה 
שלי ורואה בה שליחות. העובדים במחלקה 
שלנו הם אנשים איכותיים, שנותנים הרבה כבוד 

ללומד המבוגר ועובדים מהנשמה. 
המוטו שלי: להאמין במה שאתה עושה ולאהוב 
את מה שאתה עושה. לא להירדם, לחדש, ליצור, 
ליזום. מעבר לתפקידי אני פעילה בפורום 
נשים, בוועדות שונות, בהתאגדות לחינוך 
מבוגרים ועוד. אני מאמינה שצריך לדבר עם 
אנשים, לשתף איתם פעולה. אני אף פעם לא 
אומרת "לא". אם מישהו פונה אלי, אני תמיד 
מנסה לבדוק וללכת לקראת. גם אם זה קשה. 
הדרך שלי: בכל שנותיי בעירייה עבדתי 
במחלקה להשכלת מבוגרים והתקדמתי בכל 
השלבים במחלקה, ואני חייבת לומר שאני לא 
משתעממת. תכני העבודה אצלנו משתנים 
מטבעם; כשהחלו העליות מרוסיה פתחנו 
עשרות אולפנים לדוברי רוסית, כשעלו ארצה 

האתיופים פיתחנו תכניות מיוחדות עבורם, 
היום האולפנים מלאים בצרפתים ובדרום 
אמריקאים. אין יום שדומה לקודמו ועד היום 
אני מתרגשת לראות את האנשים הללו שהגיעו 
מכל קצוות העולם ובוחרים לחיות בישראל. 

סימה רוסטה
סייעת בחינוך המיוחד 

כך התחלתי: התחלתי לעבוד בעירייה לפני 
לפני שהתגייסתי  עוד  שנה,   40 מ-  יותר 
לשירות הצבאי. זה היה במסגרת עבודה 
מעשית ללימודיי בסמינר ללימודי נוער. כל 
כך אהבתי את העבודה שאחרי השירות הצבאי 

חזרתי לעירייה. 
הדרך שלי: תפקידיי הראשונים בעירייה היו 
עם בני נוער וזו הייתה שליחות; עבדתי בחינוך 
משלים, במועדוני נוער, עם נוער בשכונות. 
כשנולדו ילדיי לא יכולתי עוד להחזיק בעבודה 
שמתבצעת בשעות אחר הצהריים והערב 
וחיפשתי משרה חלופית. למרות שיש לי הכשרה 
בהוראה והוצעו לי תפקידים שונים במשרד 
החינוך, אהבתי את העבודה בעירייה, והתחלתי 
לעבוד כסייעת בבית ספר "מירון" לכבדי 
שמיעה. ב-24 השנים האחרונות אני סייעת 
בבית ספר "יחדיו" לילדים אוטיסטים, שאני 

אוהבת אהבת נפש. 
חשוב לי לומר: כל אדם צריך להרגיש נוח עם 
מה שהוא עושה. אני מאוד אוהבת את העבודה 
שלי, למרות הקשיים והאכזבות שכרוכות 
בתפקיד הזה, אני מרגישה שעשיתי בחוכמה 
שהתמדתי והמשכתי. כשאוהבים את התחום לא 
מרגישים איך השנים חולפות. כשאני רואה ילד 
מתקדם, אפילו קצת, זה עולם ומלואו עבורי. 
עם הפנים קדימה: עם כל האהבה לעבודה, 
אני מרגישה שקרב הזמן לפנות מקום לאחרים. 

יש לי המון תכניות לאחר פרישתי ואם נהיה 
בריאים נוכל לבצע הכל. כל השנים לא הייתה 
לי אפשרות לטייל, ללמוד, להתפנות יותר 
לילדים שלי וכשאפרוש אני מקווה שאוכל 

להגשים את כל התכניות שלי.

ציפי בלזר
 מנהלת יחידה במחלקת חברות, אגף הגבייה 

כך התחלתי: התחלתי את עבודתי בעיריית 
תל–אביב-יפו בשנת 1962 כחניכה, בהיותי 
בת 14.5 בלבד, במחלקת הגזברות דאז, מנהל 
הכספים של היום. באותה התקופה ניתן היה 
לעבוד בשעות הבוקר וללכת לבית הספר 
בשעות אחר הצהריים והערב, וכך עשיתי. ראש 
העיר היה מרדכי נמיר, ואני זוכרת אותו לטובה.

הדרך שלי: העירייה הייתה אז ברחוב ביאליק, 
ותפקדה כחברה קטנה ומשפחתית. כולם הכירו 
את כולם והיה הווי של עשייה. למעשה, רוב 
חיי אני עובדת עיריית תל–אביב-יפו, וראיתי 
את העיר והעירייה משתנים בהתאם; גדלים 
ומקבלים את האופי והצביון שהופכים אותנו, 
בעיניי, לעיר הטובה בעולם. במשך השנים 
שימשתי כמזכירת סגן הגזבר, בן-עקיבא, 
וכמזכירת מנהל המנגנון, שלאין. בשנת 1972, 
לאחר חופשת לידה, חזרתי למינהל הכספים, 
הפעם לאגף הגביה, ומאז ועד היום הנני עובדת 
האגף. כיום אני מנהלת יחידה במחלקת חברות, 
ובהזדמנות זו ברצוני להודות לגל פרויקט, 
מנהל האגף, לאורית שבתאי, סגניתו, לאילנה 
אלויירו, מנהלת המחלקה ולצוות העובדים, על 

הפרגון והערכה. תודה על מי שאתם!
חשוב לי לומר: 52 שנים הם תקופת חיים 
שלמה, אבל היא לא הייתה מונוטונית. מילאתי 
תפקידים שונים, התקדמתי בסולם הדרגות, 
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בטי יוסף

עבדתי עם אנשים רבים ותמיד מצאתי עניין 
בכל מה שאני עושה. חבריי בעבודה הם 
כמו משפחה עבורי, ובית העירייה הוא ביתי 
השני. בשנים האחרונות אני מוקפת בצעירים, 
ומרגישה בעצמי, צעירה לנצח. לוותק יש גם 
יתרונות רבים; אני נהנית מאוד להעביר הלאה 
לעובדים את הידע והניסיון הרב שרכשתי 
במשך השנים, ולהשרות עליהם ביטחון - 
יש להם על מי לסמוך. כתושבת העיר, מאז 
ומעולם, אני שמחה וגאה להיות חלק ממערך 

השירות של עיר הולדתי.

ממליצה בחום: הטיפ שלי לכולם, הוא "תהיו 
בני אדם". פעמים רבות אנחנו מתמודדים 
ומלחיצים,  לחוצים  מצבים  עם  בעבודה 
כשברקע הלקוחות שלנו. תחשבו על איזה 
שירות הייתם רוצים לקבל אם הייתם עומדים 
במקומם. במקביל, תיעזרו בכוח הצוות כדי לא 
להישחק, לתת את המקסימום מעצמכם ולקבל 

אנרגיות טובות מהקולגות שלכם בעבודה.

