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עובדות ועובדים יקרים,

מייחלים	 וכולנו	 החלה,	 חדשה	 עברית	 שנה	
מדובר	 מאתנו	 אחד	 כל	 עבור	 לברכותיה.	
לומר	 יכול	 אני	 אבל	 שונה,	 מעט	 במשמעות	
לכם	בוודאות	במה	כבר	התברכנו	כולנו	-	עובדי	

עיריית	תל	אביב-	יפו	והמרכז	הרפואי.

התברכנו	להיות	חלק	מארגון	איכותי,	שמקדם	
תרבות	ארגונית	המפתחת	ומטפחת	את	עובדיו,	

ללא	הפסקה.	
וחזק,	 יציב	 עבודה	 במקום	 לעבוד	 התברכנו	
ואישי,	 תעסוקתי	 ביטחון	 לעובדיו	 שמעניק	
מציע	להם	אתגרים	מקצועיים	ומסלולי	קידום.	
תנאי	 לנו	 המספק	 עבודה	 במקום	 התברכנו	
במשק	 מהטובים	 ורווחה	 עבודה	 העסקה,	

הישראלי.	
התברכנו	לעבוד	במקום	עבודה	מבוקש	מאוד	
המגזרים	 המקצועות,	 מכל	 עובדים	 ידי	 על	

והתפקידים.	
עליה	 שאין	 בהצלחה	 חלק	 לקחת	 התברכנו	
גם	 רבים	 ובתחומים	 הלאומית	 ברמה	 עוררין,	

ברמה	הבינלאומית.

במציאות	התעסוקתית	כיום	זה	רחוק	מלהיות	
מובן	מאליו.	עלינו	להכיר	בכך	ולהוקיר	על	כך	
והעיר	 בדיוק	כשם	שהעירייה	 ביומו,	 יום	 מדי	
לאיכות	 תרומתכם	 את	 ומוקירות	 מכירות	
השירות	העירוני	ולהישגי	העיר.	אין	ספק	שיש	

לכל	אחד	ואחת	מכם	זכויות	רבות	בכך.

מילים	אלה,	על	הכרה	והוקרה	נכתבות	בהקשר	
אחד,	והמחשבות	נודדות	אל	הקשר	אחר	-	אל	
מי	שהיה	חבר	ושותף	אמיתי	לדרך,	אל	בועז	
סולמי	זכרונו	לברכה.	אני	בוחר	להזכיר	את	בועז	
בדבריי	אליכם	כאן,	כיוון	שבועז	היה	איש	של	
אתגרים	ומשימות,	שבוצעו	במקצועיות,	בחכמה	
ובצניעות.	בועז	עזר,	תמך	ועודד	תמיד	מתוך	
למטרה.	 מסירות	 ומתוך	 לאדם	 גדולה	 אהבה	
נוכחותו	ודרכו	המיוחדת	יישארו	לעד	חקוקות	

בלב	כולנו.

עיריית	תל	אביב-יפו	היא	יותר	ממקום	עבודה,	
היא	משפחה,	וכל	אחד	מכם	הוא	חלק	חשוב	
וחשוב	 חיוני	 חלק	 הוא	 מכם	 אחד	 כל	 ממנה.	
בפאזל	הענק	הזה,	האחראי	למיצובה	של	העירייה	
כגוף	מוביל,	ולשגשוגה	של	העיר	בתחומים	רבים	
כל	כך.	זו	דרך	שבהמשכה	מצפים	לנו	עוד	אתגרים	

והישגים	רבים	גם	בעתיד.

אני	מודה	לכם	על	ההשקעה	והעבודה	האיכותית	
בתפקידו,	 אחד	 כל	 עושים,	 והמסורה	שאתם	
טובה	 שנה	 ולמשפחותיכם	 לכם	 ומאחל	

ומאושרת!

שלכם, 
רמי בן-גל, עו"ד

יו"ר ארגון העובדים

דבר היו"ר



שערים 2015 ספטמבר4

"רוחות נשקו את פני הים
ויום נוסף של קיץ תם

וטעם מלח משכר את כל החוף
ודוגיות שוב נקשרות, אל קצות המזחים

וזה סימן שבא לקיץ סוף.

והאופנה אט משתנה, ממש כדרך העונה
מן זמן מוזר כזה, בין קיץ ובין סתיו
ורוח החמסין נדם, שותק כמו נכלם

וזה סימן שבא לקיץ סוף." )יוסי בכר(

עם	שנה	חדשה	בפתח,	עונה	חדשה	שקרבה	ובאה	ואופנה	חדשה	כמאמר	השיר,	
אנו	מתכבדים	להגיש	לכם	גיליון	חדש	של	עיתון	'שערים'.

כמיטב	המסורת,	גיליון	חגיגי	זה	יוצא	לאור	בד	בבד	עם	חגי	תשרי,	וכתמיד	
אנו	נרגשים	לפרסם	הודעות	משמחות	על	שיפורים	צפויים	בתנאי	העבודה,	
לדווח	על	תכניות	ארגוניות	עתידיות,	לעדכן	בשינויים	צפויים	הנוגעים	לשכר	
ולהכיר	מקרוב	מנהלים	 ועל	הישגיהם	 פועלם	 לפרגן	לעמיתים	על	 ולזכויות,	

בעירייה	ובמרכז	הרפואי.
הפעם	תקבלו	ממקור	ראשון	ראיון	בלעדי	עם	המנהל	הפורש	של	איכילוב,	פרופ' 
דורית אלטשולר,	מנהלת	המינהל	לשירותים	 ברבש,	תפגשו	מקרוב	את	 גבי 
חברתיים,	תגלו	כמה	דברים	שלא	ידעתם	על	אגף	החניה,	תפרגנו	לרונית בן 
דוד,	מנהלת	המחלקה	לחינוך	מיוחד	–	מצטיינת	הסתדרות	המעו"ף,	תתעדכנו	
בתכניות	להקמת	מינהל	קהילה	חדש	בעירייה	ובתכניות	להקמת	בניין	עירייה	
חדש	נוסף.	וכמובן	שלכל	אלה	ועוד	מצטרפות	ידיעות	על	כל	מה	שחשוב	לכם	
לדעת:	הקדמת	תשלום	השכר,	פסיקה	חדשה	הקשורה	ליחסי	עובד	–	מעביד,	

סיום	הביטוח	הסיעודי,	תגמולים,	הצגות,	טיולים	וקורסים	חדשים.

דבר המערכת

חברי המערכת

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

ליווי	מקצועי,	עריכה	וכתיבה: בטי פטילון 
עורכי	משנה	וכתבים: קובי אשכנזי, מירי רפאל, ענבר סרפר-

וסרהולץ, צביקה שמיר, שרון אילון-טובי, דלית גבאי
עיצוב	גרפי: סטודיו "צוות הפקות" 03-5616250

קריאה מהנה ושנה מוצלחת ופוריה!
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עובדות ועובדים יקרים,

מילים	אלה	מגיעות	אליכם	בימי	חגי	תשרי	-	תקופה	
חגיגית	ומרוממת	נפש.	תקופה	שבה	כולנו	מתמלאים	
אנו	 בהם	 ימים	 החדשה,	 לשנה	 ותכניות	 תקוות	
הם	 אלו	 לחברים.	 ומוחלים	 חטאים	 על	 מכפרים	
ימים	שבמהלכם	אנו	מדלגים	מהרמת	כוסית	להרמת	
כוסית,	מחליפים	דברי	ברכה,	יושבים	סביב	שולחן	
ערוך	ונהנים	מאווירת	חג	נעימה	עם	עמיתים	ועם	

בני	משפחה.	

לחשוב,	 שלא	 יכולה	 לא	 אני	 אלו,	 ברגעים	 דווקא	
בכאב	ובגעגוע,	על	מי	שהיה	חבר	ומשענת	עבורי,	
עבור	חבריי	בהנהלת	ארגון	העובדים	ועבור	הרבה	
בטרם	 עוד	 ז"ל.	 סולמי	 בועז	 	- העירייה	 מעובדי	
ושוחחנו	 לקפה	 להיפגש	 ביקש	 לתפקידי,	 נכנסתי	
ארוכות.	לא	על	עבודה,	לא	על	אסטרטגיה,	לא	על	
שיתופי	פעולה,	אלא	על	החיים.	עוד	בעודי	מבולבלת	
וקצת	מבוהלת	מהתפקיד	החדש	ומהשינוי	המקצועי	
שעשיתי,	ידעתי	שאם	בועז	באזור	אין	לי	מה	לדאוג.	
הוא	היה	אוזן	קשבת,	מנחה,	מרגיע,	משתף	ותמיד	
נותן	עצות	חכמות.	האובדן	קשה	וחסרונו	מורגש	כל	
הזמן.	למשפחתו,	לחבריו,	לכל	מי	שזכה	ונקרה	בדרכו.	

טמונה	 האובדן	 שבחוויית	 כזה	 הוא	 החיים	 טבע	
גם	תזכורת,	אשר	מכוונת	אל	הממשיכים	בחייהם.	
את	 להעריך	 חדש,	 יום	 מכל	 ליהנות	 לנו	 מזכירה	
להוקיר	 מאליהם,	 והמובנים	 הפשוטים	 הדברים	
ולהודות	על	כל	מה	שזכינו	לו,	על	כל	מה	שהספקנו	

לחוות,	ללמוד,	להכיר.	

אני	 העובדים	 בארגון	 וכמנהלת	 כאישה	 כאדם,	
מחוברת	אליכם,	עובדות	ועובדים,	ושואפת	לעשות	
חייכם	 את	 להיטיב	 כדי	 ובסמכותי	 שביכולתי	 כל	
המקצועיים	ואת	חייכם	האישיים.	מבחינתנו	כאשר	
מקום	העבודה	מחבק	אתכם	הוא	מכבד	אתכם	הן	
כעובדים	והן	כבני	אדם.	זה	האיזון	שעומד	בבסיס	

מהותו	ופעולתו	של	ארגון	העובדים.

אנו	פועלים	ללא	לאות	לטובת	שיפור	תנאי	העבודה,	
שדרוג	תנאי	העסקה,	הרחבת	אפשרויות	הקידום	
ושמירה	על	הזכויות	הסוציאליות	שלכם,	ולצד	כל	זה	
לאפשר	איזון	בין	עבודה	ופנאי,	שילוב	מופעי	אמנות	
במגוון	תחומים	 ותרבות	בשגרת	החיים,	העשרה	

והנאה	משפחתית	בטיולים	ואטרקציות	שונות.

אסיים	בציטוט	מפי	הרב	מנחם	מנדל	מקוצ'ק:	"אדם	
הוא	אדם	ומלאך	הוא	מלאך,	ואם	ירצה	האדם,	יוכל	
רק	 נבראה	 בראשית	 כי	 ממלאך,	 יותר	 אף	 להיות	

הראשית,	ואילו	כל	השאר,	הותר	לו,	לאדם".	

שמרו	על	עצמכם	ועל	יקיריכם	וצאו	לחופשת	החגים	
ברוגע	ובכייף.

שנה טובה ומתוקה, 
שלכם,

אורנה אבידן
מזכ"לית ארגון העובדים 

דבר המזכ"לית
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אירוע יום האישה 2015

כל	מי	שהשתתפה	באירוע	יום	האישה	של	ארגון	העובדים	ודאי	שמה	לב	
בהנהלת	 אנחנו,	 ואכן,	 שישנן.	 המורכבות	 ההפקות	 באחת	 לכך	שמדובר	
מסתיים	 שבו	 מהרגע	 האירוע	 את	 לארגן	 מתחילים	 העובדים,	 ארגון	
יהיה	 מה	 המרכזיים?	 האמנים	 יהיו	 מי	 יתקיים?	 היכן	 הקודם.	 האירוע	
הקונספט?	אלו	הן	מקצת	השאלות	שהנהלת	ארגון	העובדים	מחפשת	להן	
תשובות	ייחודיות	ומקוריות	מידי	שנה.	אירוע	יום	האישה	2015	התקיים,	
כמיטב	המסורת,	בחודש	מאי.	השנה	בחרנו	לוקיישן	חדש	–מרכז	הספורט	
בתוך	 התקיים	 עצמו	 האירוע	 התערוכה.	 בגני	 שנפתח	 החדש,	 העירוני	
שברחבת	 המוצל	 באזור	 נערכה	 החגיגית	 הפנים	 וקבלת	 הממוזג	 האולם	
שאותו	 הערב,	 של	 האמנותי	 חלקו	 ומגוון.	 עשיר	 כיבוד	 וכללה	 הכניסה,	
הנחה	הקומיקאי,	דודו ארז,	נפתח	בהופעת	סטנד	אפ	של	האחד	והיחיד,	
אדיר מילר,	שהביא	לבמה	איכויות	של	וירטואוז	אמיתי,	מאלתר	ומחונן!	

אדיר	הצחיק	את	הקהל	וחימם	אותו	לקראת	המשך	הערב.
שלב	הברכות	נפתח	בסרטון	אנימציה	מדהים,	שהופק	במיוחד	לערב	זה,	
והציג	מקרוב	את	פועלו	של	ארגון	העובדים	ומוסדותיו.	רמי בן-גל,	יו"ר	
ארגון	העובדים,	היה	ראשון	הנואמים	ובמהלך	נאומו	נפרד	מיו"ר	פורום	
ומינה	 המאורע	 את	 ניצל	 רמי	 לגמלאות.	 שיצאה	 גוטפלד,	 שרה  הנשים,	
לפעול	 למטרה	 לו	 שם	 הפורום	 החדשה.	 הפורום	 ליו"ר	 בוסי,	 חיה  את,	
למען	עובדות	העירייה	ולתת	מענה	בתחומי	עניין	שונים:	תרבות,	אמנות,	
יצירה,	אקסטרים	ובמיוחד	העצמת	נשים,	שמשמעותה	היא	הצבת	נשים	

במקום	ראוי,	דומיננטי	ומשפיע.
חיה	עלתה	לבמה,	נרגשת	מהמינוי,	ופרסה	את	החזון	שלה	למציאות	בה	

ומגיעות	לתפקידים	בשדרה	 ויזמות,	מטפסות	 יותר	נשים	מגלות	תעוזה	
הניהולית.

חיה	סיפרה	על	עצמה,	מאז	הגיעה	לעירייה,	לפני	23	שנים,	התחילה	את	
עבודתה	כמזכירת	בית	ספר	ובהמשך	נבחרה	לתפקיד	יו"ר	ועד	מזכירות	

ולאחר	מכן	גם	כחברה	בפורום	נשים.
בשנתיים	האחרונות	חיה	מכהנת	כמנהלת	תחום	שירותים	מנהליים.	לאורך	
כל	השנים	עבדה	בסביבת	נשים	והנהיגה	אותן,שילבה	בחייה	המקצועיים	
כישורים	שרכשה	מתוך	ניסיון	החיים	האישי	שלה,	הן	בעבודה	והן	בבית,	

כאמא	לארבע	בנות	מקסימות.
מקצועית	 פעילות	 לגיבוש	 נמרצות	 חיה	 פועלת	 לתפקיד,	 כניסתה	 עם	
ופעילות	פנאי	של	העובדות,	ובימים	אלה	היא	שוקדת,	עם	נשות	פורום	
הנשים	ובחסות	המכללה	לקידום	מקצועי,	על	תכניות	ופעילויות	לקידומן	

של	העובדות.
חיכה	 דבריו	 ובתום	 מנכ"ל	העירייה,	 לייבה,	 מנחם  היה	 הנואמים	 אחרון	
מופלאים	 יוצרים	 שני	 שילב	 אשר	 ייחודי	 מוסיקלי	 ערב	 העירייה	 לנשות	
את	 ואירח	 ומקפיץ,	 אנרגטי	 ים-תיכוני	 פופ	 מופע	 שנתן	 אדם,	 עומר  	-
מירי מסיקה	השחקנית	והזמרת,	אשר	שרה	עמו	מספר	דואטים	ולאחר	
והמשיך	 לבמה	 אדם  עומר  חזר	 שלאחריה	 כמובן	 לבדה.	 המשיכה	 מכן	
להרקיד	את	עובדות	העירייה	שהיו	משולהבות	מהערב	כולו	ומההופעה	

האנרגטית.

ענבר סרפר-וסרהולץ - מנהלת מכללת ארגון העובדים

היום הזה כולו שלך

חגיגות יום האישה של ארגון העובדים היו מאז ומתמיד סיבה לחגיגות פרגון והוקרת תודה לעובדות העירייה. 
העירייה  עובדות  לאלפי  ושמחה  גדולה  חגיגה  להפיק  מידי שנה,  העובדים, משתדלים מאוד,  בארגון  אנו  לכן, 

והמרכז הרפואי 'איכילוב', אשר עובדות במסירות כל השנה.

עובדות וחוגגות
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אירוע יום האישה 2015

המתנה שווה את ההמתנה 
והמרכז  העירייה  לעובדות  האישה  יום  מתנת 
ניכר,  הרפואי איכילוב, מחולקת השנה באיחור 
עקב סיבות טכניות שאינן תלויות בנו, אולם היה 

שווה להמתין...

אנו	מקבלות	השנה	שי	מדהים	-	זוג	כריות	לטקס	של	חברת	'כיתן'.	

הליך	בחירת	השי	היה	ארוך	ומורכב	כתמיד.	הוגש	לנו	מגוון	רחב	
בדרך	 וההתלבטות	 שונות,	 מחברות	 ודוגמאות	 הצעות	 של	 מאוד	

להכרעה	הייתה	קשה	מתמיד.	

בעירייה,	 השונות	 מהיחידות	 ומסורות,	 יקרות	 עובדות	 של	 צוות	
סייעו	בידי	בתהליך	הבחירה,	וזו	ההזדמנות	להודות	להן	על	תרומתן.

רמי בן-גל,	יו"ר	הארגון,	כמו	תמיד,	ברגישות,	בהערכה	ובפרגון	גדול	
כלפינו,	העובדות,	נתן	לי	את	'האור	הירוק'	והגדיל	את	התקציב	כדי	
שניתן	יהיה	לרכוש	לכל	עובדת,	לא	כרית	אחת,	אלא	זוג	כריות.

בנות	יקרות,	זה	לא	עניין	של	מה	בכך,	אני	רואה	בכך	את	הערכתו	
העצומה	של	רמי	לעבודתנו	המסורה,	הקשה	והמקצועית	ואני	בטוחה	
שכל	עובדות	העירייה	חשות	כמוני.	זה	המקום	להודות	לרמי	על	כך,	

בשם	כל	אחת	ואחת	מאתנו.	

אין	ספק	שכולנו	נהנה	מהמתנה	הראויה,	המפנקת	והנהדרת	שקיבלנו.

