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וברכנו  לא מכבר טבלנו תפוח בדבש 
סלחנו  גם  לזנב”,  ולא  לראש  ש”נהיה 
וביקשנו מחילה וחלקנו וודאי אף ישב 
בסוכה. ימי חגי תשרי היא תקופה חגיגית, 
המזמנת לכולנו שעת כושר לחשבון נפש 
ולתכניות לשנה החדשה, וגם הזדמנות 

לזמן איכות עם משפחה וחברים. 

גיליון חדש זה של עיתון “שערים” הוא 
הוא משמר  גם  ישיר לכך, שכן  המשך 
ומחזק את הקשר במשפחת עובדי עיריית 

תל–אביב-יפו, שכולנו חלק ממנה.

אמנם לא ישבנו סביב אותו שולחן חג, 
אבל “שערים”, שזהו גיליונו ה- 628, מגיע 
אליכם עד הבית ומביא לכם, בתדירות 
חצי שנתית, עדכונים שוטפים על פעילות 
וגם מאפשר  ארגון העובדים עבורכם, 

לכם להיזכר בכמה חוויות משותפות בהן 
לקחתם חלק. ככה זה במשפחה. 

“שערים” עוסק במגוון רחב מאוד של 
נושאים ותחומים; החל מהישגים לשיפור 
מעמד עובדי העירייה והמרכז הרפואי 
ותנאיהם, כולל שירותים חדשים לרווחת 
העובדים, דרך סקירת פעילויות תרבות, 
נופש וקידום מקצועי, מתן במה לעובדים, 
מנהלים וצוותים שזכו להוקרה מיוחדת 
או שהגיעו לגיל פרישה, וכלה בהצעות 
למתן הלוואות בתנאים מיוחדים, לימודים 
ומגוון  ולהעשרה,  השתלמות  לגמול 
הצגות, מופעים ואטרקציות במחירים 

אטרקטיביים במיוחד עבורכם.  

בגיליון חגיגי זה אנחנו מזמינים אתכם 
להתרגש אתנו מהחוויות עמן חזרו חברי 

חברי המערכת
יו”ר ארגון העובדים: 

רמי בן-גל, עו”ד

מזכ”לית ארגון העובדים: 
אורנה אבידן

עורכי משנה: 
קובי אשכנזי, שרון איילון-טובי, 
מירי רפאל, ענבר סרפר-וסרהולץ, 

אירנה ממין

ליווי מקצועי, כתיבה ועריכה: 
בטי יוסף

עיצוב גרפי: 
סטודיו 

המשלחות שהוצאנו לפולין, להצדיע אתנו 
לצוות אורתופדית ילדים בבית החולים 
“דנה” על זכייתם בפרס עובד מצטיין 
לשנת 2013, ולהכיר מקרוב את אבי זוהר, 
מנהל אגף משאבי אנוש בעירייה. אתם 
מוזמנים לגלות אתנו את הסוד שעומד 
במשקלם  הדרמטית  הירידה  מאחורי 
של כמה מחברינו לעבודה, להתוודע 
ל-15 חברי הוועדים החדשים, להתעדכן 
ביוזמות חדשות כמו “יום בריאות הגבר”, 

“הכיתה האקדמית”, קורס ברידג’ ועוד. 

והנאה  עניין  מקווים, שתמצאו  אנחנו 
זה,  בגיליון  בתכנים שערכנו עבורכם 
תגובות,  מכם  לקבל  שנשמח  וכמובן 

הצעות והמלצות לגיליונות הבאים. 

קריאה מהנה, מערכת “שערים” 

שנה טובה
 ומאוד מתוקה

אנחנו רואים אותך ורואים את ההשקעה ואת תשומת הלב שלך בעבודה
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דבר 
המזכ”לית

 דבר 
היו”ר

חלפה שנה מאז כניסתי למשרת מזכ"לית 
ארגון עובדי עיריית תל–אביב-יפו, ואני 
מבקשת לשתף אתכם בחוויות, בתחושות 

ובתובנות שצברתי בתקופה זו. 

ורק  30 שנה,  אני עובדת עירייה מזה 
במהלך שנה זו התברר לי שיש נושאים 
העירייה  בהתנהלות  רבים  ותהליכים 
זו,  לא הכרתי. בשנה  והארגון, שכלל 
רבות שמטרתן  בוועדות  חלק  לקחתי 
ימי מחלה, ועדת  דאגה לעובדים: קרן 
ועדת קביעות, תשלומי רטרו  קליטה, 
ועוד. אחת לשבועיים, נכחתי בישיבות 
שבועיות, שמקיימת הנהלת הארגון עם 
סמנכ"ל משאבי אנוש, בנושאים עקרוניים 
ומהותיים, והשתתפתי בישיבות עם מנהל 
אגף משאבי אנוש וצוותו על מנת לתת 
מענה לבעיות פרטניות שעובדים, מכל 

המנהלים והחטיבות, העלו בפני.

המפגשים  ובכל  הללו  המסגרות  בכל 
נוכחתי  הפרטניים שבהם השתתפתי, 

עובדות ועובדים יקרים, 

אנחנו עומדים בפתחה של שנה עברית 
ובעיצומה של מערכת בחירות  חדשה, 
לראשות ולמועצת העיר. גם ברמה האישית 
וגם ברמה המקצועית, זהו עיתוי של תקוות 
ותכניות לעתיד, לצד שימור ההישגים 

והמשך תקופת העשייה השוטפת. 

עיריית תל–אביב-יפו היא כיום ארגון 
מוביל, איתן, אשר קוצר הישגים רבים 
במגוון רחב של תחומים. הביטוי הבולט 
ביותר של עובדה זו, הוא עליה מתמדת 
 , ת ו משפח ו ם  שי אנ של  מתמשכת  ו
המעוניינים להתגורר בתל–אביב-יפו, 
ולזכות באיכות החיים שהיא מעניקה 
הרווחה,  החינוך,  בתחומי  לתושביה  
המרחב הציבורי, הניקיון וביתר תחומי 
ר  עי של  ו  ז ת  או מצי  . ר בעי ם  י החי
מובנת  איננה  לתושביה  אטרקטיבית 
ותכנון  היא תוצאה של ראיה  מאליה. 
לטווח ארוך, סטנדרטים גבוהים של ביצוע 
בכל תחומי העשייה, חתירה למצוינות, 
וכמובן - כוח אדם איכותי, מקצועי, מסור, 
אשר מתוגמל ומסופק ממקום עבודתו 

ותנאי העסקתו.

לכל זאת הגענו הודות לשיתוף הפעולה 
ולעבודת הצוות שבין הכוחות הפועלים 
בתוך ארגון העובדים שבראשותי, ובין 
הנהלת הארגון להנהלת העירייה. שיתוף 
פעולה זה מנחה אותנו לאורך כל הדרך, 
גם כאשר מתגלעים בינינו, באופן טבעי 
ולגיטימי, חילוקי דעות ואי הסכמות. אלה 
דווקא מצליחים, בטווח הארוך, לייצב 
את המערכת, ואף להצעיד אותה לעבר 

האתגרים החדשים הניצבים בפניה. 

שלכם, 
אורנה אבידן, מזכ"לית ארגון העובדים

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

לדעת כי ישנם רגישות אנושית רבה ורצון 
אמיתי לסייע לעובדים ולעובדות מצד 
אחד, ומסירות, מחויבות ואהבה לעבודה 

מן הצד השני. 

ועובדות  עוד למדתי, שישנם עובדים 
רבים הרוצים לתרום מזמנם, נכונים לפעול 
ניהלתי  16 מערכות בחירות  ולהשפיע. 
השנה, בסקטורים שונים, ופגשתי חברי 
ועדים ותיקים וחדשים, שהמשותף להם 
היא תחושת שליחות ורצון כן להיטיב עם 

העובדים ביחידותיהם. 

זכיתי להרבה רגעים מרגשים השנה; דווקא 
כאישה מזכ"לית שמחתי לראות הרבה 
נבדקים  ב"יום בריאות הגבר",  גברים 
ונהנים מיום שהקדיש להם הארגון, ולבי 
התרחב כאשר פנתה אלי קבוצת נשים, 
שביקשה לשתף אותי במצוקת חברתן 
לעבודה. השיח הנשי והפתוח שקיימנו זימן 

גם את פתרון הבעיה. 

ראש השנה הוא מועד שבמסגרתו אנחנו 
נוהגים לסכם את השנה החולפת ולתכנן 

את השנה החדשה.

אם אני צריך לסכם את עיקרי הפעילות 
שלנו בעירייה במהלך השנה האחרונה 
הייתי אומר שהמשכנו בשתי המגמות 
בשנים  מובילים  שאנחנו  המרכזיות 
כוח  איכות  ושדרוג  האחרונות; שיפור 
התרבות  וטיפוח  ופיתוח  שלנו  האדם 

הארגונית בעירייה.

כפי שכולכם בטח יודעים, במהלך השנים 
האחרונות קלטנו לשורות העירייה מאות 
רבות של עובדים חדשים, צעירים, איכותיים 
ואמצעים  והשקענו משאבים  ומוכשרים 
רבים לקידום ולהעצמת העובדים הוותיקים. 
ביחד, הצלחנו לשדרג באופן משמעותי את 

איכות כוח האדם שלנו בעירייה.

במקביל, השקענו מאמצים רבים לקידום 
ולהטמעה של תרבות ארגונית, שהתבססה 
על מערכת יחסי עבודה טובה במיוחד בין 

הנהלת העירייה וארגון העובדים.

שני המהלכים האלה, שיפור איכות כוח 
האדם שלנו וטיפוח תרבות ארגונית ייחודית, 
הובילו לכך שהעירייה מתנהלת היום בצורה 
הרבה יותר מסודרת, הרבה יותר מקצועית 
וכלכלית ומעניקה רמת שירותים הרבה יותר 

גבוהה ואיכותית לתושבים.

אין ספק שעיריית תל–אביב-יפו היום היא 
עירייה מובילה בכל תחומי העשייה.

של  השירותים  רמת  לשיפור  במקביל 
העירייה, שמנו דגש גדול מאוד על שיפור 

ולמדתי השנה,  מכל הדברים שחוויתי 
אליה  ותר  בי המשמעותית  התובנה 
הגעתי, קשורה באופן פעילותו של ארגון 
העובדים, בראשותו של עו"ד רמי בן-גל, 
על כל מוסדותיו השונים; מציאות חיינו 
במטרה  הדוק  קשר  קשורה  בעירייה 
המרכזית שהארגון שם לנגד עיניו - לעשות 
אחרת וכמה שיותר על מנת שכולנו נרגיש 
טוב יותר, שייכים יותר, קשורים למקום 

עבודתנו ואוהבים לשהות בו. 

שנה חדשה עומדת בפתח - לעם ישראל 
כולו, ולי בתפקידי. אני מאחלת לכולנו 
ושנוכל  ומספקת,  פורייה  שנת עבודה 
לשמור תמיד על שביעות רצון העובדים, 
סביבת עבודתם ותנאיה, על רמה גבוהה 
של איכות ורגישות בכל הקשור לטיפול 

המנהלתי בעובדים ולאושרם האישי.

של  וההעסקה  העבודה  תנאי  ושדרוג 
העובדים; ביצענו עשרות רה-ארגונים, 
מאות  הענקנו  עובדים,  אלפי  קידמנו 
קביעויות, השקענו ברווחת העובדים, 

בהכשרות, בקורסים ועוד.

כל  את  לעשות  שהצלחנו  חושב  אני 
היכולת  בזכות  רק  האלה  המהלכים 
של כולנו להתגייס למטרות העירוניות, 
לתרום כל אחד את חלקו בקידום תהליכי 
העבודה ורמת השירות ולהשתלב בפאזל 

הענק הזה שנקרא עיריית תל–אביב-יפו.

אני רוצה לנצל את ההזדמנות ולומר תודה 
אישית לכל אחד ואחת מכם על העבודה 
האיכותית והמסורה שאתם עושים, כל 
אחד בתפקידו. אני חושב שיש לכם הרבה 
של  ההישגים  ברשימת  זכויות  מאוד 

העירייה ולמיצובה כעירייה מובילה.

אין לי ספק כי לולא מסירותכם לתפקידכם 
לולא איכות  ולערכי השירות העירוני, 
עבודתכם ונכונותכם להתמקצע ולהתמחות 
להתפתח  גם  כמו  פעילותכם,  בתחום 
ולהתאים את עצמכם לשינויי הזמן, לא 
בהצלחות  בהישגים,  מתהדרים  היינו 
והבינלאומיים בהם  ובפרסים הארציים 

זכתה העירייה במהלך השנים האחרונות.

לסיום, חשוב לי לשוב ולהזכיר לכם שצוות 
ארגון העובדים פועל למענכם לאורך כל 
השנה ומשקיע את כל זמנו ומרצו לקידום 
מעמדכם המקצועי והאישי, תוך חתירה 
לשיפור מתמיד בתנאי עבודתכם ושכרכם.

עובדות ועובדים יקרים, 
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זהו 
יום הבוחר

הועבר התקנון לאישור צוות ארגון העובדים, 
ומועצת הארגון, שהתכנסה באפריל 2013.

כך, עם תקנון בחירות ראוי ונכון לשגרת 
העבודה שלנו בארגון העובדים מול ועדי 
העובדים בעיריית תל–אביב-יפו ובמרכז 
הרפואי תל–אביב, התקיימו השנה בחירות 
ב-16 סקטורים שונים - מספר חסר תקדים 

בהיקפו.

הבחירות החלו באסיפה כללית של כל עובדי 
הסקטור הרלוונטי, המשיכו בהגשת מועמדים 
לוועד והסתיימו בתהליך בחירות אישיות 
וחשאיות. שמחנו לראות את מספרם המכובד 
של מועמדים שבחרו להתמודד בבחירות וכן את 
אחוזי ההצבעה הגבוהים מאוד של הבוחרים.

תודה לכל חברי הוועדים היוצאים על תרומתכם 
הרבה לרווחת העובדים, מי ייתן שכרכם 

ארגון העובדים של עיריית תל–אביב-יפו פועל 
ברציפות מאז דצמבר 1922, והשכיל ליצור 
לעצמו מסגרות ארגוניות ודרכי פעולה מגוונות 
ברמת הפרט והיחידה. אחת מהן היא הקמת 
ועדים יחידתיים, הפועלים בכפוף להנחיות ארגון 
העובדים ומוסדותיו. ועדים אלה, כ-60 במספר, 
מטפחים את עובדי יחידתם, ובין היתר יוזמים 
פעילות חברתית, תרבותית ומקצועית עבורם. 

תקנון הבחירות לוועדי העובדים, על-פיו 
התנהלו סדרי הבחירות שנים רבות, עודכן ונוסח 
מחדש לאחרונה בהנחייתו של עו”ד רמי בן-גל, 
יו”ר ארגון העובדים. בעזרתה המקצועית של 
היועצת המשפטית שלנו, עו”ד רעות גרטלר-

שגיב, נוסח התקנון מחדש, על סעיפיו השונים, 
תוך התייחסות והלימה לתקנון ועדי העובדים 
של ההסתדרות הכללית. את הנוסח המחודש 
בחן רמי באופן דקדקני ומעמיק, ועם אישורו, 

בעמלכם. וכמובן, תודה לכל המתמודדים 
והמתמודדות, ובהצלחה לכל הוועדים החדשים! 
אנו שמחים על בחירתכם ובטוחים שתפעלו 
למען רווחתם של העובדים בסקטור שלכם. 
במהלך חודש אוקטובר נפתח עבורכם קורס 

ייעודי שיתרום לכם ולהצלחתכם.

והנה 
הנבחרים...

אגד”ש | מומי טביב, ויקי מאבי ואיציק הררי

רובעים ושכונות | ציפי אמיתי, יוסי שוקרון 
ואתי עטיה

תברואה סגל ניהולי | יהודה בשארי, ליאור 
שרעבי, חביב אלפסי, מור משה וזאב ביתאן

ארגון ותקינה | ידידיה עזרא, נצחיה כהן, גיא גרניט

משאבי אנוש | שולמית לוי, אריק איצקוביץ 
וסיגל בריכטה 

שירותי חינוך | אורנה זנה, ניסים ארמה, יניב 
נימני, גילברט מאיר ושלמה ביטון

מזכירות בתי ספר | ג’ודי גינדי, תהילה כהן 
וחיה בוסי

חניה | איציק סלמה, מירב פרץ ואבי קוקו

בתי העירייה | הילה רונן, כוכי דבידור ומרון פלד

חיובי ארנונה | מלי מיטראני, ורדי לוי וניר לוי

מחשוב | אבי ברנס, סטלה קוטייב ואורלי טפירו

שפ”ע | משה כספי, מירה הורוביץ וגיא שרעבי

ביטחון ושירותי חירום | אריה רוקח, 
חנן פרץ ומשה ארזי

סייעות גני ילדים | עופרה מימוני, דבורה מירב 
ורויטל מזר

פועלי תברואה | אלישע בן אהרון, אבי והבה, 
מקסים רחמנוב, יורם נחום, רווחה יוספי, רוני 

אהרון ואבי לוי
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כתבה: בטי יוסף 

אין עובד עירייה שלא מכיר את 
אגף משאבי  מנהל  זוהר,  אבי 
אנוש, אבל לא הרבה מכירים בו 
את הילד ממרוקו שניצל מאסון, 
הים  איש  את החייל המוערך, 
בנפשו והמנהל שהטיפול בחומר 
האנושי דבק בו. שיחה עם מנהל 
האגף, החשוב ביותר מבחינתכם, 
אותו  שהביא  חייו  סיפור  על 

למקום בו הוא נמצא היום.

יכול להתעלם  לא  מי שנכנס למשרדו 
מדגמי ספינות המפרש, הצוללת, הסטיל, 
פסלוני הדולפינים ומשאר מזכרות בניחוח 

ים שבכל פינה. 

אבי, מאיפה החיבור הזה לים? 

“זה חיבור עמוק שאני לא יודע להסביר. 
במרוקו,  חוף  עיר  באגאדיר,  נולדתי 
והדודים שלי מספרים שכבר כילד, אם 
אותי  ידעו שימצאו  נעלם להם,  הייתי 
בים. למרות שגדלתי בבית חרדי והייתי 
אמור ללמוד בישיבה, התעקשתי ללמוד 
ב”מבואות ים”. זה היה מהפך בחיים שאבי 
ייעד לי כתלמיד חכם או רב, ומכיוון שראה 

בי דוגמה לאחיי, כעס על החלטתי.” 

ומשם לחיל הים? 

“ברור. את עיקר שירות החובה שלי עשיתי 
חשבתי  א-שיח.  בשארם  הדבורים  על 
שאמשיך לצי הסוחר, אבל המפקד שלי, עמי 
איילון, לחץ עלי לחתום קבע. יום אחד הטיס 
אותי למבדקי קצונה, וכך, בגיל 21, הפכתי 
לקצין כוח אדם בחיל הים. שירתי בקשת 
גדולה של תפקידי שטח ומטה, עד לתפקידי 
האחרון - סגן ראש מספן כוח אדם. אגב, 
את דרגת האל”מ העניק לי עמי כמפקד חיל 

הים. זו הייתה סגירת מעגל יפה.” 

בעירייה שמעו על הקריירה הצבאית 
שלך. מה לא יודעים עליך? 

יודעים  “לא הרבה אנשים שמכירים אותי 
שאני ניצול רעידת אדמה. הייתי בן 9, בלילה 

שבו רעדה האדמה והעיר אגאדיר נחרבה 
עד היסוד. משום מה, באותו לילה החלטתי 
לישון במיטת אחי. התעוררנו בחצות לקול 
בכי וצעקות, והמיטה שלי פשוט לא הייתה 
שם. בחדר הסמוך, שתיים מאחיותיי נקברו 
מתחת להריסות, וחולצו עם פגיעות ראש 

וצלעות. ניצלנו בנס.”

רעידת האדמה, עליה מספר אבי, הייתה 
היא  ביותר בתולדות מרוקו.  החזקה 
גבתה את חייהם של כ-14 אלף הרוגים, 
שליש מאוכלוסיית העיר אז. 25 אלף איש 
נפצעו ולפחות 35 אלף נותרו ללא בית. 

“לפני מספר שנים אבי נפטר. במהלך השבעה, 
אחי, שניהל עבורו קרן חסכון, התייעץ איתי 
לגבי הכספים בקרן. באותו רגע אמרתי לו: 
‘אל תיגע בכסף’, ואחרי השבעה שיתפתי 
אותם ברעיון שלי; בכסף שהשאיר אבינו ניסע 
לעיר הולדתנו. כולם קפצו עלי מהתרגשות. 
זה היה רעיון אדיר. נסענו כולנו - שישה אחים 

ואחיות עם בני ובנות הזוג.” 