עם הפנים קדימה: את כל חיי העברתי 
כעובדת העירייה. התחתנתי, נולד לי בן, 
שני נכדים מקסימים וכלה נפלאה כבת. אני 
נהנית משנת עבודתי האחרונה בעירייה וכבר 
מתכננת את החופשה הצפויה לי, בה אמשיך 
לעשות את כל מה שאני אוהבת, עם חברים 
טובים ובחיק המשפחה. יש לי זיכרונות 
ועכשיו התור  נפלאים מהקריירה שלי, 
שלי להקדיש יותר זמן לעצמי, לפעילויות 
חברתיות, התנדבותיות ואולי גם לקריירה 
נוספת. אין גיל שמפסיקים לחלום בו, או 
לשאוף להישגים חדשים. כל החיים לפניי.

בנימין רדה
נהג דחס באגף התברואה 

כך התחלתי: "התחלתי לעבוד בעירייה ביוני 
1973, בזמן שיהושע רבינוביץ' כיהן כראש 
עירייה. כל שנותיי בעירייה אני ממלא אותו 
תפקיד, ואני נהנה ממנו מאוד. שימשתי גם כחבר 
ועדות בארגון העובדים וחבר ועד הנהגים. 
תמיד הגעתי עם ראש מורם לעבודה, גאה 
בתנאים שקיבלנו. מכל הארץ היו מגיעים ללמוד 
איך אנחנו עובדים בעיריית תל–אביב-יפו. 
ב-2010 קיבלתי פרס נהג מצטיין וגם נאמתי 
בשם המצטיינים. אני תמיד קם לעבודה לפני 
הזמן, נוסע רגוע, לא בלחץ, בשלווה. חשוב לי 
להגיע מוקדם לעבודה, לפני הפועלים, כדי שלא 
יחכו לי. יחס גורר יחס ואני מאמין שההתחשבות 
שלי והרוגע שלי נותנים לאנשים סביבי ביטחון."
הדרך שלי: "אני מאמין שצריך להיות מתון 
וחכם. העבודה היא לא פיקניק ותמיד יש 
סוגיות שעולות בין פועלים ונהגים, אבל זה 
כמו בין בני זוג - צריך למצוא את שביל 
הזהב כדי להמשיך יחד. אני עובד עם פועלים 

טובים, התחנה מצוינת, ואני שומר על איזון 
עם כולם. כך אני הולך הביתה בכיף וחוזר 

בכיף למחרת לעבודה." 

חשוב לי לומר: "יחסי האנוש בעבודה חשובים לי 
מאוד. ב- 40 שנותיי בעירייה, הכרתי הרבה בעלי 
תפקידים, ביניהם אנשים משכמם ומעלה; יש לנו 
ראש עירייה מעולה ומנכ"ל מקצועי, יו"ר ארגון 
עובדים, שיש לי הערכה מיוחדת אליו, ממלא 
מקומו, בועז סולמי, שדלתו תמיד פתוחה - 
שניהם מובילים אותנו ושומרים על זכויותינו, 
ישר כוח. גם גיל ארויו, מנהל האגף, שהוא אנושי 
ומנהל נהדר, מוטי דויטשר, סגנו, שהוא איש חסד 
ממש, רפי שרעבי, רכז התחנה ב"גן מאיר", הוא 
איש מלא הבנה, אבינועם עובדיה, ראש החבל, 
תמיד מכבד את העובדים, ליאור שרעבי, מנהל 
החניון, שמטפל אישית בכולנו, ושלמה ינין, רכז 

החניון, שהוא אדם מיוחד." 

עם הפנים קדימה: "כל חיי למדתי. יש לי סבלנות 
ורצון ואני לא מתעצל. אני משתתף בקורסים, 
בסמינרים, למדתי נדל"ן, שיווק, שלטון מקומי, 
דיני עבודה ועוד, ואני מנצל את הידע כדי לייעץ 
ולעזור לאנשים במגוון התחומים הללו. יש לי 
סיפוק כשמישהו שייעצתי לו חוזר ומספר לי 
שבזכות עצתי הצליח. כשאפרוש, אני רוצה לנצל 
את הידע הזה ולעסוק ביעוץ ושיווק נדל"ן, עם 
בתי, שלומדת שמאות וכלכלה, ועם מהנדס וקבלן 
שאני מכיר. בנוסף, הובטח לי מינוי כנציג ציבור 
הגמלאים בהנהלת עיריית ראש העין, שבה אני 
מתגורר. אבל בינתיים, אני לא פורש. לביבי יש 
כנראה סיכום עם בורא עולם, ובכל פעם שאני 
מתקרב לגיל פרישה, ביבי מרחיק אותו ממני."
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ובנועם,  טובה, בצניעות  ובמילה  בחיוך 
במסירות ובחריצות, באכפתיות וברגישות. 
כך חי את חייו זכריה חדד זכרונו לברכה, וכך 

גם נכנס ללב כל האנשים שזכו להכירו. 
עבור ארגון העובדים, בו עבד בעשרים 
השנים האחרונות, היה זכריה "הסבא היקר 
של כולנו", עבור דורות של ילדי בית הכנסת, 
בו התפלל, היה "איש הסוכריות", עבור בוגרי 
בית הספר רוגוזין, היה חלק בלתי נפרד מנוף 
ילדותם, ועבור אנשים רבים היה אוזן קשבת 

ויד שתמיד מושטת לעזרה. 
זכריה נולד בשנת 1928 בתימן, ועלה לארץ 
ב-1936. ב-1944, כשהיה בן 16, זייף את גילו 
והתגייס לבריגדה היהודית בצבא הבריטי, 
ולחם בין היתר במצרים, בלגיה וצרפת. כמו 
כן, השתלב בפעילות האצ"ל, בעיקר ביפו, 
ועם הקמת המדינה התגייס לצה"ל ואף נפצע 

מכדור ירדני בעת הלחימה באזור ירושלים. 

בשנת 1952 הצטרף זכריה לשורות העירייה, 
עבד כשרת וכעובד אחראי עד לפרישתו 
ב-1993. בנוסף, שימש יו"ר ועד השרתים. 

ארגון  של  לשליח  מונה  פרישתו  לאחר 
העובדים, תפקיד בו שימש עד יום פטירתו. 