מירי רפאל - עוזרת בכירה ליו”ר הארגון

עובדות ומתכנסות

יחד למען העובדות

מירי רפאל
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יחד בשבילך

היה זה אחד המאבקים הצודקים והראויים ביותר בתולדות שוק העבודה הישראלי, שפרץ כדי להיטיב עם יותר מ- 
400 אלף עובדי קבלן המועסקים כיום במגוון סקטורים. אלפי מפגינים תומכים ויו"ר הסתדרות אחד נחוש הצליחו 

להביא בשורה של שוויון ותקווה למשפחות רבות בישראל.

נאבקים למען עובדי הקבלן

העסקתם	 ותנאי	 הקבלן	 עובדי	 זכויות	 נושא	
בישראל	עומד	על	הפרק	זה	זמן	רב.	ההסתדרות	
החזיקה	בסכסוך	עבודה	כללי	במשק,	שאפשר	לה	
השבתה	של	גופים	ושירותים	חיוניים	רבים,	מאז	
נובמבר	2014.	זה	גם	היה	הנושא	בגינו	השביתה	
יו"ר	 של	 בתקופתו	 פרצה,	 האחרונה	 הכללית	

ההסתדרות	הקודם,	עופר עיני.

שנים	 מספר	 שבתוך	 העסקה,	 במתכונת	 מדובר	
עובדים	 קיפחה	 אשר	 בישראל,	 לתופעה	 הפכה	
רבים,	באופן	שלא	ניתן	היה	להתעלם	ממנו	עוד.	
השוואה	בין	עובד	שכיר	לעובד	קבלן,	המועסקים	
ומביכה;	 "כתף	אל	כתף",	מציגה	תמונה	מבישה	
כמו	קרן	השתלמות	 בעוד	השכיר	מקבל	הטבות	
והפרשות	לקופות	גמל,	שמוסיפות	לחשבון	הבנק	
בשנה	 חופשה	 ימי	 	24 בשנה,	 שקלים	 אלפי	 שלו	
ועוד,	מקבל	עובד	הקבלן,	לעומתו,	10	ימי	חופשה	
בשנה	בלבד	ולא	מקבל	אף	תוספת	לשכרו.	נוסיף	
נהנה	 ממנה	 התעסוקתית,	 היציבות	 את	 כך	 על	
המשמעויות,	 כל	 על	 הוותק	 צבירת	 את	 השכיר,	
בזמן	 בשכר,	 ולעליה	 לקידום	 האפשרות	 את	
נהפוך	הוא,	 שלעובד	הקבלן	אין	דבר	מכל	אלה.	
נחותים,	 סוציאליים	 תנאים	 עם	 להתמודד	 עליו	
פיטורים,	 וחרב	 תכופים	 ושינויים	 מעברים	

המונפת	תמידית	מעל	לראשו.

גם	 הקבלן	 עובדי	 נאלצים	 בכך,	 די	 לא	 כאילו	
להתמודד	עם	תחושות	קשות	של	חוסר	שייכות	
מול	 שוויון	 וחוסר	 ניכור	 העבודה,	 למקום	
בניגוד	 כי	 לציין,	 חשוב	 ועמיתיהם.	 מעסיקיהם	
או	 ניקיון	 בעובדי	 מדובר	 לא	 הרווחת,	 לדעה	
של	 מאוד	 רחבה	 בקשת	 אלא	 בלבד,	 אבטחה	

ואנשי	 במהנדסים	 החל	 מבוקשים	 מקצועות	
מחשבים,	דרך	עובדים	סוציאליים	ואנשי	חינוך,	

וכלה	ברופאים	ואחיות.

בתפקידו	 מכהן	 ניסנקורן,	 אבי  ההסתדרות,	 יו"ר	
מ-	1	ביוני	2014,	בזמן	הקצר	הזה	הצליח	לזקוף	
את	 המקדמים	 משמעותיים,	 הישגים	 לזכותו	
משנתו	החברתית	ונושאים	בשורה	למאות	אלפי	
החתמת	 הוא	 שבהם	 הראשון	 במשק.	 עובדים	
בעלי	 עובדים	 להעסקת	 הרחבה	 צו	 על	 האוצר	
מוגבלויות,	המחייב	כל	מקום	עבודה,	המונה	יותר	
מ-	100	עובדים,	להעסיק	בעלי	מוגבלות	בשיעור	
של	3%	מכלל	העובדים.	ההישג	השני	הוא	העלאת	
שכר	המינימום	מ-	4,300	ל-	5,300	שקל	בחודש	
פעימות	 בשלוש	 מלאה,	 במשרה	 לעובד	 ברוטו	
תוצאותיו	 הוא	 השלישי	 ההישג	 	.2017 סוף	 עד	
של	המאבק	המדובר,	למען	זכויותיהם	של	עובדי	

הקבלן.

במסיבת	 	,2015 יולי	 של	 הראשון	 בשבוע	
עיתונאים	שכינסה	ההסתדרות	עקב	מבוי	סתום	
הכריז	 האוצר,	 משרד	 מול	 בדיוניה	 הגיעה	 אליו	
	22 מ-	 המשק	 של	 כללית	 השבתה	 על	 ניסנקורן	
כי	 משמעי,	 חד	 באופן	 הבהיר,	 בדבריו	 ביולי.	
המאבק	יהיה	חסר	פשרות	ולא	יסתיים	עד	אשר	

תושג	פריצת	דרך	אמיתית	בעניין.

הפקודה,	 ליום	 כהערכות	 מכן,	 לאחר	 שבועיים	
בתל		 התרבות	 כיכר	 ברחבת	 ההסתדרות	 כינסה	
אלפי	 הקבלן.	 עובדי	 תופעת	 נגד	 הפגנה	 אביב	
אנשים,	בהם	עובדי	הסתדרות,	פעילים	חברתיים,	
עובדי	קבלן	וחברי	ועדי	עובדים	מכל	רחבי	הארץ	

גם	 ביניהם	 במאבק,	 תמיכתם	 את	 להביע	 הגיעו	
ארגון	 ונציגי	 תל-אביב-יפו	 עיריית	 עובדי	 	300

העובדים.

יו"ר	 אמר	 חברתי,	 לצדק	 המפגינים	 קריאות	 בין	
במדינת	 צודקת	 הכי	 השביתה	 "זו	 ההסתדרות:	
את	 הקבלן	 לעובדי	 נחזיר	 הקמתה.	 מאז	 ישראל	

הכבוד	שלהם.	נביא	לשינוי	אמיתי".

יום	לפני	מועדה	הנקוב	של	השביתה	המתוכננת	
הגיעה	פריצת	הדרך	המיוחלת.	לפי	ההסכמות	בין	
הצדדים	כ-	15	אלף	עובדי	קבלן	מהמגזר	הציבורי	
ייקלטו	להעסקה	ישירה,	בהם	עובדי	חינוך,	עובדי	
ועוד.	 סוציאליים	 עובדים	 הבריאות,	 מערכת	
בנוסף	לכך,	סוכם,	כי	ישופרו	תנאי	העסקתם	של	

כ-	40	אלף	עובדים.

צו	 ייחתם	 כי	 עוד	 מעלה	 ההסכמות	 פירוט	
הסוציאליים,	 העובדים	 כל	 על	 שיחול	 הרחבה,	
באופן	 המדינה,	 ידי	 על	 מתוקצבת	 שהעסקתם	
עובדים	 לתנאי	 העסקתם	 תנאי	 את	 שישווה	
'קרב'	 קרן	 עובדי	 ובמדינה.	 בעיריות	 סוציאליים	
יעברו	לעבודה	במתכונת	של	12	חודשים	בשנה	
ותנאי	העסקתם	ישופרו	בכך	שתפתח	להם	קרן	
לפנסיה	 הפרשות	 עבורם	 יופרשו	 השתלמות,	
בשירות	 כמקובל	 הבראה	 דמי	 להם	 וישולמו	
יועברו	 ומעלה	 	25% בהיקף	 עובדים	 המדינה.	
חודשי.	 בשכר	 להעסקה	 שעתי	 בשכר	 מהעסקה	
החינוך	 במוסדות	 וניקיון	 לעובדי	שמירה	 באשר	
הוסכם	כי	יועסקו	12	חודשים	בשנה,	וכן	יבוצע	
תיקון	בתקנות	חובת	המכרזים	שיאסור	על	קבלן	
ניקיון,	הסעדה	או	שמירה,	שקיבל	ציון	נמוך	בשל	

נציגי הארגון בהפגנת התמיכה
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הגדלת השי לחגים 

העלאת  של  הראשונה  הפעימה  לתוקפה  תיכנס  באפריל,   1 מחר, 
 2017 סוף  עד  4,650 שקל.  על  יעמוד  שהוא  כך  המינימום,  שכר 

יטפס השכר ל- 5,300 שקל – עלייה של רבע מגובהו הנוכחי
ד',	 )יום	 ממחר	 החל	 ההסתדרות,	 שהובילה	 החברתי	 השינוי	 בעקבות	
שכר	 העלאת	 בהליך	 הראשונה	 הפעימה	 לתוקפה	 תיכנס	 באפריל(	 	1

המינימום	בישראל,	והוא	יעמוד	על	4,650	שקל	-	עלייה	של	350	שקל.

יעלה	שכר	המינימום	 אז	 	, 	2016 באוגוסט	 	1- ב	 	הפעימה	השנייה	תחול	
ל	-4,825	שקל.	הפעימה	השלישית	מתוכננת	ל-	1	בינואר	2017	,	אז	צפוי	
לעלות	שכר	המינימום	ל-	5,000	שקל.	פעימה	רביעית,	עליה	הודיעה	אמש	
העסקיים	 הארגונים	 נשיאות	 עם	 להסכמות	 שהגיעה	 לאחר	 ההסתדרות	
אז	 	, 	2017 בדצמבר	 	1 ב-	 לתוקף	 תיכנס	 התעשיינים,	 התאחדות	 ונשיא	

יעלה	שכר	המינימום	ל	-5,300	שקל.

ההסתדרות,	כארגון	החברתי	הגדול	ביותר	בישראל,	לא	תפסיק	להילחם	
ולפעול	יחד	למען	הציבור	במדינה,	לצמצום	הפערים	החברתיים	ולהעלאת	

רמת	השוויון	בחברה.

המדינה	 למכרזי	 לגשת	 עובדים,	 זכויות	 הפרת	
לתקופה	שתוגדר	בתקנות.	עוד	הוסכם	כי	עובדי	
מוקדי	הקליטה	ליוצאי	אתיופיה	יועסקו	ישירות	
ביחידת	 ומשפטנים	 ידי	הרשויות	המקומיות	 על	
ישירה	 להעסקה	 ייקלטו	 הכללי	 האפוטרופוס	
המידע	 מרכז	 עובדי	 גם	 	.2017-2016 במהלך	
ההסכמות,	 פי	 על	 ייקלטו,	 התעסוקה	 בשירות	
להעסקת	 עדיפות	 ותינתן	 ישירה	 בהעסקה	
בנוסף,	 מוגבלויות.	 בעלי	 ועובדים	 סטודנטים	
צוות	 הקמת	 על	 והאוצר	 ההסתדרות	 סיכמו	
לבחינת	יישום	ההסכמות	שהושגו	ב-	2012	בכל	

הנוגע	לעובדי	'כתף	אל	כתף'.

ההסכמות,	 לציון	 חגיגי	 בכנס	 שנשא	 בנאום	
את	 ניסנקורן  הביע	 בהסתדרות,	 שהתקיים	
שביעות	רצונו	מעיקרי	ההסכם,	ומכך	שהשביתה	

אחריות	 לוקחת	 "המדינה	 ואמר:	 נמנעה,	
והחינוך	 הרווחה	 הבריאות,	 שירותי	 את	 ורואה	
בשר	 מצאתי	 לציבור.	 מעניקה	 שהיא	 כשירותים	
האוצר	מנהיג,	אדם	אחראי	עם	מחויבות	חברתית	
ממני	 פחות	 לא	 חרד	 שהוא	 חושב	 אני	 עמוקה.	
לגורל	החברתי	של	המדינה	ולמצבם	של	האנשים	
שירות	 שמייצר	 תמהיל	 יחד	 בנינו	 החלשים.	

ציבורי	יציב	ומתפקד	ודאגה	לאדם	העובד".

יו"ר	 בן-גל,  רמי  יזם	 ותמיכה	 הזדהות	 כמפגן	
הארגון,	 מזכ"לית	 של	 בפיקודה	 העובדים	 ארגון	
אבידן,	ובשיתוף	מנהלת	מכללת	הארגון,	 אורנה 
וסרהולץ,	הגעה	מרוכזת	של	כל	משתתפי	 ענבר 
קורס	ועדים	מתקדם	וחברי	ועדים	נוספים	לכנס	
את	 ההסתדרות	 יו"ר	 פירט	 במסגרתו	 החגיגי,	

הישגי	ההסכם.

רמי בן-גל:	"אני	מברך	על	כך	שחלק	גדול	מעובדי	
הקבלן,	המועסקים	כיום	על	ידי	המדינה,	יועסקו	
הדגל	 את	 הרימה	 ההסתדרות	 ישירה.	 בהעסקה	
והשיגה	הישג	משמעותי.	רצה	הגורל	או	הבוחר	
היום	שלושה	 יושבים	 ועל	הכסאות	הרלוונטיים	
שרי	ליכוד	חברתיים	–	שר	האוצר,	משה כחלון,	
שר	הכלכלה,	אריה דרעי,	ושר	הרווחה,	חיים כץ.	
ההסתדרות,	בהנהגת	ניסנקורן,	שמיצב	אותה	לא	
חברתית,	 כתנועה	 גם	 אלא	 מקצועי,	 כאיגוד	 רק	
החשובים	 הנושאים	 אחד	 את	 לקדם	 הצליחה	
ביותר	לדעתי	במשק	–	העסקה	ישירה	–	בעיקר	
של	הסקטורים	המוחלשים,	שאין	ביכולתם	לעזור	
שההסתדרות	 שהמגמה	 מקווה	 אני	 לעצמם.	
תמשיך,	 החברתי	 הפן	 על	 דגש	 ששמה	 מובילה,	
ברור	 יום	 סדר	 לראות	 ניתן	 שכבר	 ספק	 אין	

ונחוש".
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הודעת ההסתדרות על העלאת שכר המינימום, מרץ 2015

אני	שמחה	לבשר	על	הגדלת	השי	לחגים	–	ראש	השנה	ופסח	-	לסכום	של	650	₪	לכל	חג,	החל	
מראש	השנה	תשע"ו!

רמי בן-גל,	יו"ר	הארגון,	במהלך	משותף	עם	מנחם לייבה,	מנכ"ל	העירייה,	החליטו	להגדיל	את	סכום	
השי	לחגים	לעובדי	העירייה	ועובדי	איכילוב	אחרי	שנים	בהן	עמד	על	סך	של	600	₪.

המהלך	הזה	משקף	באופן	בולט	את	הרגישות,	האכפתיות	וההערכה	שרמי ומנחם	רוחשים	כלפינו	
–	ציבור	העובדים.

אין	ספק	שזוהי	הבעת	הערכת	ואמון	בנו	–	עובדי	העירייה	והמרכז	הרפואי	-	ואנו	מודים	על	כך	
ומעריכים	בכל	לב.	

תודה	לך	רמי,	תודה	לך	מנחם, 	 	 	 	 	 	
חג	שמח	ושנה	טובה, 	 	 	 	 	 	

מירי רפאל – עוזרת בכירה ליו"ר הארגון       
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זיכרונות	הילדות	של	דורית	אלטשולר	לוקחים	
היום	 	– קק"ל	 בשדרות	 ילדותה	 לבית	 אותה	
העירייה,	 לבניין	 הסמוכות	 גוריון,	 בן	 שדרות	
בהן	 ולשבתות	 למדה,	 בו	 'גרץ'	 הספר	 לבית	
שפעל	 החיות	 בגן	 אחיותיה	 שתי	 עם	 בילתה	
ל'גן	העיר'.	 ב'גן	הדסה',	אשר	לימים	הפך	 אז	
גם	את	שנות	התבגרותה	העבירה	בתל-אביב	
רחוב	 של	 פריחתו	 בשיא	 והתוססת,	 הצעירה	
המיתולוגיים	 הקפה	 בבתי	 ההומה,	 דיזנגוף	

'כסית'	ו'רוול'.

ממש ינקת את העיר, אין פלא שאת מחוברת 
כל כך להוויה ולעשייה בה.

"העיר	הזו	היא	בעורקיי.	אני	אוהבת	את	הקצב,	
והאנרגיה	 בתל-אביב,	 שיש	 והמגוון	 העניין	
הזו	היא	לחלוטין	חלק	ממני.	עם	זאת,	בשלוש	
שהיא	 בבנימינה,	 גרה	 אני	 האחרונות	 השנים	
גם	 אבל	 הגדולה,	 מהעיר	 הגמור	 ההיפך	
אני	 יום,	 כל	 בסוף	 מגיעה	 אני	 אליו	 מהשקט,	

מצליחה	ליהנות."

למושבה  הסואן  מהכרך  הגעת  איך 
הפסטורלית הזו?

"לא	בבת	אחת.	את	ילדיי	גידלתי	בהוד	השרון,	
ולבנימינה	עברתי	במסגרת	פרק	ב'	בחיי,	עם	
אבי מאור.	אבי	הוא	חיפאי	 זוגי	המדהים,	 בן	
נקודת	 יותר	 או	 פחות	 היא	 ובנימינה	 במקור,	
המעבר	 בזכות	 עבורנו.	 המפה	 על	 האמצע	
למושבה	גיליתי	את	יתרונות	הנסיעה	ברכבת	
ישראל,	וגיליתי	גם	חברים	לנסיעה,	כמו	משה 
שחר	מאגף	התכנון	ואלי לוי	מנהל	אגף	נכסים,	
שאפילו	חיזק	אותי	בקבלת	ההחלטה	לעבור."

גאוותה הגדולה של דורית הם שלושת ילדיה; 
ביו-טכנולוגיה,  מהנדס  הוא  הבכור,  ניר, 
מנכ"ל חברת קרטיל, העוסקת ביצור תחליף 
סחוס לברכיים - המצאה ישראלית מצליחה 

שגרירה של רצון טוב
היא נולדה וגדלה לא הרחק מהעירייה, אותה היא משרתת זה 35 
שנים. אבל הכיוון המקצועי שסימנה לעצמה היה אמור לקחת 
אותה דווקא הרחק מעבר לים. דורית אלטשולר, מנהלת המינהל 
לשירותים חברתיים, מעולם לא חשבה להיות עובדת סוציאלית, 
הצליחה  בדרכה,  באו"ם.  ישראל  שגרירת  להיות  חתרה  אלא 
אינסופית  נתינה  טוב,  רצון  של  כשגרירה  יעודה,  את  להגשים 

ואמונה באנשים.
באירופה ובארצות הברית. אורי, בנה השני, 
בתחום  ביזמות  העוסק  דין,  עורך  הוא 
בהשכלתה,  פסיכולוגית  עדי,  ובתה,  הנדל"ן, 
בעלי  לילדים  הנוער  תנועת  את  הקימה 
 - קרמבו'  של  'כנפיים   - מיוחדים  צרכים 
נוספת  יוזמה  בארץ.  סניפים   50 שמפעילה 
של עדי היא פרויקט 'זיכרון בסלון', העוסק 
בהנצחת השואה בבתי אנשים בארץ ובעולם. 
השנה השתתפו במיזם 2,500 בתי אב בארץ 

ו- 1,000 נוספים בחו"ל.