איך ומתי התחיל פרק חייך בעירייה? 

“בחופשת השחרור שלי, אושפזתי ועברתי 
ניתוח גב. במהלך השיקום התקשר חברי 
לשירות הצבאי, אלי טרטנר, אז סגן מנהל 
אגף משאבי חינוך בעירייה, שסיפר לי על 
מכרז מעולה בשבילי. מאחר והייתי מרותק 
למיטה, אלי הגיע עם טפסי המכרז לתל 
לוועדת  ואף הגיש אותם בשמי  השומר, 
המכרזים.נכנסתי לתפקיד מנהל משאבי 
החינוך, התרבות  במינהל  וארגון  אנוש 
1998, ובתפקיד זה  והספורט בספטמבר 
אגף  מנהל  לתפקיד  שנים.   14 שימשתי 

משאבי אנוש נכנסתי ביוני 2012.”

כניסתך  מאז  בתחום  השתנה  כמה 
לעירייה ועד היום? 

“כשנכנסתי לעירייה, משרדו של מנהל אגף 
משאבי אנוש, היה מלא בתיקים אישיים, 
מקיר אל קיר. דבר לא אושר ללא חתימתו 
- דרגות, חל”ת, לימודים - כל עניין בתחום 
הפרט. אישורים התקבלו אחרי חודשים 
ארוכים, ואם עלה עניין דחוף, צריך היה 
לשלוף את התיק מתוך הערימות ולהניחו 
על שולחן המנהל... היום אנחנו רחוקים 
מזה שנות אור ורוב הנושאים מטופלים 

בשניות בהזנה של היחידה למחשב.”

זה ממש מהפך. איך זה קרה? 

הדרג  בין  הפרדה  הנהיג   , חולדאי “רון 
ומשה ש”ץ, הסמנכ”ל  הפוליטי למקצועי, 
19 ועדות בנושאים  הראשון בתחום, מינה 
שונים בתחום. במסגרת הוועדות החל תהליך, 
שממשיך עד היום, של התמקצעות והתייעלות 

בטיפול בעובד מקליטתו ועד פרישתו. 

היום יש גם נושאים המחייבים על פי 
חוק, נכון?

“בהחלט. כל חוק, תקנה או תקדים קובעים 
מחדש את ההתנהלות התקינה מול העובד. 
הליך השימוע למשל, הוא תולדה של תקדים 
משפטי, שמחייב אותנו בהעברה ליחידה 
אחרת, לתפקיד אחר וכמובן בעת פיטורים. 
מקצועית, אני תומך בגישה הזו, העובד אינו 
חפץ שאפשר לחרוץ את גורלו בהינף יד, ויש 

להתנהל מולו בצורה מסודרת והגונה.” 

ליחס  הקשור  בכל  עוד השתפר  מה 
לעובד? 

“תהליך הפרישה למשל, כולל היום קורס 
הכנה, פרידה מכובדת, שי. בעיניי הטיפול 
בפורש הוא חזות הארגון. כשעובד רואה 
איזה יחס הוא צפוי לקבל בעת פרישתו 
הוא מעריך, מתמסר ומשקיע. תשומת לב 
רבה ניתנת גם לתמיכה בעובדים שנקלעו 
לבעיות אישיות ומשפחתיות מורכבות. היה 
אפילו עובד שנשלח לקורס גמילה מהימורים 
העובדים.  וארגון  העירייה  של   בסיוע 
דוגמה נוספת היא בתחום הטיפוח והפיתוח 
עבודה  בזכות  האנושי, הרבה  ההון  של 
משותפת עם הארגון. כיום יש ימי משפחת 
יש  חברתית,  ולכידות  גיבוש  היחידה, 
הכשרות, קורסים וימי לימודים בהיקף חסר 
תקדים, שהפכו את העמותה לקידום מקצועי 
ואת היחידה לפיתוח והדרכה למפעל של 
ימי  אלף   48 כ-  נרשמו   2012 ב-  ממש. 
הדרכה לעובדים, ביותר מ- 320 פעילויות 

שונות ובהשקעה של כ- 2 מיליון ש”ח.” 

בזמן האחרון אנחנו שומעים על כוונת 
האוצר לקצץ את קצבאות הפנסיה, איך 
העירייה דואגת לעובדים מהבחינה הזו? 

“אנחנו מעודדים את העובדים לקבל יעוץ 
ומכוון, לטובת החלטות  פנסיוני אמין 
מושכלות, שיבטיחו את עתידם. יש כיום 

עשרות קרנות, שהעובד יכול להפריש את 
כספי הפנסיה שלו אליהן, ואנחנו רוצים 
יגיעו למקום הנכון  להבטיח שהכספים 

ביותר בעבורו.” 

ומעבר לעתיד הפרט, איך מתכוננים לעתיד 
בתחום ניהול משאבי אנוש בעירייה?

“כמו בכל תחום, אנחנו מנסים לתכנן את 
צעדנו ולמצוא פתרונות לצרכי השעה 
תוך ראיה עתידית. כשנכנסתי לתפקיד, 
מיניתי 6 צוותים שייבחנו דרכים נוספות 
מתמקדים  אלה  והתייעלות,  לשיפור 
במספר נושאים, בהם: גיוס עובדים וניודם, 
ביזור וקביעת גזרות הסמכות, האחריות 
הגורמים  בין  הגומלין  ויחסי  והבקרה 
המטפלים בפרט - סגל משאבי אנוש, אגף 

משאבי אנוש ומת”ש.”

איזה אתגרים מחכים לך בשנה הקרובה? 

“לא חסרים. אחד מהם הוא שדרוג מערכת 
המחשוב שלנו, שפותחה ב-85. זו מערכת 
ן  שבי שודרגה,  לא  שמעולם  מיושנת, 
אלף  לכ-20  תלושי שכר  מפיקה  היתר, 
אני מקווה שהשדרוג  וגמלאים.  עובדים 
יאושר בתקציב 2014, כך שלצד ההשקעה 
המאסיבית בשיפור השירות לתושב, יושקעו 
לעובד.  השירות  בשיפור  גם  משאבים 
בשנים  גיוס מהנדסים.  הוא  נוסף  אתגר 
הקרובות צפויים לפרוש כ-50 מהנדסים, 
וגיוס מהנדסים חדשים לשירות הציבורי, 
בוחנים עכשיו  אנחנו  הוא משימה קשה. 
כמה חלופות אחת מהן היא פתיחת כיתה 
שיוסמכו  עירייה  לעובדי  הנדסאים  של 

כמהנדסים.”

הזכרת קודם את שיתוף הפעולה עם 
חיונית  באמת  כמה  העובדים.  ארגון 

מעורבותו בהתנהלות העירונית?

בו  בגוף שיש  “תשובתי חד משמעית; 
השפעה פוליטית כלשהי, ורשות מקומית 
היא כזו, לא רק שצריך ארגון עובדים, 
הוא  הארגון  חזק.  ארגון  צריך  אלא 
ובלעדיו  עלולים  השופר של העובד, 
להיזנח נושאים רבים וחשובים. אבל זה 
נכון לכל מקום, מה שקורה אצלנו הוא 
הרבה מעבר לכך. אין אח ורע להישגים 
שהושגו לטובת העובדים מאז שהארגון 
נכנס לנישה של לימודים לגמול השתלמות 
ונופשים למשל. גם למעורבותו בתהליכי 

רה-ארגון, ערך מוסף גבוה מאוד, שמסייע 
לנו להגיע למבנה הארגוני האופטימלי 
עבור המערכת והפרט. ללא עבודה וראיה 
מערכתית משותפת בין העירייה לארגון, 
לא היינו מגיעים לסטנדרטים הגבוהים 
ולא  על פיהם העירייה מתנהלת כיום, 

להישגים בהם היא מתברכת.” 

אבל לא תמיד הכל ורוד, נכון?... 

לבחון  צריך  אבל  לגיטימי.  וזה  “נכון 
את היחסים בטווח הארוך. גם מבחינתי 
האישית, לא הכל היה חלק. בתחילת דרכי 
יו”ר  בעירייה, נחשבתי “מוקצה” בעיניי 
הארגון דאז, ארנון בר-דוד, אבל רמי בן-
גל, שנכנס לתפקיד המזכ”ל, התגלה כאדם 
אחראי, אמין והוגן. ההתנהלות מולו תמיד 
מקצועית ואנושית, ולכן מתקיימת בצורה 
חיובית, תוך הערכה הדדית. הרקע שלו 
כעורך דין מסייע רבות כשנדרש גישור 

ובפתרון סוגיות סבוכות.”

אתה עובד רק מול היו”ר? 

“ממש לא. אני עובד הרבה עם בועז סולמי, 
ממלא מקומו, אליו התוודעתי בתפקיד 
הנוכחי. הניסיון הניהולי של בועז תורם 
מורכבות,  בעיות  משמעותית לפתרון 
ושיקוליו תמיד ענייניים ומקצועיים. אנחנו 
מצליחים לקבל החלטות המתחשבות בפן 

האנושי מבלי לפגוע בטוהר המידות. 

ממינהל  הוותיקה  לגבי החברה  ומה 
החינוך? 

הראשונה  האישה  הארגון,  מזכ”לית  את 
בתפקיד, אני מכיר שנים רבות במסגרת 
העשייה המשותפת במינהל החינוך. אורנה 
אמנם לא הגיעה מעולם ניהול ההון האנושי, 
אבל ניהלה את המחלקה לגני ילדים, שהיא 
“מפלצת” במובנים של משאבי אנוש; מאות 
גנים, הפזורים בכל העיר ומאוישים ע”י מאות 
עובדות. יש לאורנה יכולות קליטה ולמידה 
וכפי שידעה להצעיד קדימה  מופלאות, 
היא מצליחה  כך  שניהלה,  את המחלקה 
לעשות לטובת המערכת והפרט בפעילותינו 

המשותפת כיום.  

הנה באה הרכבת 

מדמה  אני  שלי  העבודה  תפיסת  “את 
לרכבת נוסעת. מסלול הרכבת הוא חיי 
העובד, והתחנות - קליטה, דרגה, שכר, 

ניוד, חל”ת וכיו”ב עד לפרישה. הרכבת 
נעה על מסילה שצדה האחד הוא המנהל 
המקצועי וצדה השני הוא איש משאבי 
ההחלטות  את  מקבל  האחד  האנוש. 
הנוגעות לתחנות בחייו המקצועיים של 
העובד, והשני מביא אותן לביצוע. אם לא 

יעבדו זה לצד זה - הרכבת תתקע.” 

אבי, במהלך השעה האחרונה של שיחתנו, 
זירזת טיפול בבקשה של מנהלת אגף 
בעירייה שהתקשרה מוטרדת, פתרת 
למנהל אחר, שלושה  מורכבת  בעיה 
בחופשה  אותך  לברך  נכנסו  אחרים 
נעימה והתקבלו בחיבוק ובחיוך. איפה 

כל זה במודל הרכבת? 

בני  “בסופו של דבר אנחנו עובדים עם 
אדם וכל אחד הוא עולם ומלואו. הגאווה 
היא בחיוך של העובד  המקצועית שלי 
או המנהל, כשפתרון שאני מציע מתקבל 
לטובת הכלל או הפרט. כמובן שלא תמיד 
אפשר לענות על הצרכים והרצונות של 
כולם, אבל אני משתדל שהמינון ייטיב גם 

עם הפרט וגם עם המערכת.”

נשמע שאתה נהנה...

קצת  להיות  צריך  מרתקת.  “העבודה 
פסיכולוג, קצת רופא, קצת עורך דין, קצת 
עובד סוציאלי. לפני שנכנסת התווכחתי 
עם שלושה עורכי דין שהיו אצלי בעניין 
הערתי  לכן  וקודם  שנשפטה,  עובדת 
לרופאה תעסוקתית, שנתנה חוות דעת 
בעייתית מאוד לטעמי. הדבר מתאפשר לי 
הודות למיומנות ולניסיון שרכשתי לאורך 
השנים וזה בהחלט הופך את המקצוע ואת 

החיים למעניינים מאוד.” 

איך אתה מסכם את התחושה בתום שנה 
בתפקיד?

היכולות  זה  שבתפקיד  מרגיש  “אני 
המקצועיות נמתחות לגבולות שלא היו 
מוכרים לי בעבר. “ים” של ישיבות, פגישות, 
משימות, קבלת החלטות והזמן עף בלי 
להרגיש. הסיפוק בעשייה המקצועית הוא 
בשמים למרות שאני מרגיש כמו בחסקה 

על הגלים.”

מנהל 
בנעלי בית
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זה  נשים. לצוות  ושיפוט שכולו  עידוד 
תחבור כוכבת התכנית “מאסטר שף” - 

סמדי בומבה, הססגונית והבלתי נשכחת. 

ת  ו נ מ ה ת  א ו  נ ח ב י ט  ו פ י ש ה י  ת ו ו צ
ראשונה,   - להן  יגישו  שהמתמודדות 
ויבחרו זוכה בכל  עיקרית או אחרונה, 
אחת מהקטגוריות. עוד החלטנו כי המנות 
הזוכות יוגשו לנשות העירייה באירוע “יום 

האישה”. 
לפנק, לפנק, לפנק!

רעיון נוסף, שעלה בישיבתנו היצירתית, 
פשוט:  העיקרון  “מהפך”.  בגדר  היה 
לאפשר לעובדות, שרוצות בכך, לקחת 

אז ישבנו, חשבנו, פנטזנו, 
העזנו וזרקנו לאוויר 

רעיונות רבים ומגוונים

היה משהו באוויר ביום בו נקבעה לנו, חברי 
הנהלת הארגון, הישיבה בנושא אירוע “יום 
האישה”. משהו שהפיח בנו רצון להפתיע, 
לחדש, לרגש. למעשה, התחושה הזו מכה 
וכנראה שבזכותה  בנו כל שנה מחדש, 
מצליח האירוע המסורתי הזה לסחוף 
ולפנק את כוח העבודה הנשי בעירייה 

פעם אחר פעם. 

אז ישבנו, חשבנו, פנטזנו, העזנו וזרקנו 
לאוויר רעיונות רבים ומגוונים, כשכל אחד 
מהם עונה על עיקרון אחד עליו הסכמנו 
מראש - נשות העירייה ייקחו חלק בתהליך 

עד לשיאו באירוע עצמו.

על סיעור המוחות ניצח היו”ר, שבסופו 
של דיון, הגה את הרעיון מעורר התיאבון, 
תחרות  העירייה  נשות  בקרב  לערוך 
“מיס שפית”. גיבשנו את תהליך התחרות 
עד לשלב הגמר, כך שבכל אחד מעשר 
המנהלים והחטיבות של העירייה ובצוות 
צוות  יוקם  המרכז הרפואי תל–אביב, 

גבירותי וגבירותי... 

קבלו את יום 
האישה 2013!

חלק בתהליך שינוי מראה כולל: תספורת, 
איפור וסטיילינג. החלטנו לערוך הגרלה 
עובדות,   24 האישה”  ב“יום  ולהציג 

שיחשפו את תוצאות המהפך שעברו.

ו  חששנ  - ן  ביטחו חסרי  לדרך  ו  יצאנ
חן, שלא תהיינה  ימצאו  שהרעיונות לא 
היענות  לייצר  נצליח  שלא  מתנדבות, 
ולשמחתנו,  והתלהבות.. אבל התבדינו, 
מספר הפונות המבקשות לקחת חלק היה 
גדול מהמצופה - מאות נשים, מכל המנהלים 
והחטיבות, פנו ונרשמו לשלבים המוקדמים.

התהליך היה מרתק. מתנדבות “המהפך” 
נפגשו עם אנשי מקצוע מובילים בתחום 
טיפים,  להם  שנתנו  והסטייל,  הטיפוח 
והתאימו לנתונים הטבעיים שלהן ולסגנונן 
האישי, את המהפך המיוחל. כמובן שלא 
שכחנו לצלם כל אחת מהן לתמונות “לפני 
ואחרי”, שהרי תמונה אחת שווה אלף מילים. 

מתמודדות התחרות “מיס שפית” העפילו אט 
אט לשלב הגמר, שהתקיים בחנות “פור שף”, 

שוב צללנו לחיפושים ולהתלבטויות אין סופיות בשאלה: מה ניתן 
להעניק ליותר מ-7,000 עובדות העירייה, כך שתהא שביעות 
רצון רבה ככל שאפשר? שהרי לרצות את כולנו, ואנו כה רבות, 

זה כמעט חסר סיכוי...

עם חופש בחירה ותקציב נדיב שהעניק לי רמי בן-גל, יו”ר ארגון 
העובדים, יצאתי למשימה המאתגרת; פניתי לחברות שיווק של 
מוצרי קוסמטיקה וטיפוח, בקשתי הצעות גם מחברות טקסטיל 
ואפילו יצרתי קשר עם חברות המשווקות מזון אורגני-בריאותי. 

לא פניתי ולא הסכמתי לקבל הצעות שכללו כלי מטבח, כדי 
להימנע מנזיפתכן, חברותיי, עובדות העירייה, לה “זכינו” לפני 

מספר שנים כשהענקנו לכן סיר בישול איכותי. 

גם הפעם, כמנהגי בכל שנה, הסתייעתי בנבחרת של כ-20 עובדות 
ממגזרים שונים, כדי שיחוו דעתן ויתנו את המלצתן על מגוון 

האפשרויות שנותרו, אחרי בדיקה ומיון שלי. 

הפעם, בשונה משנים קודמות, הייתה תמימות דעים בבחירת העובדות, 
והוחלט לגוון ולהעניק מתנה שאינה קשורה לעולם מוצרי הטיפוח. 

לפיכך, נבחרה שמיכה קיצית ואיכותית של חברת “כיתן”.

אני מקווה שכולכן, או לפחות רובכן, שמחות על המתנה שהוענקה 
לכן.

זו הזדמנות בשבילי להודות, בהערכה גדולה, לרמי בן-גל, בשמי 
וכמובן בשמכן, על רוחב הלב והפרגון הרב שהפגין עם מתן מרחב 

הפעולה וחופש הבחירה בכל הקשור לרכישת השי. 

מירי רפאל, עוזרת בכירה ליו”ר הארגון

שי יום האשה 2013

יו”ר ארגון  בנוכחות הטועמים הנכבדים: 
העובדים, עו”ד רמי בן-גל, ממלא מקום 
היו”ר, בועז סולמי, מנכ”ל העירייה, מנחם 
לייבה, סמנכ”לים בכירים, יושבי ראש ועדות 
השיפוט מכל המנהליים, השף, דביר פלדבוי 
וכמובן, מי שתיבלה את המנות בהומור רב, 

היא ולא אחרת - סמדי בומבה.

על קיבה מלאת כל טוב הוכרזו הזוכות:
המנה  עם  קנו”ס  מאגף  הרוש  ירדנה 
הראשונה - טורטייה במילוי בשר ובציפוי 
פנקו, נעמי שאער מהמישלמה ליפו, עם 
עיני  וענת  - מקלובה  המנה העיקרית 
ממנהל ההנדסה עם מנת הקינוח - פלאזיר 

סוכרה, או בעברית - עונג מתוק. 

באתר  לרשותכם  הזוכים  המתכונים 
וסרטון  האינטרנט של ארגון העובדים 
המתעד את התהליך הגסטרונומי המפואר 

הזה תוכלו לסרוק בעמוד זה. 

לאירוע עצמו, הגענו, כמו תמיד, במצב 
רוח נשי מעולה. מוסיקה קיבלה את פנינו 

וואהל, התכבדנו באוכל  ברחבת אמפי 
המשובח, שהוכן על פי מתכוני המנות 
הזוכות בתחרות, וצפינו בתצוגת אופנה 
מרהיבה, כשעל המסלול, לצד דוגמניות 
נשות  והווה מקצועניות, צועדות  עבר 
“המהפך” שלנו, לקול מחיאות הכפיים 

המפרגנות והנלהבות של נשות העירייה.

בשלב זה, כשהקהל הנשי היה מוכן ומזומן 
לאירוע המרכזי, הפציע על הבמה מנחה 
הערב - צביקה הדר. צביקה מיהר להביע 
עובדות  מנוכחות  רצונו  שביעות  את 
המרכז הרפואי איכילוב, למקרה שיהיה לו 

צורך בבדיקה או בהנשמה...