וסייע לכל אדם  "אבא אהב את הבריות 
בצנעה רבה. רבים ממעשיו למען הבריות 
מתגלים לנו רק עכשיו, לאחר פטירתו". מספר 
דורון חדד, סגן בכיר למנהל אגף הפיקוח, 

ובנו של זכריה. 
חינך אותנו לתרום למדינה  "אבא תמיד 
"וכולנו; אני, אחי  ולאנשים", הוא מוסיף, 
וילדינו, שירתנו שירות איכותי ומשמעותי 
בכוחות הביטחון. אני בטוח שהוא ואמי ז"ל 

גאים בנו". 
"אבא גם מאוד אהב כדורגל. הוא היה ממקימי 
קבוצת 'בני יהודה', ובילדותנו לקח אותנו 
לכל מגרשי הכדורגל בארץ. הוא זכה לכתבה 
בעיתון "חדשות הספורט" המיתולוגי, והיה 
מאושר לראות את שני בני הגדולים משחקים 

בקבוצת הילדים." 
מירי רפאל, עוזרת בכירה ליו"ר הארגון, 
בשם העובדים והמנהלים בארגון העובדים 
ז"ל היה חלק מהנוף  "זכריה  ומוסדותיו: 

ומההוויה של ארגון 
ב  ו ט ב  , ם י ד ב ו ע ה
ליבו, במזגו הנעים, 
ובדאגתו  בנדיבותו 

לכולנו. כשהביא אותו ארנון בר-דוד, היו"ר 
הקודם, למלא את משימות השליחות של 
הארגון, חשבנו שאין זו עבודה לגמלאי. אלא 
והוכיח אחרת; הכל  שזכריה חשב אחרת 
מבחינתו היה אפשרי, ואת משימותיו מילא על 
הצד הטוב ביותר, בנועם הליכות, עם חיוך 
ובמסירות אין קץ. זכריה היה אחד מאיתנו; 
הצטרף לטיולים ולפעילויות התרבות שלנו, 
השתתף בכל השמחות והמכאובים האישיים 
של כולנו, עם כל הלב ובאהבה גדולה. תמיד 
התעניין בכולנו ולא פסח גם על הילדים 
והנכדים שלנו. אהבנו אותו והערכנו אותו 

מאוד, נזכור אותו תמיד."
ב-30 בדצמבר 2013, כ"ז בטבת התשע"ד, 
נפטר זכריה חדד ז"ל בחיק משפחתו, בבית 
בנו, לאחר התמודדות אמיצה עם מחלת 
הסרטן. הוא הותיר אחריו אח, שני בנים, 10 

נכדים ו-7 נינים. יהי זכרו ברוך. 

מתגעגעים לחיוך התמידי שלו
זכריה חדד )2013-1928(, יהי זכרו ברוך



סיום מסלול

ארגון העובדים וארגון 
הגמלאים נפרדים מגדוד מורן, 
אותו אמצו במשך שלוש שנים 

של נתינה מכל הלב

שלוש שנים יפות ומרחיבות לב באו לסיומן, 
עם תום תקופת האימוץ של ארגון העובדים 
וארגון הגמלאים את גדוד מורן של חיל 

ההנדסה. 
את  הארגון עטפה  של  האימוץ  ועדת 
החיילות והחיילים בהמון אהבה, תשומת 
לב והעיקר בהשקעה משמעותית, שתישאר 

איתם לשנים רבות.
כדי לסבר את האוזן, להלן חלק ממה 

שאתם, העובדים, תרמתם לגדוד:
בשנת האימוץ הראשונה )2011( תרמנו 
לטובת: הקמת   ₪ 100,827 סכום של 

מועדון ראשון ליחידה, 4 מועדוני גדודים 
נוספים והקמת פינות ישיבה ופרגולות 

ברחבי בסיס היחידה. 
בנוסף, רכשנו לחיילים ציוד חיוני כמו: 
מעילי פליז, תיקי גב, חולצות דרייפיט 
פינוקים קטנים,  ופינקנו אותם בהמון 
אירועים ומופעים לאורך השנה. חיילות 
הגדוד הוזמנו לכל אירועי פורום הנשים, 

העצמת נשים ו”יום האישה”.
2012( תרמנו  ( בשנת האימוץ השנייה 
110,366 ₪, שהושקעו בטיפוח חצרות 
סינטטי  דשא  מרבדי  פריסת  הבסיס, 
לשק”ם  בסמוך  רבים  עצים  ושתילת 
ולמועדון, המשכנו להשקיע באביזרים 
ובציוד למועדונים ולחיילים עצמם: תיקי 
גב, פק”ל כיסים, מגינים למשתחררים, 
ופינוק מיוחד - שבוע נופש לחיילי היחידה. 
אירחנו ב”בית עובד העירייה” את ישיבות 
העבודה של מנהלי הגדוד, ואף טקס חילופי 

קובי אשכנזי, המשנה ליו"ר ארגון העובדיםהמפקדים נערך באולם שלנו. 

בשנת האימוץ השלישית )2013( תרמנו 
110,990 ₪, שהופנו להשלמת הבניה 
והאבזור של המועדונים. גם בשנה זו רכשנו 
עבור החיילים ציוד אישי ופינוקים מגוונים. 
את יום הספורט של היחידה קיימו החיילים 
באחד ממרכזי הספורט העירוניים, וחיילי 
הגדוד השתתפו בסיורים המודרכים בעיר.

לסיכום, במהלך כל תקופת האימוץ הושקעו 
בחיילים ובגדוד “מורן” כ-400 אלף ₪ .

בטקס הפרידה, שציין את סוף תקופת 
האימוץ, קיבלו מפקדי הגדוד מגן הוקרה 
מעו”ד רמי בן-גל, יו”ר ארגון העובדים, 
ומיששכר כהן, יו”ר ארגון הגמלאים, וממוטי 

גולדשטיין, יו”ר ועדת האימוץ.
זו הזדמנות נהדרת להודות לכל חברי 
עבודתם  את  שעשו  האימוץ,  ועדת 

בהתנדבות מלאה למען חיילי צה”ל.
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שביל ישראל

האטרקציה החדשה של 
“מפעלי תרבות”

"שביל ישראל" הוא נתיב הליכה המשתרע 
לאורך כל מדינת ישראל; מקיבוץ דן בצפון 
ועד חוף מפרץ אילת בדרום. אורכו היום, 
לאחר שינויים שבוצעו בו במהלך השנים, 
גולת  והוא  קילומטרים,   1,000 כ- הוא 
הכותרת ברשת השבילים הארצית, שיזמה 
ויצרה "החברה להגנת הטבע", הממפה את 
כל מסלולי הטיול בארץ, באמצעות הוועדה 

לשבילי ישראל.

 80 ה- שנות  בראשית  הגה  הרעיון  את 
העיתונאי ואיש הטבע, אברהם תמיר ז"ל, 
בהשראת שביל האפלצ'ים בארצות הברית. 
את הרעיון העביר לאורי דביר ז"ל, זוכה 
פרס מפעל חיים ממדינת ישראל ומ"החברה 
להגנת הטבע", שתכנן והביא את החלום 
1995, אחרי שנים של  לביצוע. באפריל 

דיונים על התוואי, נחנך "שביל ישראל". 