"אני	מאוד	גאה	על	הדרך	שבה	הולכים	ילדיי.	
תמיד	השתדלתי	לשמש	להם	דוגמה	לרגישות,	
נתינה	ועזרה	לזולת,	ואני	קוצרת	את	הפירות.	
לאומץ,	 דוגמה	 מהם	 שלוקחת	 זו	 אני	 כיום,	
לפחד	 לא	 מהם	 ולומדת	 ויזמות	 תעוזה	

ולהגשים	חלומות."

להשראה.  מקור  בהחלט  שלהם  ההישגים 
איפה היית את בגילם?

למדתי	 המודיעין,	 בחיל	 שירות	 "אחרי	
חדורת	 הייתי	 ופסיכולוגיה.	 המדינה	 מדעי	
את	 לייצג	 ושאפתי	 ציונית	 מאוד	 מוטיבציה,	
שגרירה	 להיות	 היה	 שלי	 החלום	 המדינה.	
האקדמיים,	 לימודיי	 את	 כשסיימתי	 באו"ם.	
ובמקרה,	 צוערים,	 קורס	 למבחן	 זומנתי	
ללימודים,	 חברה	 של	 לאמא	 כך	 על	 סיפרתי	
הגברת	לאה יגודה.	לאה,	שהייתה	אז	מנהלת	
להציע	 ביקשה	 שלם,	 בכפר	 הרווחה	 לשכת	
המסלול	 שלדעתה	 משום	 אצלה,	 תפקיד	 לי	
יוביל	אותי	לחיים	לא	קלים	עבור	 שהתחלתי	
הגעתי	 ברור,	 כיוון	 לי	 שהיה	 למרות	 אישה.	
שרצתה	 הזו,	 לגברת	 כבוד	 מתוך	 לראיון	
ניסיון	 לתקופת	 להתחיל	 שוכנעתי	 בטובתי,	

ונשארתי	עד	היום	-	35	שנים."

זה המקרה הקלאסי של הזמני שהופך להיות 
הכי קבוע שיש.

"נכון,	למרות	שלא	התקבעתי.	עברתי	מסלול	
בעירייה	 לעובדים	 מסר	 שהוא	 מקצועי	
בכפר	שלם,	 כוללנית	 כעו"ס	 ובכלל.	התחלתי	
לשכה,	 מנהלת	 צוות,	 ראש	 להיות	 התקדמתי	
מנהלת	מחלקה,	מנהלת	אגף	וכיום	אני	מנהלת	
אפשרי	 הציבורי	 בשירות	 גם	 המינהל.	 את	
להתפתח	ולהתקדם,	עם	הרבה	הנאה	וסיפוק."

הצלחה  סיפורי  כמה  אבל  יפה,  אמירה  זה 
כאלה ישנם במגזר הציבורי?

למעלה,	 בהכרח	 אינה	 מקצועית	 "התפתחות	
וזה	בהחלט	קורה	פחות	כיוון	שראש	הפירמידה	
הוא	צר.	אבל	עיריית	תל	אביב-יפו	מאפשרת	
קידום	מקצועי	והתפתחות	אישית	גם	לרוחב.	
אני	מאוד	מעודדת	את	העובדים	שלי	ללמוד	
ויש	הרבה	דוגמאות	לאנשים	שעשו	 ולצמוח,	
היא	 מזכירתי,	 שהייתה	 עוזרי,	 מיכל  זאת.	
אחת	מהם.	היום,	אחרי	לימודים,	היא	מנהלת	
את	נושא	התעסוקה	באגף	מזרח	במקצועיות	

בלתי	רגילה."

מקצוע  היא  סוציאלית  שעבודה  אומרים 
שוחק באופן מיוחד. את מרגישה את זה על 

עצמך או על העובדים?

הכשרות,	 באמצעות	 הקושי	 עם	 "מתמודדים	
הערכה	 משפחתית,	 תמיכה	 מקצועית,	 עזרה	
הכלל	 מן	 יוצאים	 אנשים	 לנהל	 זכיתי	 לעובד.	
אני	 למטופלים.	 שלהם	 ובמסירות	 ברגישות	
את	 לסיים	 בהם	 מפצירה	 עצמי	 את	 מוצאת	
שזה	 ספק	 אין	 הביתה.	 וללכת	 העבודה	 יום	
מתסכל	 ולעיתים	 אנרגיות,	 ששואב	 מקצוע	
בגלל	חוסר	היכולת	לעזור,	אבל	מצד	שני	נותן	
הרבה	תגמול	וסיפוק.	כמו	בהתנדבות,	כך	גם	
הנותן	 	– יותר	 נשכר	 מי	 לומר	 קשה	 ברווחה,	

או	המקבל."
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במאבק האחרון של ההסתדרות למען עובדי 
של  העבודה  תנאי  נושא  שוב  עלה  הקבלן 
רבים  שבמקרים  הסוציאליים,  העובדים 
במצוקת  כשהם  לנזקק  לסייע  אמורים 

הישרדות בעצמם.

עו"ס	בעל	תואר	שני	מרוויח	 "זו	בעיה	קשה.	
7,000	₪	ברוטו,	ורבים	מהם	נאלצים	להשלים	
והאחיות.	 המינהל	 עובדי	 גם	 כמוהם	 הכנסה.	
אני	מאוד	מקווה	ששר	הרווחה,	שר	הבריאות	
יד	ביד,	לשנות	את	 ויו"ר	ההסתדרות	יצליחו,	
סולם	השכר	שלהם	ולתגמל	את	כל	הסקטורים	
במינהל	השירותים	החברתיים,	בהתאם	למה	

שמגיע	להם."	

בין  האחרון  ההסכם  תקווה,  יש  אולי 
תוצאות  השיג  לממשלה  ההסתדרות 

מרשימות.

עובדים	 אנחנו	 כוח.	 יש	 פעולה	 "לשיתופי	
בשיתוף	פעולה	עם	משרדי	ממשלה,	ארגונים,	
המינהל	 בתוך	 גם	 ותורמים,	 קרנות	 עמותות,	
שיתוף	 לנו	 ויש	 כצוותים,	 עובדים	 אנחנו	
העובדים	 ארגון	 עם	 הכלל	 מן	 יוצא	 פעולה	
טובה,	 ברוח	 כשאתה	 העירייה.	 והנהלת	
שיש	 חושב	 ולא	 וללמוד,	 להקשיב	 מעוניין	
קשבת	 אוזן	 תמצא	 	– התשובות	 כל	 את	 לך	
בעירייה	ובארגון,	וזה	פשוט	תענוג	לעבוד	כך".

הרבה  ודאי  יש  עובדים  מאות  של  במינהל 
ממשקי עבודה עם ארגון העובדים.

שותף	 הם	 שלו	 הנפלא	 והצוות	 בן-גל	 "רמי 
עובדי	 וועד	 האחיות	 ועד	 ובתיווך	 מדהים,	

רווחת	 את	 לקדם	 מצליחים	 אנחנו	 הרווחה	
והעמותה	 המכללה	 כמו	 מוסדות	 העובדים.	
עבור	 פלאים	 עושים	 ופנאי	 נופש	 לתרבות,	
אילון  לשרון  להודות	 הזדמנות	 וזו	 העובדים,	
ז"ל	 סולמי	 בועז  וסרהולץ	על	פועלן.	 ולענבר 
דופן	 יוצא	 איש	 שלי,	 טוב	 מאוד	 חבר	 היה	
כוונתו	 על	 לי	 כשסיפר	 ובחוכמתו.	 בצניעותו	
לפרוש	כתבתי	לו	מכתב	מלב	אל	לב	והפצרתי	

בו	לא	ללכת.	הוא	מאוד	חסר	לכולם".	

בתל  החברתיים  השירותים  את  מייחד  מה 
אביב-יפו מכל מה שמוכר במקומות אחרים?

בתופעות	 מטפלים	 אנחנו	 "כמטרופולין	
רחוב,	 דרי	 הארץ;	 מכל	 לפתחנו	 שמגיעות	
ומבקשי	 עבודה	 מהגרי	 הלהט"ב,	 אוכלוסיית	
שלנו	 הרווחה	 שירותי	 ועוד.	 זנות	 מקלט,	
מעבר	 דירת	 מכבר	 לא	 חנכנו	 דרך.	 פורצי	 הם	
לטרנסג'נדריות,	אנחנו	מפעילים	את	פרויקט	
ומוקד	 הזנות	 לנשים	במעגל	 סלעית,	המסייע	
ושיטות	 נוער,	 בני	 של	 מיני	 בניצול	 המטפל	
והערכה	בארץ	 עניין	 העבודה	שלנו	מעוררות	
הרווחה	 בוועידת	 זה	 את	 ראינו	 ובעולם.	
ובכנס	 מכבר,	 לא	 בעיר	 שקיימנו	 הראשונה,	
העבודה	 בתחום	 לחידושים	 בינלאומי	
שעברה	 בשנה	 חלק	 לקחנו	 בו	 הסוציאלית,	

בניו	יורק".

וזה כמובן לצד העבודה השוטפת.

בעיר;	 הישע	 בחסרי	 הטיפול	 לצד	 "כמובן,	
ובסיכון,	 בסכנה	 ילדים	 מוגבלים,	 קשישים,	
צרכני	סמים.	בתחום	הזה	אנחנו	חתומים	על	

	5 ל-	 מהפונים	 	35%– הלאומית	 ברמה	 הישג	
העיר	 ברחבי	 סמים	 בנפגעי	 לטיפול	 היחידות	
אנחנו	 הטיפול	 תחומי	 בכל	 משימוש.	 נגמלו	
עובדים	על	פי	שיטת	המיז"ם,	המגבשת	תכנית	
בשותפות	עם	הלקוח,	מכוונת	תוצאות	וניתנת	

למדידה	ולהערכה."

את מנהלת את מינהל השירותים החברתיים 
בשיא  שאת  ונשמע  שנים,  וחצי  שש  זה 
העשייה. יוצא לך לחשוב ולתכנן את השלב 

הבא בקריירה?

"לפעמים	אני	חושבת	על	מה	אהיה	כשאהיה	
ידע	 הרבה	 "צברתי	 מחייכת.	 היא	 גדולה",	
וניסיון	ויש	לי	מוטיבציה	גבוהה	לעשות	עוד.	
אני	בתפקיד	ניהולי	שנים	רבות,	ולמרות	שזה	
זה	 ולהתפתחות,	 עצמי	 לביטוי	 מקום	 מעניק	
הרחיק	אותי	מהמקום	שלי	כמטפלת	פרטנית.	
קליניקה	 לפתוח	 הימים	 באחד	 רוצה	 הייתי	
פרטית	ולעזור	לאנשים	להתמודד	עם	חייהם".

את סבתא לארבעה נכדים והחמישי בדרך, יש 
לך אנרגיה לעוד שינויים בחיים?

נפלאה,	 ובזוגיות	 גדולה	 באהבה	 שחיה	 "כמי	
וכמי	שהצליחה	להגשים	את	עצמה	מבחינה

מקצועית,	הוכחתי	לעצמי	שיש	לי	אומץ	להזיז	
את	הגבינה	שלי.	כשאתה	הולך	באותו	השביל
זז	 וכשאתה	 תמיד	תפגוש	את	אותם	אנשים,	

טיפה	נפתחת	לך	דרך	חדשה."

בטי פטילון
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שוק התעסוקה

תחזיות רבות מתפרסמות בשנים האחרונות על העתיד הצפוי לשוק התעסוקה בעשורים הבאים, על השינויים 
שיעברו מגוון המקצועות ועל גורלו של העובד. האם מדובר באיום או בהזדמנות? ואיך נמליץ לילדינו להתכונן 

לעולם התעסוקה של המחר?

שוק התעסוקה
העתיד כבר כאן

ממצאי	 שבאנגליה	 אוקספורד	 אוניברסיטת	 פרסמה	 	2013 בספטמבר	
רבים,	 להדים	 שזכה	 המחקר,	 התעסוקה.	 שוק	 עתיד	 על	 שביצעה	 מחקר	
צופה	כי	בתוך	שני	עשורים	כ-	50%	מהמשרות	הקיימות	היום	יבוצעו	על	
ידי	מחשבים	ורובוטים	ולא	על	ידי	עובדים	בני	אנוש.	המקצועות	המצויים	
בסכנת	הכחדה	מידית	הם,	כמובן,	אלה	המתבססים	על	חזרתיות	ונהלים,	
בעלי	 לעומתם,	 ומוגדרות.	 קבועות	 משימות	 של	 כרצף	 מתבצעים	 אשר	
רגשית	 אינטליגנציה	 יצירתיות,	 גמישות,	 מומחיות,	 הדורשים	 מקצועות	

וכדומה,	יכולים	להיות	רגועים.	לפחות	בינתיים...

שירות,	 נותני	 של	 יהיו	 בעתיד	 מהמקצועות	 	70% כי	 מעריכים	 מומחים	
כלומר	מי	שיובילו	בעתיד	את	שוק	העבודה	יהיו	אלה	שיספקו	שירותים	
אנו	 שבה	 לדרך	 בניגוד	 וביטחון.	 פיננסים	 סיעוד,	 חינוך,	 בריאות,	 כגון:	
לא	 בעתיד,	 שונים,	 ממקצועות	 כמורכב	 כיום,	 העבודה	 עולם	 את	 רואים	
יהיו	תפקידים	אלא	אנשים	בעלי	כישורים	ומרובי	התמחויות,	אשר	יציעו	

את	שירותיהם	לחברות	ולארגונים.

לפיכך,	מורים,	פיסיותרפיסטים,	פסיכולוגים,	רואי	חשבון	וכיוצא	באלה,	
ככל	הנראה,	יהיו	נדרשים	גם	בעשורים	הבאים,	אך	אל	תמהרו	להחליט	על	
כיוון	מקצועי.	מומחים	טוענים	כי	הפסיכולוג	של	היום	לא	יהיה	הפסיכולוג	
הדוגמה,	 לצורך	 היא.	 גם	 תשתנה	 השירות	 תחומי	 מהות	 וכי	 המחר,	 של	
של	 מהמורה	 אחרות	 דרישות	 יציבו	 והלמידה	 ההוראה	 בדרכי	 השינויים	
המחר,	ולימודי	הכלכלה	של	היום	צפויים	להיות	בלתי	רלוונטיים	למוסדות	
לתחזיות,	 בהתאם	 תשתנה	 לא	 ההכשרה	 אם	 העתידיים.	 הפיננסיים	

מזהירים	המומחים,	נהיה	בבעיה.

חקר	העתיד	בשוק	התעסוקה	חוזה	גם	התפשטות	של	תופעת	מיקור	החוץ	
)האאוטסורסינג(	לענפים	רבים	ומגוונים,	וליבוא	של	עובדים	זרים	עתירי	ידע	
בחסות	הגלובליזציה,	אבל	לצד	תחזיות	אלה	יש	גם	מידה	של	אופטימיות,	
החוזה	התפתחות	של	מקצועות	וענפים	חדשים	ועליה	בביקוש	לעובדים	

מבוגרים	ובעלי	ניסיון.

אביב	 תל	 באוניברסיטת	 לניהול	 בפקולטה	 עתיד	 לניהול	 התכנית	 מנהל	
אשר עידן,	סבור	 ד"ר	 ומרצה	בתחומי	עתידנות	באוניברסיטת	בר-אילן,	
טען:	 מכבר	 לא	 שנתן	 בראיון	 והפתעות.	 שינויים	 מספיק	 צופן	 שהעתיד	
"אנחנו	חיים	בכלכלת	הרצון	ולא	הצורך.	בשנים	הבאות	נראה	אמנם	יותר	
אדם.	 לבני	 עבודה	 מקומות	 שיספקו	 חדשים	 ענפים	 גם	 אבל	 רובוטים,	
צריך	להרוג	 היית	 היה	כאן	שוק	תקשורת,	למשל.	 לפני	עשרים	שנה	לא	
נוצר	פה	 24	שנים	 קו	טלפון,	אבל	בתוך	 את	הסבתא	שלך	בשביל	לקבל	
שוק	טלקום	של	סלולר	ושל	כבלים,	בהיקף	של	6	מיליארד	דולר."	לדעת	
החוקרים,	הדרישה	לכוח	אדם	עתיר	ידע	תביא	בשורה	לעובדים	המבוגרים	
הגיל	 רב	שצבר,	 וידע	 חיים	 ניסיון	 וגילו	של	אדם	מביא	עמו	 היות	 יותר.	
יהיה	יתרון	למחפשי	העבודה	בעתיד.	החוקרים	צופים	שבטווח	של	שני	

עשורים,	תקרת	הזכוכית	בגין	גיל	תדלג	עשור	ותעמוד	על	50	במקום	על	
.40

בראיון	שפרסם	העיתון	'גלובס',	באפריל	2015	,	הצביע	העתידן,	פרופ' דוד 
פסיג	על	הדרגים	המדיניים	כמי	שאחראים	להיערך	כבר	עכשיו	למציאות	

העתידית:
וסדור	כשאמרה,	 ישראל	עשתה	מהלך	מובנה	 "בשנות	השמונים,	מדינת	
אנחנו	רוצים	לעבור	מתעשיות	כבדות	לתעשיות	מידע.	כך,	בשנות	ה-	70	
והיום	 פריחה,	 כאן	 הייתה	 באמת	 	90 ה-	 ובשנות	 בזה,	 השקיעו	 	80 וה-	
אנחנו	מדינה	של	סטארט-אפים.	זה	קרה	כי	הייתה	מחשבה	סדורה,	עם	
מחלוקות	אמנם,	אבל	תכננו	איך	להניע.	זה	לא	קרה	סתם.	באותו	אופן	
בדיוק	צריך	לחשוב	קדימה	מהם	מאפייני	המקצועות.	הרי	בשנות	ה-	70	
אבל	 האישי,	 המחשב	 את	 הכרנו	 לא	 הפעלה,	 מערכת	 זו	 מה	 ידענו	 לא	
הוא	 שלהן	 שהמאפיין	 מידע,	 לתעשיות	 נכנס	 האנושי	 שהמין	 ידענו	 כן	

מקצועות	כמו	הנדסה	ומתמטיקה."