ן  ארגו ו”ר  י בן-גל,  רמי  לברך;  עלו 
מחדש,  פעם  כל  שמתרגש  העובדים, 
למרות הוותק המכובד בניצוח על האירוע, 
רון חולדאי, ראש העירייה, מנחם לייבה, 
מנכ”ל העירייה, אבי פרץ, סמנכ”ל משאבי 

אנוש ואורנה אבידן, מזכ”לית הארגון.

אחרי שצביקה הדר הרעיד לנו את הבטן 

המלאה, במופע סטנד-אפ נהדר, הגענו 
לשיאו של הערב החד פעמי הזה וקיבלנו 
את שלומי שבת - כולנו על הרגלים, רוקדים 

ושרים, מתמסרים למילים ולמנגינה. 

תודה לכל הוגי הרעיונות ולכל השותפים 
בהפקת יום האישה 2013, על כל שלביו 
לכל  תודה  והמאוחרים,  המוקדמים 
חלק  ולקחה  הכפפה  את  שהרימה  מי 
ב”מהפך” ובתחרות “מיס שפית”, תודה 
לכל השופטים בתחרות ולנשות העירייה 

שהגיעו לחגוג את היום הכי נשי בשנה.

הנהלת ארגון העובדים

לצפייה בסרטון 
“מיס שפית”, 

סרקו את הקוד
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“בתרמיל הזיכרונות על 
כתפיי, ובמקל תקווה בידיי, 
יודע אני מהיכן אני בא! 
ומתוך תקווה וחרדה אני 
מבקש לדעת לאן אני הולך”
ק. צטניק

חוליה 
בשרשרת 

החיים

כדי להפוך את החלום למציאות, יזם ארגון העובדים, 
בשיתוף העמותה לקידום מקצועי וחברתי והעמותה 

לתרבות, נופש ופנאי, תכנית, המשלבת שואה עם תקומה 
וכאב עם גאווה לאומית. 

לראשונה נסענו למחנות ההשמדה בפולין. 
לראות, לגעת, לשמוע. לזכור ולעולם לא לשכוח.

למי מאתנו אין רשימת משימות, חלומות 
או פרויקטים בהמתנה? כל אותן תכניות 
שאנחנו כל כך רוצים ליישם ולהגשים, 
אבל בפועל אומרים לעצמנו כי יבוא יום 

ונעשה זאת... 

לארגן  שלנו  הישן  החלום  סיפור  זה 
משלחת לפולין, בעקבות זיכרון שואת 

היהודים במלחמת העולם השנייה. 

זמן רב חיפשנו את הפלטפורמה המתאימה 
לעשות זאת, מכיוון שנסיעה לפולין, למסע 
בעקבות ההיסטוריה של עם ישראל, זו 
אינה חוויה פשוטה. כדי להפוך את החלום 
למציאות, יזם ארגון העובדים, בשיתוף 
העמותה לקידום מקצועי וחברתי והעמותה 
לתרבות, נופש ופנאי, תכנית, המשלבת 
שואה עם תקומה וכאב עם גאווה לאומית, 
בכדי להקל, ולו במעט, על החוויה הרגשית 
הקשה שנצבה בפני היוצאים. לשמחתנו, 
המיזם המשותף זכה לביקוש רב, ושלוש 

משלחות יצאו לדרך.

רציונל המסע שלנו טמון במילים אלו, 
ניצול שואה, עיתונאי  גיל,  צבי  שנשא 
וסופר בכנס הבין–לאומי למורשת ניצולי 

השואה 2002:

"על אף שזיכרון השואה טעון וספוג בחורבן, 
ברוע ובאבדן צלם אנוש, המאיימים על כל 
ערך אנושי, אנו - הניצולים - שצעדנו בגיא 
צלמוות וראינו כיצד משפחותינו, קהילותינו 
ועמנו מושמדים, לא שקענו אל תהומות 
ולא איבדנו את האמונה באדם  הייאוש 
ובצלם אלוהים. אנו מבקשים לחלץ מן 

הזוועה שחרצה בבשרנו, מסר חיובי לעמנו 
ולעולם - מסר של מחויבות לערכי האדם 
ניצולי השואה,  והאנושות. היום, כשאנו 
שהזיכרון צרוב בבשרנו, באים להעביר 
את לפיד שליחות הזכירה לדורות הבאים, 
אנו מעבירים עמו גם את המסר היהודי 
שהזיכרון צריך להוליד למעשה ולמחויבות 
מוסרית. הוא צריך להיות הבסיס לפעולה 

ומקור הכוח ליצירת עולם טוב יותר...". 

כיום, כשדור הניצולים הולך ופוחת, חובה 
זיכרון ולהעביר  עלינו לצאת למסעות 
זיכרון  חשיבות  את  הבאים  לדורות 

הנספים.

המסע תוכנן בקפידה והודרך על ידי יקי 
גנץ, אדם רגיש וכריזמטי אשר חדר ללב 
ולנשמה של כלל היוצאים. היטיבו לתאר 
שקיבלנו  הרבים  התודה  מכתבי  זאת 
בארגון העובדים, הנה כמה ציטוטים מהם:

“המדריך המדהים, יקי גנץ, שחדר לכולנו 
ללב ולנשמה. הוא חי את הנושא ונותן את 
כל כולו למעננו. איש גדול עם נשמה יתרה 
 המגלה מעורבות רגשית בכל פעם מחדש...” 

רבקה ברגר, מאגף המחשוב

“זה אינו עוד מכתב תודה על טיול מוצלח, 
אלא הבעת הערכה והוקרה עמוקה על 
הזכות שניתנה לי במסגרת ארגון העובדים 
לצאת למשלחת למחנות ההשמדה בפולין. 
כבן לעם היהודי, הרגשתי צורך וחובה 
לצאת ולהעביר את המסר לדורות הבאים, 
 ולהנציח את זכר אחינו שנשלחו להשמדה...” 

דורון ברזילי מאגף התברואה

“זהו מסע, שלאחר שנחשפתי אליו, אני 
מבין עד כמה כל יהודי באשר הוא, ולבטח 
כל אזרח ישראלי אחר, חייב לעבור אותו 
ולחוות אותו באופן בלתי אמצעי. כל מה 
שלמדתי בעבר מתגמד לאור המקומות, 
 המחזות והזוועות אליהם נחשפנו במסע...”

דוד עמר, מאגף הפיקוח

כדי  רק  לא  משמעותי  הזה  “המסע 
הוא  תקופה,  באותה  קרה  מה  להבין 
משמעותי גם כדי להבין את המשמעות 
שלנו כאן, כשאנו שרים את “התקווה”: 
חוויה  זו   . . בארצנו. חופשי  עם  להיות 
ה  י ו חו ם  אומרי יש  ם,  י בחי וחדת  מי
. כאחד” ומצמררת  מרגשת  ננת,   מכו

שירה דרורי, ממנהל החינוך

נרשמו עובדים ממגזרים שונים  למסע 
ומרקעים שונים. היו שנרשמו מתוך זיקה 
משפחתית, כדור שני לניצולי שואה, היו 
שנרשמו מתוך עניין היסטורי בנושא, היו 
ששמעו מילדיהם על חוויות המסע לפולין 
ורצו גם הם לחוות אותו, והיו כאלה שלא 

ידעו להסביר מדוע הגיעו.

המכנה המשותף של כל הקבוצות היה זהה 
- כולם יצאו חדורי מוטיבציה ורצון עז 
ללמוד ולחוות, וחזרו אנשים שונים, אחרי 

חוויה מטלטלת ששינתה את חייהם.

ענבר סרפר-וסרהולץ, מנהלת העמותה 
לקידום מקצועי וחברתי

שרון איילון-טובי, מנהלת העמותה לתרבות, 
רמי בן-גל, עו”ד, יו”ר ארגון העובדיםנופש ופנאי

נימה אישית

כבר בפגישה הראשונה עם שרון וענבר, הבנתי שאני אמור 
להדריך אוכלוסייה מעניינת ומגוונת. באותה פגישה קל היה 

לי להיווכח שאני פוגש צוות ארגוני מקצועי ומושלם.

ואכן הייתי ועודני מלא הערכה על האופן המקצועי 
והדידקטי של ימי ההכנה בטרם יצאנו למסע. אין ספק 

שלהכנה המקצועית היה חלק בהצלחה. 

בכל הקבוצות בלט הגיוון של המרקם האנושי: בני עדות 
שונות, גברים ונשים, מנהלים ומנהלות ברמות שונות לצד 

עובדים ועובדות מן השורה.

המכנה המשותף למרקם מגוון זה היה הרצינות, הרעות, 
האחווה והרצון העז לשמוע ולהבין את שארע ולשוב 

הביתה עם גאווה והבטחה שלעולם לא עוד! 

כל אחת מהקבוצות, ניהלה טקס הנצחה צנוע וייחודי 
בגיא ההריגה שביער זביליטובסקה-גורא, הסמוך לטרנוב 
שבגליציה. שלושה בתי נר שהובאו מישראל, בהקדשת 

ארגון העובדים, הוצבו במקום לזכרם של הנספים. 

בזכות בתי נר אלה ניתן היום להדליק נרות נשמה לזכר 
הנספים בקבר האחים. 

אני מלא הערכה לצוות המארגן ואני גאה ומלא סיפוק על הזכות 
שניתנה לי להיות מדריך של אנשים כל כך חמים ואמתיים, 

עובדי עיריית תל–אביב-יפו ובית החולים איכילוב. 

על כולכם תבוא הברכה. 

בידידות, יקי גנץ. מדריך.

עובדות ועובדים יקרים,

אני רוצה לנצל הזדמנות זו ולשתף אתכם 
במקצת מתחושותיי לאחר המסע שערכתי 

לפני מספר שנים בפולין.

קראתי בחיי לא מעט על השואה, ראיתי 
סרטים רבים, שמעתי עדויות וסיפורים. מכל 
אלה הרכבתי את הפאזל האישי שלי על 
הזוועות שעבר העם היהודי תחת הכיבוש 

הנאצי באירופה. 

מזעזע, מרגש וסוחט דמעות, ככל שיהיה 
התיעוד על השואה, רק כשעמדתי שם, כשכף 
רגלי דרכה על האדמה הארורה של מחנות 
ההשמדה; טרבלינקה, מיידאנק, אוושויץ 

ובירקנאו, רק כשראיתי במו עיניי את השרידים 
המזעזעים שנותרו שם ובעיניי רוחי עלו ורצו 
כל הסיפורים סביבם, הבנתי שאת הזוועות 

האלה לא אוכל לעולם לעכל באמת. 

הסיוט הזה הוא הרבה מעבר ליכולת שלנו, 
שלי בכל אופן, להכיל, להבין, לפעמים אפילו 

להאמין שבאמת קרה.

המסע הזה חרט בליבי ובנפשי זיכרון חזק 
של אחת החוויות המשמעותיות שעברתי 
בחיי. חותמו של המסע הזה ילווה אותי, 

אני בטוח, כל חיי.

יהודי לעבור  אני חושב שחובה על כל 
לפחות פעם בחיים מסע כזה, להתחבר, 

ולזכור. להיות  לשמוע.  לגעת,   לראות, 
לזכור לעולם ולא לשכוח. זה המעט שנותר 

לנו לעשות.

כעובדים בשירות הציבורי וכאזרחי מדינת 
ישראל אנו מצווים להמשיך ולהוות חוליה 
בשרשרת החיים אשר תמשיך לחנך ולספר 

את לקחי השואה לדורות הבאים. 

אגרת יו”ר הארגון למשתתפי המשלחות
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 -  Cibus-כ-2,750 עובדים הצטרפו ל
מיזם ההסעדה החדש, בשלושת החודשים 
הראשונים להפעלתו בעירייה, ביוזמתה 
המבורכת והמשביעה של אורנה, מזכ”לית 

הארגון. 

במהלך תקופה זו ביצעו עובדי העירייה 
770 עסקאות, בהן משלוחים למשרד, 
בסופו,  ואף  השבוע  באמצע  הזמנות 
והמספרים ממשיכים לעלות. מתוך הרשימה 
הארוכה ומעוררת התיאבון של בתי האוכל 
הנכללים בהסדר, המסעדות הפופולריות 
ביותר בקרב העובדים הן: השניצלייה, 

הגריל בר, ארומה ומקדונלדס. 

אנו רואים חשיבות גדולה ביצירת סביבת 
עבודה נוחה לעובדים, ולכן גם חשבנו 
ששירותי הסעדה ברמה גבוהה, בנוחות 
מרבית ובמגוון אפשרויות גדול ישפרו 
ויקלו את התנהלות העובדים ביומיום, 
ויעלו את מידת שביעות הרצון מהתנאים 

במקום העבודה. 

אנו מקווים שתפיקו את המרב והמיטב 
מהמיזם הזה, המעניק הנחות והטבות 

לפני מספר חודשים חנכנו בהתרגשות 
רבה את מרכז השירות החדש, בקומה 10 

בבניין העירייה, לרווחתכם ולנוחותכם. 
הבטחנו - קיימנו!

מידי שבוע תוכלו למצוא במרכז השירות 
מגוון משתנה של מוצרים, בהם: בגדים, 
תכשיטים, כלי בית ואף מוצרי חשמל. 
מרכז השירות החדש, פועל בחלל מרווח 
ונעים, הכולל מדפים ומתקני תליה לסידור 
נגיש ונוח של המוצרים המוצעים, וכן תאי 

הלבשה ומראות. 

על מנת להטיב עמכם, העובדים, מתקיימת 
במקום גם מכירת הכרטיסים לאירועי פנאי, 

לאלפי עובדים כבר יש Cibus, ומה איתך?

מרכז השירות החדש לעובד 

לשירותכם!

יום שלישי, בשעות  נופש ותרבות, מידי 
.12:00-9:00

זה המקום להודות למירון פלד ובצלאל 
טובין מאגף בתי העירייה, על התגייסותם 
לטובת הפרויקט ועל מקצועיותם האדיבה, 
וגם לכולכם על התגובות הרבות שאנחנו 
מקבלים מכם על הערכתכם את המאמצים 
לשיפור השירות לעובדים, ועל הנאתכם 

מחוויות הקנייה הנעימה במרכז.

המשיכו לקנות וליהנות!

אורנה אבידן, מזכ”לית ארגון העובדים

תחילה הגענו לפרנקפורט - העיר 
בגרמניה,  בגודלה  החמישית 
השוכנת על גדות הנהר מיין 
ונחשבת למרכזה הפיננסי של 

גרמניה, ואף של אירופה.

“עיקר מהותו וערכו של 
היחיד אינו בתור היותו 
יציר נבדל, אלא בתור 
 חבר לציבור אנושי גדול”
אלברט איינשטיין

 יחסים 
בין–לאומיים

במהלך יוני 2013, יצאנו נרגשים וסקרנים 
לביקור מקצועי, שתוכנן בקפידה, עם 
נציגי עירייה וחברי איגודים מקצועיים 
 - ובפריז. המשלחת שלנו  בפרנקפורט 
27 נציגי ועדים, נציגי הסתדרות, חברי 
מזכירות, נציגי הנהלת ארגון העובדים 
ונציגי העירייה - ציפתה לסיור מלמד 

ולחוויה מעשירה ואכן זכתה לכך.

ר  העי  - לפרנקפורט  ו  הגענ תחילה 
החמישית בגודלה בגרמניה, השוכנת על 
גדות הנהר מיין ונחשבת למרכזה הפיננסי 
ואף של אירופה, שכן בה  גרמניה,  של 
נמצא משכנו של הבנק המרכזי האירופי. 
נפגשנו שם עם המזכיר הכללי של מחוז 
פרנקפורט, עם סגנית יו”ר ארגון העובדים 
ועם נציגי ועדים, וניתנה לנו סקירה על 
מבנה העירייה, המונה כ- 13 אלף עובדים; 

עובדי עיריית פרנקפורט נחלקים לשמונה 
מינהלות עיקריות: כללית, כספים, משפט, 
בינוי,  ובריאות,  ספורט  נוער,  חינוך, 
שימוש במבנים עירוניים ותברואה. 57% 
מכלל העובדים הינם נשים ו- 43% מהם 
גברים. 34% מהם עובדים בעבודה חלקית 

ובמשכורות נמוכות.

23 חברי ועדים פועלים במסגרת העירייה, 
והבעיה העיקרית איתה עיריית פרנקפורט 
מתמודדת, באמצעות מאמצי התייעלות, 

היא הגרעון התקציבי שלה.

חברי המשלחת

סגנית ראש עיריית פריז עם יו”ר ארגון העובדים 
וסמנכ”ל משאבי אנוש בעיריית תל–אביב-יפו

ידיעה שהתפרסמה על הביקור בעיתון הגרמני 
“FRANKFURTER NEUE PRESSE”. בה מדגיש גזבר 
עיריית פרנקפורט את טיב היחסים המיוחדים 
שיש לתל–אביב-יפו ופרנקפורט, הכוללים חילופי 

ידע שוטפים.

בלעדיות לעובדים, ומציעים למי שעדיין 
לא הצטרף - לעשות זאת וליהנות מ:

•  הנחה קבועה בביצוע משלוחים דרך 
אתר החברה

•  פטור מתשלום עבור דמי משלוח
במסעדות  קבועים  הנחה  •  שיעורי 

ובמזללות ברחבי הארץ
•  מגוון גדול של מסעדות

ככרטיס  שלנו  העובד  בתג  •  שימוש 
הסעדה

•  אתר משלוחים קל ונח לשימוש

על כך יש להוסיף:
של   365 למועדון  כחבר  •  הצטרפות 
 ,ACE המשביר לצרכן, הנחות ברשתות
אופיס-דיפו, קשרי תעופה, ניו-פארם 

ועוד
•  הטבות בהצגות, אירועי תרבות, צימרים 

וכיו”ב
ובסופי  בערבים  במסעדות  •  הנחות 

שבוע

החברה,  אתר  דרך  ההצטרפות  אופן 
www.CIBUS.CO.IL :בכתובת

מירי רפאל, עוזרת בכירה ליו”ר הארגון

עובדים  פיו  על  הסכם השכר האחרון 
עובדי עיריית פרנקפורט מגדיר שבוע 
ו-3,000  בלבד,  39 שעות  בן  עבודה 

פקידים, שעובדים 42 שעות שבועיות.

המשכנו והגענו לפריז, המונה כ-2.2 מיליון 
ואחד  הגדולה בצרפת  - העיר  תושבים 
והכוח הפוליטי  ממוקדי ההשכלה, הדת 
המרכזיים של אירופה, כבר מאז המאה 
העשירית. היא נחשבת לסמל התרבות של 
צרפת ומהווה מוקד משיכה לכ-32 מיליון 
נפגשנו בה עם מנהל  תיירים מידי שנה. 
משאבי אנוש של העירייה, עם נציגי איגודים 
מקצועיים ועם סגנית ראש העירייה והמחוז.

כוח העבודה המוניציפלי בפריז כולל עובדי 
עירייה ועובדי מחוז, הנחלק ל- 20 רובעים 
שונים. 23 מחלקות שונות פועלות במסגרת זו 
ו- 60 איגודים מקצועיים שונים, שרק מקצת 
מהעובדים משתייך אליהם. שבוע העבודה 
שלהם מונה 35 שעות וגיל הפרישה עומד 
60. גם בפריז, כמצופה מעיר האורות  על 
והאופנה, יש רוב נשי - 55% מכלל העובדים. 

לנו  מעבר להנאה מההזדמנות שניתנה 
זו לפקוח עיניים, לראות ואף  במסגרת 
גופים  להשוות לעשייה ולהתנהלות של 
דומים ומקבילים לארגון שלנו, המסקנה 
העיקרית עמה חזרה המשלחת שלנו היא 
שארגון העובדים והעירייה יכולים להיות 
גאים משתופי הפעולה ומההישגים שיש 
לעובדים הן בתחומי האיגוד המקצועי והן 

בנושא רווחת העובדים.