בתכנון הושם דגש על מתן ייצוג לכל נופי 
באתרים  מעבר  על  וכן  ואזוריה,  הארץ 
החשובים לכל הדתות. השביל מהווה מעין 
שלד לשאר שבילי הטיול בארץ, שרבים 
מהם יוצאים ממנו. בשונה מסימון השבילים 
הנפוץ בארץ - פס צבעוני בין שני פסים 
לבנים - מסומן "שביל ישראל" בשלושה פסים 
מקבילים במדורג: לבן, כחול וכתום. כאשר 
הפס הלבן עליון, כיוון ההליכה צפונה ואילו 
כאשר הכתום עליון - דרומה, יש הסוברים 
שהצבע הלבן מייצג את החרמון המושלג 
שבצפון והכתום מייצג את המדבר שבדרום.

לכל אורכו, נמצא "שביל ישראל" בתחומי 
'הקו הירוק'. בשנת 2003 הוסט חלק ממנו 
הים,  לכיוון  באזור השרון משפלת ההר 
ישראל  חוצה  בעיקר בשל סלילת כביש 
)כביש 6(, מניעת סיכון ההולכים לאורך קו 
התפר והרצון להוסיף נופי ערים וחוף ים. 
שינויים מהותיים נוספים נעשו באזור הנגב, 
משום שהתוואי כלל קטעים ארוכים לאורך 

כביש 40, שמשני עבריו נפרשים שטחי אש.

"שביל ישראל" נבחר כאחד מ-20 מסלולי 
ההליכה הטובים ביותר על ידי ה"נשיונל 

ג'יאוגרפיק", ותואר על ידי צוות השופטים 
כמשלב טבע, היסטוריה, מורשת ותרבות 
עם "נופים תנ"כיים בקנה מידה גדול ונופים 
מחיי היום-יום של הישראלים המודרניים". 
במטרה להוסיף מימד רשמי לטיול לאורכו 
של השביל, הוחלט ב"חברה להגנת הטבע", 
2010, להנפיק מעין דרכון  בראשית שנת 
נקודות  יחתימו המטיילים במספר  אותו 
ציון בשביל. את הדרכון והחותמות עיצב 

האדריכל, גל הרט. 
“מפעלי תרבות” של ארגון העובדים החל 
קבוצות  כפיילוט,  להוציא,  כשנה  לפני 
עובדים להליכה משותפת ב"שביל ישראל". 
ההליכה בשביל מלווה בהדרכה מושקעת 
פרגון,  אבי  למדריך,  הודות  ובפינוקים 
‘מסעות בארץ הקודש’, ומסתבר  מחברת 
שהיום אפשר להודיע בשמחה שזהו אחד 
מהפרויקטים האטרקטיביים, שהביקוש 

אליהם רק הולך וגובר. 
התודה של  לקרוא ממכתבי  שניתן  כפי 
העובדים, הצעידה בשביל לעיתים קשה ולא 
פשוטה, ובממוצע העובדים צועדים בין 10 
ל-15 ק”מ ביום. מאמץ המיועד לבעלי יכולת 
בלבד. הלינה בתנאי שטח טובים והדרך 
רצופה הפתעות, אך הערכים המוספים הם 
וחוויית החברותא  ידיעת הארץ  הגיבוש, 

המשותפת בין העובדים. 
ן  ו ארג לאתר  להיכנס  ים  זמנ מו הנכם 
העובדים או לדף הפייסבוק של הארגון, 
ולהתרשם מהסרטונים, מהתמונות ומהחוויות 
שמפרסמים העובדים שלקחו חלק בפעילות.

"לרמי בוקר טוב ושבוע טוב, בשבוע 
 - יצאנו לטיול בשביל ישראל  שעבר 
3 במצפה רמון. ברצוני להלל,  מקטע 
לשבח ובעיקר לפאר את ארגון העובדים 
שלנו על היוזמה המבורכת של תחילת 
המסורת לטיולים במקטעים של שביל 
ישראל שספק אם היינו יוצאים אליהם 
לולא היינו עובדי עירייה!! אמנם אנו 
משמע  תרתי  התחת"  את  "קורעים 
והשביל מאד קשה ומאתגר אך בסופו 
של יום אנו גאים כל כך בעצמנו והסיפוק 
כאלו  טיולים  ירבו  כן  ביותר!!  גדול 

ושנטייל רק בבריאות."
גילה משורר, אגף התברואה

"רמי בוקר טוב, איך לומר בשתי מילים: 
כיף. המקטע השני היה מאתגר  היה 
מקודמו, אך המאמץ היה שווה כל רגע. 
הקבוצה הייתה נהדרת וכך גם ההדרכה 
והלוגיסטיקה. תודה על החוויה הנהדרת 

ומקווים להמשך." 
מלי גטניו, הנהלת חשבונות

"רמי שלום, ברצוני להודות על הרעיון 
"לשביל  עובדי העירייה  להוציא את 
היפים של מדינת  ישראל" למקומות 
ישראל, לגעת בהיסטוריה הוותיקה שלנו, 
ולשמוע  לחיילים שלנו  כבוד  לחלוק 
סיפורים מדהימים. חשבתם על כל פרט, 
ארגון יוצא מן הכלל כולל מזג האוויר!!! 
אני חיה בישראל 23 שנים ולא בקרתי 
במקומות כמו קיבוץ מנרה, נחל דישון 
ועוד - פשוט שוויצריה קטנה. הכרתי 
חברים חדשים מאגפים שונים, צחקנו, 
התגבשנו, התעייפנו אך חזרנו מאוד 
מרוצים. תודה רבה ובבקשה תמשיכו 

שנגיע עד הנקודה הסופית אילת," 
סטלה קוטייב, אגף המחשוב

קובי אשכנזי, המשנה ליו"ר ארגון העובדים
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"אם יוצאים 
מגיעים למקומות 

נפלאים"
כך מבטיח ד"ר סוס, באחד 
מספרי הילדים המפורסמים 

שכתב. העמותה לתרבות, 
נופש ופנאי - פה כדי לקיים.

העמותה לתרבות, נופש ופנאי ממשיכה לסובב את הגלובוס, ולהניח את האצבע על יעדים 
אטרקטיביים וחדשים. לא פחות מארבעה יעדים נפתחו השנה לראשונה: הפיליפינים, ארצות 
הברית - החוף המערבי, פרובנס שבצרפת ופורטוגל. חוץ מלחדש לכם, הקפידה העמותה 
גם לפרוס בפניכם מגוון רחב ככל שניתן. כל אחד מהיעדים שונה משמעותית ממשנהו, 
ולכם נותר רק לבחור את החופשה המתאימה לכם ביותר, מבחינת סגנון הפעילות, עלויות, 

מספר הימים ומועדם. 