ראש	 במשרד	 לכלכלה	 הלאומית	 המועצה	 פרסמה	 האחרון	 בנובמבר	
על	 והשלכות	 העתידי	 העבודה	 "עולם	 שכותרתה	 מצגת	 הממשלה,	
העבודה	 בשוק	 מגמות	 של	 תחזית	 מציגה	 המצגת	 בישראל".	 התעסוקה	
העתידי,	ענפי	מקצוע	בסיכון	וענפים	שצפויים	להתפתח.	על	פי	המועצה	
הלאומית,	כ-	900	אלף	עובדים	בשוק	העבודה	הישראלי	של	היום	ימצאו	
הוראה	 כלכלה,	 עובדי	 מיליון	 	1 נדרש,	 בלתי	 במקצוע	 מחזיקים	 עצמם	
1.1	מיליון	 ו-	 בינוני	למול	התמורות	הצפויות,	 ותעשייה	מצויים	בסיכון	
ניהול,	מחקר	ופיתוח	 המועסקים	בתחומים	כגון	בריאות	וסיעוד,	חינוך,	

עובדים לפי רמת סיכון טכנולוגי בישראל

1	מיליון	0.9	מיליון

1.1	מיליון

מקצועות	בסיכון
מקצועות	בסיכון
	בינוני	/	לא	ידוע

מקצועות	בסיכון
נמוך

עובדי	תעשייה
כלכלנים

יועצים	פיננסים
משאבי	אנוש

הוראה	והכשרה

מתווכים
זבנים	וקופאים

פקידות	וניהול	חשבונות

בריאות	וסיעוד
חינוך

מחקר	ופיתוח
ניהול
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תחזיות משרד העבודה 
האמריקני לשוק התעסוקה 

בארה"ב עד שנת 2022
מקצועות בעליה:

המקצועות הכי מבוקשים המקצועות	שמשרד	האמריקאי	חוזה	שהעלייה	
בביקוש	להם	תהיה	30%	ויותר	בשנים	2012-2022	)הנתונים	נכונים	לארה"ב	:	השכר	

החציוני	הוא	לחודש	,	מעודכן	ל-	2012(

מקצעות בירידה:
המקצועות	שמשרד	העבודה	האמריקאי	חוזה	שהביקוש	להם	ירד	עד	2022	)הנתונים	

נכונים	לארה"ב	;	השכר	החציוני	לחודש	מעודכן	ל-	2012(

לאומית	 פעולה	 תכנית	 לגבש	 היא	 הלאומית	 המועצה	 של	 המלצתה	
	OECD	-ה	והמלצות	אירופאי	הצפון	המודל	על	המתבססת	מתואמת,
)ארגון	לשיתוף	פעולה	ולפיתוח	כלכלי(.	מודל	זה	שם	את	האדם	במרכז	
בין	מעסיקים	לעובדים,	 יוצר	שיח	ושיתוף	 ולא	את	מקום	העבודה,	הוא	
ההשמה	 לשיפור	 מחויבות	 יוצר	 המודל	 במשק.	 האמון	 הגברת	 שמטרתו	
גמישות	 מאפשר	 הוא	 גבוה,	 בפריון	 העבודה	 במעגל	 העובדים	 ושימור	
העסקה	גם	במגזר	הציבורי	ומעצב	מחדש	את	מודל	יחסי	העבודה	במשק	
הודות	לתמריצים	ולהגנות	מתאימים.	נראה	שכל	שנותר	לנו	הוא	להמתין	

לאימוץ	ההמלצות	וישומן.

בבואנו	לתת	הכוונה	מקצועית	לילדנו,	עלינו	קודם	כל	להבין	כי	קריירה	של
30-20	שנים	בארגון	אחד	או	שניים	היא	נחלת	העבר.	העידן	החדש	יזמן	
בארה"ב	 ופרויקטים.	 ארגונים	 בין	 מקצועית	 התפתחות	 העתיד	 לדור	
מעריכים	מומחים	כי	ילדינו	יחליפו	מקום	עבודה	לא	פחות	מ-	14	פעמים	

עד	הגיעם	לגיל	38.

על	מנת	לסלול	עבורם	את	הדרך,	עלינו	להעביר	להם	מסר	קריטי:	פחות	
חשוב	ללמוד	'מקצוע',	יותר	חשוב	לרכוש	כישורים	ויכולות	-אלה	יבואו	
לידי	ביטוי	בכל	תפקיד.	בין	אם	התחזיות,	המפורטות	בכתבה	זו,	יתממשו	
למיומנויות	 יידרש	 העתיד	 דור	 כי	 היום	 כבר	 ברור	 בחלקן,	 או	 במלואן	
מורכבות	כגון	ניתוח,	קבלת	החלטות,	יצירתיות,	חדשנות,	עבודת	צוות,	
והעברת	 מידע	מהימן	 חילוץ	 גבוהה,	 בינאישית	 יכולת	תקשורת	 יעילות,	

מסר	בהיר	ומבוסס	נתונים.

והנה	עוד	כמה	המלצות	שכבר	אפשר	לתת-

•		לכו	ללמוד	כל	מה	שלא	ניתן	להכיל	עליו	אוטומציה.	פיתוח	היכולת			
לקשר	בין	פיסות	מידע	נפרדות	ולשלב	רעיונות	היא	תכונה	אנושית,	

שרובוטים	לא	יוכלו	ככל	הנראה	לבצע	בעתיד	הקרוב.

•	עבודה	תתבצע	מכל	מקום,	בכל	זמן	ובכל	שפה,	לכן,	חפשו	עבודה	
שלכם. הפנאי	 ולשעות	 בעבודה	 ליעילותכם	 שתתרום	 'מקוונת',	
ארגונים	גלובליים	רבים	כבר	חיים	את	המציאות	הזו	בעשור	האחרון,	

והיא	צפויה	להתרחב	גם	לארגונים	מקומיים	ומסורתיים.

•		היכונו	לתחרות	גדולה	חוצת	גבולות.	כל	אחד	יוכל	לרכוש	כל	מקצוע	
ולהציע	את	מרכולתו	המקצועית	לכל	דורש.

•		שמרו	והקפידו	על	זכויותיכם	כעובדים.	חוקי	העבודה	מבוססים	על	
יהיה	מקום	 ובעתיד	מקום	העבודה	לא	 היות	 "הישן",	 עולם	העבודה	
עובד- היחסים	 מבנה	 גם	 מוגדר,	 מקצוע	 יהיה	 לא	 והתפקיד	 קבוע	
שכר,	 תנאי	 מקבלים	 אתם	 כי	 לוודא	 עליכם	 לכן,	 ויעלם.	 ילך	 מעביד	

בריאות	וביטחון	הולמים.

1	מיליון	0.9	מיליון

1.1	מיליון

עובדים סיעודיים
סיוע	למטופלים	

במשימות	
יומיומיות	וליווי	

שלהם

טכנאי מערכות 
אבחון לב

תפעול	ציוד		
הדמיה	לצורך	
אבחון	מחלות

+49%

+39%

מתרגמים 
ומתורגמנים

העברת	מידע	
משפה	אחת	

לאחרת	

יועץ גנטי
הערכת	סיכונים	

למחלות	תורשתיות	
בילודים

בנאים
בניית	גדרות,	
מדרכות,	קירות	
ומבנים	אחרים

אודיולוגים
אבחון	וטיפול	
בבעיות	שמיעה	
ושיווי	המשקל

חוקרי שוק
בחינת	פוטנציאל	
	המכירות	של	מוצר

או	שירות

טכנאי ציוד רפואי
התקנה,	תחזוק	
	ותיקון	ציוד	
לטיפול	רפואי

אחיות בכירות
	תיאום	הטיפול	

בחולה	ומתן	טיפול	
רפואי	ראשוני

טכנאי ניתוחים
הכנת	חדרי	ניתוח	
וסיוע	לרופאים	
במהלך	הניתוח

מפיקי אירועים 
וכנסים

תיאום	היבטי	
	האירוע,	כמו	
בחירת	המקום	

והסעות

מטפלים בהפרעות 
התנהגות

ייעוץ,	בין	השאר,	
למכורים	לאלכוהול	

וסמים

סוכני נסיעות 
אירגון	סידורי	
	טיסה,	לינה	

וביקור	באתרים

בקרת ייצור מוליכים 
למחצה

	בקרת	ייצור
שבבים	

אלקטרוניים

עובדי דואר
	מכירות	מוצרי	
	דואר,	מיון	
וחלוקת	דואר

כתבי עיתון
דיווח	לעיתונים,	
אתרים,	טלוויזיה	

ורדיו

חקלאים וחוואים
ניהול	משקים	

המגדלים	יבולים	
ובעלי	חיים

יהלומנים
עיצוב,	ייצור	

ומכירת	תכשיטי	
	יהלומים	או
	מתכות	יקרות

עוזרים למרפאים 
בעיסוק

פיתוח,	שיקום	או	
שיפור	מיומנויות	

של	מטופלים

מתקיני חומרי בידוד 
בבניינים

התקנות	חומרים	
המשמשים	לשליטה	

בטמפרטורה

מומחים לאבטחת 
מחשבים

	הגנה	על	מחשבים,	
בין	השאר	מפני	
התקפות	סייבר

שיננים/שינניות
ניקוי	שיניים	
וטיפול	מונע	

במחלות	שיניים	
וחניכיים

פיזיותרפיה
סיוע	בשיפור	

כושר	התנועה	של	
פצועים	וחולים

מתכנני פרוטזות
	תכנון	עזרים	כגון
	גפיים	מלאכותיות	

ופלטות

+48%+41%

+34% +34%

+32%

+30%

+31%

+30%

+33%

+31%

-12%

-31%

-27%-31%

-31% -31%

+41%+38%+37%

+33% +36% +36%
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יום בריאות הגבר

קידום  ב'יום  השתתפו  עירייה  עובדי   350 כ- 
הפעם  זו  השנה  שהתקיים  העובד',  בריאות 
כי  הוכיח  מהם  אחד  כל  ברציפות.  השלישית 
מאמצי ארגון העובדים והמרכז הרפואי 'איכילוב' 
נלהבת  להיענות  וזוכים  הנושא חשובים  לקידום 

מצד העובדים.

יצאתם גברים

מרוכז,	 ליום	 העירייה	 עובדי	 את	 מזמין	 העובד'	 בריאות	 קידום	 'יום	
הכולל	בדיקות,	הרצאות	ופעילויות	הקשורות	למגוון	תחומים,	הקשורים	
לבריאותם	ולאורח	חייהם.	מטרת	היוזמים	והמארגנים	–	ארגון	העובדים	
העובדים	 מודעות	 את	 להעלות	 היא	 	– 'איכילוב'	 הרפואי	 והמרכז	
מנע	 לפעילויות	 אותם	 לחשוף	 כאחד,	 והמנטלית	 הפיסית	 לבריאותם,	

ולהרחיב	את	ידיעותיהם	העדכניות	בנושא.

ששלחו	 הנלהבות	 והתגובות	 קודמות,	 בשנים	 האירוע	 הצלחת	 אף	 על	
מהעובדים	 ניכר	 שחלק	 היתה	 התחושה	 האירוע,	 ליוזמי	 המשתתפים	
לפיכך,	הוחלט	 כיום	עבודה.	 לוקחים	חלק	בפעילות	רק	משום	שנחשבה	
לאירוע.	 ההזמנה	 פורסמה	 גם	 וכך	 חופשה,	 כיום	 ייחשב	 היום	 כי	 השנה,	
את	 רכשו	 שהעובדים	 לראות	 הארגון:"שמחנו	 מזכ"לית	 אבידן,	 אורנה 
הידיים	 רחב	 האולם	 את	 ומילאו	 הוועדים	 חברי	 שהפיצו	 הכרטיסים	 כל	

שבקאנטרי	גורן-גולדשטיין".

בדברי	הברכה,	שנשא	יו"ר	הארגון	לפתיחת	יום	האירוע,	הביע	רמי בן-גל	
הגורפת	מצד	העובדים,	שהגיעו	 רצונו	מההיענות	 ושביעות	 את	שמחתו	
לפעול	 אותם	 להניע	 כדי	 מספיק	 להם	 חשוב	 בריאותם	 שנושא	 והוכיחו	
למענו.	באותו	מעמד	הודיע	בן-גל,	בתיאום	עם אבי פרץ,	סמנכ"ל	משאבי	
אנוש,	כי	על	אף	הפרסומים	הקודמים,	יום	האירוע	יחשב	להם	כיום	עבודה	

לכל	דבר,	וזאת	כהערכה	על	מאמצם	לקחת	חלק	בפעילות.

בריאות	 קידום	 'יום	 נפתח	 הבשורה,	 על	 כף	 ומחיאות	 תשואות	 לקול	
העובד'	בהרצאתו	של	ד"ר	אילן קיציס,	קרדיולוג	אחראי	במרכז	למניעה	
בגורמי	 עסקה	 ההרצאה	 ב'איכילוב'.	 הקרדיולוגי	 במערך	 הלב	 ולשיקום	
הסיכון	למחלות	לב,	הכוללים:	יתר	לחץ	דם,	עישון,	רמת	שומנים	גבוהה	
וגנטיקה,	השמנה,	סוכרת,	מצב	לחץ	או	מצוקה.	 נטייה	משפחתית	 בדם,	
בהרצאה	למדו	העובדים	ממה	חשוב	להימנע,	על	מה	חיוני	להקפיד	ובמה	
ניתן	לטפל	וכיצד.	בתום	ההרצאה,	התפנה	ד"ר	קיציס	לשיחות	אישיות	עם	
כ-	55	עובדים	שהביעו	עניין	בנושא.	13	מהם	נמצאו	מתאימים	לפעילות	

במרכז	למניעה	ולשיקום	הלב.	10	נוספים	ביקשו	הרחבת	מידע	בנושא.

שריר(,	 ומסת	 נוזלים	 שומן,	 אחוזי	 )משקל,	 	bmi ערכי  למדידת  בנוסף	
הוצעו	למשתתפים	מגוון	רחב	של	בדיקות	חשובות:	

לחץ דם ובדיקת קרדיולוג –	181	עובדים	נבדקו	בשלוש	עמדות,	14	מהם	
הופנו	ליעוץ	אישי	עם	ד"ר	קיציס,	עקב	לחץ	דם	גבוה.	

בדיקות עור –	81	עובדים	נבדקו	על	ידי	שלושה	רופאי	עור	- ד"ר צבי סגל, 
ד"ר ערן אלנבוגן וד"ר יעקב משיח.	חמישה	מהנבדקים	הופנו	למרפאות	

עור	ב'איכילוב',	עקב	מציאת	נגעים	המצריכים	כריתה.	
נטע  ד"ר שי קרן	ואחראית	מרפאות	העיניים,	 בדיקות לחץ תוך עיני	–	
של	 משפחתי	 רקע	 עם	 ומעלה	 	35 בני	 חלקם	 עובדים,	 	120 בדקו	 נגרי,	
גלאוקומה	וחלקם	בני	45	ומעלה	ללא	רקע	משפחתי.	14	מתוכם	נמצאו	

עם	לחץ	גבולי	והונחו	להיות	במעקב.
בדיקת תפקודי ריאות	–	39	עובדים	מגיל	40	ומעלה	נבדקו,	בהם	מעשנים	
גרים	בסביבה	המתאפיינת	בזיהום	אוויר,	 ומעשנים	לשעבר,	עובדים	או	
הופנו	 מהנבדקים	 ארבעה	 במאמץ.	 נשימתי	 מקושי	 או	 משיעול	 סובלים	

למכון	ריאות	ב'איכילוב'	להמשך	בירור.

דיאטניות	 עם	 אישיות	 יעוץ	 שיחות	 למשתתפים	 הוצעו	 זאת,	 כל	 לצד	
מהיחידה	לתזונה	ודיאטה.	הדיאטניות	נוי ישראל, בת-אל יקיר, ניבה לוי, 
שירן מנשה ודנה ישראלי	נתנו	הדרכה	וטיפים	ל-	68	עובדים.	כמו	כן,	46	
עובדים	שוחחו	עם	הסקסולוגים	ד"ר עידן מיליצ'ר ושרון פלג-נשר,	מהם	

קיבלו	טיפים	לשיפור	הזוגיות	וחיי	המין.

בעמדות	 נעימה	 מהפוגה	 המשתתפים	 נהנו	 לאחרת	 אחת	 בדיקה	 בין	
שיעורי	 חשיבה,	 משחקי	 ונומרולוגיה,	 גרפולוגיה	 רפלקסולוגיה,	 שיאצו,	

trx	ותחרויות	שש-בש	והכנת	קינוחים.

בתחרות השש-בש,	אליה	נרשמו	ברישום	מוקדם	40	עובדים,	זכו:	עודד 
לרנר	מאגף	בתי	העירייה	-	במקום	השלישי,	אבי אברהמי	מאגף	הפיקוח	-	
במקום	השני	ודורון אמנו	מאגף	ביטחון	ושירותי	חירום	-	במקום	הראשון.

מוכשרים,	 עובדים	 עשרה	 מועד	 מבעוד	 נרשמו	 הקינוחים	 הכנת	 לתחרות	
שמרים,	 עוגת	 בסבוסה,	 בריאות,	 ממתקי	 סולת,	 עוגת	 במקום	 שהכינו	
מוזלי	ומטעמים	נוספים.	במקום	השלישי	בתחרות	זכו	ערן פרץ	מאגף	בתי	
העירייה,	שאפה	פחזניות	ומוחמד כרוואן	מאקדמיים,	שהכין	כנאפה.	במקום	
כדורי	שוקולד	 עוגת	 והאכיפה,	שאפה	 טהר	מאגף	החניה	 אילן  זכה	 השני	
ובמקום	הראשון	-	חיים אלבז	ממינהל	החינוך,	שהכין	פבלובה	מסקרפונה.

הפבלובה המנצחת

נבדקים ונהנים
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קורס ועדים

המתמקצעים
קורס הוועדים של ארגון העובדים, אותו 
מובילות אורנה אבידן, מזכ"לית הארגון 
וענבר סרפר-וסרהולץ, מנהלת מכללת 
חדשים  ועדים,  לחברי  מעניק  הארגון, 
וותיקים כאחד, מגוון כלים להתמודדות 
סיום מחזור  עם התפקיד המאתגר. עם 
 27 עם  מתקדם,  ועדים  קורס  של  נוסף 
על  מהם  כמה  שאלנו  חדשים,  בוגרים 

התרשמותם וחוויותיהם.

ועד	 ויו"ר	 שטח	 לגביית	 היחידה	 מנהל	 מזרחי,	 ליאור 
"הוזמנתי	 שנים:	 שש	 מזה	 ומים	 ארנונה	 לגביית	 האגף	
אחרי	 שנים	 חמש	 מתקדם	 ועדים	 בקורס	 להשתתף	

שהשלמתי	את	הקורס	הבסיסי.
איך התרשמת מקורס ההמשך?

הראשון	 בקורס	 כה	 עד	 שלמדתי	 למה	 ישיר	 המשך	 לגלות	 "שמחתי	
ומהניסיון	המצטבר.	אין	ספק	שהושקעה	מחשבה	רבה	בבחירת	התכנים	

ובבחירת	המרצים".
 מה מהתכנים ריתק אותך במיוחד?