זו אני מבקשת להודות על  בהזדמנות 
שיתוף הפעולה:

להסתדרות העובדים במרחב תל–אביב, 
ברשות מר גרשון גלמן, למר רמי בן גל - יו”ר 
אליאב ביליזובסקי,  ארגון העובדים, למר 
למר שיר רגנבאום ולגברת רדמילה אברמוב.
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בשנת הלימודים הקרובה 
יחלו את עבודתם 

בשורות המינהל כ-290 
עובדים חדשים

“הדרך הנכונה לחנך 
בני אדם היא להיות 
להם לדוגמה” 
אלברט איינשטיין

תל–אביב-יפו, כעיר מרכזית במטרופולין 
ובמדינה, שואפת להיות "בית לכל החיים" 
לאוכלוסייתה המגוונת. תושב העיר פוגש 
את מינהל החינוך, התרבות והספורט כמעט 
בכל שלב בחייו: בגיל 4-3 עם כניסתו לגן 
העירוני ועד כיתה י"ב, במרכזים הקהילתיים, 
העירוניות,  בספריות  הנוער,  בתנועת 
בפעילויות "בית הצעירים", הפונות לבני 
35-18, כהורים לילדים במערכת החינוך, 
כסטודנטים  ואמנות,  תרבות  כצרכני 
במכללה האקדמית תל–אביב-יפו, בקורסי 
השכלת מבוגרים ב"אוניברסיטה העממית" 
"ליווי צמוד" זה מוענק  ועוד.  העירונית 
ליותר מ-400 אלף תושבים. כ-71,000 
מהם תלמידים במוסדות החינוך הפורמלי, 
הכוללים כ-500 כיתות גן עירוניות וכ-100 

בתי ספר יסודיים, על-יסודיים ומיוחדים.

התקציב השנתי של מינהל החינוך, התרבות 
והספורט, העומד על כמיליארד ₪, מאפשר 
לעירייה להעניק לתלמידי העיר, מעבר 
לתקציב הממשלתי הבסיסי, תגבור לימודי, 
מהמתקדמות  לימוד  וסביבות  העשרה 
בישראל. ההשקעה העירונית בתלמיד, 
העומדת על כ-14 אלף ש”ח בשנה, היא 
גם  ולכך מצטרפת  מהגבוהות במדינה, 
ההשקעה בהתמקצעות הצוותים החינוכיים. 

ולספק  כדי להיענות לצרכי התושבים 
לאוכלוסייה  ומקצועי  איכותי  שירות 
בהיקף שכזה, פועלת העירייה, בשיתוף 
ארגון העובדים, לגיוס כוח אדם לקראת 

לתושבי  ניתן  ומקצועי  רחב  שירותים 
העיר בתחומי חברה וחינוך בלתי פורמלי, 
מימוש פנאי, קידום מעורבות ושיתוף 

התושבים בעיצוב חיי הקהילה.

יותר מ-80 מוסדות פזורים ברחבי העיר 
ומציעים מגוון פעילויות רחב לקהלים בכל 
טווח הגילאים משעות הבוקר המוקדמות 

ועד לשעות הקטנות של הלילה:

קאונטרי   6 ים;  קהילתי מרכזים   18
קלאבים קהילתיים; 10 בריכות שחייה; 
לגיל  מועדונים   10 ספורט;  מרכזי   4
13 ספריות;  6 קונסרבטוריונים;  הזהב; 
7 אודיטוריומים; 22 שבטי צופים; מרכז 
קהילתי  מרכז  יהודי;  ערבי  קהילתי 
וחינוך  חתירה  מרכז  הגאה;  לקהילה 
ימי; מרכז שחמט; מרכז ביכורי העתים 

לאמנות רב תחומית. 

והאגף  חיובי לפעילות המינהל  חיזוק 
בתחום זה ניתן בתוצאות סקר שבוצע 
בקרב התושבים; כ-95 אחוז מהם הביעו 
רצון מהמרכזים הקהילתיים  שביעות 
ומהפעילות המתקיימת בהם. משוב זה הוא 
כוח מניע להמשך ההשקעה והמאמצים 
שמטרתם לספק לקהילה את השירותים 
והמתקנים הטובים ביותר; רק השנה נחנך 
לרווחת תושבי העיר מרכז נווה ברבור-
קאנטרי קלאב קהילתי בסטנדרט גבוה של 

איכות ושירות. 

מינהל החינוך, התרבות והספורט בעיריית 
תל–אביב-יפו פועל על פי חזון ומחויבות 
מערכתית למתן מענה כולל ומגוון לתושב, 
לשיפור השירות בכל מפגש עם המערכת, 
ערכיים  לימודיים,  הישגים  ולקידום 
וחינוכיים. דפנה לב, מנהלת מינהל החינוך, 
התרבות והספורט: "על אף המספר הגדול 
החינוך, התרבות  נהנים משירותי  של 
והספורט בעיר, אנחנו מתייחסים לכל 
פרט ופרט כאילו היה עולם ומלואו. הדבר 
מתאפשר לנו בזכות הנאמנות, החריצות 

ותחושת השליחות של עובדי המינהל". 

כתבה: בטי יוסף

כל פתיחת שנת לימודים. בשנת הלימודים 
בשורות  עבודתם  את  יחלו  הקרובה 

המינהל כ-290 עובדים חדשים, בהם:

• 150 סייעות לגננות
• 85 סייעות בחינוך המיוחד

• 15 עובדי שירות
• 40 מורים בחינוך העל־יסודי 

ימי הגיוס שנערכו במהלך הקיץ האחרון 
במספר  התקיימו  הסייעות,  לסקטור 

כנסים בהם נערכה היכרות הדדית - של 
תפקיד  ועם  העירייה  עם  המועמדות 
הסייעת על דרישותיו ותנאיו ואפשרויות 
הקידום, וכן היכרות של נציגי העירייה 
עם המועמדות. בהמשך התקיימו סדנאות 
קבוצתיות לאיתור המועמדות המתאימות, 
בהובלת מנהלות תחום הסייעות במחלקה 
לגני ילדים ובמחלקה לחינוך מיוחד, רכזות 
גנים, יועצות חינוכיות ואנשי משאבי אנוש. 
לכנסים המרשימים והמקצועיים הגיעו 
מועמדות רבות, בין היתר בזכות ההכשרה 
זוכות סייעות בעיריית  המקצועית לה 
השתלמויות  הכוללת  תל–אביב-יפו, 

במהלך שנת הלימודים בנושאים מגוונים 
דוגמת: מיומנויות תקשורת עם ילדים, 
הורים וצוות, עזרה ראשונה, התמודדות 
ועוד. המועמדות  ילדים מאתגרים  עם 
המתאימות המשיכו לשלושת ימי הכשרה 

מקצועית בשכר שכללו גם סיור בשטח.

מנהלות תחום הסייעות במחלקה לגני 
תקוה  ילדים ובמחלקה לחינוך מיוחד - 
זרגרוב ונורית גולדנברג העידו כי רמת 
המועמדות הייתה גבוהה ומרשימה, וכי 
צירופן למערך הסייעות העירוני הוא זכות 

גדולה למערכת ולילדים כאחד.

פועל  החינוך,  בתחום  ההשקעה  לצד 
ת  התרבו ף  אג ת  באמצעו  , הל נ המי
ה  י י ש ע ה ם  ו ד י ק ל ם  ג  , ת ו י ו נ מ א ה ו
התרבותית והאמנותית בעיר; במוסדות 
התרבות, בספריות הציבוריות ובמרחב 
הציבורי; מגוון אירועי תרבות מרכזיים, 
אירועים בעלי חשיבות לאומית, מופעים, 
פסטיבלים ואירועי חוצות, כמו גם מרכזי 
תרבות, מרכזי לימוד, העשרה לאוכלוסייה 
המבוגרת, אירועים ופעילויות לאוכלוסייה 
הדתית ו"סל תרבות" לילדי הגן ולתלמידי 
בתי הספר היסודיים, החושף אותם למופעי 

תרבות ואמנות על שלל רבדיה. 

וספורט  נוער  קהילה,  אגף  באמצעות 
מפעיל המינהל את המרכזים הקהילתיים 
ברחבי העיר, שהינם הלב הפועם והחוליה 
מגוון  המקשרת עם קהילת התושבים. 

מצליחים 
ביחד

שמים פוקוס על החינוך, 
התרבות והספורט



מקצת מהתגובות ששלחתם:
כל הכבוד שנתתם מקום גם לגברים. שילמדו מכם.  »

בוקר טוב, סוף סוף יש התיחסות לחלק הגברי, ישר כוח  לאחר שנים רבות,   »
כנראה שנזקקנו למזכ”לית )אישה( שתדאג לבריאותנו )הגברים(.

אני בטוח שגם רעיון “יום הגבר” במידה ויערך במתכונת זהה ליום האישה )לא   »
בשעות אחר הצהריים( וע”ח העירייה יזכה להצלחה”.

כל הכבוד, עד היום זכו להכרה ולשפע ארועים רק הנשים.  »
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“ראשית ברא, משורש בריאות, 
ראשית כל הבריאות”

ישראל מרוז’ין 

 כ-250 עובדות עירייה 
הגיעו לאירוע “יום בריאות 
האישה” המסורתי, שקיבל 

השנה את הכותרת - 
״בריאות מזווית נשית״. 

מומחי בית החולים 
“איכילוב”, ממגוון תחומים, 

המתינו להן עם הרצאות 
ובדיקות.

מטרת האירוע, המתקיים מדי שנה ביוזמת 
אנוש,  משאבי  אגף  העובדים,  ארגון 
והמרכז הרפואי  אגף בריאות הציבור 
תל–אביב, היא קידום בריאותן של נשות 
לנושאים  מודעותן  והעלאת  העירייה 
רבים בתחום הבריאות. בנוסף, מונגשות 
מגוון בדיקות רפואיות, אותן הן מוזמנות  

לעבור במקום. 

מאות העובדות, שלקחו חלק באירוע השנה, 
זכו להאזין להרצאות מרתקות מפי מיטב 

רופאי המרכז הרפואי תל–אביב, בהן; 

הרצאת הפתיחה מפי ד״ר אמנון מוסק, סגן 
לנוירולוגיה, המנהל את  מנהל המחלקה 
ואת המרפאה  גופנית  המרפאה להעצמה 
לכאבי ראש ופנים. הרצאתו התמקדה בנושא 
תסמינים גופניים שאינם מוסברים, והרצאת 
הסיום מפי פרופסור שלמה ברלינר, מנהל 
המחלקה פנימית ה׳, שהרצה בנושא רפואה 

מונעת בנשים. 

י  א ו פ ר ה ז  כ ר מ ה ל  ש ץ  ו ח ה ת  ו א פ ר מ
תל–אביב השתתפו גם הן באירוע, וחדרי 
עור, שד,  בדיקות  לחדרי  הוסבו  הבניין 
לנשים  כן,  עיני. כמו  ולחץ תוך  לחץ דם 

בריאות 
מזווית נשית

גבר, שפר 
בריאותך!

ממגוון  עירייה  עובדי   - גברים   320
תפקידים ותחומים - הגיעו ב-30 באפריל, 
למרכז הקהילתי "גורן-גולדשטיין", כדי 
לקחת חלק ביריד בריאות ייחודי וראשון 
מסוגו, אותו יזמו והפיקו במשותף ארגון 

העובדים והמרכז הרפואי "איכילוב".

לעובדים  היוזמה  פרסום  בשלב  עוד 
המוקדם,  לרישום  ההזמנה  והפצת 
התעוררו בעירייה הדים רבים, ומכתבי 
זרמו למשרדי ארגון  חיוביות  תגובות 

העובדים מעובדים ומעובדות כאחד. 

איך נולד הרעיון להקדיש יום בריאות 
לגברים שבינינו? אורנה אבידן, מזכ"לית 
הסיפור  את  מסגירה  העובדים  ארגון 
"כמיטב המסורת,  שמאחורי הקלעים: 
הגיע מועדו של יום בריאות האישה 2012. 
נפגשנו כדי לסייר,  ואנוכי  רמי בן-גל 
להתרשם וליהנות ממראה נשות העירייה, 
שהגיעו כדי לדאוג לעצמן ולבריאותן. 
תוך כדי סיור, הצעתי לרמי להצטלם תוך 
שהוא נבדק באחת מהתחנות, ותגובתו 
הייתה: "רגע, למה בעצם שלא ניזום 'יום 

בריאות הגבר'?!". 

קצרה  הייתה  הדרך  הרעיון,  משנולד 
הגברים  לרווחת  שכולו  יום  להפקת 
בעירייה; את הבוקר פתחו המשתתפים 
בארוחת בוקר מזינה ובריאותית, ולאחריה 
שמעו הרצאה מפי פרופסור שלמה ברלינר, 
מנהל מחלקה פנימית ב"איכילוב", בנושא 
בריאות מונעת בגברים. ההרצאה העשירה 
חשיבות  אודות  הנוכחים  ידיעות  את 
השמירה על אורח חיים בריא, תזונה נכונה, 
פעילות גופנית סדירה והפחתת מתחים, 
הפיזיולוגיים  השינויים  נוכח  במיוחד 

המתרחשים בגופם ברבות השנים. 

בהמשך היום עברו המשתתפים בדיקות 
פיסיולוגיות שונות, בהן: מדידת לחץ דם, 
מסת גוף )BMI(, תפקודי ריאות, לחץ תוך 

עיני, בדיקות עור ושיחה עם תזונאית. 

על מרחבי הדשא המקיפים  במקביל, 
את המרכז, עמדו לרשות המשתתפים 
עמדות שיאצו, רפלקסולוגיה, נומרולוגיה 
וגרפולוגיה, דמיון מודרך, משחקי חשיבה 
וצ'י קונג - שיטת רפואה אלטרנטיבית 
לשיפור הבריאות ואיכות החיים באמצעות 

תרגילים פסיכו-פיזיים. 

את היום סיכמו המשתתפים בהרצאה "מה 
קורה כשלא קורה" מפי עידן מיליצ'ר - 

פסיכותרפיסט, מטפל זוגי ומשפחתי.

חלק  שלקחו  הנבדקים,  מאות  מתוך 
באירוע, נשלחו מספר עובדים להמשך 
בדיקות. אורנה אבידן: “אנחנו, בארגון, 
ם;  העובדי לבריאות  ג  לדאו ך  נמשי

)מדד   BMI י  ערכ נמדדו  ת  ו נ י י נ המעו
מתזונאיות.  טיפים  והוצעו  הגוף(  מסת 

הבדיקות התאפשרו הודות להתגייסות 
טכנאים  אחיות,  רופאים,  של  גורפת 
ותזונאיות שהקדישו זמנם למטרה חשובה 
זו, וזוהי ההזדמנות להודות לצוות המרכז 
פרופ׳ שלמה  ובראשם  לבריאות השד 
שניבאום, רופאות העור ממחלקת העור, 
למנהל  דם,  לחץ  מדדו  אשר  לאחיות 
קורץ,  ד״ר שמעון  העיניים,  מרפאות 
ולטכנאיות מחברת “טרדיס” אשר מדדו 
לחץ תוך עיני, וכן לדיאטניות מהיחידה  
הנשים  מאות  מתוך  ודיאטה.  לתזונה 
שנכחו באירוע ועברו את הבדיקות שניתנו 
במסגרתו, הופנו כעשרות להמשך טיפול 

וייעוץ. 

תודה לכל מי ששמה את בריאותה על 
סדר יומה ולקחה חלק ביום החשוב הזה, 

רק בריאות! 

אוסנת טאוב-טגנסקי, מנהלת שיווק, 
המרכז הרפואי תל–אביב

בהעלאת המודעות לאורח חיים בריא, 
וכמובן  גופנית  ופעילות  נכונה  תזונה 

בקיום "יום בריאות" גם בשנה הבאה”. 

כתבה: בטי יוסף
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יצאנו מ"בית עובד העירייה", מעיסוקי היומיום והשגרה, לערב שכולו צחוק וחוויה!
מלשכתה של אורנה המזכ"לית ניתנה הוראה חד-משמעית: כולם מגיעים מחופשים, 

גם אלה שהכי רציניים!

כולנו מתכנסים, שמחים ועליזים, לנשף פורימי שהיה גם טעים. 
הגענו לאולם "קלאו", שקושט כמיטב המסורת הפורימית - בצבעוניות רבה, בבלונים 

ובפרחים, והתמלא גם במוסיקה טובה.

לחוגגים הנרגשים המתינו מאפרות מקצועיות, שהיטיבו לצייר לנו פנים חדשות, מוזגי יין 
ורוקחי קוקטיילים, אוכל עשיר וטעים, ממתקים ופיצוחים לרוב...

היה זה משתה כמו שרק ארגון העובדים שלנו יודע לארגן - חגיגה אמיתית! 

פגשנו את איציק ועפרה הקאובויים, את החברים משפ"ע שהיו לאריה ונמר, את צרפתי 
מהפיקוח שהפך לנערה יפנית כה חיננית ואת תומר ברנר הרציני בתלבושת סינית לבבית.

יוסי ומירב סלמן הורידו סוף סוף את התחפושת והתייצבו - אינדיאניים - כמו שהם באמת... 
רותי נשיא - דבורה מפוספסת, חני גול, הרצינית תמיד, הופיעה כמלאכית חיננית ורכה, 
רחל זיתוני ריחפה כפיטר-פן ושמעון תורג'מן ריקד כרקדנית צמרת, אתי שולמן - נמרה 
מסתערת וענב נשיא-שילר מרגיעה בקולות של נזירה מרוקאית... החבר'ה מהחופים - מלחים, 

רקדניות וזמרים, נורית גולדנברג - קריוס ובקטוס - מי היה מאמין?

המשכנו לתחרות התחפושות המסורתית, פרסים, שמחה, צהלה והמון ריקודים. התגלגלנו 
מצחוק, אכלנו כמו שאוכלים רק במשתה ושתינו עד-לא-ידע כמצווה.

על הערב ניצח צוות ההנהלה של ארגון העובדים - צביקה - שלגיה ושבעת גמדיה: רמי, 
אורנה, בועז, שרון, מירי, קובי וענבר - מחופשים לגמדים כמו מתוך הספרים.

היה מדהים, מצחיק ומשמח, חבל שלא כל יום פורים...

מירי רפאל, עוזרת בכירה ליו"ר ארגון העובדים

חג פורים, 
חג פורים 
חג גדול 

גם לגדולים

“אני אוהב עליצות במסיבה שאינה גורמת 
לחברים להתבייש להתבונן איש בעיני רעהו 
למחרת בבוקר”
 יצחק וולטון
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תולה את הנעליים

אייזיק אוסטרייך. 

43 שנים בעיריית 
 32 תל–אביב-יפו. 
שנים חבר בוועדת 
הספורט. 20 שנים 
נהגי  ועד  יו”ר 
התברואה. נשוי, אבא 
ל- 4 ילדים וסבא 
ל- 6 נכדים. ב- 31 
בדצמבר 2013 יחגוג 
יום הולדת ויפרוש 

מהעירייה. 

קצת  לנו  תן  עשינו.  אייזיק, חשבון 
היסטוריה. 

“התחלתי את עבודתי בעירייה כנהג 
באגף התברואה והתקדמתי לתפקיד 
סגן מנהל מחלקת מכולות ולתפקידי 
כיום - מ”מ מנהל המחלקה. תקופה 
ארוכה שימשתי יו”ר ועד נהגי התברואה, 
במהלכה פרצה השביתה הגדולה במשק 

בשנות ה- 90. 

איך מכניסים לתוך זה ספורט?
ספורט תמיד היה חלק מחיי, שיחקתי 
בנבחרת הכדורגל של העירייה עד 
שנת 1987. אני זוכר שבשנים עברו, 
בגלל שלראשי הארגון הקודמים לא 
הייתה זיקה מיוחדת לספורט, השתתפנו 
בספורטיאדה עם קבוצת כדורגל אחת. 
השינוי החל עם ארנון בר-דוד, שאיתו 
הקמנו את קבוצות השייט והשחייה, 
והמשיך עם רמי בן-גל, ספורטאי בעצמו, 
שנתן ונותן רוח גבית ומקצה תקציבים 
נדיבים לטובת קידום הנושא. כיום, 
העירייה מתהדרת בקבוצה כמעט מכל 
ענף ספורט קיים - טניס שולחן, כדורסל 
נשים וגברים, כדורשת נשים, ריצה, שחיה 
ועוד. העיסוק בתחום הזה נתן לי אין-

ספור ריגושים. עם כל זכייה של קבוצה 
יש התלהבות, שמחה וגאווה. 

כמה מילים לזה שייכנס לנעלי הספורט 
שלך?

בועז סולמי, מי שיחליף אותי בוועדת 
הספורט, הוא איש ספורט מובהק. מקצוען 
של ממש. אנחנו מכירים מזה 50 שנה, 
וברור לי שהוא יצעיד את הוועדה ואת 

הרכזים קדימה להצלחות ולהישגים.

מה התכניות ל”יום שאחרי”?
למחרת פרישתי אני מתכוון להירשם 
לקאנטרי ולהתחיל לשחות. אני גם מתכנן 
לטייל בעולם עם אשתי, שבבוא העת 
תפרוש בעצמה, וכמובן להיות כמה שיותר 

עם הנכדים.