כמו בשנים הקודמות, גם השנה שיווק היעדים החדשים נחל הצלחה מידית; ההרשמות 
התמלאו ונסגרו בשעות הראשונות לרישום, והבקשות לפתיחת קבוצות נוספות לא אחרו 
לבוא. כמנהגה בקודש, עושה העמותה כל שניתן כדי להיענות לבקשות, וכך מצאה 
עצמה פותחת רכבת אווירית, הכוללת: שתי קבוצות שיצאו בחודש מרץ לשרשרת האיים 
האקזוטיים - הפיליפינים, שתי קבוצות שייצאו במאי לטיול גדוש חוויות ואתרים לחופה 
המערבי של ארצות הברית, שלוש קבוצות שייצאו ביוני למוקדי תיירות מגוונים בפורטוגל 

וחמש קבוצות שייצאו גם הן ביוני לפרובנס הציורית והרומנטית.

שרון אילון, מנהלת העמותה לתרבות, נופש ופנאי: "לא מדובר ב'טיולי מדף' קיימים, אלא 
בטיולים שאנחנו 'תופרים' עבור חברי העמותה, על פי ניסיוננו הרב ועל פי ההיכרות שלנו 
עם העובדים. אנחנו מגבשים תכנית, הכוללת את כל הפעילויות, ולא מאפשרים רכישת 
'אקסטרות' באופן פרטי. כך אנחנו מבטיחים שכל עובד יקבל את אותם תכנים ואותם 
פינוקים. מעבר לכך, מינוי ראש קבוצה לכל נסיעה, יוצר אווירת ביחד חמה ומאוד מייחד 

את הטיולים שלנו."
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תופרים לך 
חליפה להצלחה

איך מתמודדים עם הלחץ 
והמתח? מה עושים עם 

החסמים והפחד מכישלון? 
איך יוצרים את הרושם 

הנכון? איך מפגינים נוכחות 
ובולטות? מה נכון ללבוש? 

כיצד מתמודדים עם שאלות 
מאתגרות? מה נכון ומה 

לא נכון לומר? חנכנו סדנה 
חדשה, שתיתן לכם את הכלים 

הדרושים להתמודדות מוצלחת 
במכרזי כוח האדם בעירייה. 

היותר מלחיצים במהלך  אחד מהרגעים 
הקריירה הוא רגע הכניסה לוועדת המכרזים, 
הרגע שבו כל העיניים מופנות אליכם, אגלי 
הזיעה מאיימים לנשור על פניכם, רגליכם 
לכיסא,  מגיעים  בקושי  ואתם  כושלות 
ובשארית כוחותיכם מצליחים להתיישב. 
אלא שאז רק מתחיל החלק הקשה, החלק 
בו אתם נדרשים לשווק את עצמכם ואת 
העשייה שלכם, ובחמש דקות לשכנע שאתם 

המועמדים המתאימים ביותר.

אנשים מסוימים מצליחים במכרזים ואחרים 
לא. נשאלת השאלה האם ההצלחה במכרז 

הינה פועל יוצא של מקצועיות? ביטחון 
ניסיון?  מתאימים?  כישורים  עצמי? 

אישיות? קשרים נכונים?

כנראה שכל התשובות נכונות ואינן נכונות 
באותה מידה, מה שברור והוכח מעבר לכל 
ספק, הוא שהכנה למכרז משפרת באופן 

משמעותי את הסיכויים להצליח בו.

סדנת ההכשרה המתקדמת לקראת מכרז - 
"תפור עליך", הינה מענה לצורך שזיהינו 
בקרב עובדי העירייה. הרעיון קרם עור 
וגידים במסגרת לימודי תואר שני בחוג 
למגדר של אוניברסיטת בר אילן, של שתי 
עובדות מאגף המחשוב: גילה אינטרופ 
ומירי קריב, ויצא לפועל תוך שיתוף פעולה 

עם מכללת ארגון העובדים.

מחקרים אקדמיים, הנתמכים במציאות 
הקיימת במגזר הציבורי, מוכיחים שנשים 
מהססות יותר להתמודד במכרזים, ובין 
הסיבות לכך אפשר למצוא חשש, חוסר 
ביטחון והעדר מיומנויות להופעה בפני 

ועדת המכרזים. 

מהיכרות רבת השנים שלנו עם המערכת 
העירונית והרצון לתרום מהידע שרכשנו, 
נולד הרעיון ליזום ולמסד סדנה שתעניק 
מכרז  לקראת  להכשרה מקדמת  כלים 
לעובדי העירייה. מדובר בשלב נוסף של 
הטמעת תהליכי שוויון ושיפור מיומנויות של 
מי שחסרות וחסרים את היכולת לתרגם את 
ההון האנושי, התרבותי והסימבולי שלהם 
לשפה הרלוונטית להליך המכרז. כלים 
אלה, בידי אותם עובדים ועובדות, יגרמו 

לכך שמי שיושב במכרז וצפוי להכריע את 
תוצאותיו, יוכל להבין ולהעריך נכונה את 

הפוטנציאל שיש להם. 

המפגשים והמשובים של הסדנה הראשונה, 
ומפגש  למידה  שכללה ארבעה מפגשי 
הופעה בטלוויזיה  וניתוח של  התנסות 
במעגל סגור, חידדה את הצורך ביוזמה זו 
והוכיחה עד כמה עובדים בכלל ונשים בפרט 
שותפים לתחושות הקשות המתעוררות בהם 

לקראת השתתפות במכרזים. 

הסדנה הראשונה הייתה מוצלחת מאוד, 
ולמרות המחקרים המצביעים על נחיתות 
מגדרית בהקשר זה, שמחנו שגם גברים 

השתתפו בסדנה.

יועצת  עוזר,  מרגי  מנחה  הסדנה  את 
ארגונית ומנחה בכירה במכללה לקידום 
מקצועי, ושולבו בה גם מפגשים מרתקים 
עם אורנה אבידן, מזכ"לית ארגון העובדים 
וקובי אשכנזי, המשנה ליו"ר הארגון שכללו 
מידע חשוב על תהליך המכרז והמתרחש 

בוועדת המכרזים.

בו אנשים  אין לכם מה להתלבט, בעולם 
ם  י נ מבח לקראת  ת  ו י ו מנ ו מי ם  קי מחז
פסיכומטריים, ראיונות קבלה לעבודה ואפילו 
שירות צבאי, רכישת המיומנויות הנדרשות 
להתמודדות מוצלחת במכרזי כוח אדם חשובה 
וחיונית להצלחתכם. הצטרפו לסדנת "תפור 

עליך" הבאה, שתחל ב-27 באפריל 2014.

ענבר סרפר–וסרהולץ, מנהלת מכללת 
ארגון העובדים
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לא לגברים 
בלבד

פעם הכל היה ברור - 
אישה היתה מבשלת, 

מנקה ומגדלת את הילדים, 
והגבר היה קודח בקיר, פותח 
סתימות ותולה את התמונות. 

היום הכל עוד יותר ברור - 
כולם עושים הכל.