רמי  שהעביר	 בוודאות	שההרצאה	 לומר	 יכול	 אני	 אבל	 קשה,	 "הבחירה	
בן-גל בנושא	ניהול	משברים	השאירה	עלי	חותם.	דבריו	הצליחו	להכניס	
אותי	אל	מאחורי	הקלעים	של	קרב	המוחות	והמהלכים,	המתנהלים	בעת	

משבר,	ולמדתי	מכך	הרבה	מאוד."	
מה תיקח איתך להמשך הדרך?

"קודם	כל	את	החברים.	אין	ספק	שנרקמו	יחסי	חברות,	ממשקי	עבודה	
ושיתופי	פעולה	מדהימים	במהלך	הקורס.	ואחר	כך	אני	לוקח	איתי	הרבה	

מענים	לשאלות	ובעיות	רבות	שבהן	אנחנו	נתקלים	ביומיום".
ולסיכום?

הקורס,	 ליווי	 על	 וסרהולץ	 ולענבר  אבידן	 לאורנה  להודות	 רוצה	 "אני	
בחירת	התכנים	ויותר	מכל	על	ההקשבה.	לא	פעם	פנינו	בבקשה	להחזיר	
מרצה	או	לחזק	נושא	כלשהו	והמענה	ניתן	ממש	מהיום	למחר.	אני	מבקש	
גם	להודות	ליו"ר	ארגון	העובדים	רמי בן-גל	על	היוזמה	הנפלאה	הזאת	
ועל	ההשקעה	בוועדים.	קורס	איכותי	שכזה	על	כל	משאבי	הזמן,	העלות	

ותשומת	הלב	המושקעים	בו,	אינו	דבר	מובן	מאליו."

ועד	 ויו"ר	 חיובים	 בחינת	 מחלקת	 מנהלת	 לוי,	 ורדי 
"ניכר	 כשנתיים:	 בוועד	 חברה	 ארנונה,	 לחיובי	 האגף	
והתאמת	 המרצים	 בבחירת	 רבה	 מחשבה	 הושקעה	 כי	

הלומדים	בקורס	הזה".
איך התרשמת מהקורס?

"כל	תכני	הקורס	היו	מרתקים,	וחלק	ניכר	מהם	העסיקו	אותנו	גם	בזמן	
ההפסקות,	בשיחות	עם	נציגי	ועדים	אחרים.	אחת	ההרצאות	שעניינה	
אותי	במיוחד	היתה	זו	בנושא	זכויות	העובד.	למדתי	היכן	עלינו,	כוועד,	
בפניו,	 העומדות	 הבחירות	 מול	 העובד	 את	 ולהנחות	 הדגש	 את	 לתת	
בזמן	הנכון.	גם	הפעילות	המגבשת	היתה	מצוינת,	ותרמה	רבות	ליצירת	
קשרים	חדשים	דרך	משימות	המעודדות	שיח	עם	חברי	ועד	אחרים.	ככל	

שנעבה	את	הקשרים	הללו,	כך	ענפיו	של	עץ	זה	יהיו	חזקים	יותר."
מה דיבר אליך ברמה האישית?

"העיסוק	בערך	כבוד	האדם.	לדעת	לכבד	את	האחר,	לשמוע	את	דעתו	
מבלי	לכפות	את	שלך,	לדעת	לנהל	שיח	כך	שיאפשר	לקדם	את	הדברים	
לתועלת	כל	הצדדים.	לדעת	לדבר	בגובה	העיניים	ולהעביר	מסר	ברור,	
לא	ממקום	של	כוח	אלא	של	שקיפות,	נתינה	ויושרה.	המפגשים	הללו	
נוסף	של	רגישות	כלפי	האחר.	היום	 ויצרו	רובד	 לי	בפן	האישי,	 תרמו	
אני	שמה	דגש	על	תחומים	נוספים	בהם	עלינו,	כוועד,	להתמקצע	יותר	
דברי	בפסוק	 מייצגים.	אסכם	את	 כדי	לשרת	את	העובדים	אותם	אנו	
מתפילתו	של	רבי	אלימלך	מליז'נסק:	"שנראה	כל	אחד	מעלות	חברנו	

ולא	את	חסרונם".

החברתיים	 השירותים	 במינהל	 צוות	 ראש	 רום,	 נועה 
היה	 "הקורס	 האחרונות:	 וחצי	 בשנה	 הוועד	 וחברת	

מרתק	עבורי	ותרם	לי	ממגוון	רחב	של	היבטים".
מה הם הבולטים מתוכם בעינייך?

מתחומים	 נוספים	 ועדים	 חברי	 עם	 היכרות	 "הראשון,	
אחרים.	 של	 מניסיונם	 ולמידה	 עמיתים	 שיח	 איפשר	 הקורס	 שונים.	
השני,	עיבוי	בסיס	הידע	המקצועי	שלנו	בנושאים	רלוונטיים	לתפקידנו,	
כגון:	פנסיה,	פרישה	וזכויות	עובדים,	על	מנת	שנוכל	להנחיל	את	הידע	
מיומנויות	 שיפור	 והשלישי,	 מקצועית.	 בצורה	 להם	 ולייעץ	 לעובדים	
הנדרשות	מחבר	ועד	כמו	חידוד	מסרים	והעברתם	באופן	בהיר,	הופעה	

מול	קהל	וכיו"ב".
מאילו פעילויות או מפגשים נהנית במיוחד?

"זכורה	לי	לטובה	באופן	מיוחד	סדנת	"מתחברים",	אשר	מקנה	מיומנויות	
של	הקשבה	ושיח	מכבד.	חשיפה	של	סיפורים	אישיים	של	המשתתפים	
נוכחת	 להיות	 שמחתי	 בנוסף,	 אחרים.	 של	 מניסיונם	 למידה	 איפשרה	
במסיבת	העיתונאים	שקיימה	ההסתדרות	עם	השגת	ההסכם	ההיסטורי	

בהתנהלות	 בזמן	אמת	 לצפות	 היה	מרתק	מאוד	 הקבלן.	 עובדי	 בנושא	
מול	התקשורת	והקהל".

איזה כלים רכשת להמשך הדרך?
ועדים	 ביותר	הוא	החיבור	המפרה	לחברי	 "אחד	הכלים	המשמעותיים	
אחרים,	שמאפשר	בין	היתר	למידה	מניסיונם.	דבר	מרכזי	נוסף	שהעניק	

לי	הקורס	הוא	העמקת	הידע	בתחומי	העניין	שלי	כחברת	ועד".
משהו בנימה אישית? 

"החברות	בוועד	היא,	כידוע,	בהתנדבות,	וזו	לא	קלישאה	שככל	שאתה	
נותן	יותר	אתה	מקבל	יותר.	אני	מודה	על	הזכות	לשמש	בתפקיד	ומודה	
אלא	 מאליה,	 כמובנת	 ההתנדבות	 את	 רואה	 שאינו	 העובדים	 לארגון	
מטפח	את	הידע	של	חברי	הוועדים	לטובת	העובדים.	כעובדת	במינהל	
אני	 איכותי,	 ושירות	 נתינה	 דגלו	 על	 החורט	 החברתיים,	 השירותים	
הוסיפו	 הקורס	 תכני	 ועדיין	 מבית,	 המוטמעים	 ערכים	 שאלו	 מרגישה	
עולם	התוכן	שלי.	שיתוף	הפעולה	 והרחיבו	את	 למיומנויות	אלו	 נדבך	
הפורה	בין	ארגון	העובדים,	הנהלת	המינהל	ונציגי	הוועד	מוביל	אותנו	

להישגים	משמעותיים	עבור	העובדים".

 משתתפי הקורס
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תשתיות  קהילתית?  פעילות  ומטופחת?  נקייה  סביבה  לילדים?  טוב  ספר  בית  הכל?  בסך  בנאדם  צריך  מה 
מושקעות ומטופחות? תתפלאו. לפי סקר תושבים, שביצעה העירייה, הנושא שמעסיק את התל-אביבי יותר 
מכל, ובפער גדול מיתר הנושאים, הוא דווקא החניה. בכתבה שלפניכם ננסה להכיר קצת יותר מקרוב את האגף 

שתמיד נמצא בפוקוס.

תוצרת כחול לבן

בסקר	שביצע	ב-	2009	המרכז	למחקר	כלכלי	וחברתי,	עלה	ש-	43	אחוזים	
העדיפויות	 סדר	 בראש	 החניה	 נושא	 את	 הציבו	 בעיר	 הנשאלים	 מכלל	
ידי	6	אחוז	 צוין	על	 נושא	הניקיון	 שלהם	לטיפול.	כדי	לסבר	את	האוזן,	
את	 	3 הסביבה,	 איכות	 תחום	 את	 ציינו	 אחוז	 	4 המשיבים,	 מכלל	 בלבד	

תחום	התרבות	והפנאי	ורק	2.5	את	נושא	התשתיות.

כאשר	משהו	נוגע	לחיינו	ברמה	היומיומית	ומעסיק	אותנו	כל	כך,	אנחנו	
גם	טעונים	לגביו	ומונעים	רגשית.	סביר	מאוד	להניח	שנושא	החניה	הוא	
שמעסיק	 בכותרות,	 אחר	 נושא	 מכל	 יותר	 שמככב	 המוניציפלי	 התחום	
לעירייה	 האזרחים	 פניות	 ושמרבית	 טוקבקיסטים	 שמעורר	 בלוגרים,	
הרבה	 כך	 כל	 של	 בעצמותיהם	 בוער	 דווקא	משום	שהנושא	 בו.	 עוסקות	
אנשים,	מעניין	לגלות	ששביעות	הרצון	של	לקוחות	אגף	החניה	רק	עלתה	
בשנים	האחרונות,	ועומדת	כיום	על	4.3	מתוך	5.	חלק	בלתי	נפרד	משביעות	
הרצון	של	הלקוחות	מהשירות,	הוא	ללא	ספק	נציגי	השירות	עצמם,	אשר	

מידת	אדיבותם,	על	פי	דירוג	הלקוחות,	עומדת	על	4.7	מתוך	5.

שביעות	 ברמת	 רבה	 חשיבות	 רואה	 "אני	 החניה:	 אגף	 מנהל	 שרף,	 אלון 
כל	 מודדים	 שאנו	 מדד	 זהו	 הלקוחות.	 של	 והן	 העובדים	 של	 הן	 הרצון,	
חציון,	גם	במוקד	הטלפוני	וגם	במוקד	קבלת	הקהל.	העלייה	ברמת	שביעות	
לכך	 העיקרית	 והסיבה	 משמעותית,	 היא	 נותנים	 שאנו	 מהשירות	 הרצון	
איכותי	 בשירות	 עליונה	 חשיבות	 הרואה	 ארגונית,	 תרבות	 הנחלת	 היא	

ומקצועי	ושמה	את	האזרח	במרכז."

אגף	החניה	הוא	אחד	מאגפי	ההכנסות	של	מינהל	הכספים	וכפוף	לגזבר	
לאזרח	 השירות	 את	 לשפר	 במטרה	 	,2007 בשנת	 הוקם	 הוא	 העירייה.	

היושבים	 עובדיו,	 	157 הדוחות.	 גביית	 הליך	 את	 ולייעל	 החניה,	 בתחום	
בגביית	 עוסקים	 ביפו,	 	110 ירושלים	 בשדרות	 אשר	 השירות	 במרכז	
הכנסות	מחניה,	באכיפת	חובות	חניה	ובמתן	תווי	חניה	אזוריים	לתושבי	

העיר.	לאגף	ארבע	מחלקות;

מוקד קהל,	 קבלת	 מוקד	 מוקדים:	 ארבעה	 הכולל	 לקוחות	 שירות	  • 
			טלפוני,	מוקד	פניות	בכתב	ומוקד	תווי	חניה.

• מחלקת	גבייה	הכוללת	שלוש	יחידות:	עיקולי	רכבים,	עיקולי
			בנקים	ועיקולי	מיטלטלין.	
• מחלקת	תכנון,	בקרה	ומידע

• יחידת	התובעים

המקצועי	 בתחום	 האחרונות	 בשנים	 לאגף	 נרשמו	 בולטים	 הישגים	
ובאיכות	השירות.	נתון	מרשים	במיוחד	הוא	אחוז	הגביה	הגבוה	של	דוחות	
המשולמים	בערכם	המקורי,	העומד	כיום	על	77%	מכלל	הדוחות,	לעומת	
הגבייה	 פעילות	 בשנה	 מכניסה	 	₪ מיליון	 	140 כ-	 	.2003 ב-	 בלבד	 	30%
של	האגף	לקופת	העירייה,	המתקבלים	מ-	93%	מהדוחות	הניתנים	בגין	

עברות	חניה,	שבוצעו	ברחבי	העיר.
לאזרחים	 לתושבים,	 ומתקדם,	 חדשני	 באופן	 הונגשו,	 רבים	 שירותים	
הבית',	 עד	 חניה	 'תו	 הייחודי	 השירות	 הושק	 זה,	 בכלל	 כאחד.	 ולתיירים	
ימי	 שלושה	 בתוך	 לביתו,	 שליח	 באמצעות	 אזורי,	 תו	 לתושב	 המספק	
עסקים	ממועד	הגשת	הבקשה.	כמו	כן,	פותחו	טפסי	פנייה	מקוונים	לאגף
ואפשרות	לביצוע	תשלומים	מקוונים,	עודכן	המידע	האינטרנטי	בעברית	
ובאנגלית,	ואף	הוסברו	פני	החניה	לתייר,	בעלונים	שהפיץ	האגף	באמצעות	

חברות	להשכרת	רכבים.

שירות מקצועי בחיוך. עובדי אגף החניה
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כדי	להיווכח	שמדובר	בהיקפי	 מספיק	מבט	חטוף	בנתוני	פעילות	האגף	
עבודה	נרחבים	ביותר.	מדי	שנה	מטופלים:

• 800	אלף	דוחות	חניה	
• 300	אלף	שיחות	נכנסות	
• 100	אלף	פניות	בכתב		

• 30	אלף	פניות	פרונטליות	
• 90	אלף	תווי	חניה

אלון:	"אחת	המטרות	שהצבתי	לעצמי	כמנהל,	היא	העצמת	עובדי	האגף	
אשר	 שעובד	 מאמין	 אני	 ערכית-אישית.	 ומבחינה	 מקצועית	 מבחינה	
אני	 ולכן	 יותר,	 טוב	 עובד	 הוא	 ומעמיקות	 רחבות	 והכשרתו	 השכלתו	
השתלמות	 שנה	 מדי	 יעבור	 עובד	 שכל	 ומקפיד	 ללימודים	 יציאה	 מעודד	
מכירים	 אנחנו	 האגף,	 במסגרת	 מקצועיים.	 ובנושאים	 שירות	 בנושא	
ותושייה,	 יוזמה	 ובעלי	 מצטיינים	 עובדים	 ומתגמלים	 העובדים	 בהישגי	
שתורמים	לייעול	ולשיפור	תהליכי	העבודה	באגף,	וזה	מדרבן	את	העובדים	

למצוינות."

אגף	החניה	הוא	אחד	מהגופים	העירוניים	הגדולים	ביותר	שהאזרח	פוגש	
טעונים	 מגיעים	 הלקוחות	 שמרבית	 לכך	 ומעבר	 העירייה,	 לבניין	 מחוץ	
עובדה	 מאוד,	 הטרוגנית	 באוכלוסייה	 מדובר	 השירות,	 למרכז	 וכעוסים	
מענה	 לתת	 שיוכלו	 כדי	 רבה,	 ורגישות	 גמישות	 האגף	 מעובדי	 הדורשת	

המותאם	לכל	אחד	ואחת	מהלקוחות.

אלון:	"מחובתנו	להעניק	לנציגים	כלים	מתאימים	ומגוונים	להתמודד	עם	
האזרח	הטעון	ולצמצם	התנגדויות.	כל	לקוח	יזכה	ליחס	מכבד,	להזדמנות	
לשטוח	את	טענותיו	ואנחנו	נעשה	כל	שניתן	כדי	לתת	לו	שירות	משביע	
והתרבות	 האנושי	 המרקם	 בזכות	 גם	 הזה	 למקום	 להגיע	 הצלחנו	 רצון.	
הארגונית	באגף.	בגיוסי	עובדים	אני	מקפיד	על	ייצוג	של	כל	קשת	החברה	
הישראלית,	ואני	גאה	במגוון	החברתי	שהצלחנו	להגיע	אליו.	יש	לנו	באגף	
מוסלמים	 יהודים,	 ודתיים,	 חילוניים	 ומבוגרים,	 צעירים	 ונשים,	 גברים	
וגם	הרוב	הנשי	 ועולים	חדשים.	המגוון	הזה	 ותיקים	 ונוצרים,	ישראלים	
וזה	 המדדים,	 בכל	 שלנו	 הגבוהים	 להישגים	 רבות	 תורם	 באגף,	 לנו	 שיש	
כמובן	מעבר	למסר	החשוב	והמכבד	שיש	בכך,	כלפי	כל	אדם	באשר	הוא	

אדם."

ואם	עוסקים	בהון	האנושי,	ניכר	שבאגף	החניה	בהחלט	שמים	על	הנושא	
עובדי	 בוועד	 חברה	 פרץ,	 מירב  עו"ד  במרכז.	 העובד	 את	 ושמים	 דגש	
האגף,	מספרת	על	שיתוף	פעולה	מלא	בין	הנהלת	האגף	לעובדים:	"'הון	
אנושי'	ו'העובד	במרכז'	אינן	סיסמאות	אצלנו	באגף,	אלא	הלכה	למעשה.	
עובדה	היא	שאין	עזיבת	עובדים	אלא	להיפך.	יד	ביד	עם	ההנהלה,	אנחנו	
מגדירים	נושאים	משותפים	לקידום	רווחת	העובדים	ומוציאים	החלטות	
בת	 השתלמות	 על	 מקפידים	 אנחנו	 וצרכיו.	 הפרט	 ראיית	 תוך	 לפועל,	
יומיים	אחת	לשנה,	על	כנס	סיכום	שנה	בו	מכריזים	על	עובדים	מצטיינים	
ומתנדבים	יחד	למען	הקהילה	שלוש	פעמים	בשנה.	בשל	הריחוק	מבניין	
בבניין,	 אצלנו	 מיוחדות	 למכירות	 הרווחה	 חנות	 את	 הבאנו	 העירייה	
אנחנו	מארגנים	רכישות	מרוכזות	של	כרטיסים	מוזלים	ופתחנו	כבר	כמה	
מחזורים	של	קבוצת	שומרי	משקל.	ברמת	הפרט	אנחנו	מלווים	ותומכים	
בעובדים	הנתקלים	בקושי	כזה	או	אחר	בחייהם	האישיים,	כמו	התמודדות	
עם	גירושים	או	מחלה	קשה.	בזכות	שיתוף	הפעולה	המלא,	אנחנו	בעשייה	

מתמדת	למען	העובדים,	והכל	נעשה	בעוצמות	גדולות	ובהצלחה".