כתבה: בטי יוסף 

חוגגים בסנוקר 
העובדים,  ארגון  של  הסנוקר  קבוצת 
שהוקמה לפני שבע שנים, מכונה כיום 
בקרב הקבוצות המתחרות בכינוי בעל 

המשמעות הרבה - “חגיגה בסנוקר”. 

שוקי  ששת המוכשרים, חברי הקבוצה: 
מאגף התברואה - קפטן הקבוצה  מלכי 
מיום הקמתה, שי דיכטר ממינהל ההנדסה, 
נועם יוסף, מרדכי אלמליח, יעקב )ג’קי( 

קטש וברקול צחי מאגף התברואה.

נבחרת ששמה הולך לפניה בזכות  זוהי 
מסורת ארוכת שנים של ניצחונות מפוארים; 
זכתה  הראשונה  פעילותה  בשנת  כבר 
הקבוצה בגביע במקום הראשון וגביע במקום 
השני. את גבולות ההצלחה במחוז תל–אביב 
פרצה הקבוצה בתחרות ארצית, אליה הגיעה 
כקבוצה חדשה ואנונימית, וגרפה נקודות עד 
 העפלתה לשלב הגמר וזכייתה במקום השני! 
בחמש  הקבוצה  זכתה  השנים  במהלך 
אליפויות בסנוקר, בשש אליפויות בפול 

ובארבעה גביעים בטורניר יחידים.

היה לי הכבוד לרכז את הקבוצה הנפלאה 
האחרונות  השנים  בכל  הזו,  והמוכשרת 
מטעם ועדת הספורט, ומשנה זו, עקב חילופי 
רכזים בספורט, ינהל את הקבוצה רכז ענף 
לו  נתנאל מוסלי. אנו מאחלים  הכדורגל, 
שימשיך בהצלחה במסורת הספורטיבית, 
שמאפיינת את הקבוצה, וכמובן במסורת 

הניצחונות המכובדת שלה.

שיחק לנו קלף
מתי לאחרונה ראיתם 30 עובדי עירייה, ממגוון 
תפקידים ויחידות, הנפגשים מידי יום רביעי 
בשעות אחר הצהריים ומשחקים להנאתם?

סביר להניח שלא זכיתם לראות מראה מלבב 
זה, אלא אם כן נתקלתם במשתתפי הקורס 
לברידג’, שפתח ארגון העובדים בסוף יוני 
2013, ושכלל עובדי עירייה ממרבית היחידות 
העירוניות, בהן: ביקורת, כספים, הנדסה, 

רווחה, גביה, שירות משפטי, מחשוב ועוד.

הקורס הייחודי מקנה למשתתפיו, שלא שיחקו 
ברידג’ מימיהם, את יסודות המשחק, הנחשב 
לתחרותי והחברתי הנפוץ בעולם. צעד צעד, 
על פי קצב המשתתפים, למדנו כולנו את כללי 
המשחק המהנה והמאתגר הזה, תוך שאנו 
לומדים גם להכיר זה את זה, שכן המשחק 

משוחק בזוגות. 

חדשות הספורט

מכוונות גבוה
תנו כבוד וקבלו את נבחרת הכדורשת 
העירונית, שחידשה את פעילותה עם 
המאמן, דב זיו, לאחר הפסקת פעילות בת 
שנה. הקבוצה הנשית, האיכותית ומלאת 
המוטיבציה, מונה שחקניות ממגוון היחידות 
העירוניות, בהן: ארנונה, בת”ש, חינוך, 

משאבי אנוש, אגד”ש ועוד. 

וקצת על ברידג’, למי שעוד לא נחשף להנאה 
הצרופה - הברידג’ הוא משחק קלפים מבוסס 
“לקיחות”, אותו משחקים ארבעה שחקנים 
בשני זוגות. המשחק מורכב משני חלקים: 
הכרזה וביצוע, והוא משוחק כיום, בצורתו 
המודרנית, על פי חוקים שפורסמו ב- 1925. 
הברידג’ פותח לשחקניו אופקים חדשים, 

מתרגל זיכרון ומחדד חשיבה. 

הברידג’ התחרותי בישראל מוכר כענף 
ספורט לכל דבר, והוא מנוהל ומאורגן על 

ידי ההתאגדות הישראלית לברידג’. 

הקורס, אותו העביר לנו מורה מוסמך מטעם 
הפדרציה הישראלית לברידג’, העניק לנו גם 
הזדמנות להכיר אנשים חדשים ומעניינים 
מיחידות העירייה השונות, העניק לנו זמן 

איכות לעצמנו, הנאה והרחבת אופקים. 

ברצוני להודות לאורנה אבידן, מזכ”לית 
ארגון העובדים, שהוציאה את היוזמה לפתוח 
קורס ברידג’, מן הכוח אל הפועל, ולבועז 
סולמי, מ”מ יו”ר ארגון העובדים, שתמך ונתן 

את הרוח הספורטיבית לפעילות הזאת.

יהורם אלקובי

אריה רוקח, מנהל הקבוצה

זבולון דגן, אגף מחשוב ומערכות מידע

הקבוצה החלה להתחרות במשחקי הליגה 
השנייה, כאשר עם פתיחת המשחקים הציגה 
יכולת גבוהה והועברה, לגאוותנו, למשחקי 
הליגה הראשונה. במהלך העונה כולה 
רשמה הקבוצה הפסד אחד בודד, וזכייתה 
במקום הראשון בליגה זיכתה אותה בגביע 
זהב שהועבר לאחרונה למשמורת בארגון 

העובדים.

קפטן הקבוצה, ענת כהן-בועז, פועלת 
ללא לאות לגיבוש הקבוצה, במשחקים 
ומחוצה להם. במסגרת זו קיימה הקבוצה, 
ביולי האחרון, ערב גיבוש מוצלח ומהנה, 
באירוחה של ענת שחר, ובסיוע רחב לב של 

ארגון העובדים. 

בימים אלו מתאמנת הקבוצה לקראת 
משחקי הספורטיאדה, שיתקיימו באילת 
בתחילת חודש אוקטובר. אני רוצה להודות 

לכל השחקניות המוכשרות, ישר כוח. 

נבחרת הסנוקר, נבחרת הכדורשת נשים ושחקני 
הברידג’ החדשים. לקרוא ולעודד מהיציע.
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פעולה ו/או לקבל כל החלטה בנוגע לשינוי 
ארגוני או מבני שהינו בעל השלכה על 
 זכויות העובדים ו/או על תנאי עבודתם”. 
ן  המכו להנהלת  המורה  צו  ניתן  כן 
להעביר לנציגות העובדים את כל המידע 

והמסמכים הרלבנטיים לשינוי הנדרש. 

השד העדתי 
בית הדין לעבודה, בראשות כבוד השופטת 
סיגל דוידוב מוטולה )היועצת המשפטית 
של ארגון העובדים לשעבר(, דן בתביעת 
בתעשייה  כפרמדיק  לעבודה  מועמד 
לא  כי  טען  )תעש”א(, אשר  האווירית 
התקבל לעבודה בשל מוצאו ושמו. דובר 
בעובד בעל 13 שנות ניסיון במד”א, שטען 
כי העביר לתעש”א קורות חיים ומועמדות 
ונענה כי המשרה אינה  בשמו האמיתי 
אקטואלית, ולאחר ששלח טפסים בשם 
אחר זומן לראיון עבודה והתבקש להעביר 
רשימת ממליצים. חברו של התובע שעבד 
כפרמדיק בחברת בת בתעש”א, העיד כי 
מסר לממונה על הפרמדיקים את טפסי 
התובע וכי זה הגיב בשאלה “מי זה הערס 

שהבאת לי לעבודה...”.

הממונה על הפרמדיקים טען כי המועמדות 
נדחתה לאחר בירור שהעלה כי המועמד 
בעייתי מבחינת יחסי אנוש. עוד טען כי מאחר 
ופרמדיקים שהיו אמורים לעזוב את עבודתם 

חזרו בהם המשרה לא הייתה אקטואלית. 

בית הדין קבע כי הנתבעת לא הצליחה 
לסתור את טענת התובע לאפליה, וקיבל 
את עמדת נציבות שוויון הזדמנויות לפיה 
קיימת אפליה בקבלת עובדים ממוצא 
וכי קיים קושי מובנה בהוכחת  מזרחי, 
טענת אפליה. עוד נקבע כי עצם קליטת 
עובדים ממוצא מזרחי לתפקידים דומים 
אין בו ללמד כי התובע לא הופלה. נקבע 
גם כי התעש”א התייחסה התייחסות מפלה 
וכי  לתובע כמועמד בשל שמו ומוצאו, 
הנתבעת לא הצביעה על דרישות העבודה 
אשר התובע אינו עומד בהן, ולא הצליחה 
להוכיח את הטענה כי לתובע היו בעיות 
הגיש  בו  במועד  במד”א  אנוש  ביחסי 

מועמדותו לעבודה אצלה. 

בין היתר על רקע  ניתנו  קביעות אלו 
העובדה כי דובר בחברה ממשלתית אשר 
ראוי כי מנגנון הסינון שלה יהיה שקוף, 

מרבה עצה - מרבה תבונה 

2013 דן בית הדין  דין מינואר  בפסק 
מעביד  על  החלות  בחובות  לעבודה 

במסגרת ביצוע שינויים ארגוניים. 

במסגרת סכסוך קיבוצי, ביקש הוועד 
הכללי של עובדי המכון למחקר ביולוגי 
ושל ארגון סגל המחקר במכון, צווי מניעה 
וסעד הצהרתי כנגד המכון והנהלתו, ביחס 
לשינוי ארגוני שכלל סגירת מחלקה וניוד 
עובדים למחלקות אחרות, ללא שיתוף 

ומו”מ עם ארגוני העובדים. 

הוא  מבני  שינוי  כי  הבהיר  הדין  בית 
של  הניהולית  הפררוגטיבה  במסגרת 
המעסיק, אך אם עשויה להיות פגיעה של 
ממש במצב הקיים, חובה עליו גילוי מוקדם 
והיוועצות בארגון העובדים. נקבע עוד כי 
על המעביד חלה חובה לנהל מו”מ בנוגע 
להשלכות השינוי המבני על העובדים, 

ובפרט כשמדובר בחברה ממשלתית. 

נושאים הנמצאים  בית הדין הבחין בין 
במובהק בתחום הפררוגטיבה הניהולית 
נדרש  הוא  אין  של המעביד שלגביהם 
לבין  מו”מ,  לנהל  או  היוועצות  לקיים 
החלטות בעלות קשר ישיר או משמעותי 
על העובדים ותנאי עבודתם. ביחס למקרים 
“מעורבים”, הובהר כי ההחלטות תתקבלנה 
על ידי המעסיק בלבד, אך לאחר שניהל 

מו”מ לגבי ההשלכות על העובדים. 

בית הדין נתן צווי מניעה כנגד המכון כי 
סגר מחלקה, בניגוד לפרויקטים בהם נוידו 
עובדים תוך השתייכות ליחידת האם שלהם. 
כיוון שדובר בשינוי מהותי, שנכפה על המכון, 
היה על ההנהלה לזמן את נציגי העובדים, 
לשתף אותם ולהיוועץ בהם. כן, ראוי היה 
לנהל מו”מ בנוגע לזהות העובדים שנדרשה 

העברתם באופן קבוע למחלקה אחרת.

בדיווח בדיעבד משום  אין  כי  הובהר 
מילוי חובת ההיוועצות, וכן כי הנורמות 
כיחידה ממשלתית  המכון  על  החלות 
הינן מוגברות, וזאת בכל הנוגע להבטחת 
חובות הגילוי, ההיוועצות ומהלכי מו”מ 

עם העובדים.

לפיכך, נקבע כי על המכון לפעול לתיקון 
המצב, וניתן צו האוסר עליו “לבצע כל 

“אם אין משפט בעולםפסקי דין
אין שלום בעולם” 
)רבנו בחיי(

פתיחת הכיתה האקדמית 
היא ביטוי מובהק להשקעה 

מערכתית גבוהה מאוד

 “איזהו חכם
 הלומד מכל אדם”
מסכת אבות

הזורעים 
בדמעה, 

ברינה יקצורו

בשנותיה הראשונות של המדינה, לימודים 
בישראל לא היו בראש סדר העדיפויות. 
באותם ימים, קשה היה למצוא תלמידים 
כאלה  על  לדבר  תיכון, שלא  שסיימו 
הגבוהה,  שהמשיכו למסלול ההשכלה 
ומרבית הצעירים השתלבו בשוק העבודה 
בטרם השלימו שתיים עשרה שנות לימוד. 
הנושא  עם השנים, בהלימה לחשיבות 
בעולם, התבססה בהדרגה גם בישראל 
הגבוהה.  ההשכלה  בחשיבות  ההכרה 
בימינו, תחילת העשור השני של שנות 
האלפיים, השכלה מגובה בתעודות היא 
תנאי כמעט הכרחי להשתלבות במרבית 

המקצועות והענפים בשוק.

במציאות התעסוקתית בישראל, תואר 
ראשון הוא כמעט הכרח לפתיחת דלתות 

למשרות מעניינות, מתגמלות ומאתגרות.

עובדי עירייה רבים נקלטו בעירייה לפני 
ולא התפנו במהלך שנות  שנים רבות, 
והנושא  עבודתם ללימודים אקדמיים, 
נותר כחלום רחוק. כולנו יודעים שהחיים 
אין-סופי של  שואבים אותנו לריטואל 
עבודה, ילדים, מטלות משפחתיות וכיוצא 
באלה, ומכיוון שלרוב אנו עסוקים, קודם 
כל, במילוי מחויבויות, חלומותינו נותרים 

מאחור, בפרט אלה הנתפסים כמותרות. 

היות ועיריית תל–אביב-יפו חרתה על דגלה 
את נושא טיפוח ההון האנושי בכל המובנים, 
אפשרות  מתן  על  מיוחד  דגש  הושם 

לרכישת השכלה. 

רבים מעובדי העירייה בדירוג המנהלי, 
אשר לומדים לימודי שלטון מקומי בהיקף 
של 400 שעות לימוד, ומבקשים להמשיך 
בקרדיטציה  מזוכים  לימודיהם,  את 
ויכולים ללמוד לתואר ראשון  אקדמית 

בתכנית מקוצרת. 

לאור הביקוש ההולך וגובר מצד אותם 
עובדים, החליטו הנהלת העירייה והנהלת 
תואר  כיתת  לפתוח  העובדים  ארגון 
באוניברסיטת  החברה  במדעי  ראשון 

"אריאל", ולאפשר ל-54 עובדים להעדר 
מהעבודה, מידי יום שני, למשך שלוש שנות 

לימודיהם. 

פתיחת הכיתה האקדמית היא ביטוי מובהק 
להשקעה מערכתית גבוהה מאוד בעובדים. 
ייחודית  לתכנית  העובדים שהצטרפו 
הגיעו מסקטורים שונים:  זו  ויוקרתית 
תברואה, חופים, ביטחון, גבייה, אגרות 
ודמי שירותים, מנהל ההנדסה, מת"ש, מנהל 
החינוך, איכות הסביבה, חניה, השירות 
המשפטי ואגף בתי העירייה. אפילו נציג 

אחד מ"איכילוב" היה לרפואה.

ההטרוגניות של הלומדים לא מיוחסת 
רק ליחידות בהן הם עובדים, אלא גם 
עובדים  לסיפורים שמאחורי השמות; 
שהתחילו את לימודיהם בהשלמת שתיים 
עשרה שנות לימוד וחששו מאוד מלשוב אל 
ספסל הלימודים, לעומת עובדים שרדפו 
אחרי החלום האקדמי עד הסוף וסיימו את 

התואר בהצטיינות יתרה.
ענבר סרפר-וסרהולץ, מנהלת העמותה 

לקידום מקצועי וחברתי

לתכנית מסוג זה, יש ערך נוסף, לא פחות 
הפן  והוא  האקדמי,  מהפן  משמעותי 
החברתי; בכיתה האקדמית התפתחו קשרי 
חברות אמיצים ותלמידיה תמכו זה בזה 
לאורך כל מסלול הלימודים. חוזקה זו 
של הכיתה הביאה אותה בהצלחה לסיום 
התואר ואף זיכתה אותה במלגות הצטיינות 

דיקן ונשיא מידי שנה.

ב-21 ביולי 2013 התקיים טקס סיום לימודי 
הכיתה האקדמית, בהשתתפות בוגרי הכיתה, 
בני משפחותיהם ומנהליהם, הנהלת העיריה 
הבכירה והנהלת ארגון העובדים. הטקס היה 
מרגש מאוד והיווה אבן דרך חשובה בחייהם 

האישיים והמקצועיים של העובדים. 

- מי שמאוד  זהו מסר לכלל העובדים 
רוצה ללמוד יוכל להגשים את חלומו! לא 
משנה מהו גילך, תפקידך בעירייה והרקע 
הלימודי שלך. כשיש כיתה שלומדת יחד 
ודוחפת האחד את רעהו להצלחה, וכשיש 
עירייה וארגון עובדים, שמלווים אותך 

ותומכים בך - כל חלום הוא בהישג יד. 

מובנה ואובייקטיבי. בנסיבות אלו נפסק 
לתובע פיצוי כספי בסך 50,000 ₪ ללא 
כי אין בביצוע  וכן נקבע  נזק,  הוכחת 
עבודה חילופית על מנת להביא להפחתת 

הפגיעה בכבודו של המועמד - התובע.

“אל תשליכני לעת זקנה”
ביולי 2012 דן בית הדין לעבודה בתביעה 
של ארבעה עובדי עירייה ותיקים, שטענו 
כי פוטרו במסגרת תכנית הבראה בהליך 
פגום ומשיקולים זרים; או מרצון להתנקם 
עובדים אחרים  או מרצון לקדם  בהם 

משיקולים פוליטיים.

גיבוש  בדיוני המשפט עלה כי במסגרת 
רשימת המועמדים לפיטורים, הלין נציג 
ועד העובדים על כך שרשימת המועמדים 
ן  העיקרו על  הושתתה  לא  לפיטורים 
המחייב, לפיו עובדים שנקלטו אחרונים 
יפוטרו ראשונים, תוך התחשבות בחוקת 
העבודה לעובדי רשויות מקומיות. כמו 
כי בין המפוטרים בעלי  ציין הנציג  כן, 
תפקידים נדרשים, דבר שיצריך שירותיהם 
של קבלנים חיצוניים. על אף התנגדותו, 
פוטרו העובדים הוותיקים, ובהתבסס על 
העובדות והעדויות שהוצגו, הסיק בית הדין 
כי העירייה הנתבעת הפלתה את התובעים 
מחמת גיל, והפרה את העיקרון השומר את 
ביטחונם התעסוקתי בהתאם לוותק שלהם. 

בית הדין ציין כי גם כשנכפים הליכים של 
פיטורי צמצום, חייב המעביד לבחון את 
עניינו של הפרט, לקיים עמו דיון ולתת 
לו הזדמנות לומר את דברו טרם תתקבל 
ההחלטה. בית הדין הוסיף כי יש לתת 
משקל נכבד לגילו של העובד המועמד 
היא  כיוון שהזכות לעבוד  לפיטורים, 
נדבך מרכזי בקבלת המבוגר למסגרת 
והכלכליים. לעתים,  החיים החברתיים 
דווקא  העבודה,  למקום  ההשתייכות 
עבור האדם המבוגר, היא חוליה חשובה 
ביותר הקושרת בינו לבין החברה. לאור 
לכל אחד  הדין  בית  כל האמור, פסק 
מהתובעים פיצוי בשל אפליה מטעמי גיל 

והפרה של עיקרון הוותק. 

עו”ד רעות שגיב-גרטלר 
השתתפה בהכנת הכתבה: בטי יוסף

ל-54 הסטודנטים של הכיתה האקדמית הראשונה 
של עובדי העירייה כבר יש תואר.

חידושי הפסיקה שחשוב שתתעדכנו בהם.
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פרס העובד המצטיין לשנת 2013, של עובדי 
עיריית תל–אביב-יפו, מטעם העיתון “ידיעות 
אחרונות”, יוענק השנה למחלקה האורתופדית 
לילדים בבית החולים “דנה-דואק”, שבמרכז 
הרפואי תל–אביב. המחלקה מטפלת בילדים 
בגילאים שונים, הלוקים בבעיות אורתופדיות 

מולדות, נרכשות וטראומטיות. 