פתגם סיני עתיק אומר: "נשים מחזיקות 
למעלה את מחצית השמים". כוונת הפתגם 
היא שמחצית העבודה, החשיבה והיצירה 
בעולם נעשית על ידי הנשים, וכי אין דבר שלם 
ואנושי אם תוציאו ממנו מחצית מהאנושות. 
במשך שנים ארוכות חלקן של הנשים בעולמנו 
עסק בעיקר בתחום המשפחתי, בעוד התחום 
הציבורי, הארגוני והניהולי נשמר לגברים. 

ד"ר רונית קרק, פסיכולוגית ויועצת אירגונית, 
פותחת את מאמרה 'תקרת הזכוכית כבולמת 
התפתחות ארגונית' כך: "במאה האחרונה 
נשים נכנסות לכוח העבודה במספרים גדולים, 
ובמדינות המערב הן מהוות כמחצית מכוח 
העבודה". אלא ששינוי ממשי ומהותי במעמדן 
של נשים הוא תהליך ארוך, איטי ולעיתים 

אף מתסכל. 

"חשבתי על כך כאשר נדרשתי, יחד עם 
שותפתי לספסל הלימודים, חדווה, לקדם 
פרויקט אישי במסגרת עבודת הפרקטיקום 
שלנו בלימודי תואר שני בבר אילן." מספרת 
נינה נס, מנהלת חשבונות במנהל השירותים 
החברתיים. "בחרנו לקדם סדנה המעשירה 
את חברותינו וחברינו, עובדי העירייה, 
ובכלים  תיאורטי  בידע  אותם  ומציידת 
מעשיים שיסייעו להם בכל הקשור לתחזוקה 

בסיסית של דירת המגורים." 

חדווה נתנוב, מנהלת מדור במחלקה למשאבי 
חינוך, מוסיפה: "מטרתנו העיקרית היתה 
להשתמש בכלים אקדמיים כדי להניע רעיון 
פרקטי לשיפור איכות החיים ועל הדרך 
לערער את המיתוס, לפיו לגברים יש מונופול 
על מלאכת התחזוקה היומיומית של הבית." 

הרעיון החל לקרום עור וגידים בפגישתן עם 
ענבר סרפר-וסרהולץ, מנהלת מכללת ארגון 
העובדים, שהרימה את הכפפה, מתוך אמונה 
שיש לפעול כדי לשלול את תפיסת העולם 
המוטעית, המגדירה תפקידים נשיים וגבריים. 
מראש דאגו היזמות, חדורות האמונה, להפיץ 
שאלון בקרב נשות העירייה שחידד ומיקד 
את התחומים בהן ביקשו להתמקצע, וכן 
נפגשו עם צביקה דנציגר, מומחה בתחזוקת 
הבית והמשרד, ומנחה מיומן המעביר סדנאות 

והכשרות מסוג זה. 

תוך זמן קצר יצא לפועל הפרויקט "צרור 
המפתחות שבידך", שכיוון לארגז הכלים 
ולחוויה האישית שהסדנה, בת שני המפגשים, 
מעניקה למשתתפיה. מחזור ראשון הסתיים 
נפתח  אחריו  קצר  וזמן  רבה  בהצלחה 
להרשמה גם המחזור השני. המשתתפים 
למדו על ההבדל בין קיר בלוקים לקיר 
גבס, לקדוח במקדחה ולהתאים את הדיבלים 
האופטימליים למטרות השונות. כל משתתפת 
קדחה חורים, הבריגה, למדה איך לתקן נזילה 
בחדר השירותים, וקיבלה ידע תאורטי קצר 

בתחום החשמל. 

חדווה נתנוב: "אנחנו מקוות להמשיך את 
הפרויקט ולחשוף את הידע והחוויה בפני 

כל המעוניינים בעירייה." 

נינה נס: "נשות העירייה, ולא רק הן, מוזמנות 
לאחוז בכלים ללא תלות במישהו שיתלה את 
התמונה או את המדף, יתקן את הנזילה או 
יחליף את הברז הדולף. גם אם יש מי שיודע 
לעשות זאת "ידע הוא כוח" טען מישל פוקו, 

ועל ידע וכוח מי רוצה לוותר?".

לפרטים ולהרשמה לסדנה, 
התקשרו למכללת ארגון העובדים בטלפון: 

03-5210618/32/42
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תגמולים
עמיתים יקרים!

חגיגות ה-90 לקופת התגמולים הסתיימו, ואנו 
ממשיכים גם בשנה הנוכחית, במרץ, במסירות, 
באחריות ובמקצועיות לנהל את אפיקי ההשקעות 

שלנו ולהרחיבם למענכם - העמיתים.

אנו משתמשים ב”כלי עבודה” אפקטיביים - 
מקבלים ניתוחים וסקירות כלכליות, קשובים 
לתנודות בשוק הפיננסים במדינה ובעולם, 
נעזרים במיטב המומחים, עוקבים אחרי 
דוחות סיכונים ומקיימים בקביעות ישיבות 
ודיונים בנושא מדיניות ההשקעות תוך 

קביעת יעדים מדידים ומבוקרים. הכל על 
מנת להשתפר ולנהל את החסכונות שלכם 

במקצועיות ובאחריות.
הקשר האישי עם כל אחד ואחת מכם, ממשיך 
להוביל אותנו ולהוות עוגן מרכזי וחשוב 
עבורנו. אנו קשובים לצרכים שלכם ומנהלים 
את החסכונות שלכם מתוך תחושת שליחות 

ואחריות גדולה.
הגידול הקבוע והמתמיד במספר חברי הקופה, 
כמו גם הגידול בהון הכספי המנוהל על ידנו 

מעידים יותר מכל על הניהול המקצועי, 
האחראי והמסור של הנהלת קופת התגמולים.

נשתדל להמשיך כך גם בעתיד.

שלכם, 
עו”ד רמי בן-גל

יו”ר ארגון העובדים ויו”ר מועצת 
קופת התגמולים

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 שנים, ו-9.57% 
תשואה ממוצעת ל-5 שנים והכל בדמי ניהול 
מינימליים של 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 מלאים על 
קופת התגמולים שלנו ניתן למצוא באתר: 

www.tagmulimta.co.il

למילוי טפסי הצטרפות ומינוי מוטבים 
אנא הגיעו למשרדי “תגמולים”:

גב’ יפה לוי, טל’ 03-5210626  
מר איתי שוקר, טל’ 03-5210645

גב’ שרה ארואס, טל’ 03-5210612
גב’ כרמלה זכאי, טל’ 03-5210605
גב’ אורית שריקי, טל’ 03-5210643

קבלת קהל מתקיימת בבית עובד העירייה, 
רחוב פומבדיתא 4 קומה ב’: 

ימים א’, ד’ בשעות 15:30-08:30
ימים ב’, ה’ בשעות 13:30-08:30

בימי ג’ אין קבלת קהל

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

תשואות ברוטו לשנת 2013

12.00%

10.00%

8.00%

6.00%

4.00%

2.00%

0.00%

תשואה 
שנת 2013

תשואה 
ממוצעת 
3 שנים 
אחרונות

תשואה 
ממוצעת 
5 שנים 
אחרונות

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

ממוצע קופות 
מפעליות

קופה אישית לפיצויים 
של העובדים בעיריית 

תל–אביב-יפו

תגמולים של 
העובדים בעיריית 

תל–אביב-יפו

9.68% 9.60%

4.93%

9.29%
8.50%

4.65%
 

9.56% 9.57%

5.11%

20.00%

18.00%

16.00%

14.00%

12.00%

10.00%

8.00%

6.00%

4.00%

2.00%

0.00%
תגמוליםסולידיפיצוייםשחק מניות

9.68%

2.40%

9.58%

17.63%
מצטבר

מצטבר
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מסלול “עתיד” 
לאנשים שאוהבים לשלב

המסלול הוותיק של תגמולים, משנת 1922.
בשנת 2013 השיג המסלול תשואה של 9.58%.