אבי קוקו,	יו"ר	ועד	עובדי	האגף,	מוסיף:	"אנחנו	משתדלים	כל	הזמן	לייצר	
ולתת	לעובדים,	שירגישו	שרואים	אותם	ושאכפת	מהם.	לדוגמה,	הבאנו	
את	מכירות	הפרחים	והעוגיות	בימי	חמישי	לבניין,	ולפני	כשנתיים	פתחנו	
הזו,	 נהנים	מההטבה	 יותר	מ-	50%	מהעובדים	 כיום,	 קרן	המתנות.	 את	
תווי	 לרכישת	 חודשי	 סכום	 להפריש	 המעוניינים	 לעובדים	 המאפשרת	

קניה	תוספת	של	9%	מהסכום."

הפעולה  "שיתוף  ומסביר:  מרחיב  אלון 
בדומה  הוועד,  לחברי  האגף  הנהלת  בין 
העירייה  הנהלת  בין  הפעולה  לשיתוף 
נוסף  גורם  הוא  העובדים,  לארגון 
שאותה  היסוד,  הנחת  שלנו.  בהצלחה 
החזון,  את  להגשים  שכדי  היא  ליישם,  השכלנו 
הערכים והיעדים צריך שותפות אמתית. יחד אנחנו 
מתהליך  חלק  להרגיש  לעובדים  לגרום  מצליחים 

קבלת ההחלטות וחלק מהעשייה ומההצלחה".

עבור	 האחרונות	 בשנים	 שהושגו	 ביותר	 המשמעותיים	 מההישגים	 אחד	
והנהלת	 האגף	 בין	 מלא	 פעולה	 שיתוף	 של	 תוצאה	 הוא	 האגף	 עובדי	
העירייה	לארגון	העובדים.	מדובר	העברת	עשרות	עובדי	האגף,	שהועסקו	
ארגון	 יו"ר	 בן-גל,	 "רמי  אלון:	 העירייה.	 דרך	 להעסקה	 קבלן,	 באמצעות	
תהליכים	 בכמה	 אותנו	 ליוו	 העירייה,	 מנכ"ל	 לייבה,	 ומנחם  העובדים	
משמעותיים	ביותר	מאז	הקמת	האגף,	ובכלל	זה	ברה	ארגון	שעברנו	ב-	
2008.	עובדים	רבים	שהועסקו	אצלנו	כעובדי	קבלן	הועברו	להעסקה	ישירה	
של	העירייה,	ובארבע	השנים	האחרונות	הענקנו	קביעות	לרבים	מהם.	אני	
גאה	לומר	שכיום	כ-	90	אחוז	מעובדי	האגף	הם	עובדים	קבועים.	אין	לי	

ספק	שזה	משפיע	על	העובדים	ועל	תפוקתם	בעבודה."

בטי פטילון
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הקדמת שכר

מועד תשלום שכר עובדי העירייה, המרכז הרפואי 
תל-אביב וגמלאי העירייה, ב- 5 בכל חודש, נתפס 
כעובדה מוגמרת בדיוק כמו שהשמש זורחת בבוקר. 
אבל מ- 1 באוקטובר 2015 נתעורר למציאות חדשה. 
מתברר שכאשר העובד במרכז גם סדרי עולם אפשר 

לשנות ולשפר.

יוצרים עבורך 
מציאות חדשה

את  תקדים  אביב-יפו  תל  עיריית  כי  להודיעכם  שמחים  "אנו 
את  ותשלם  ולגמלאים  החודשיים  לעובדים  המשכורות  תשלום 
חודש  ממשכורת  יחל  זה  שינוי  חודש.  כל  בראשון  המשכורות 
זו	לשון	ההודעה	 ספטמבר המשולמת בתחילת חודש אוקטובר." 
ארגון	 יו"ר	 בן-גל,	 רמי  עו"ד	 ידי	 על	 לא	מכבר	 החגיגית,	שהופצה	

העובדים	ואבי פרץ,	סמנכ"ל	משאבי	אנוש	ומינהל.

מדובר	בפירוש	במהלך	מהפכני,	הן	מבית	והן	מחוץ.	ראשית	משום	
שהחוק	אינו	מחייב	זאת,	נהפוך	הוא.	על	פי	הדין,	מעביד	ישלם	שכר	
משולם	 עבורו	 החודש	 שלאחר	 התשיעי	 מהיום	 יאוחר	 לא	 עבודה	
המוניציפלית	 הרשות	 תהיה	 אביב-יפו	 שתל	 משום	 שנית,	 השכר.	
	1 ב-	 עובדיה	 משכורות	 את	 שתשלם	 בארץ	 והיחידה	 הראשונה	
בחודש.	שלישית,	משום	שהשינוי	דורש	הערכות	מחודשת	ומורכבת	
מאוד	של	מערך	משאבי	אנוש	והנהלת	חשבונות	בכל	הסקטורים.

מכל	הסיבות	שלעיל,	קדמה	להחלטה	על	שינוי	מועד	תשלום	השכר	
עבודת	מטה	יסודית	ומעמיקה	שביצע	צוות	מקצועי,	בראשותו	של	

סמנכ"ל	משאבי	אנוש	ומנהל.

יו"ר	הארגון,	רמי בן-גל,	שיזם	את	המהלך,	ליווה	את	התהליך	לכל	
אורכו	ועד	לאישורו	עם	הנהלת	העירייה:

הגיבוי	המלא,	 על	 לייבה,	 מנחם  העירייה,	 למנכ"ל	 נתונה	 "תודתי	 	
ולשלושת	האל"פים–	א.	א.	א.	–אבי פרץ,	סמנכ"ל	משאבי	אנוש,	
אגף	 מנהל	 רוטשילד,	 ואבי  אנוש	 משאבי	 אגף	 מנהל	 זהר,	 אבי 
שכר	)מת"ש(,	וכן	להרצל סייג,	סגן	הגזבר	וליוסי ביטון	סגן	מנהל	
מת"ש,	שהתגייסו	במלוא	המחויבות	ליישום	היוזמה	הברוכה	הזו.	
זאת	בשורה	גדולה	לעובדים	וגמלאים	רבים,	שכל	יום	נוסף	בו	הם	
	1,000 כ-	 גדולה.	 מצוקה	 עם	 התמודדות	 הוא	 לשכרם	 ממתינים	
בקשות	הלוואה	מקבל	ארגון	העובדים	מדי	חודש,	75%	מהן	מוגשות	
בתחילת	כל	חודש,	כדי	לגשר	על	הימים	עד	לקבלת	המשכורת.	אין	

לי	ספק	שביצענו	מהלך	מאוד	משמעותי	למען	עובדים	רבים".

ההחלטה	כאמור	התקבלה	סופית	ואושרה	על	ידי	הנהלת	העירייה	
לאחר	בחינת	כל	המשמעויות	הנלוות	לה.	בהודעה	המשותפת	הובהר	

האישית,	 ברמה	 עובד	 כל	 המחייבות	 השלכות,	 קיימות	 למהלך	 כי	
להקפיד	על	העברת	כרטיס	הנוכחות	לאישור	ולטיפול	יחידת	משאבי	
האנוש	שלו,	על	מנת	להבטיח	את	תקינות	תשלום	שכרו.	הבשורה	
שלא	 החתומים,	 של	 הוקרה	 במילות	 נחתמה	 והמשמחת	 החשובה	
הינו	מהלך	 זה	 "מהלך	 העובדים:	 לגבי	תפיסתם	את	 השאירו	ספק	
לעשייה	 המשמעותית	 תרומתם	 על	 העירייה	 עובדי	 להוקרת	 נוסף	

העירונית!"

ד'	באב,	התשע"ה
20	יולי	2015

סימוכין:	2876991 אל : עובדות ועובדי העירייה

הודעת אגף משאבי אנוש מס' 2015
הנדון: הקדמת מועד תשלום השכר מהחמישי לחודש לראשון לחודש

לבקשת	ארגון	העובדים	בוצעה	לאחרונה	עבודת	מטה	בצוות	בראשות	סמנכ"ל	משאבי	
אנוש	ומנהל.	

מטרת	העבודה	הייתה	לבחון	את	האפשרות	להקדים	את	מועד	תשלום	השכר	מהחמישי	
לחודש	לראשון	לחודש	וזאת	במטרה	להקל	על	העובדים	המועסקים	במתכונת	חודשית	
וגמלאי	העירייה	המשלמים	את	המשכנתא	ומחויבים	בכרטיס	האשראי	לפני	יום	תשלום	

השכר.

לאחר	בדיקת	הצוות	ושקילת	האפשרות	והמשמעויות,	אנו שמחים להודיעכם כי עיריית 
תל אביב-יפו תקדים את תשלום המשכורות לעובדים החודשיים ולגמלאים ותשלם את 

המשכורות בראשון כל חודש.

שינוי זה יחל ממשכורת חודש ספטמבר המשולמת בתחילת חודש אוקטובר.

העברת	 על	 להקפיד	 מאתנו	 ואחד	 אחד	 כל	 את	 המחייבות	 השלכות	 קיימות	 זה	 למהלך	
כרטיס	הנוכחות	שלו	בהקדם	האפשרי	לאישור	וטיפול	ביחידת	משאבי	אנוש	וזאת	לצורך	

הבטחת	תקינות	תשלום	השכר.

לעשייה	 המשמעותית	 תרומתם	 על	 העירייה	 עובדי	 להוקרת	 נוסף	 מהלך	 הינו	 זה	 מהלך	
העירונית	!

בברכה,

עו"ד רמי בן גל
יו"ר ארגון העובדים

אבי זוהר
מנהל אגף משאבי אנוש
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מינהל קהילה

קהילה ללא הפסקה
למי שהזדמן לאחרונה לשמוע את מנכ"ל העירייה או את יו"ר ארגון העובדים נושאים דברים הנוגעים לפעילות 
העירונית מול התושב ולשירות הניתן לו, שמע את המילה 'קהילה' יותר מפעם אחת ובכל הטיותיה. מה עומד 

מאחורי המילה שכמעט הפכה לדגל המתנוסס מעל לבניין ברחוב אבן גבירול 69?

קהילה	היא	בסך	הכל	קבוצת	אנשים	החולקת	מכנה	משותף.	בין	אם	מדובר	
זהה	או	בהיסטוריה	משותפת,	 באותה	דת,	באותו	תחום	עיסוק,	בתרבות	
המשותף	לכל	סוגי	הקהילות	הוא	תחושת	הזהות	של	החברים	בה.	הרגשת	
השייכות	לקהילה	מסוימת	היא	צורך	בסיסי	של	בני	אדם	באשר	הם,	ולכן	
ולאורך	 בקנאות	 הייחודית	 זהותן	 על	 ששומרות	 קהילות	 לראות	 אפשר	
אלפי	שנים,	ואפילו	קהילות	וירטואליות,	המתפתחות	ומתקיימות	בעולמנו	

הממוחשב	והמרושת.

אז	מה	הקשר	בין	'קהילה'	ליותר	מ-	400	אלף	התושבים,	המתגוררים	בעיר	
החיים	 לקצב	 הגדולה,	 לעיר	 'קהילתיות'	 בין	 הקשר	 ומה	 אביב-יפו?	 תל	
האחרונות	 בשנים	 כי	 מתברר	 והידוע?	 המוכר	 העירוני	 ולניכור	 המהיר	
מסתמנת	מגמה	ברורה	של	חזרה	לחיי	הקהילה,	ואנשים	מחפשים	ליהנות	
מיתרונות	החיים	הקהילתיים	גם	בעיר.	כלומר,	אם	באזור	מגוריי	אני	מוצא	
מגוון	חוגים	לילדיי,	פעילויות	העשרה	או	ספורט	עבורי,	ספרייה	שכונתית,	
גינה	ציבורית	ומתקני	משחק,	בריכה	או	אולי	קאנטרי	קרובים	ומן	הסתם	גם	
בית	ספר	וגן	–	אין	לי	מה	לחפש	במקום	אחר.	ואם	לי	אין	מה	לחפש	במקום	
אחר,	סביר	להניח	שגם	לשכנים	שלי	אין.	נקודת	ההנחה	היא	שכאשר	תושב	
מוצא	מענה	איכותי	למגוון	הצרכים	שלו	ושל	משפחתו	'מתחת	לבית'	הוא	

יעדיף	לצרוך	אותם	ולא	להרחיק	ולחפשם	במקום	אחר.

עיריית	תל	אביב-יפו,	שחרתה	על	דגלה	את	נושא	השירות	לתושב,	השכילה	
לפתח	ולטפח	מערך	איכותי	וכולל	של	שירותים	עירוניים,	שהוצעו	לתושבים	
ברזולוציה	שכונתית,	במוסדות	החינוך,	התרבות,	הקהילה,	הנוער	והספורט	
הפרושים	בכל	רחבי	העיר.	כפועל	יוצא,	החלו	להתפתח	בשכונות	חיי	קהילה	
עשירים	ומלאים,	שהולידו	תפיסה	חדשה	בעירייה,	השמה	דגש	ומיקוד	על	

נושא	הקהילתיות	בעיר.

במסגרת	זו	זומנו	ב-	14	ביולי	2015,	כ-	110	מנהלים	ומנהלות	בעירייה,	לכנס	
חשיבה	ודיון	בנושא	הקהילתיות	בתל	אביב-יפו.	בכנס,	אותו	הוביל	מנכ"ל	
העירייה,	מנחם לייבה,	השתתפו	גם	יו"ר	ארגון	העובדים,	עו"ד רמי בן-גל,	
הסמנכ"לים	ערן אברהמי, אבי פרץ, רובי זלוף ומשה גילצר	ומנהלים	מכלל	
היחידות	העירוניות	העוסקות	בתחום,	קרי:	מינהל	השירותים	החברתיים,	
מטה	החינוך,	אגף	קהילה,	נוער	וספורט,	אגף	תרבות	ואמנויות,	אגף	רבעים	

ושכונות	והמשלמה	ליפו.

בכנס	הציג	מנכ"ל	העירייה	את	התפיסה	הקהילתית	החדשה	בעיר,	הרואה	
במרחב	הקהילתי	מקום	מפגש	לתושבים	לצרכי	הידברות,	עשייה,	מעורבות	
הצעה	 גם	 נכללה	 לנוכחים,	 שהציג	 במצגת	 העירונית.	 בפעילות	 ושיתוף	

למבנה	ארגוני	חדש,	הרואה	את	הקהילה	באופן	שלם	ורחב.	לאחר	הצגת	
הדברים	נפתח	דיון	בין	הנוכחים,	כמי	שמתוכננים	להשתלב	במבנה	החדש,	

שהציגו	רעיונות,	תגובות	והצעות	בנושא.

בדברים	שנשא	בכנס,	הדגיש	לייבה	את	חשיבות	הנושא	הקהילתי	בעבודת	
העירייה,	ואת	הצורך	בהקמת	מינהל	חדש	לקהילה,	תרבות	ופנאי,	שיהווה	
עוגן	מרכזי,	מאוחד	ומוכוון	למטרה	זו.	למינהל	זה	תתאפשר	ראייה	רחבה	
וכוללת	של	צורכי	הפרט	והקהילה,	הוא	יפעל	על	פי	תכנית	עבודה	אחודה	
ובפריסה	אזורית.	יו"ר	הארגון,	רמי בן-גל,	פנה	לנוכחים	והביע	את	תמיכתו	
העובדים,	 וארגון	 העירייה	 הנהלת	 בין	 מלא	 בתיאום	 המקודם	 במהלך,	
והדגיש	את	מחויבות	הארגון	להצלחתו,	אשר	בין	היתר	יאפשר	לעובדים	

רבים	אתגר	מקצועי,	עושר	תעסוקתי	והזדמנות	לקידום	אישי	ומקצועי.

במהלך	חודש	אוגוסט	2015	החלה	לפעול	מינהלת	הקמה	למינהל	החדש,	
פרץ	ומנהל	אגף	ארגון	 אבי  בראשותו	של	סמנכ"ל	משאבי	אנוש	ומינהל, 
הגדרת	 העבודה,	 תהליכי	 בפיתוח	 תעסוק	 אשר	 בוכבינדר,	 אילן  ותקינה,	
המשרות	ובניית	המכרזים	)עד	איושם(,	ואף	באיתור	מבנים	עבור	היחידות	

החדשות	והצטיידותן.

על	פי	התכנון,	עד	סוף	2015	יבחרו	מנהל/ת	למינהל	הקהילתי	וכן	סגן/נית	
מנהל	מינהל.	שאר	בעלי	התפקידים	ייבחרו	כאשר	יאושר	המבנה	הארגוני	

של	המינהל	במהלך	2016	ואילך.

רמי בן-גל:	"פיתחנו	תרבות	ארגונית	המעודדת	שינויים,	שיפורים	ומצוינות.	
אנו	מצפים	מהמנהלים	ומהעובדים	להיות	פתוחים	למהלך	ולהפגין	דוגמה	
והמנהלים	 העובדים	 כלל	 דבר	 של	 שבסופו	 מאמין	 אני	 בנושא.	 אישית	

יתגייסו	לטובת	העניין".

בן-גל:	"שורשיו	של	המהלך	החשוב	והחיוני	הזה	נעוצים	
אי	שם	ב-	1	בינואר	2011	,	כאשר	הצלחנו,	אחרי	עמל	
רב,	להעביר	את	מנהלי	המרכזים	הקהילתיים	להעסקה	
המזכירות	 את	 גם	 ובעקבותיהם	 העירייה,	 של	 ישירה	
להחזיר	 שהצלחנו	 ביום	 התפעול.	 ומנהלי	 הראשיות	
לעירייה	 הניהול	הישיר	של	המרכזים	הקהילתיים	 את	השליטה	על	
באיכות	 במתקנים,	 העירונית	 וההשקעה	 הפיתוח	 תנופת	 התחילה	

הפעילות	ובהיקף	השירותים".
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פורום נשים

פעילות  הייתה  הרפואי,  והמרכז  העירייה  עובדות  השתתפו  בו  הפסקה',  ללא  'מלכות  מסע  של  השיא  נקודת 
התנדבותית במועצה האזורית אשכול. הקשר החם, שנוצר שם עם קשישי נווה אשכול, לא שכך והוליד מפגש 

מרגש והפעם בעיר ללא הפסקה.

חיבוק מתמשך

משתתפות	מסע	"מלכות	ללא	הפסקה"	זוכרות	היטב	את	יום	השותפות	
הקהילתית,	במסגרתו	התנדבו	במעון	לחוסים	ובמעון	לקשיש	במועצה	
יונים	 יחד	 איתם	 יצרו	 המעון,	 בקשישי	 אלה	שפגשו	 האזורית	אשכול.	
אז,	 במיוחד	 שהתעצמה	 לשלום,	 משותפת	 לכמיהה	 כסמל	 מקרמיקה	

בימים	שלאחר	מבצע	צוק	איתן.