המחלקה, שהתחילה את דרכה לפני שנים 
רבות בבית החולים “הדסה” תל–אביב עם שני 
רופאים ואחיות, מונה היום צוות רב מערכתי 
של רופאים, אחיות, מזכירות, פיזיותרפיסטיות, 
מרפא בעיסוק, עו”ס וצוות מרפאה, ובראשה 
 מנהל המחלקה, פרופסור שלמה וינטרוב. 
במשך השנים, פיתח צוות זה את כל תחומי 
האורתופדיה, היה חלוץ בכל אחד מהם ונחשב 
כיום לצוות המוביל בתחום זה בכל המדינה ושמו 
הולך לפניו גם בעולם. מדי שנה מגיעים אליו, 
מכל רחבי הארץ, יותר מ-12 אלף מטופלים 
לטיפולים, ניתוחים ואשפוזים אורתופדים. כ-700 

מהם מנותחים בהרדמה כללית. 

המחלקה ידועה מאוד בזכות היחס האמפתי 
לטיפול  הודות  ולמשפחתו,  לילד  הניתן 
ההוליסטי המוענק למטופליה ומשום התנהלותה 
המקצועית, המאפשרת אבחנה, טיפול ושיקום 

מיטביים. 

לאה מטע, אחות אחראית, העובדת במחלקה 
23 שנים, שיתפה אותנו בתחושותיה בעקבות 
הודעת הזכייה: “כצוות טיפולי אנחנו נתקלים גם 
באנשים שלא יודעים להודות על מאמצי הטיפול 
שלנו. הזכייה בפרס העניקה לנו פידבק חיובי 
מעצים ומחמם את הלב. קיבלנו את הבשורה 
בגאווה רבה, ועד היום שולחים לנו ברכות, 

מיילים ואפילו עציצים לרגל הזכייה.”

איך היית מתארת את העבודה במחלקה? 

“מי שבחר לעבוד כאן בהכרח אוהב ילדים, ויש 
לו את היכולת הרגשית להתמודד עם ילדים 
שזקוקים לטיפול רפואי. מעבר לטיפול הרפואי 
והסיעודי, עלינו להתייחס ברגישות להורים 
וכמובן לילדים בהתאם לגילם ולהתפתחותם. 
האחיות פה עושות את עבודתן מכל הנשמה. 
כל אחת מהן היא קצת אחות, קצת גננת 
והרבה הרבה מאוד אמא. תמיד ולפני הכל 

זו נקודת הפתיחה שלנו.   אנחנו אימהות. 
כל רופאי המחלקה הם “מהשורה הראשונה”. 
כל אחד מהם מומחה בתחום ספציפי, ומגיעים 
אליהם מטופלים מכל רחבי הארץ, מאילת 
ומצפת כאחד. אני לא משוחדת, אפילו הרב 
פירר, שממליץ על הטובים ביותר, מפנה לרופאי 

המחלקה שלנו.”

מה מעלה חיוך על פניך ביום במחלקה?

“חיוך של ילד. זה הכי חשוב לנו. אנחנו אוהבות 
את מה שאנחנו עושות. גם אחרי יותר מ- 20 
שנים במחלקה אני מרגישה שהתמזל מזלי 
לעבוד בה, עם אנשי המחלקה ועם המטופלים 

המגיעים אליה.” 

מנימוקי ועדת הפרס ניתן לראות כי הצוות 
הרפואי והסיעודי של המחלקה ראוי לפרס ולכבוד 
שבחובו, לא רק על תרומתו הקלינית, אלא גם 
על מעורבותו האקדמית, הכוללת השתתפות 
בכנסים מדעיים, בהוראת סטודנטים לרפואה 
ומתמחים בתחום ובביצוע מחקרים קליניים 

המתפרסמים בעיתונות המדעית העולמית. 

פרנסיס מימוני, מנהל בית החולים לילדים: 
“ללא ספק יש צורך להכיר ולהוקיר את 
הצוות האורתופדי בשל תרומתו הקלינית 
והאקדמית לתחום, גם ברמה הארצית וגם 
ברמה הבין-לאומית. הצוות הצליח לפתח כאן 

מרכז הצטיינות, וכולנו גאים לעבוד אתם.”

רמי בן-גל, יו”ר ארגון העובדים: “ארגון 
העובדים חרת על דגלו את נושא המצוינות 
בעבודה ומחויב באופן שיטתי ומתמיד לשיפור 
תהליכי העבודה ולשיפור השירות ללקוחות 
ולתושבים. הארגון משקיע משאבים רבים 
לטיפוח המצוינות בקרב עובדי העירייה והמרכז 
הרפואי, מוביל יוזמות רבות בנושא ונרתם לכל 
רעיון המקדם מצוינות בקרב העובדים. אני 
מברך את צוות המחלקה האורתופדית לילדים 

על זכייתם בפרס וגאה בהם על כך”. 

כתבה: בטי יוסף

מצדיעים 
לכם

“מצוינות 
פירושה לתת 
מעצמך יותר 
מאשר אחרים 
מבקשים” 
אנונימי קראו על עבודת הקודש של 

האורתופדית ילדים, שזיכתה אותם 
בפרס העובד המצטיין 2013.



כתבה: בטי יוסף

עובדים  
ומרזים

הם בעצמם לא האמינו שיצליחו, אבל אחרי 
שהורידו יחד 130 ק“ג, הם מתעקשים שעם 

רצון ותמיכה כל אחד יכול.
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“הייתי שחקנית כדורסל במכבי תל–אביב 
ובנבחרות ישראל, אימנתי נבחרות בליגה 
הלאומית, אפילו הקמתי, שיחקתי ואימנתי את 
קבוצת הכדורסל של העירייה עד לא מזמן. 
הייתי בכושר מצוין ובאופן טבעי גם שמרתי על 
משקל תקין. לפני שלוש שנים, התחילה תקופה 

קשה בחיי והתחלתי לעלות במשקל.

כשהגעתי למצב שבו הרגשתי שקשה לי לנשום, 
ללכת ולעלות במדרגות, אמרתי לעצמי שלא 
יתכן שהגעתי למצב הזה והזכרתי לעצמי שאני 

ספורטאית שגידלה ספורטאיות.

בערך אז קיבלתי ממירי רפאל הזמנה להצטרף 
לקבוצת “שומרי משקל” והחלטתי לעשות מעשה. 

היום, 9 חודשים אחרי, אני 31 ק”ג פחות. 

את כל ההישג הזה אני זוקפת לזכות “שומרי 
משקל”, שלימדו אותי לאכול נכון, כל שלוש 
היא  שלי  ההצלחה  מתוקים.  ובלי  שעות 
תוצאה של התמיכה הקבוצתית המדהימה 

שיש במסגרת הזאת, אפילו קיבלתי תעודת 
כבוד. אני מאוד מקווה לשמור על המשקל 
שלי היום, השווה למשקלי לפני כ-5 שנים, 
העובדים.  בארגון  לעבוד   כשהתחלתי 
היום אני צועדת במשך שעה כמעט כל יום, עולה 
מדרגות בריצה, תוצאות הבדיקות שלי היממו את 

הרופאים; כולסטרול, לחץ דם - הכל פיקס.

עשיתי המון דיאטות ואני יודעת מה זה, לכן אני 
ממליצה לכל מי שקשה לו לבד, להיות במסגרת 
ולקבל עידוד, תמיכה, חיבוק, טיפים ומחיאות 
כפיים. גם היום, כשאני יכולה להגיע לקבוצה 
פעם בחודש, אני לא מוותרת ומגיעה כל שבוע, 

לתמוך בבנות ולתת להן טיפים מניסיוני. 

אני מבסוטית לראות את עצמי ככה וכל הזמן 
מחמיאים לי. קניתי ג’ינס ב- zara במידה 40, 
ויש לי 7 נכדים, בני 8 ומטה. זו מתנה לעצמי 

ליום ההולדת ה-60 שלי.” 

“אני חושב שבכל הדיאטות שעשיתי במצטבר 
בחיי ירדתי 3,000 ק”ג, בלי להגזים. עשיתי הכל; 
סדנה של חברה כלשהי, עבודה עם מאמנת 
אישית שעזרה לי להוריד 30 ק”ג שעליתי חזרה 
ואין-ספור דיאטות חוזרות ונשנות. בלי לפגוע 
באף אחד, כמו בכל התמכרות, גם מאוכל צריך 

להיגמל, וזה לוקח המון זמן.

הגעתי לעודף משקל של 62 ק”ג, אחרי שני 
צנתורים והייתי בסיכון גבוה מאוד. החלטתי 
לראשונה בחיי לעשות שינוי בראש. אני לא יודע 
הצלחתי, אבל בכוחות עצמי שיניתי את אורח חיי 
ואת הרגלי האכילה שלי וירדתי 30 ק”ג. אחרי 
ההישג הזה, עברתי ניתוח לקיצור קיבה והשלתי 
20 ק”ג נוספים ממשקלי. נשארו לי עוד 5 ק”ג 

כדי להגיע למשקל המומלץ עבורי.

ההרגשה מדהימה. אני פשוט בריא; אין לי צורך 
בכל הכדורים שהייתי נוטל, הסוכר ירד, אין לי 
כאבי רגליים וברכיים, אני ערני גם בבית וגם 

בקיץ האחרון פורסמה ב-ynet כתבה על 
חאלד מוחסן. צעיר סעודי, בן עשרים, שהגיע 
למשקל של כ-610 קילוגרמים, והמתין במשך 
שבעה חודשים בביתו לציוד מיוחד שיסייע 
להעבירו לבית החולים, בהוראת המלך 
עבדאללה, כדי להציל את חייו. אף אחד 
לא ידע איך להוציא אותו מהבית. הרשויות 
שקלו להרוס חלק מביתו כדי לממש את 
צו המלך, אבל בהיעדר ציוד רפואי מתאים 

להובלתו לא היה בכך טעם. 

בסופו של דבר, המלך שילם עבור מטוס 
מיוחד ומאובזר, המחלצים הרסו את הקירות 
בביתו, והורידו אותו מהקומה השנייה 

עם מלגזה תוך שהוא נשאר במיטתו. 
כעת צפוי חאלד לעבור תכנית הרזייה 
מיוחדת, הכוללת שינויים דרסטיים בתפריט 
ופיזיותרפיה, שאולי יאפשרו לו להתקיים 

בכוחות עצמו.

ברור שחאלד הוא מקרה קיצון, אבל נתוני 
ארגון הבריאות העולמי מוכיחים כי הוא 
לגמרי לא לבד על המשקל; אחד מכל עשרה 
מבוגרים בעולם סובל מהשמנה, 40 מיליון 
ילדים מתחת לגיל חמש סובלים מהשמנת יתר 
ו-2.8 מיליון מבוגרים מתים מדי שנה בעולם 
 כתוצאה מעודף משקל או מהשמנת יתר. 
גם כאשר מתמקדים בארצנו הקטנטונת 

דרורה ברגר, רכזת מינהלית בארגון העובדים, עובדת 22 שנים בעירייה, 
משתפת אותנו בסיפור שלה:

דרורה ברגר, רכזת מינהלית בארגון העובדים, עובדת 22 שנים בעירייה, 
משתפת אותנו בסיפור שלה:

יוסף ברנע, עוזר משק ולוגיסטיקה באגף שפ”ע, עובד 18 שנים בעירייה 
ומספר לנו איך הוא עשה את זה:

לינוי אילוז, מנהלת תחום עיבודים ממוכנים באגף לגביית ארנונה, 23 שנים 
בעירייה, מתארת את התהליך שעברה: 

בעבודה, זרקתי את כל בגדיי הישנים וקניתי 
מלתחה חדשה בחנויות רגילות. ועוד דבר עשיתי 
- עדכנתי את כל התמונות בתעודות האישיות 
שלי. הפכתי למותג חדש  - יוסי הבריא והרזה. 
אשתי צוחקת שאני גם חסכוני - כבר לא צריך 

להזמין שני מקומות כשנוסעים לחו”ל.

אני עושה הרבה ספורט. 6 פעמים בשבוע למשך 
שעה ובנוסף שוחה. ואני לא בדיאטה, אלא אוכל 

מזון בריא ובכמויות המותרות לי. 

זכיתי  ואני  הניתוח  מאז  עברו  חודשיים 
בחיים חדשים. בעיניי, יש שלושה מרכיבים 
הרגלי  שינוי  בראש,  המהפך   - להצלחה 
האכילה ותמיכה של הסביבה. המשפחה שלי 
שינתה את כל הרגליה בשבילי - תהליך לא 
 קל בכלל, והיום אני המאסטר של האוכל בבית. 
אני מאושר כאשר מישהו ממכריי לא מזהה אותי 
בימים אלה, ולכן מתעלם ולא אומר לי “שלום”, 

אני מבין איזה מהפך עברתי.” 

“כל החיים הייתי שמנה, זה משפחתי אצלנו. 
המשקל לא הפריע לי וציפיתי שיאהבו אותי 
כמו שאני, עד לפני שנתיים, כשתוצאות 
הבדיקות התחילו “לצאת מהסוגריים”. זה 
טלטל אותי לחלוטין, כיוון שגם זה משפחתי 
אצלנו - סבתא שלי ואבא שלי נפטרו בגלל 

בעיות סוכר.

הגעתי ל-128 ק”ג ונדרשתי להפחית יותר 
מ-60 ק”ג ממשקלי. קיבלתי הפנייה ותור 
לניתוח ולמרות שעשיתי את כל הבדיקות 
וההכנות, פחדתי ולא הלכתי, כי הרדמה 
כללית לבעלי משקל עודף מסוכנת מאוד. 
מה שדחף אותי זה משפט שאמא שלי אמרה 
לי: ‘אני, את הבת שלך, לא מלווה לחופה’. 
כלומר, שהיא לא תעשה את זה במקומי אם 
חס וחלילה יקרה לי משהו. דבר נוסף שהרגיע 
אותי היה העובדה שבחרתי מנתח שהכרתי. 
זה התאפשר לי בזכות ביטוח הבריאות שלנו 
דרך חברת “הפניקס”, שליוותה אותי בכל 

הפרוצדורה ביעילות וברגישות. 

48 ק”ג פחות, בקרוב חוגגת  עכשיו אני 
שנה לניתוח. בערב ראש השנה הקודם 
כל המשפחה אכלה מכל טוב ואני אכלתי 
 מעדן תענוג 0%, וזה באמת היה תענוג! 
כל חיי השתנו; נסעתי ברכב לכל מקום, 
5 דקות  אפילו לסופרמרקט במרחק של 
הליכה, מידת המכנסיים שלי, בחנויות 
וכל פעולה   56 למידות גדולות, הייתה 

שהייתי עושה גרמה לי להזיע.

7 ק”מ  הולכת  אני עושה ספורט,  היום 
פעמיים - שלוש בשבוע, נהניתי מהקיץ, 
אוהבת להצטלם והכי כיף - יכולה לקנות 
42. גם בקסטרו! עכשיו  מכנסיים במידה 

מתחיל הקושי ואיתו אני מתמודדת.

מותר לי לאכול הכל במגבלה של כמויות, 
ובטעימה  בביס  מסתפקת  באמת  ואני 
אני  יותר מזה.  ולא  לי,  מעוגה, אם בא 
דואגת לבריאות שלי ולוקחת ויטמינים, 
שזה עדיף מכדורים להורדת סוכר. זה 
שינוי שעשיתי בראש וההצלחה שלי בזכותו 
ובזכות הגיבוי שאני מקבלת מהמשפחה 

ומהצוות בעבודה.” 

בארגון הבריאות העולמי קוראים לשורת 
צעדים, שתביא לצמצום שיעורי ההשמנה 
הגבוהים. בין היתר הם ממליצים להעלות 
את המס על מוצרים עתירי שומן וסוכרים, 
ולצריכת  לייצור  ממשלתי  סיוע  לתת 
מוצרי מזון בריאים, לפנות לתאגידי מזון 
המייצרים “ג’אנק פוד” דוגמת קוקה קולה, 
ונסטלה בדרישה להחלפת  מקדונלד’ס 

התפריט לבריא יותר.

ואנחנו אומרים - קחו דוגמה מדרורה, מיוסי 
ומלינוי שעם המון כוח רצון, אמונה ותמיכה 
מהסביבה הפכו את עולמם, הצילו את גופם 

וזכו מחדש באיכות חיים. 

התמונה לא מחמיאה; בדירוג העולמי 
ישראל במקום ה-38, ובדירוג האירופאי 
נשות ישראל מככבות במקום השני. אחד 
המחקרים שבוצעו לאחרונה מצביע על 
עליה עקבית ומתמשכת במשקלן של הנשים 

הישראלית משנות ה-80 ועד היום. 

המומחים מתייחסים להשמנה כמגיפה, 
את  לכם  לספר  כדי  כאן  אנחנו  אבל 
סיפורם של דרורה, יוסף ולינוי, שכיכבו 
בסטטיסטיקה זמן רב, ואז החליטו לנצח 
אותה. ביום שבו החליטו שהמשקל הוא 
לא גורל, הבינו שאפשר אחרת ושהחיים 

שווים כל מאמץ.  



יש לנו 
בשורה בשבילך!

מתח דרגות התפקיד 
בדירוג המינהלי / המח”ר

תוספת ניהולמספר כפיפים

 13 - 15 / 43 - 45 או
44 - 42 / 14 - 12

10%שניים לפחות

 11 - 13 / 41 - 43 או 
42 - 40 / 12 - 10

7.5%שניים לפחות

 10 - 12 / 40 - 42 או
41 - 39 / 11 - 9

5%אחד לפחות
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ועדת האימוץ של עיריית תל–אביב-יפו, 
עליה נמנים עובדי עירייה וגמלאיה, חנכה 
ב-6 באוגוסט 2013, חדר כושר ומועדון 
פנאי לרווחת חיילי יחידת מורן, אותם 

אמצנו לפני כשלוש שנים. 

השנה, זוהי שנת האימוץ האחרונה של חיילי 
יחידת מורן, ובינואר 2014 נאמץ יחידה 
חדשה, בה נשקיע את המשאבים העומדים 
מידת  באותה  האימוץ,  ועדת  לרשות 

הנדיבות, ההערכה והאהבה לחיילים.

חנוכת מועדון הפנאי התקיימה במסגרת 
ביקור שערכה ועדת האימוץ ביחידה, אליו 
הצטרפו נציגי הנהלת ארגון העובדים, 

יושבי ראש וחברי ועדים.

הסכם 2012, בין ההסתדרות למרכז השלטון המקומי ושלוש הערים הגדולות, נחתם לאחר 
משא ומתן קדחתני ומתמשך ובו בשורות פורצות דרך. ההסכם פותר עוולות עבר ומייצר 
יציבות עבור עובדי הרשויות בכלל ועבור סייעות גני הילדים והחטיבות בפרט. ההסכם 
מקדם את כלל העובדים בשכרם, ובאופן משמעותי את העובדים שנקלטו לאחר שנת 99. 

מה הושג? 

תוספות למגזרים המוחלשים ברשויות  	•
תוספת מדורגת 	•

העלאת סכום תוספת ה’בלתי יחודיים’ מ- 1,400 ₪ ל- 1,810 ₪ 	•
תוספת ניהול 	•

תוספות לסייעות בגני הילדים ובבתי הספר 	•
כל זאת בנוסף ל-6.25% להם זכאים כלל עובדי הרשויות הודות לחתימת ההסכם הקודם.  	•

על מי חל ההסכם החדש?

ההסכם יחול על עובדי הרשויות המקומיות והמועצות האזוריות, בדירוג האחיד ובדירוג 
המח”ר. 

עובד בעירייה משנת 99? קודמת לתפקיד ניהולי? יש לך כפיפים? 

1999, יזכו  עובדים חדשים, העובדים בתפקידי ניהול, לתוספת  לראשונה, משנת 
שכר של עד 10%. במסגרת ההסכם יינתנו תוספות שכר, העומדות על 5% - 10%, 
 לעובדים ברמות ניהול שונות, בהתאם למספר הכפיפים ולמתח הדרגות של התפקיד. 
ועניין, תוענק לעובדים רטרואקטיבית  תוספת הניהול, שתהווה שכר לכל דבר 
עיוותי עבר.  ותתקן  בין העובדים  ובכך תצמצם פערי שכר   ,2012  מאוקטובר 
מה הם הקריטריונים לזכאות לתוספת ניהול בשלושת הערים הגדולות? מתח דרגות 

ומספר כפיפים במצטבר:

לדוגמה: 

עובד זכאי באחת משלוש הערים הגדולות 
שמתח הדרגות של תפקידו הוא 10 - 12 / 
40 - 42 ולו כפיף אחד זכאי לתוספת ניהול 
בגובה של 5%, ואם יש לו שני כפיפים, יהא 
 .7.5% זכאי לתוספת ניהול בשיעור של 
עובד שאין לו את מספר הכפיפים כמפורט 

לעיל לא יהיה זכאי לתוספת ניהול.