נכסי המסלול מושקעים על פני מגוון אפיקים, המאפשרים פיזור סיכון אופטימלי, 
ויצירת מסלול מאוזן, המשלב השקעה בתחומים שונים.

מסלולי ההשקעה בקופת תגמולים

מדיניות השקעה צפויה תגמולים "עתיד" )337(

שיעור חשיפה אפיק השקעה
31.12.2013

מדיניות צפויה 
לשנת 2014

גבולות שיעור טווח סטייה
החשיפה הצפויה

מדד ייחוס

50% ת"א 36%MSCI WORLD 50% | 100-33%30%6%24%מניות

100% אג"ח ממשלתי כולל28%-23%23%5%18%אג"ח ממשלתיות

100% תל בונד 42%60-34%36%6%30%אג"ח קונצרני

ריבית בנק ישראל10%-7%8%5%3%הלוואות לעמיתים ואחר

ריבית בנק ישראל8%-3%3%5%0%עו"ש, פרי, מק"מ

100%100%סה"כ

20%-15%14%6%8%חשיפה למט"ח

מדיניות השקעה צפויה תגמולים "אופק" )1405(

מדד ייחוסאפיק השקעה

שיעור ההשקעה באג"ח
לא יפחת מ-75% אג"ח מסך נכסי המסלול.

יתרת הנכסים תושקע עפ"י שיקול דעת החברה
ובכפוף להסדר התחיקתי.

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

מסלול “אופק”
לאנשים שאוהבים ללכת על בטוח

המסלול נוצר בשנת 2008 על מנת לתת מענה למשבר העולמי, שעדיין פוקד אותנו, 
ומיועד לחוסכים “שונאי סיכון”, המעוניינים בהשקעה בעלת תנודתיות נמוכה.

רוב נכסי הקופה מושקעים באגרות חוב ממשלתיות ואחוז החשיפה למניות לא 
יעלה על 10%, זאת לפי אישור אגף שוק ההון במשרד האוצר. בשנת 2013 השיג 

מסלול “אופק” תשואה של 2.40%.

3%

34%

7%

23%

33%

50% 50%

מניות
אג"ח ממשלתי
אג"ח קונצרני

הלוואות ואחר
עו"ש, פר"י ומק"מ

צמוד מדד ממשלתי
שקלי ממשלתי



₪ תגמולים
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33%

4%

30%

מניות33%
אג"ח ממשלתי
אג"ח קונצרני

עו"ש, פר"י ומק"מ

מסלול “שחק”
לאנשים שאוהבים לקחת סיכון

המסלול קיים מספטמבר 2009.
מסלול בעל רמת סיכון גבוהה, ומיועד לחוסכים “אוהבי סיכון” בעלי אופק 

השקעה ארוך.
בהתאם לאישור אגף שוק ההון יושקעו מינימום 50% מנכסי הקופה במניות 

)כיום אחוז החשיפה למניות הוא 90%(.
בשנת 2013 השיג מסלול "שחק" תשואה של 17.63%.

מדיניות השקעה צפויה תגמולים "קופה אישית לפיצויים" )891(

שיעור חשיפה אפיק השקעה
31.12.2013

מדיניות צפויה 
לשנת 2014

גבולות שיעור טווח סטייה
החשיפה הצפויה

מדד ייחוס

50% ת"א 37%MSCI WORLD 50% | 100-33%31%6%25%מניות

100% אג"ח ממשלתי כולל37%-30%32%5%27%אג"ח ממשלתיות

100% תל בונד 39%60-33%33%6%27%אג"ח קונצרני

6%-0%1%5%0%אחר

ריבית בנק ישראל8%-4%3%5%0%עו"ש, פרי, מק"מ

100%100%סה"כ

20%-15%14%6%8%חשיפה למט"ח

קופה אישית לפיצויים
על פי ההסכם הקיבוצי, שנחתם באוגוסט 2003, שונו ההפרשות הניתנות על ידי 

המעביד במעמד שכיר, להפרשות לקופה אישית לפיצויים.
כיום ההפרשה הינה בשיעור 1.65% מה”משכורת הקובעת” למפרע מ-1/5/2003.

בשנת 2013 השיגה "קופה אישית לפיצויים" תשואה של 9.68%.

45%

10%

ת"א 45%100
MSCI

מדד מק"מ

מדיניות השקעה צפויה תגמולים "שחק" )1477(

מדד ייחוסאפיק השקעה

שיעור ההשקעה במניות/ניירות ערך
לא יפחת מ-75% מסך נכסי המסלול. 

יתרת הנכסים תושקע עפ"י שיקול דעת החברה
ובכפוף להסדר התחיקתי

45% מדד ת"א 100
MSCI WORLD 45%

10% מדד מק"מ
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מגיע לך גם ליהנות 
מהטוב ביותר !

מפעלי תרבות מגישים לך את כל ההצגות, המופעים והאטרקציות במחירים מיוחדים

מחירמקוםשעהיוםתאריךשם ההצגה
70 ₪בית ליסין21:30שישי30/05/14בית מרקחת שטרן בלום

70 ₪בית ליסין20:30ב'26/05/14משאלה אחת ימינה 

70 ₪מוזיאון א"י רמת אביב20:30ד'07/05/14האמת

70 ₪בית ליסין20:30ד'14/05/14מדליה להארי

80 ₪בית ליסין20:30ה'08/05/14המקרה המוזר של הכלב

הצגות - בית ליסין

מחירמקוםשעהיוםתאריךשם ההצגה
94 ₪קאמרי 20:301ב'12/05/14קזבלן

65 ₪קאמרי 20:302ד’14/05/14הכיתה שלנו

65 ₪קאמרי 20:302ה'15/05/14איש קטן - מה עכשיו

65 ₪קאמרי 12:002שישי23/05/14אמא קוראז' וילדיה

65 ₪קאמרי 20:301ב'26/05/14שיגעון באופרה

דבר מצחיק קרה )עליה(
דבר מצחיק קרה

21/05/14
25/05/14

ד'
א'