"כנפיים  קיר	 להכנת	 שימשו	 והקשישים	 המלכות	 יחד	 שיצרו	 היונים	
לשלום",	אשר	נחשף	במעמד	חגיגי,	בו	לקחו	חלק	יו"ר	ארגון	העובדים,	
עו"ד רמי בן-גל	וצוות	הנהלת	הארגון	וראש	מועצת	אשכול	דאז,	חיים 
ובמעמד	 וניכר,	 מרגש	 היה	 הצדדים	 בין	 שנוצרו	 והקשר	 החיבור	 ילין.	
טקס	החשיפה	הזמין	רמי בן-גל	את	הקשישים	לביקור	בתל	אביב	–	יפו.

הקשישים,	 הגיעו	 האחרון	 וביוני	 לבוא,	 אחרה	 לא	 להזמנה	 ההיענות	
מלווים	במתנדבים	ממועצת	אשכול,	ליום	אירוח	מכבד	ומפנק,	כמיטב	
המסורת	של	ארגון	עובדי	עיריית	תל	אביב	–	יפו.	'פורום	הנשים'	יחד	
עם	העובדות,	שהשתתפו	במסע	"מלכות	ללא	הפסקה",	ארגנו	לאורחים	
במסגרת	 העירייה,	 בלובי	 משותפת	 ופעילות	 שרונה	 במתחם	 סיור	
האירוע	הקבוע,	המתקיים	מידי	יום	שלישי,	לבני	גיל	הזהב	תושבי	העיר.

אפו	 הנשים"	 ומ"פורום	 הפסקה"	 ללא	 מ"מלכות	 הנרגשות	 העובדות	
עוגות	וחיכו	לקשישים,	יחד	עם	בני	גיל	הזהב,	תושבי	תל	אביב,	בקבלת	
פנים	מלאת	אנרגיות,	חום	ואהבה.	ואכן,	המפגש	לא	אכזב;	האורחים	
שהוכנה	 המיוחדת	 מהפעילות	 מאוד	 והתרגשו	 רקדו	 פעולה,	 שיתפו	
דינה,	תמונת	 עבורם.	במעמד	האירוע	העניקה	מנהלת	המעון	לקשיש,	
יונה	מקרמיקה	ליו"ר	הארגון,	רמי בן-גל,	כהוקרה	וכמזכרת	לשותפות	

עמוקה.

חיה בוסי, יו"ר פורום נשים

ה'	בסיוון,	תשע"ה,	22	ליוני	2015	

לכבוד

חיה בוסי – עיריית תל אביב

חיה יקרה,
אנחנו	רוצים	להודות	לך	לרמי	למאיה	ולענבר	על	האירוח	
לאורך	 מאוד	 נהנו	 שלנו	 והמתנדבים	 הקשישים	 המחבק.	
וה'שמייח'	 בשרונה	 הסיור	 הצהריים,	 מארוחת	 היום:	 כל	

בעירייה.

שמחים	 אנחנו	 הלב,	 תשומת	 ועל	 החם	 הקשר	 על	 תודה	
בדרך	 שנוצרים	 הנפלאים	 והפרויקטים	 החיבורים	 לכל	

המשותפת	שלנו	ונשמח	לחיבורים	נוספים	גם	בעתיד.

שולחים	לכם	חיבוק	גדול	מגמלאי	נווה	אשכול,

בברכה ובהערכה רבה,
דינה פלג – מנכ"ל

מימין לשמאל: דינה פלג, חיים ילין, קובי אשכנזי ורמי בן-גל  שלט הנצחת המיזם המשותף קטע מקיר 'כנפיים לשלום' 
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בניין העירייה החדש

מי יבנה, יבנה בית 
בתל-אביב?

בין	 התחום	 בשטח	 העיר,	 בצפון-מרכז	
הרחובות	ז'בוטינסקי,	אבן	גבירול,	ארלוזורוב	
המכונה	 סומייל,	 מתחם	 משתרע	 סרוק,	 ובן	
כך	על	שם	הכפר	הערבי	ששכן	על	אדמותיו.	
בשטחה	 שהיו	 כפרים,	 מכמה	 אחד	 זה	 היה	
קום	 עם	 והתפנו	 העיר,	 של	 המוניציפלי	
של	 אביב	 רמת	 מוניס-	 שייח'	 כמו:	 המדינה,	

היום,	סלמה-	כפר	שלם	וג'מאסין–בבלי.

על	השטח	האמור,	בסמוך	לבית	הכנסת	"היכל	
העירייה	 מתכננת	 המאה",	 ול"מגדל	 יהודה"	
לבנות	מגדל	משרדים,	בן	20	קומות,	המיועד	
הפזורים	 הרבים	 המטה	 עובדי	 את	 לאכלס	

ברחבי	העיר	בשטחי	משרדים	מושכרים.

"בשנים	 אנוש:	 משאבי	 סמנכ"ל	 פרץ,	 אבי 
ולפיתוח	 לגידול	 עדים	 אנחנו	 האחרונות	
אליה	 שמושכים	 העיר,	 של	 מאוד	 מואצים	
ומבקרים.	 תושבים	 של	 והולך	 גדל	 מספר	
כתוצאה	מכך,	גדלה	גם	מצבת	כוח	האדם	של	
קטנים	 העירוניים	 המשרדים	 ומבני	 העירייה,	
על	 שבנוסף	 כזה,	 הוא	 כיום	 המצב	 מלהכיל.	
העירייה,	 בניין	 כמו:	 שבבעלותנו	 הבניינים	
אגף	 בניין	 בפילון,	 ההנדסה	 מינהל	 בניין	
המישלמה	 בניין	 באנטוקולסקי,	 המחשוב	
ביפו,	בניין	אגף	החניה	בשדרות	ירושלים	ועוד,	
אנחנו	משכירים	כ-	12	אלף	מ"ר	של	משרדים	
לא	 תקציביות	 בעלויות	 מדובר	 העיר.	 ברחבי	

מבוטלות,	אותן	אנו	מעוניינים	לחסוך".

החדש,	 שהבניין	 הרי	 עסקינן,	 בחסכון	 ואם	
שייבנה	על	פי	סטנדרטים	מתקדמים	של	בנייה
בצריכת	 משמעותי	 חסכון	 יאפשר	 ירוקה,	
את	 אחזקתו.	 עלויות	 ובהוזלת	 האנרגיה	
בין	 העת,	 בבוא	 יאכלסו	 החדשים	 המשרדים	
700	ל-	800	עובדי	מטה,	שאינם	מקבלי	קהל,	
וביצרון,	 עזרה	 עירוניים:	 תאגידים	 ושלושה	

אחוזות	החוף	והרשות	הכלכלית	לפיתוח.
העובדים	שיעברו	לבניין	החדש,	יהינו	מסביבת	
כל	 עם	 עכשווי,	 בעיצוב	 ונעימה	 נוחה	 עבודה	
לרווחת	 המיועדים	 הציבוריים	 המרחבים	
הפרט,	דוגמת:	חנות	רווחה,	בית	כנסת,	אולם	
התכנסויות,	חדרי	דיונים	ועוד.	בנוסף	על	כך,	
יוקם	חניון	תת	קרקעי,	שיכיל	כ-	400	מקומות	
חניה,	אשר	יספקו	מענה	לכ-	60%	מהעובדים.	
בהקשר	זה	חשוב	לציין,	כי	מדיניות	העירייה	
ומיקומו	 ציבורית	 מעודדת	שימוש	בתחבורה	
של	הבניין,	על	ציר	תחבורה	ראשי,	יקל	על	באי	

הבניין,	בבואם	ובצאתם.

לשדרוג	 ובנוסף	 בעלויות	 לחיסכון	 מעבר	
סביבת	העבודה	של	מאות	רבות	של	עובדים,	
התושב.	 עם	 גם	 תטיב	 החדש	 הבניין	 הקמת	
כמשרדי	 ישמש	 שלרוב	 בבניין	 מדובר	 אמנם	
כולל	 תכנונו	 אך	 קהל,	 לקבלת	 ולא	 מטה	
הקמתן	של	שש	כיתות	גן	חדשות,	באזור	שבו	

הביקוש	לגנים	גדול	מההיצע.

העירייה  בניין  של  השיפוץ  עבודות  שבגמר  חשבתם  אם 
ומינהל ההנדסה, העירייה תשקוט ארבעים שנה - טעיתם 
משרדים  בניין  להקמת  האדריכליות  התכניות  בגדול. 
שלישי כבר מונחות על השולחן, ואם הכל יתקדם כמתוכנן 

יחלו עבודות הבניה כבר בקיץ 2016

שלב	 "להערכתנו	 פרץ:	 אבי 
ואישורה	 התכנית	 הפקדת	
עיר	 בניין	 ועדות	 ידי	 על	
ינואר,	 לקראת	 יסתיים	
ומכרז	לקבלן	מבצע	יתפרסם	
לקראת	מרץ.	אם	הדברים	יתקדמו	כמתוכנן	
ובתום	 	,2016 ביוני	 יחלו	 ההקמה	 עבודות	
שלוש	שנות	בניה	יושלם	הבניין	ויפתח	את	

שעריו	לעובדים".

העובדים:	 ארגון  יו"ר  גל,  בן  רמי 
לשיפור	 עדים	 אנחנו	 האחרונות	 "בשנים	
קבוע	ומתמיד	ולשדרוג	משמעותי	בסביבת	
העבודה	של	עובדי	העירייה.	טיפוח	סביבת	
המרכזיים	 בבניינים	 גם	 מורגש	 העבודה	
העירייה	 במתקני	 פחות	 ולא	 העירייה	 של	

הרבים	הפזורים	בכל	רחבי	העיר.
החדש	 העירייה	 בניין	 שבניית	 ספק	 אין	
בסומייל	יביא	לקפיצת	מדרגה	משמעותית	
עבודה	 סביבת	 ויהווה	 זה	 חשוב	 בנושא	
שיועברו	 ליחידות	 ומתקדמת	 מודרנית	

אליו."

הדמיה של בניין העירייה החדש

לובי הכניסה: הדמיה

המרחב הציבורי: הדמייה

המרחב הציבורי: הדמייה
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חבר, אתה חסר 

בתחילת חודש אוגוסט נפרדנו בצער רב ובטרם עת 
מבועז סולמי, מ"מ יו"ר ארגון העובדים. לזכרו, מובא 
מירי  עמו  שערכה  ומרגש,  אישי  ראיון  זה  בגיליון 

רפאל ופורסם בעיתון 'שערים' בינואר 2009
פשוט	 בועז	 אותן,	 צריכה	 הייתי	 ולא	 כמעט	 אבל	 שאלות,	 כמה	 הכנתי	
אדם	זורם,	מרתק,	נפלא,	איש	של	אנשים.	ראשית	כל	הוא	מזהיר	שאותו	
מקבלים	בדיוק	כפי	שהוא,	בלי	תנאים.	הוא	לא	משנה	ולא	משתנה.	הכי	
הרבה	הוא	אוהב	ומתרפק	על	בית	אבא,	על	שנות	הילדות	הצעירות	ביותר,	
על	גיל	הביניים	ועל	הבגרות.	בית	אבא	הכי	משפיע,	עוצמתי	ומעורר	בבועז	
במונחי	 מתקדם	 מסורתי,	 היה	 שלנו	 "הבית	 ענקית.	 וגאווה	 גדול	 געגוע	

הזמנים	ההם",	הוא	מספר.

"נולדתי	למשפחה	בת	11	ילדים,	אני	בן	יחיד,	בין	7	בנות,	אבא	היה	עובד	
עירייה	ואמא	עקרת	בית.	בית	"הכי	חם	בעולם",	מחנך	ותומך.	הייתי	ילד	
מפונק.	מבית	אבא	לקחתי	את	התובנות	ואת	החוזקות	שלי	בחיים	-	שקט,	
רוגע,	חמימות,	אהבת	האדם,	חמלה.	החמלה	מאבא.	הוא	היה	איש	של	
פשרות	וויתורים,	היתה	לו	תכונה	של	גישור	ופישור,	לכעוס	ומהר	לשכוח...
בשביל	אבא	הייתי	הפייטן	הטוב	ביותר,	הקורא	הטוב	ביותר	בתורה,	מכיר	

ושאר	הסידורים	 הקניות,	האוכל	 על	 בבית	 מנגינותיה.	אבא	אחראי	 את	
ההיא.	 בעת	 שגרתית,	 לא	 מאוד	 הייתה	 הזו	 החלוקה	 החינוך.	 על	 ואמא	
אבל	אצלנו	בבית	האמא	היא	המחנכת,	היא	הדמות	הקשוחה,	זו	שמבקרת	

בבתי	הספר	ובגני	הילדים	ואנו	סרים	למרותה...
התחנכתי	בבית	ספר	דתי-מסורתי	ולאורך	כל	השנים	מאז	גיל	5	ועד	גיל	
13	למדתי	גם	אצל	ה"מורי"	שהיה	'פיגורה',	'אישיות'	מיוחדת	שהשפיעה	

עלי	מאוד	והקנתה	בי	יסודות	לכל	החיים.
אצל	 יום	 מדי	 הצהריים	 אחר	 ובשעות	 בבקרים	 הספר	 בבית	 למדתי	
ה"מורי".	הוא	לימוד	אותי	פרקים	שונים	מספרי	הברכות	ומהתורה,	לימד	
הרי	 לומדים	 ה"מורי"	 אצל	 מה	שלומדים	 כל	 תרגום	מארמית.	את	 אותי	
בתורה	 מה'גדולים	 כאחד	 ידו	 על	 וסומנתי	 בזה	 טוב	 כה	 הייתי	 בעל-פה,	
העתידיים'	מה	שכמובן	התבדה...	את	זיכרוני	הטוב	הקנו	לי	השנים	אצל	
ביד–אליהו,	בתל-אביב.	אני	קשור	בעבותות	 חיי	מתנהלים	 כל	 ה"מורי"	
והקמתי	 נישאתי	 ובגרתי,	 גדלתי	 שם	 נולדתי	 שם	 הזו.	 לשכונה	 חזקים	

משפחה	ואני	שם	עד	היום.	
בגיל	11	התחלתי	לשחק	כדורגל.	אבא	שהיה	אדם	פשרן	ומתקדם,	העלים	
לכדורגל,	 הגדולה	 לאהבתי	 והסכמתו	 ברכתו	 את	 למעשה	 נתן	 ובכך	 עין	
מאוד,	 כעסה	 בבית,	 והחינוך	 המשמעת	 על	 הממונה	 שהייתה	 אמא	 אבל	

היא	רצתה	שאהיה	גדול	בתורה	ולא	בכדורגל...
חיי	החלו	מאז	לסוב	סביב	המגרש	וקבוצת	הכדורגל	של	"בני	יהודה".

ומרכזית	 דומיננטית	 מאוד	 הייתה	 והענפה	 המפוארת	 סולמי	 משפחת	
בכדורגל	של	קבוצת	בני	יהודה	והיה	זה	אך	טבעי	שאשתלב	גם	אני	כשחקן,	

במיוחד	כאשר	התגליתי	כמוכשר	ביותר...
השתלבתי	בתחילה	בקבוצת	הילדים,	לאחר	מכן	בנוער	ומהנוער	לבוגרים.	
הצירוף	שלי	לשכבת	הבוגרים	היה	בגיל	צעיר	מאוד	ולא	מקובל	–	גיל	16.	
הופנה	 לאן	 לך	 ברור	 אבל	 הכדורגל,	 כדי	 תוך	 בתיכון	 לימודים	 שילבתי	
עיקר	מרצי.	התגייסתי	בגיל	18	לצה"ל,	כדי	להמשיך	ולשחק	כדורגל	הייתי	

מוכרח	)!(	להיות	ג'ובניק.	
היה	להתפרנס	מהכדורגל,	סיימתי	את	הצבא,	 בתקופה	ההיא	אי	אפשר	
וחזרתי	להיות	שחקן	'במשרה	מלאה',	שחקן	ותיק	כבר	5	שנים	בקבוצת	
בלתי	 היה	 וזה	 מהכדורגל,	 להתפרנס	 מנת	 על	 חזרתי	 והפעם	 הבוגרים	
חיליק פרצלינה	היה	אז	בהנהלת	הקבוצה,	רצה	בי	מאד	כשחקן	 אפשרי.	
אבל	לא	יכול	היה	לשלם	לי.	הפשרה	הייתה	-	חיליק	מכניס	אותי	לעבודה	
בעירייה,	החוזה	שלי	עם	בני	יהודה	יהיה	מופחת	בשכר	ואני	ממשיך	לשחק	
בקבוצה.	אני	חשבתי	שזו	חוצפה,	שזו	הצעה	כמעט	מגונה,	אבל	אבא	שלי,	
גדול	 כבוד	 זהו	 תל-אביב	 עיריית	 עובד	 שלהיות	 הוא	חשב	 אחרת.	 חשב	

ואסור	לוותר	עליו.
כבר	אמרתי	לך	שלאבא	הייתה	השפעה	גדולה	עלי	וגם	הפעם	המילה	שלו	

היא	שהכריעה.	נכנסתי	לעבודה	בעירייה	כנהג.	
חלפו	שנתיים	וקבלתי	קביעות,	אבל	כל	הזמן	ברקע	חשבתי	שאני	נהג	לא	
אשאר,	לא	ראיתי	בכך	את	יעודי.	עבודה	עם	ילדים,	טיפוחם,	ספורט,	הם	

הדברים	הקרובים	ללבי	ושם	רציתי	להתפתח.	
והפכתי	 נהדרת	 הזדמנות	 בפניי	 נפתחה	 באגף	התברואה	 5	שנים	 כעבור	
להיות	רכז	ספורט	ב"בית	דני",	הייתי	מאושר	בתפקיד	החדש,	הוא	מילא	
מושבע,	 אוהב	 היום	 ונשארתי	 אז	 אהבתי	 מוטיבציה,	 חדור	 הייתי	 אותי,	

כמעט	ללא	תנאי,	את	חברת	הילדים.	
הקמנו	את	המחלקה	 בירנצווייג,	 יהודה  דאז,	 דני"	 "בית	 מנהל	 עם	 ביחד	
והייתי	מאושר.	הייתי	במחלקה	לספורט	כ	-10	שנים,	ואז	החלטתי	לעזוב	
ולנסות	את	מזלי	כעצמאי.	פתחתי	חנות	ספורט	נהדרת	בשכונת	התקווה,	
אולם	כעבור	שנתיים	סגרתי	אותה,	לא	ראיתי	את	עתידי	כעצמאי,	ושבתי	

לעבוד	בעירייה	שוב	כנהג	באגף	התברואה.
לאחר	שנתיים	כנהג	בתברואה,	על	רקע	צמצומים	בעבודה,	ובעודי	יושב	
שבעה	על	אבי	שנפטר,	קבלתי	מכתב	פיטורין,	אולם	בסוף	ימי	האבל	על	

אבא	הודיעו	לי	שהנהלת	העירייה	חזרה	בה	ואני	שב	לעבודתי.