את הביקור פתחנו בסיור ברחבי הבסיס 
עם מפקדי היחידה המשכנו בהצגת מצגת 
סגן אלוף,  אודות תפקידי היחידה מפי 
מפקד היחידה הנכנס, ואף  יאיר נתנס, 
נטענו עצים יחד עם החיילים. ביקורנו 
הסתיים בהרמת כוסית לשנה החדשה, 
כשגולת הכותרת היא חנוכת חדר הכושר 
והמועדון שהוועדה תרמה לפלוגה א' של 

יחידת מורן.

ועדת  במסגרת ההשקעה העצומה של 
האימוץ ביחידה בשלוש השנים האחרונות, 
הנאמדת בכ-360 אלף ₪, הוקמו, לרווחת 
חיילי כל הפלוגות ביחידה, מועדונים 
מאובזרים, הוכשר שטח נופש ופנאי ובו 
רחבת דשא, פינות ישיבה ומתקני כושר, 
ובנוסף, הושקעו משאבים רבים בנופשים 

לחיילים ובמענקים לחיילים בודדים.

בדברי הברכה שנשאתי בהרמת הכוסית, 
ציינתי כי היחידה, המפקדים, החיילים 
והחיילות בה נכנסו ללבנו, וכי אין שמחים 
מאתנו על הזכות להכיר ולטפח אותם. 
הוספתי ואמרתי שהדבר החשוב ביותר 
מבחינתנו היה ליצור בבסיס תשתית מקיפה 
ואיכותית לרווחת החיילים. בדבריי, הבעתי 
את תקוותנו שהבאים אחרינו ידעו לעשות 

ועובדי  כפי שגמלאי העירייה, עובדיה 
המרכז הרפואי תל–אביב עשו עבורם, 
והוספתי את איחולינו לכל חיילי יחידת 
מורן - שעבודתם הייחודית והמאתגרת 

תסתיים תמיד בשלום וללא פגע.

את ביקורנו חתמנו בהזמנה הדדית לטקס 
הרמת כוסית לשנה החדשה של ארגון 
היחידה הזמנו  חיילות  ואת  העובדים, 

להצגה "שיגעון באופרה".

מאמצים 
ללבנו

קובי אשכנזי, משנה ליו”ר ארגון העובדים

“הנדיב השלם הוא אשר 
נותן קודם שישאלו ממנו”
 אורחות צדיקים

הסכם 2012 מקדם אותך בשכר ונותן תוספות 
ניהול משמעותיות לעומדים בקריטריונים.

ועדת האימוץ העירונית נותנת את הלב 
לחיילים ולבנו יוצא אליה.
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לימודי בוקר - פומבדיתא 4

פיתוח הזיכרון + אינטליגנציה רגשית )טל 1
שרב, ד”ר טלי שימקין(

400ג’8010.9.13-19.11.138:00-15:30

600ב’10030.9.13-6.1.148:00-15:00חוזים והתקשרויות )עו”ד ירון ברדה(2
300ד’402.10.13-30.10.138:00-15:45אבטחת מידע - מקצועי לאגף המחשוב3
איכות הסביבה - מקצועי לעוסקים בתחום 4

)עופר נסים, מיקל בן דוד, משה סידי, לוי 
מורב, עו”ד מירה שמש(

1200ה’3003.10.13-8.148:00-15:00

ניהול פרויקטים - מקצועי לעוסקים בתחום 5
)ליאורה לוי(

550ד’906.11.13-5.2.148:00-15:00

הנחיית קבוצות - מקצועי לעוסקים בתחום 6
)יפעת וייסמן,עו"ד מיקל בן דוד(

600ה’10014.11.13-27.2.148:00-15:00

מבוא לקרימינולוגיה+ מבוא לפסיכולוגיה 7
)שירה שפע מעלה, ד”ר טלי שימקין(

620ג’12026.11.13-11.3.148:00-15:30

תקשורת בינאישית + שיפור השירות - 8
קורס מקצועי )יפעת וייסמן(

400ד’802.10.13-25.12.138:00-15:00

350ג’601.10.13-19.11.138:00-15:45גישור )עו"ד ריקי פורת,אלימה שורף(9
לימודי ערב - בית הספר לאחיות איכילוב

300ב’402.9.13-11.11.1316:00-19:15אתיקה בארגונים חדש )ליאורה לוי( 10
שיפור תדמית אישית + סדנאות להפגת 11

מתחים )שמוליק זלוטניק(
400ב’807.10.13-24.2.1416:00-19:15

320א’5029.9.13-29.12.1316:00-19:15שיווק באינטרנט )ערן הדס(12
350א’608.9.13-29.12.1316:00-19:15הזירה התקשורתית )משה סידי(13
300ג’4010.9.13-19.11.1316:00-19:15יזמות עסקית )עו”ד מירה שמש(14
תקשורת בינאישית - בית ספר להורות עד 15

גיל 12 )עו”ד ריקי פורת(
300א’4015.9.13-15.12.1316:00-18:30

הכרת המחשב מתחילים - קורס מקצועי 16
)זהר סקס(

300א’4029.9.13-8.12.1316:00-19:15

350ג’601.10.13-14.1.1416:00-19:15מבוא לקרימינולוגיה )שירה שפע מעלה(17
320ד’509.10.13-15.1.1416:00-19:15איכות הסביבה מקצועי לעוסקים בתחום18

יום שעות לימודמועדיםש”לשם הקורסמס”ד
לימודים

מחיר חבר 
עמותה

לימודי ערב - פומבדיתא 4
250א’606.10.13-19.1.1416:30-19:30דימיון מודרך )ישי לניאדו(32
שפת הג'ירף - תקשורת לא אלימה )נוגה 33

מאירי(
250א’601.9.13-22.12.1316:30-19:30

250ג’601.10.13-14.1.1416:00-19:15גישות שונות בטיפול בילד )שרה כרמון(34
תנועה ככלי להתפתחות בגיל הרך )ענבל 35

שחר(
250ג’608.10.13-21.1.1416:00-19:15

250ב’6030.9.13-13.1.1416:00-19:15פענוח ציורי ילדים )רויטל אלפסי(36
250ד’6016.10.13-5.2.1416:00-19:15מאין באתי ולאן אני הולכת )יעל מור(37

תכנית קורסים לסתיו-חורף 2014-2013

תכנית קורסים לסייעות ולעוזרות טיפוליות

מוזמנים להירשם במשרדנו בטל': 5210618/632/642/608/620
אצל ויאולטה, דרורה, רוני, כנרת וענבר.

www.ovdim-tlv.org.il :ניתן להוריד את תכניות הלימודים באתר

* לא ניתן להירשם באתר ובמיילים
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מחיר חבר 
עמותה

350ד’602.10.13-22.1.1416:00-19:15מבוא לפסיכולוגיה חברתית )חמי פדהצור(19
320ה’503.10.13-9.1.1416:00-19:15מנהל עסקים )לוי מורב(20
300ה’4010.10.13-26.12.1316:00-19:15פיתוח מצוינות - קורס מקצועי )טל שרב(21
350ג’608.10.13-21.1.1416:00-19:15מבוא לפסיכולוגיה )ד”ר טלי שימקין(22
300ה’4017.10.13-2.1.1416:00-19:15ספרדית מתחילים )בתיה שניצק(23
אימון בסיסי + שינוי ארגוני )עו”ד מיקל בן 24

דוד(
600ג’1005.11.13-20.5.1416:00-19:15

320ד’5020.11.13-12.2.1416:00-19:15עבודת צוות - קורס מקצועי )יפעת וייסמן(25
הנהלת חשבונות סוג 1+2 )תעודה של 26

משרד התמ”ת( חדש
320

תעודה
ג’+ד’26.11.13-11.1416:00-19:15

אחת 
לחודש

2800

מזכירות רפואיות )תעודה של משרד 27
התמ”ת( חדש

340
תעודה

2800ב'+ד'21.10.13-7.1416:00-19:15

כישורי חיים מנצחים NLP + קבלת החלטות 28
)יעל מור(

400א’8015.12.13-18.5.1416:00-19:15

300ב’409.12.13-10.2.1416:00-19:15ניהול פרויקטים )ליאורה לוי(29
ביטחון וטרור )עופר נסים(30

אגף חנייה, שד' ירושלים 110, יפו
300ג’401.10.13-10.12.1315:45-19:00

300א’4029.9.13-8.12.1316:00-19:15אנגלית עסקית למנהלים חדש31
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מכללת 
ארגון 

העובדים
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ופנאי ממשיכה  נופש  העמותה לתרבות, 
להפתיע אתכם, והפעם עם נסיעה לגיאורגיה.

מדינה של טבע, נופים עוצרי נשימה, הרי 
הקווקז הנישאים והמרשימים, והרבה מאד 

מים, הזורמים במשך כל השנה.

על אף שתוכננה לצאת ליעד זה קבוצה 
אחת בלבד, בפועל נהנו מהטיול, הבלתי 

נשכח הזה, שלוש קבוצות.

העם הגרוזיני ידוע במסורת האירוח הנדיבה 
והלבבית שלו. הקבוצות שלנו, בהדרכתו של 
מיקי אבוקסיס, חוו חוויית אירוח מרתקת 
המסורתי  הכיבוד  שולבו  בה  ומפנקת, 
והעשיר, המגוון והטעים, וכמובן המשקאות 
המסורתיים - יין וצ'צה - המשקה הלאומי של 

הגיאורגים, שהשאיר לכולם טעם של עוד.

חוויה מיוחדת במינה זומנה לחברי הקבוצה 
כאשר בקרו בבית משפחה מקומית, שאירחה 
אותם לפי כל כללי המסורת הגרוזינית - 
מארוחה דשנה, דרך היכרות עם השתייה 

המיוחדת ועד חוויית הפולקלור הגרוזיני.

התפתחות  בשלבי  יה  מצו גיאורגיה 
נופים  זו מדינה יפה בעלת  מתקדמים, 
ומערות, מטבח עשיר  מרתקים, הרים 

ואנשים שמחים, אדיבים ונדיבים.

אין ספק שקבוצות נוספות שלנו יטיילו גם 
בעתיד ליעד זה. 

על הטיול בגיאורגיה מפי מדריך חברת 
"דרכים", מיקי אבוקסיס:

“האגדה מספרת שכשאלוקים חילק את 
הנחלות לכל העמים, העם הגיאורגי היה 
עסוק באכילה ובשתייה עד כדי שוכרה 
במשך כל הלילה. כשהתעוררו ביום שלמחרת 
פנו לאלוקים וביקשו חלק ונחלה, תשובתו 
של אלוקים הייתה כי כל הנחלות חולקו ולא 
נותרה שום נחלה עבורם. לאחר תחנונים 
התרצה אלוקים והעניק להם את אותה נחלה 
ששמר לעצמו, ואכן גיאורגיה, או בשמה 
הקודם גרוזיה, הינה מדינה של טבע, נופים 
נשימה, הרי הקווקז, המתנשאים  עוצרי 
לגובה של 5000 מטרים ומכוסים שלג במשך 
כשמונה מחודשי השנה והרבה מאוד מים 

הזורמים בנהרות במהלך השנה כולה.

העם הגרוזיני הינו עם עתיק יומין המכונה 
גם קרתוולי. הגרוזינים הם אנשים ישירים, 
טובי מזג ומלאי חיים. יש במדינה מסורת 
עתיקה של אירוח, לבביות וקבלת פנים 
ובכלל זה מטבח עשיר, מגוון וטעים. עד 
גרוזינית מלאה עם  שלא תחוו ארוחה 
אין-ספור מנות נפלאות מהמטבח הגרוזיני 
וטקסים ארוכים של הרמת כוסיות יין וצ'צה 
)המשקה הלאומי של המדינה( - לא תוכלו 

לומר שראיתם את גרוזיה האמיתית. 

אל העם הגרוזיני התוודענו כשהתארחנו 

עם קבוצות ארגון העובדים של עיריית 
תל–אביב-יפו לארוחה בבית מקומי, אצל 
נינו, בכפר חאזבג - סטיפן צמנדה, שם 
הרגשנו כמלכים שזכו לאירוח עשיר וטעים 

מהמטבח המקומי.

והריקוד הינם חלק בלתי  גם המוזיקה 
נפרד מההוויה הגרוזינית. לכל מחוז יש 
את המוסיקה המייחדת אותו, לדוגמא, 
למחוז קאחתי - חבל היין, מחוז תעשיית 
היין האיכותי במדינה, יש פולקלור עשיר 
ושירה המאפיינת את תקופת בציר הענבים. 
במסגרת הטיול נהנו הנוסעים ממופעי שירה 

וריקוד מקומיים מגוונים.

זכו עובדי עיריית  זו השנה השנייה בה 
נהנו  גיאורגיה,  תל–אביב-יפו לחוות את 
לגלות מדינה יפה, שאמנם מצויה בראשית 
דרכה כמדינה עצמאית ובשלבי התפתחות 
יחד עם זאת הינה הבטחה  מואצים, אך 
צרופה של טבע מדהים, מטבח עשיר וטעים 

ואנשים מקסימים.

הטיולים בחברת עובדי עיריית תל–אביב-יפו 
והחוויה המשותפת גורמים לי נחת והנאה 

צרופה כל פעם מחדש. 

תודה לכם להתראות בטיולים הבאים.”

שרון אילון-טובי, 
מנהלת העמותה לתרבות נופש ופנאי

“העולם הוא ספר גדול, 
אשר אלה שאינם יוצאים 
מארצם, אינם קוראים בו 
אלא דף אחד”
סט. אוגוסטין

והמרתק להרי האלפים  הטיול הקסום 
התחיל בחיפוש אחרי יעד חדש, עוצר 
חוויות, שיכניס לרשימת  ורווי  נשימה 
היעדים של העמותה לתרבות, נופש ופנאי 

משב רוח רענן. 

הטיול שגיבשנו להרי האלפים, אשר כלל 
את אוסטריה, דרום גרמניה ושוויץ, הצליח 

לעשות אפילו יותר מזה.

כאשר תכננו להוציא טיול ליעד חדש 
זה, תהינו האם תצא ולו קבוצה אחת... 
מספר   - ובגדול  התבדינו  לשמחתנו, 
המבקשים להשתתף בטיול זה היה גדול 
בהרבה מהמצופה, וכדי להיענות לביקוש 
הגדול, הוספנו לא פחות מחמישה מחזורי 

טיול להרים המושלגים! 

מרתקים  לאתרים  הגיעו  ילים  המטי

ומרהיבים ביופיים; צפו בנופים עוצרי 
גבוהות,  פסגות  אל  העפילו  נשימה, 
המכוסות שלג רוב ימות השנה, חצו עמקים 
רחבי ידיים, ראו אגמים רווי מים, נשמו 

אוויר צלול וחייכו חיוך ענק.

רקחנו טיול שכלל מוקדי תיירות, אתרים 
ומקומות בילוי רבים, והעובדים שבו מיעד 

זה רווי חוויות ומאושרים.

אחד ממשתתפי הטיול שכתב לנו, פירט 
בדקדוק רב את רשמיו ממגוון האתרים 
והבילויים, כדי להעביר גם לנו את התחושה 
המעצימה ממכלול החוויות המדהימות 

שעברה הקבוצה בשבוע זה.

"... עברנו  וכך הוא מסכם את מכתבו: 
נופים  שבוע עמוס ומלא חוויות. ראינו 
יפים, אגמים, הרים, מפלים ונהרות. ביקרנו 

האלפים 
המעלפים

תרבות, נופש ופנאי

 גיאורגיה, 
ארץ גיזת הזהב

בערים מעניינות, ערכנו קניות וטעמנו 
מאכלים מקומיים".

"מודים מאד, מעריכים ומוקירים את העמותה 
על העבודה הרבה שהושקעה בגיבוש יעד 
זה, תוך הקפדה על פרטי פרטים, למען 
וההנאה המושלמת של  שביעות רצוננו 

כולנו, כל הכבוד ותודה רבה".

שרון אילון-טובי,
מנהלת העמותה לתרבות נופש ופנאי

תרבות, נופש ופנאי

הזמן כמו לא נגע בה אבל שמחת החיים לא עוזבת קראו והצטרפו למסע בלתי נשכח לפסגת העולם.
אותה. טיול לאחד היעדים המפתיעים של השנה.
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סקנדינביה, 
ביקור ב”גן עדן”

יעד נוסף סומן על המפה, וגם אותו כבשו 
עובדי עיריית תל–אביב-יפו והמרכז הרפואי 
איכילוב - סקנדינביה - “ארצות הוויקינגים”.

יעד חדש זכה לקידום מיוחד שלנו, ואכן 
קבוצה של משתתפים יצאה לטיול ב”גן 
עדן”, שכולו הפתעות וחוויות, מאות איים 
ואלפי אגמים, המון עצים, שטחים עצומים 

ונופים עוצרי נשימה.

סקנדינביה - מדינה יפהפייה, ובה אנשי 
מדע, ספורט, רפואה ושלום. ארץ מלאה 
ערים  מוזיאונים,  בהם:  באתרי תרבות, 
עתיקות, מרחבים ציוריים ואגמים מרהיבים.

בירתם של   - תחילת המסע בשבדיה 
הוויקינגים, והמשכו בנורבגיה.

ביקור מרהיב באוסלו - בארמון, בפרלמנט, 
בבית המשפט העליון, בתיאטרון ובבניין 
העירייה, בו מוענק פרס נובל לשלום לו 

זכו גם מדענים ישראלים. 

טיול בנופים מלאי פיורדים, אגמים, מפלים 
ונהרות, המון מים זורמים, הרים, מרחבים 

ירוקים וכמובן אין ספור קרחונים.

זהו טיול שלא רוצים לפגוש את סופו. והרי 
לנו, הישראלים, לברוח  כל כך מתאים 

מהחום המעיק של חודש אוגוסט בארץ 
למדינות סקנדינביה המקסימות והקרירות.

הקבוצה שבה מטיול זה רוויית חוויות 
והערכה  תודות  מלא  פיהם  ושמחה, 
ההשקעה,  על  במלאכה  ם  סקי לעו
החשיבה והיצירתיות בגיבוש טיול כה 

מוצלח כפי שהיה.

רכבת אווירית 
לרומניה

בעמותה לא נחים. טסים ונוסעים, מטיילים 
ומסיירים, כובשים יעדים חדשים, חוזרים 
ליעדים חביבים ואהובים, ובעיקר לא חדלים 

מלהפתיע ולהנעים את זמנם של העמיתים.

כבשנו את רומניה ב”רכבת אווירית” - יותר 
מ-500 עמיתים נסעו ב-13 מחזורים רצופים 
לביקור, סיור ומנוחה בארץ המעניינת הזאת.

למרות ההפתעה הגדולה ממספר המבקשים 
להשתתף בטיול ליעד זה, עמדנו בצפיות 
ובביקוש הרב, והגדלנו פעם אחר פעם את 
מספר המחזורים, כדי להיענות ולרצות, 

ככל הניתן, את כל העמיתים.

מדברי חכם דני, ראש קבוצה באחד הטיולים:

ועוצרי  מהנופים הפסטורליים  “נהנינו 
הנשימה - צמחייה עבותה וירוקה, מקורות 
מים זורמים, פסגות הרים מושלגים ובתים 
מיוחדים וציוריים, הפזורים בין העמקים 
ובמורדות ההרים... לצד התקדמות לעבר 
הקדמה, ראינו עגלות רתומות לסוסים 
וסחורות, בארות מים,  מובילים אנשים 
גידולים חקלאיים ובעלי חיים משוטטים 

בחצרות הבתים.

היה זה טיול “כוכב” - מדי יום כובשים יעד 
אחר במדינה - ראינו את ברשוב, בראן, רשנוב, 

סיניה, סיביו, פויאנה-ברשוב ופרדיאל.

חלקן ערי ביניים, שטרם הגיעה אליהן 
הציוויליזציה והקדמה, חלקן החלו תהליך 
קדמה לעבר המאה ה-21 וחלקן משופעות 

בטירות מלכותיות, קתדרלות וכנסיות.

שני אתרים הרשימו במיוחד את הקבוצה:

מכרה המלח ב”סלאניק פרחובה” 

המכרה ממוקם בעמק פרחובה, כ-100 
ק”מ מבוקרשט, בירת רומניה, והוא אחד 

מהמכרות הגדולים באירופה.