20:30
20:30

קאמרי 1
קאמרי 1

₪ 94
₪ 114

מחירמקוםשעהיוםתאריךשם ההצגה
21:45ב'05/05/14שחר חסון

23:45
בית ציוני אמריקה - 

אולם מאירהוף
₪ 90

בית ציוני אמריקה - 22:30ה'08/05/14שחר חסון
אולם מרתה

₪ 80

80 ₪תיאטרון גבעתיים22:30ו'16/05/14שחר חסון
בית ציוני אמריקה - 22:30ה'29/05/14שחר חסון

אולם מרתה
₪ 80

בית ציוני אמריקה - 22:30ו'30/05/14שחר חסון
אולם מאירהוף

₪ 80

הצגות - הקאמרי

מופעי סטאנד אפ



מחירמקוםשם האטרקציה
כניסה - 67 ₪ | כניסה וארוחה - 101 ₪עמק ירמוך, דרומית לרמת הגולןחמת גדר
 65 ₪ יום חול )א’-ה’(געש - שפייםחמי געש

 75 ₪ שבתות וחגים
 130 ₪ כניסה וארוחה

280 ₪ פינוק )עיסוי 45 דק’ + ארוחה(
 65 ₪ יום חול )א’-ה’(חמי יואב

 115 ₪ כניסה וארוחה בימי חול
 75 ₪ שבתות וחגים

123 ₪ כניסה וארוחה בשבתות וחגים
59 ₪ לכרטיס מגיל 3 ומעלה חולוןימית 2000

537 ₪ לכרטיסיה ל-10 כניסות
59 ₪ לכרטיסשדרות רוקח, גני יהושעמימדיון
54 ₪ לכרטיסקיבוץ שפייםשפיים

41 ₪ לכרטיסכנרתלונה גל
25 ₪ לשובר אחד סניפי יס פלאנט ורב חן ברחבי הארץשוברים לסרט 

שובר לארוחת בוקר זוגית במגוון 
בתי קפה

סניפי קפה קפה/יטבתה/קפה מצדה/ 
קפה נאמן

65 ₪ לשובר זוגי

80 ₪ לשובר שערכו 100 ₪גולף, פוקס, לליןשוברים למגוון רשתות ב-20% הנחה
85 ₪ לשובר שערכו 100 ₪סניפי קסטרו בארץשובר הנחה לרשת קסטרו

גיפטקארד של לאומי קארד למגוון 
רשתות ביגוד ומסעדות

85 ₪ לשובר שערכו 100 ₪קסטרו, אדידס, גלי, סטימצקי ועוד

70 ₪ מגיל שנתיים ומעלהתל–אביב/ראשון לציוןלונה פארק/סופרלנד
58 ₪ לשעת החלקהגני התערוכה, תל–אביבאייסקייט - החלקה על הקרח

47 ₪ מגיל שנתייםרמת גןספארי
35 ₪ מגיל שנתייםתל–אביבצפארי

מבוגר - 15 ₪ | ילד - 35 ₪קניון עזריאלי, תל–אביבהאי - פארק שעשועים אתגרי
41 ₪קיבוץ צובהקיפצובה

מבוגר - 88 ₪ | ילד - 80 ₪אילתעיר המלכים
65 ₪מטולהמרכז קנדה - החלקה + בריכה

36 ₪בן שמןפארק הקופים
45 ₪חיפהמדעטק - מוזאון למדע

ילד - 39 ₪ / מבוגר - 56 ₪חוף דרומי אילתריף הדולפינים
260 ₪חוף דרומי אילתריף הדולפינים שחיה

315 ₪חוף דרומי אילתריף הדולפינים צלילה
ילד - 63 ₪ )מגיל 3 עד 15 כולל(אילתהמצפה התת ימי

מבוגר - 81 ₪
ילד- 73 ₪ | מבוגר - 91 ₪אילתהמצפה התת ימי + אושינריום

 ילד )מגיל 3 עד 12( - 36 ₪אילתאייס ספייס
מבוגר- 41 ₪

42 ₪אילתנייטמר
40 ₪טבריהחמי טבריה

39 ₪בית שאןגן גורו
46 ₪קיבוץ נחשוןמיני ישראל

38 ₪ירושליםמעלית הזמן
כרטיס לקייקי הגושרים/כפר בלום/

אבו קייק/דג על הדן
משפחתי - 55 ₪ לכרטיסצפון הארץ

אתגרי - 79 ₪ לכרטיס
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אטרקציות
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מחירמקוםשעהיוםתאריךשם המופע
12/08/14סירק דה סוליי

16/08/14
ג'

שבת
20:30
16:30

היכל נוקיה, 
תל–אביב

אולם - 260 ₪
יציע )שורה 5( - 235 ₪
יציע )שורה 11( - 190 ₪

SOUNDGARDEN18/06/14'20:00ד
פתיחת שערים 

ב-17:00

איצטדיון 
בלומפילד

 ₪ 275

PIXIES17/06/14'20:00ג
פתיחת שערים 

ב-17:00

איצטדיון 
בלומפילד

₪ 275

מריה פרנדורי
וג'ורג' דאלארס

היכל התרבות, 21:00מוצ"ש24/05/14
תל–אביב

אולם - 370 ₪
יציע - 280 ₪

היכל נוקיה, 21:00ד'YANNI04/06/14- יאני
תל–אביב

אולם - 460 ₪
יציע - 250 ₪

פארק הירקון, 17:30ה'17/07/14ניל יאנג
גני יהושע ת"א

כרטיס בדשא -  350 ₪

 עברי לידר במופע
"זה תמיד אהבה"

היכל התרבות,  21:00מוצ״ש31/05/14
תל–אביב

אולם - 179 ₪
יציע - 119 ₪

מושיק עפיה- שובר 
שתיקה

רדינג 22:00,3ג׳10/06/14
נמל תל–אביב

₪ 109

טריפונס- חגיגה 
יוונית ישראלית

רדינג 22:00,3ו׳30/05/14
נמל תל–אביב

₪ 109

רדינג 22:00,3מוצ״ש14/06/14בין יפו לפיראוס
נמל תל–אביב

₪ 99

רדינג 22:00,3ג׳06/05/14אייל גולן
נמל תל–אביב

₪ 229

רדינג 22:00,3ב׳02/06/14שיר לוי
נמל תל–אביב

₪ 109

רדינג 22:00,3ה׳22/05/14חיים משה
נמל תל–אביב

₪ 109

מופעי זמר ומחול / אחרים

שעות פעילות משרד הכרטיסים 
א’ - 17:00-08:30 | ב’, ד’ - 14:30-08:30 | ג’ - 12:00-09:00 בבניין העירייה | ה’ - 12:00-09:00 במינהל ההנדסה

דרכי התקשרות
www.ovdim-tlv.org.il :טלפונים: 03-5210623 )הדר(, 03-5210633 )עינב( | פקס: 03-5275689 | אתר



www.ovdim-tlv.org.il