המכרה נוצר על ידי תושבי עיריית סלאניק 
בחיפושם אחר מלח לשימור הבשר.

המקום הוא אטרקציה תיירותית ייחודית 
חולי  לילדים  חולים  כבית  גם  ומשמש 
אסטמה, שכן שהייה ממושכת במקום, 
מסייעת לריפוי מחלות בדרכי הנשימה, כמו 

ברונכיטיס ודלקת ריאות.

ב-14 האולמות של המכרה ניתן לראות 
פיסול מרשים באבני מלח: פסל טריאנוס, 
הקיסר הרומי שכבש את רומניה, פסלו 
של מיכאי אמינסקו, המשורר הלאומי 
של רומניה, שמת בגיל 39, ושהיה ידוע 

בשנאתו לזרים ובמיוחד ליהודים. 

ארמון העם בבוקרסט 

הבניין העצום, שהוקם בהוראת הרודן 
ניקולאי צ’אוצ’סקו, שליט רומניה בעבר, 

הוא למעשה בניין הפרלמנט.

צ’אוצ’סקו הורה להרוס כ-7,000 בתים 
בכדי לבנות את הארמון השני בגודלו 
בעולם אחרי הפנטגון. כיום משמש הבניין 
בחלקו את מושב הפרלמנט הרומני ומרכז 

ועידה בינלאומי. 

בעמותה דאגו גם לפרק הקולינארי החשוב 
המטבח  ממאכלי  טעמנו  וכך  בטיול, 
הרומני - “צ’ורבה”, “ממליגה” ועוד... חוויה 
מיוחדת נוספת חווינו כאשר יצאנו לטיול 

בעגלות רתומות לסוסים.

המדריך הישראלי, שליווה אותנו בטיול, 
הוסיף רבות להצלחתו, ואנו מודים מאד גם 
על כך לעמותה על הבחירה הכה מוקפדת 
במדריכים - מקצועיותם והידע הרב שלהם, 
כמו התנהגותם האדיבה והנעימה תורמים 

באופן משמעותי ביותר להצלחת הטיול.”

שרון אילון-טובי, 
מנהלת העמותה לתרבות נופש ופנאי

תרבות, נופש ופנאי תרבות, נופש ופנאי

תשכחו מכל הבדיחות על הרומנים וגלו איתנו את רומניה 
הציורית, העתיקה, עשירת הנופים, הטעמים והאתרים.

יעד חדש, עולם חדש. זה המקום להיות בו כדי 
להרגיש מקרוב את יופי הבריאה.
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 1
צוות מקצועי 

ומסור

 9
הלוואות בתנאים 

נוחים במיוחד

 5
מצטרפים חדשים: 

עובדי חברות עירוניות 
ועובדי קרן מחקרים

 2
שירות אישי, אדיב, 

חם ואוהב

 10
90 שנים של מינימום 

סיכון ומקסימום 
 אחריות

 6
דמי ניהול 

נמוכים

 3
העברת כספי קופות 
גמל פרטיות לקופת 

התגמולים

 11
הגנה ביטוחית 
לעמיתי הקופה

 7
מקום שלישי בתשואות 
הקופה מבין כל הקופות 

המפעליות בארץ

 4
מדיניות השקעה 

וניהול כספים שקול, 
מקצועי ואחראי

 8
מספר מסלולי 

השקעה מותאמים 
לעמיתים

תגמולים

קופת התגמולים של עובדי עיריית 
תל–אביב-יפו היא מהטובות בקבוצת 
ההשוואה של הקופות המפעליות 
בארץ, נכון לחציון הראשון של שנת 

.2013

ם  לי התגמו בקופת  ההשקעות 
מבוצעות במגוון רחב של שווקים 
ואפיקי השקעה, עובדה המשיגה 
במציאות  גם  חיוביות  תוצאות 
שאנו  זו  כמו  מורכבת,  כלכלית 

נמצאים בה.

ההשקעות מתבצעות תוך בחינה 
יסודית של השווקים והחברות בהם 
אנו משקיעים, אצל מנהל ההשקעות 

.I.B.I של הקופה - בית ההשקעות

ם  עי משקי ו  אנ ם  י תי כשנ מזה 
השקעות נכבדות בשווקי המניות 
עודף  - פעילות שהניבה  בחו”ל 

תשואה משמעותי לקופה.

תשואות

ממקום 39 למקום 3 בדירוג התשואות 
קופת   - סקטוריאליות  קופות  של 
התגמולים של עובדי עיריית תל–אביב 
מציגה ביצועים מצוינים, הן מבחינת 

תשואה והן מבחינת ניהול סיכונים. 

ההישגים הנאים הם תוצאה של שיתוף 
עובדי  ן  ארגו ן  בי מוצלח  פעולה 
 IBI לחברת  תל–אביב-יפו  עיריית 
ניהול השקעות )אמבן( שקיבלה את 
האחריות על ניהול ההשקעות בקופה.

דייב לובצקי, מנכ”ל IBI ניהול השקעות, 
 מה עוד אפשר לספר על ביצועי הקופה?
ות  סקטוריאלי קופות   48 “מתוך 
פעילות, הקופה של עיריית תל אביב 
נמצאת, כאמור, במקום השלישי, עם 
10.7% בשנה האחרונה  תשואה של 
 9.34% לעומת תשואה ממוצעת של 
של כלל הקופות המפעליות בישראל. 

ל  הו י הנ דמי  את  לכך  ף  סי ו נ אם 
האטרקטיביים לכלל העמיתים בקופה, 
בגופים  המקובלות  הרמות  לעומת 
בתוצאות  שמדובר  הרי  הפרטיים, 

טובות עוד יותר לעמית.”

כיצד הגיעה הקופה להישגים אלה?

“ביום-יום אנחנו עובדים בצורה מאוד 

הרמונית עם צוות הניהול של הקופה, 
והמנכ”ל  בן-גל  רמי  היו”ר  בהובלת 
צביקה שמיר,  והיתרון הגדול של הקופה 

הוא בוועדת ההשקעות שלה.

היא  הקופה  של  וועדת ההשקעות 
זוכה לתרומה  ייחודית בכך שהיא 
בעירייה  בכירים  משמעותית מצד 
בוועדת  ובארגון המתנדבים לכהן 
ומשקיעים  הקופה,  של  ההשקעות 
מזמנם שעות רבות בבחינת השקעות 
וקביעת מדיניות. מדובר בנדבך חשוב 
IBI מקבלת  בהצלחת הקופה, שכן 
הנחיות מוועדת ההשקעות ופועלת 

בשיתוף פעולה מלא עמה.”

איך משיגים תשואה אך לא מתפשרים 
על רמת הסיכון?

“קיימות שתי דרכים להשגת עודף 
תשואה בשוק ההון; אחת היא רכישת 
ואנחנו  יותר,  נכסים מסוכנים רבים 
בפירוש לא שם. הדרך השנייה היא 
הערך  ירות  י נ בבחירת  להתאמץ 

ולהימנע מטעויות. 

ועדת ההשקעות של הקופה הובילה 
ברכישת  למדיניות שמרנית  אותנו 
וכך פסחנו על הסדרי  איגרות חוב, 

אתם  עליהם  )“התספורות”(  החוב 
קוראים בעיתונים. 

מצד שני, קיבלנו חופש פעולה בבחירת 
רבות,  הצלחות  והיו  המניות  רכיב 

בייחוד בהשקעה במניות בחו”ל. 

החשיפה למניות עומדת כיום על 28% 
יחסית, כאשר הקופות  נמוכה  והיא 
הגדולות בשוק חצו את רף ה-33% 

במניות. 

גורם  היא בהחלט  ועדת ההשקעות 
מאזן בעל תרומה חיובית, והיא הובילה 
אותנו לעבוד על איכות ולא על כמות.”

ניהול השקעות   IBI מונית למנכ”ל 
בינואר האחרון - מה השתנה בניהול 

הקופה?

“IBI רצה למרחקים ארוכים ולכן עמי 
 IBI סידי, המנכ”ל שהחלפתי בניהול 
השקעות, נעתר לבקשתנו ונשאר פעיל 
בניהול הקופה, יחד עם ג’רי קוטישטנו, 
מנהל ההשקעות הראשי. מצוות של 
צוות של  להיות  גדלנו  שני אנשים 
שלושה שנותנים שירות לקופה, ולכך 
יש השפעה חיובית על הניהול והאיזון 

שבין הסיכונים וההזדמנויות.”

“קופת התגמולים של 
ארגון העובדים סיימה במקום ה-3 
בין הקופות המפעליות בישראל”. 

ריאיון עם דייב לובצקי,
מנכ”ל IBI ניהול השקעות

שיווקי  2013 התאפיינה במהלך  שנת 
נקטה קופת התגמולים של  בו  מיוחד 
ארגון העובדים. מהלך שמהותו העצמת 
החשיבות ורמת המודעות הפנסיונית של 

עמיתי הקופה. 

המהלך בא לידי ביטוי באופן שונה בכל 
ומקצוע.                                       תפקיד  לכל  ומותאם  מגזר 
כדי להפיץ את הבשורה בקרב כמה שיותר 
עובדים, הרציתי בנושא בפני מגזרים שונים 

במסגרת קורסי המכללה לקידום מקצועי.

בהרצאותיי, הארתי נקודות חשובות ונתתי 
המוצרים  אודות  ומקיף  מפורט  הסבר 
הפנסיונים והביטוחים של עובדי העירייה 
כמו: קופת תגמולים )קופת גמל(, פנסיה 
ביטוח הדדי  צוברת,  פנסיה  תקציבית, 
ניתנו  בנוסף,  אישיות.  תאונות  וביטוח 
הסברים אודות קצבת הפנסיה של העמיתים, 
דמי הניהול, מועד זכאות למשיכות כספים, 
3, מסלולי ההשקעה, אופן קבלת  תיקון 

קצבת הזקנה וכיו”ב. 

בנוסף, יזמנו מפגשים עם יחידות העירייה 
חיובי ארנונה,  השונות: מחשוב, מת”ש, 
פיקוח, מטה מינהל חינוך, הנדסאים, טכנאים 
ועוד. מפגשים נוספים התקיימו במסגרת 
ובפאנל  אנוש  אגף משאבי  קורסים של 
פורשים, בדגש על נושאים כמו: דמי הניהול, 
התשואות ורמות הסיכון הקיימות בתכניות 
הפנסיוניות של עובדי העירייה.                                                            

במהלך הכנסים וההרצאות הועלו ונדונו 
מספר בעיות מרכזיות. הראשונה היא דמי 
הניהול הגבוהים שקופות הגמל הפרטיות 
וקרנות הפנסיה גובות מהמבוטחים. רוב 
עובדי העירייה והעמיתים בקרנות אלו 
שהשיג  מיוחד,  להסדר  מודעים  אינם 
ארגון העובדים, עם שתי קרנות פנסיה - 
הראל ומבטחים. הבעיה השנייה, שהוצפה 
למסלולי  נגעה  ם,  המפגשי במסגרת 
ההשקעה של עובדי העירייה בקופות הגמל 
הפרטיות ובקרנות הפנסיה; התברר שרוב 
העובדים מסכנים את כספם במסלולים 
שאינם תואמים את צרכיהם האישיים.                                                                    

הדגשתי בפני העובדים את נושא גובה 
העירייה  לעובדי  הקבוע  הניהול  דמי 
ואף זימנתי את חלקם לפגישות אישיות 
במטרה לבדוק את הנושא ואת מסלולי 

ההשקעה התואמים את צרכיהם.

2013 היא ללא ספק שנת  לסיכום, שנת 
ההשקעה בפרט ובעמית, והדבר התבטא 
התשואות  על  בשמירה  ידע,  בהקניית 
בתכנון  הכספיים,  וההישגים  הטובות 
הפנסיוני האישי, בשיקוף אופציות לשיפור 
הנכסים הפנסיונים לקראת גיל הפרישה, 

וכך נעשה גם בעתיד. 

פגישה  בתיאום  המעוניינים  עמיתים 
המוצרים  אודות  אישי  הסבר  לקבלת 

הפנסיונים רשאים לפנות אליי בכל עת -

איתי שוקר, עוזר למנכ”ל קופת תגמולים
טלפון: 057-2504929, 03-5210645 

itay@ovdim-tlv.org.il :דוא”ל

שימור לקוחות קופת התגמולים

2013 היא ללא ספק שנת ההשקעה בפרט ובעמית.



הלוואות 
עמותת 

 עזור לעזור

קריטריונים למתן הלוואות:

מבחן  פי  על  יינתן  ההלוואה  גובה 
הכנסה נטו כמפורט:

עד הכנסה של 4,000 ₪ נטו, תינתן   »
הלוואה של 5,000 ₪.

מהכנסה של 4,000 נטו ועד 5,000   »
נטו, תינתן הלוואה של 7,500 ₪.

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

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

להלוואה בגובה 5,000 ₪.

ערבויות:

עמית קבוע בפנסיה תקציבית יחתום   »
על טופס לסילוק הלוואה מקופה 

אישית לפיצויים ותגמולים. 
עמית קבוע בפנסיה צוברת יחתים   »

שטר חוב.
גמלאי - יחתים ערב על שטח חוב.   »
על הערב להתלוות ללווה בעת הגשת 
זהות  בתעודת  ולהצטייד  הבקשה 

ותלוש משכורת. 

תקופת החזר ההלוואה תהיה בין
12 ל-24 חודשים.

שיעורי הריביות בהלוואות 
עמותת “עזור לעזור”:

הלוואות עד 5,000 ₪ יחויבו בריבית   »
פריים 0%, כלומר 4.50%.

יחויבו   ₪  5,000 מעל  הלוואות   »
בריבית פריים + 0.5%, כלומר 5.0%.

יחויבו   ₪ 10,000 הלוואות מעל   »
בריבית פריים + 1%, כלומר 5.50%. 

הלוואות שהחזרתם מעל 24 חודשים   »
יחויבו בריבית פריים + 1%, כלומר 

 .5.50%

לעזור”  “עזור  לצד הנהלת עמותת 
פועלת ועדה סוציאלית, בה חברים 
נציגי העובדים, נציגי גמלאים ועובדי 
רווחה. כל עמית רשאי להגיש בקשה 
חריגה.  להלוואה  או  למענק   בכתב 
את  שוקלת  הסוציאלית  ועדה  הו
בקשות העמיתים, בהתאם לשיקוליה 
המקצועיים, ובהתאם לסמכות שניתנה 

לה בתקנות העמותה. 

מענק או אישור הלוואה חריגה ניתנים 
בנסיבות מיוחדות כגון: 

הוצאות רפואיות חריגות, צורך בציוד 
הכרחי לבית העמית, צורך בשיפוץ 
חריגים,  נזקים  עקב  העמית  בבית 
צורך בטיפולי שיניים חריגים וצורך 
לסיוע לבני משפחה של חולים כרוניים 

להוצאה חריגה וחד פעמית. 

קבלת קהל בעמותת 
“עזור לעזור”:

בימים ראשון ורביעי 
בין השעות 08:30 - 15:30

בימים שני וחמישי
בין השעות 08:30 - 13:30

בימי שלישי אין קבלת קהל

אחראית ההלוואות בעמותת 
“עזור לעזור” היא שרה ארואס 

בטלפון: 03-5210612

אפשר להגיש בקשות להלוואות 
המידע  קיוסק  באמצעות  גם 

העירוני בפורטל אביב.

גם  “עזור לעזור” מעניקה  עמותת 
סיוע בשיכון בבתי אבות של “משען” 

בחולון ובנאות אפקה:

לעמותה מספר חדרים בבתי האבות 
מהסכום   60% הינם  הכניסה  ודמי 

הנקבע על ידי “משען”. 

עיתון ארגון העובדים | עמ’ 41עיתון ארגון העובדים | עמ’ 40

מגיע לך גם 
ליהנות ומהטוב 

ביותר !
מפעלי תרבות מגישים לך את כל ההצגות, 

המופעים והאטרקציות במחירים מיוחדים

מחירמקוםשעהיוםתאריךשם ההצגה

70 ₪בית ליסין20:30א’15/09/13חברות הכי טובות
70 ₪בית ליסין21:00מוצ”ש21/09/13משאלה אחת ימינה

70 ₪מוזיאון א”י רמת אביב20:30ג’17/09/13האמת
אולם - 90 ₪ | יציע - 70 ₪בית ליסין20:30א’23/09/13עובד בשביל שניים

אולם - 55 ₪ | יציע - 40 ₪בית ליסין10:30ג’24/09/13כטוב בעיניכם
60 ₪מוזיאון א”י רמת אביב21:00ה’26/09/13רוחלה מתחתנת

90 ₪בית ליסין20:30א’29/09/13עובד בשביל שניים

הצגות - בית ליסין

הצגות ילדים

מחירמקוםשעהיוםתאריךשם ההצגה
אולם - 55 ₪ | יציע - 40 ₪בית ליסין16:00א’22/09/13הקוסם מארץ עוץ

אולם - 55 ₪בית ליסין10:30ב’23/09/13פינוקיו
אולם - 129 ₪ | יציע - 69 ₪היכל נוקיה10:30ד’25/09/13דיסני על הקרח



מחירמקוםשם האטרקציה
כניסה - 65 ₪ | כניסה וארוחה - 99 ₪עמק ירמוך, דרומית לרמת הגולןחמת גדר
 63 ₪ יום חול )א’-ה’(געש - שפייםחמי געש

 125 ₪ חול + צהריים
 73 ₪ שבתות וחגים

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

 כניסה ביום חול - 63 ₪חמי יואב
כניסה בשבת - 73 ₪

59 ₪ לכרטיס. ילד מגיל 3 מחוייב חולוןימית 2000
בכרטיס | 537 ₪  לכרטיסיה ל-10 

כניסות
59 ₪ לכרטיסשדרות רוקח, גני יהושועמימדיון
54 ₪ לכרטיסקיבוץ שפייםשפיים

47 ₪ לכרטיסקיבוץ נחשונים, ליד ראש העיןנחשונית
41 ₪ לכרטיסכנרתלונה גל

510 ₪ לכרטיסיהבית דני, נווה עופר, נווה גולןכרטיסיה לבריכה עם 25 כניסות
200 ₪ לשובר הכולל עיסוי של 40 הדר יוסף, תל–אביבשוברים לארמון החמאם

דקות + ארוחה או חמאם טורקי במשך 
20 דקות

25 ₪ לשובר אחדסניפי יס פלאנט ורב חן ברחבי הארץשוברים לסרט
שובר לארוחת בוקר זוגית במגוון 

בתי קפה
68 ₪ לשובר זוגיסניפי קפה קפה/יטבתה/לחם ארז

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

רשתות ביגוד ומסעדות
85 ₪ לשובר שערכו 100 ₪קסטרו, אדידס, גלי, סטימצקי ועוד

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

45 ₪ 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
68 ₪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 ₪אילתהמצפה התת ימי

ילד- 73 ₪  | מבוגר - 91 ₪אילתהמצפה התת ימי + אושינריום
 ילד )מגיל 3 עד 12( - 36 ₪אילתאייס ספייס

מבוגר- 41 ₪

מחירמקוםשם האטרקציה
42 ₪אילתנייטמר

40 ₪טבריהחמי טבריה
39 ₪בית שאןגן גורו

46 ₪קיבוץ נחשוןמיני ישראל
38 ₪ירושליםמעלית הזמן

כרטיס לקייקי הגושרים/כפר בלום/
דג על הדן

משפחתי - 53 ₪ לכרטיסצפון הארץ
אתגרי -  77 ₪ לכרטיס
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מחירמקוםשעהיוםתאריךשם המופע
149 ₪רידינג 20:303יום שבת5/10/13מה זאת אהבה

109 ₪רדינג 22:003יום ב’7/10/13מרגול וזהבה בן
אולם - 420 ₪ היכל נוקיה20:30יום ה’10/10/13 חוזה פליסיאנו

יציע - 340 ₪
 1/11/13 סיפור הפרברים

 4/11/13
יום ו’
יום ב’

 21:00
20:00

 המשכן לאמנויות הבמה 
בית האופרה 

אולם - 340 ₪ 
יציע - 160 ₪

 14/11/13שירי מימון ושמעון בוסקילה
15/11/13

יום ה’           
יום ו’

149 ₪רדינג 22:003

אטרקציות

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 )עינב(, 03-5210633 )דנית( | פקס: 03-5275689 | אתר



www.ovdim-tlv.org.il