בועז סולמי ז"ל )2015-1951(
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זו	העת	שנטשתי	את	משחק	הכדורגל	והתמקדתי	בטיפול,	טיפוח	וקידום	
הילדים	בשכונת	התקווה	ובשכונת	שפירא,	אני	רואה	בזה	יעד	ומטרה	מאז	

ועד	היום.	
ילדים	מושקעים,	מטופחים,	מתורבתים,	נעימי	הליכות	ותלמידים	טובים	

גורמים	לי	לנחת	ולקורת	רוח	ואני	גאה	על	כך.
יפת,  עמית  לי,	 הציע	 העירוני,	 החניון	 ורכז	 עבודה	 כמפקח	 עובד	 בעודי	
שמונה	אז	להיות	מנהל	אגף	התברואה	להיות	סגנו,	שמחתי	על	ההזדמנות	

והצטרפתי	לעמית	בניהול	האגף.
לאחר	תפקיד	זה	עברתי	לעבוד	במשלמה	ליפו	למשך	שנתיים	ואז	הציע	לי	
רובי זלוף	-	סמנכ"ל	התפעול,	לעבור	לאגף	שפ"ע	ולהיות	שם	סגן	מנהל	
לפרויקטים.	 האגף	 מנהל	 וסגן	 התפעול	 כמנהל	 שימשתי	 בשפ"ע	 האגף.	
הוא	 ועכשיו,	 בעירייה.	 שלי	 הנפלאות	 מהתקופות	 היא	 בשפ"ע	 התקופה	
שלך	 התקופה	 "בועז,	 מוסיפה,	 ואני	 העובדים"	 בארגון	 כאן	 "אני	 אומר:	

בארגון	העובדים	תהיה	טובה	עוד	יותר"....

בועז, הקמת משפחה לתפארת, ספר לי מעט על הבית שלך...
נישאתי	בשנת	1974	לרעייתי	ורדה,	אנחנו	הורים	לארבעה	–	שלוש	בנות	
וחיה	בארצות	הברית,	הבת	אחריה	 במוסיקה	 עוסקת	 הגדולה	 ובן,	הבת	
עובדת	בחברת	השקעות	ולומדת	לתואר	שני,	אחריה	סטודנטית	גם	כן,	

והבן	חייל."	
בטיפוח	 ילדים.	 זה	 עצמו	 על	 מעיד	 שהוא	 כפי	 בועז,	 על	 האהוב	 הדבר	
הילדים	במחלקת	הנוער	של	בני	יהודה	מגיל	6	עד	גיל	18	הוא	רואה	יעוד	
עצמם,	 גאוות	 שיהיו	 ותרבות	 חינוך	 למסלולי	 הילדים	 הובלת	 ומטרה,	
הוריהם	והמדינה	היא	ערך	חשוב	בעיניו	והוא	מתמקד	בתחום	זה	עד	היום.
הוא	לא	אוהב	את	מי	שאינם	מפרגנים,	לא	את	המבקרים	ההרסניים,	את	

הפוגעים.	
הוא	מעיד	על	עצמו	כעל	איש	של	אנשים,	חברותי	ושמח,	שונא	שעמום,	
אוהב	את	העשייה,	מחפש	למלא	כל	חלל	בסיוע	ובתמיכה	בזולת:	"הסיוע	

לאנשים	ממלא	אותי	ומשמח	אותי",	בועז	אומר.
בועז	הצטרף	אלינו	לארגון	העובדים	לפני	כשנתיים,	מונה	להיות	ממלא	
בהנהלת	 חבר	 תגמולים,	 מועצת	 ליו"ר	 משנה	 הארגון,	 יו"ר	 של	 מקומו	
העמותות	שפועלות	בארגון	העובדים	ומטפל	במגוון	רחב	של	סקטורים	
פני	 לשיפור	 האגף	 התברואה,	 אגף	 הם:	 באחריותו	 האגפים	 ותחומים.	

העיר,	פיקוח	עירוני,	חופים,	כבוי	אש,	איכות	הסביבה.
ברגישותו	הרבה	למצוקתם	וצרכיהם	של	אנשים	הוא	מלווה	עובדים	באופן	
אישי	וצמוד	עם	כל	בעיה	מתעוררת	הן	בעבודה	ולעתים	אף	בבית.	מסור	
מאוד	לעובדי	העירייה,	מעורב	ורגיש	לצרכיהם	ולבעיותיהם	המקצועיות	
יכולת	מדהימה	להיות	אובייקטיבי	לתבוע	מהעובד	 ואף	האישיות.יש	לו	
ובעת	 ומוטיבציה	 לעבודה	 מסירות	 אכפתיות,	 כשצריך,	 השקעה	 יותר	

הצורך	יעמוד	איתן	ועיקש	לפתור	בעיה	שנראית	לו	שאינה	מוצדקת	.
משתתף	 הפנסיה,	 בוועדת	 העירייה,	 של	 המכרזים	 בוועדת	 חבר	 הוא	
אגף	 מנהל	 העירייה,	 של	 אנוש	 משאבי	 סמנכ"ל	 עם	 הצוות	 בישיבות	
משאבי	אנוש	ומלווה	את	הסקטורים	שבאחריותו	בכל	הנדרש	מול	הנהלת	

העירייה.
	כששאלתי	אותו	מה	הוא	מאחל	לעצמו	כשיהיה	ממש	גדול	הוא	השיב	לי	
–	אושר	בריאות	ושמחה	והעיקר	להיות	סבא	שמגדל	נכדות	ונכדים	בנחת!
הוא	אומר	שבחברת	אנשים	הוא	תמיד	יהיה	מאושר,	"אני	עמך",	ו"כזה	
אשאר	כל	חיי"	אני	מאחלת	לך	בועז	–	את	כל	מה	שאתה	רוצה,	אתה	ראוי	

לו	ומגיע	לך.

מירי רפאל

02/08/15

דברי הספד שנשא יו"ר ארגון העובדים, 
רמי בן-גל, לזכרו של בועז סולמי ז"ל:

"קשה	לי	לדבר	על	בועז	סולמי	בלשון	עבר.	קשה	לי	להאמין.
ועוד	יותר	קשה	לי	להפנים	שהאיש	המיוחד	והאהוב	הזה	לא	יהיה	

איתנו	יותר.
זה	כואב.	זה	אכזרי.	זה	בלתי	נתפס!

בדמי	ימיו,	נלקח	מאתנו	האיש	היקר	הזה.
אבל	את	בועז	סולמי	לא	נשכח.	את	בועז	סולמי	אי	אפשר	לשכוח.
נוכחותו	השקטה,	צניעותו,	קסמו	האישי,	מסירותו,	נאמנותו,	
חוכמתו	המקצועית	והאינטליגנציה	הרגשית	המיוחדת	שלו-	כל	

אלה	יישארו	חקוקים	בליבנו	הרבה	אחרי	הפרידה	ממנו.
כשנכנסתי	לתפקידי	כיו"ר	ארגון	העובדים	ידעתי	שאני	רוצה	את	

בועז	לצדי.	וצדקתי.
בועז	היה	חבר	ושותף	אמיתי	לדרך.

אין	משימה	שקיבל	ולא	יכל	לה.	אין	אתגר	שלא	ידע	להתמודד	
איתו.

הוא	היה	אומן	בתחומו.	מהטובים	והמוכשרים	שהכרתי.
אומרים	"תגיד	לי	מי	חבריך	ואומר	לך	מי	אתה".	
מספיק	שנסתכל	סביבנו	בכדי	להבין	מי	היה	בועז.

הוא	היה	שם	תמיד	כצוק	איתן	-	לכולנו.
אוהב	לסייע,	לעזור,	לתמוך.	תמיד	מעודד,	משרה	ביטחון,	ויודע	

לומר	את	המילה	הנכונה	במקום	הנכון.
בתקופה	האחרונה	ידעתי	שמצבו	לא	טוב.	אבל	אני	חייב	להודות	
שהאמנתי	כל	הזמן,	עד	הרגע	האחרון,	שיבריא	ויחזור	להיות	איתי.	

איתנו.
בועז.	כשאני	חושב	עליך,	אני	רואה	את	דמותך	מחייכת.	אותו	חיוך	
שרמנטי	ומיוחד	שאפיין	אותך	והישרה	חום	וביטחון	על	כל	מי	

שסביבך.
כך	אני	בוחר	לזכור	אותך.

ולא	לשכוח.
יהי	זכרך	ברוך".
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להיות  נבחרה  בעירייה,  מיוחד  לחינוך  המחלקה  מנהלת  בן-דוד,  רונית 
שהעניקה  השינוי,  ומחולל  המצטיין  העובד  בפרס  הזוכים  מעשרת  אחת 
השנה לראשונה הסתדרות המעו"ף. המצוינות התל-אביבית זכתה לבמה 

ולתשואות.

אחת משלנו

של	 חדשה	 מסורת	 השקת	 על	 המעו"ף	 הסתדרות	 הודיעה	 	2015 במרץ	
הענקת	פרס	העובד	המצטיין	ומחולל	השינוי,	במסגרת	פעולותיה	לקידום	

המצוינות	ושיפור	השירות	במקומות	העבודה.

העבודה	 במקומות	 עובדים,	 ארגוני	 ראשי	 הוזמנו	 שהופצה	 בהודעה	
המאוגדים	בהסתדרות	המעו”ף,	להגיש	המלצותיהם	על	עובדים,	הראויים	
למקום	 הייחודית	 ועל	תרומתם	 על	הצטיינותם	 פומבית	 ולהוקרה	 לפרס	

העבודה	ולאווירה	החברתית	בו.

בטקס	חגיגי	שהתקיים	במסגרת	ישיבת	ועידת	ההסתדרות,	ב-	15	ביוני	
בהם	 נרגשים,	 זוכים	 לעשרה	 הפרס	 הוענק	 הקאמרי,	 בתיאטרון	 	,2015
רונית בן-דוד,	מנהלת	המחלקה	לחינוך	מיוחד	במינהל	החינוך,	התרבות	
הסתדרות	 יו”ר	 העניקו	 הפרס	 את	 תל-אביב-יפו.	 בעיריית	 והספורט	
המעו”ף, ארנון בר-דוד,	ויו”ר	ההסתדרות	החדשה,	עו”ד אבי ניסנקורן.

הנותנת	שירות	 2010,	מנהלת	מחלקה	 רונית,	המכהנת	בתפקידה	משנת	
לקהילה	של	יותר	מ-	4,000	תלמידים	בעלי	צרכים	מיוחדים	בתל-אביב-	
יפו	ומחוצה	לה.	נכללת	בזה	אחריות	על	15	בתי	ספר	לחינוך	מיוחד,	וכ-	
70	גנים	הנותנים	מענה	למירב	הלקויות	במגזר	הממלכתי,	הממלכתי	דתי,	
הערבי	והחרדי.	מצבת	כוח	האדם	שתחת	ניהולה	כוללת	כ–	20	אנשי	מטה	

לצד	כ-	750	סייעות.

בנימוקי	הגשת	מועמדותה	של	רונית	לקבלת	הפרס	נכתב	בין	היתר:	"רונית	
מהווה	דוגמא	לכך	שאין	אי	אפשר.	כאשר	יש	פתיחות	מחשבתית,	רצון	
לחדש	 ליזום,	 המשימות,	 בכל	 לעמוד	 אפשר	 לעשייה	 ומחויבות	 לנתינה	
המיוחד	 בחינוך	 העובדים	 לכל	 הנחילה	 האלה	 הערכים	 את	 ולהתאים.	
שעברה	 השירות	 מהפכת	 בהובלת	 מרכזית	 שותפה	 הינה	 רונית	 בעיר.	
צוות	 את	 הובילה	 האחרונות	 השנים	 בחמש	 מיוחד.	 לחינוך	 המחלקה	
המחלקה,	בשיתוף	הגורמים	המקצועיים,	לרמות	גבוהות	של	מתן	שירות.	
דוגמה	 מהווה	 רונית	 לכל,	 וקשובה	 מענה	 הנותנת	 האישית,	 במנהיגותה	
במקצועיותה,	 בשטח,	 החינוך	 לאנשי	 והן	 המחלקה	 לעובדי	 הן	 אישית,	
את	 מקדמת	 היא	 כך	 העבודה.	 תכניות	 לקידום	 ומחויבותה	 חריצותה	
דיאלוג	ושיתופי	פעולה	המבטיחים	את	הצלחת	המחלקה	וקידום	מערכת	

החינוך	המיוחד	בעיר.

יו"ר	ארגון	העובדים,	עו"ד רמי בן-גל:	"החלטתי	להגיש	את	מועמדותה	
בשנים	האחרונות	 הצליחה	 היא	 כיוון	שלדעתי	 לפרס	 בן-דוד	 רונית  של	

לקדם	באופן	מאוד	משמעותי	את	ציבור	הסייעות	בחינוך	המיוחד.	רונית	
פיתחה	זהות	ארגונית	חדשה	לסייעות,	הטמיעה	סטנדרטים	חדשים	של	
מיון,	קליטה	ושיתוף	הסייעות,	דאגה	להעצמתן	ולרווחתן	ושיפרה	מאוד	
את	שביעות	רצונן	מהשירות	בעירייה.	כל	אלה	הביאו	לשיפור	משמעותי	
המיוחדים	 הצרכים	 בעלי	 לילדים	 מעניקות	 שהסייעות	 השירות	 ברמת	

ולהוריהם".

מצטיין הסתדרות המעו"ף

רונית בן-דוד

בטקס עם ניסנקורן ובר-דוד
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ועד עובדי לוד

מהם,  יותר   - ומחברי  מרבותיי,  למדתי  תורה  "הרבה 
ומתלמידי - יותר מכולן" אומר הפסוק מהתלמוד הבבלי, 
והביקורים  המפגשים  יוזמת  את  נכונה  מבטא  אשר 
ההדדיים בין חברי ועדי העובדים בעירייה למקביליהם 

בעיריית לוד.

דרך לוד תל-אביב

בעיר	לוד,	על	פי	נתוני	הלמ"ס,	מתגוררים	כ-	71,650	תושבים.	זוהי	עיר	
מעורבת,	בה	חיים	זה	לצד	זה	יהודים,	מוסלמים	ונוצרים.	אוכלוסיית	העיר	
צעירה	בעיקרה	–	36%	ממנה	הם	ילדים	ונוער,	מגיל	אפס	ועד	19,	33%	הם	
בוגרים	מגיל	20	ועד	44	ו-31%	בני	45	ועד	65	ומעלה.	הדירוג	החברתי-
כלכלי	של	העיר	עומד	על	4	מתוך	10,	אחוז	הזכאות	לבגרות	על	כ-45.8%,	

והשכר	החודשי	הממוצע	של	שכיר	בעיר	על	כ-	₪6,40.

העיר,	בעלת	ההיסטוריה	המפוארת,	הנפרשת	על	פני	יותר	מ-	6,000	שנים,	
מתמודדת	בשנים	האחרונות	עם	מציאות	לא	פשוטה	של	הגירה	שלילית,	
אוכלוסייה	חלשה,	פשע	וקשיים	חברתיים	וכלכליים.	גם	עיריית	לוד	התמודדה	
ב-	15	השנים	האחרונות	עם	גרעון	תקציבי	ו-	3	ועדות	קרואות	התכנסו	

כדי	לנהל	את	תפקודה.

על	אף	השוני	הרב	בין	העיר	לוד	לעיר	תל	אביב-יפו,	ובהתאמה	גם	בין	העיריות	
של	כל	אחת	מהן,	נוצר	קשר	עמיתים	מקצועי	בין	חברי	ועדי	העובדים	של	שתי	
הרשויות.	הקשר	החל	בביקור	של	חברי	ועדים	מעיריית	תל	אביב-יפו	בעיר	לוד	
במסגרת	קורס	ועדים	בו	לקחו	חלק.	באותו	הביקור	התוודעו	למקביליהם	בעיריית	
לוד	ולאופי	פעילותם	במסגרת	הוועד,	וגם	סיירו	יחד	באתרים	נבחרים	בעיר.

קובי אשכנזי,	המשנה	ליו"ר	ארגון	העובדים,	 בעקבות	הביקור	המוצלח	יזמו	
ועדים	 חברי	 	10 כ-	 והזמינו	 גומלין	 ביקור	 הארגון,	 מזכ"לית	 אבידן,	 ואורנה 

מעיריית	לוד	ליום	גדוש	ומעניין	בתל	אביב-יפו.

היום	החל	במפגש	עם	הנהלת	ארגון	העובדים,	בו	הציג	רמי בן-גל	את	תפיסת	

המשיכו	 מכן	 לאחר	 הארגון.	 של	 מוסדותיו	 מבנה	 ואת	 הארגון	 כיו"ר	 עולמו	
משאבי	 סמנכ"ל	 עם	 היכרות	 למפגש	 העירייה	 לבניין	 והמארחים	 האורחים	
אנוש	ומינהל,	אבי פרץ,	ואף	זכו	לתצפית	מגג	הבניין.	המשך	הביקור	בעירייה	
כלל	סיור	במוקד	העירוני	ובמרכז	השירות	העירוני,	בו	הכירו	את	ציפי נאמן,	

מנהלת	המרכז.

משם	עשו	המבקרים	את	דרכם	לבית	הספר	לחינוך	מיוחד	'און',	בו	לומדים	
תלמידים	בעלי	נכות	פיזית,	מגיל	6	ועד	21	.	את	הביקור	ליווה	יעקב מימוני,	
חבר	ועד	מינהל	החינוך	ונציגת	ועד	חינוך	מיוחד,	עזוז טיראן.	בסיור	בבית	הספר	
למדו	המבקרים	על	תפיסתה	של	המנהלת	ועל	פעילותם	של	עובדי	השירות	
וסייעות	החינוך	המיוחד.	משם	המשיכו	למרכז	הגמילה	מסמים	בצפון	העיר,	
ופגשו	את	מנהלת	המרכז,	שירלי צוקר	ואת	נציגי	ועד	המינהל:	מאיה אנוש, ניר 
דניאל ונועה רום.	היום	הסתיים	במרלו"ג	עם	ארוחת	צהריים,	שיח	על	תחום
התפעול	בתברואה	עם	שלום בן דוד,	סגן	מנהל	האגף	לשירותי	רכב	ושינוע,	

ושיחת	סיכום	של	כל	הנוכחים.

"הסיור	 לוד:	 עיריית  עובדי  ועד  יו"ר  כהן,  דני 
עבורנו	היה	מרשים	ומהנה	ביותר,	ואני	מקווה	להמשך	
וארגון	 תל-אביב	 עיריית	 בעתיד.	 פעולה	 שיתוף	
העובדים	שלה	הם	כמו	מעצמת-על.	למדנו	הרבה	
ואנחנו	כבר	מיישמים	רעיונות	שקיבלנו	בתחום	כוח	
האדם.	אני	מודה	לאורנה אבידן,	אשת	הברזל,	ולקובי אשכנזי,	

שניצח	על	האירוח	שהיה	מפגן	של	עוצמה	וכוח".

המארחים והמתארחים על גג בניין העירייה 
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המרכז הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי, הוא בית החולים 
'איכילוב', עלה לאחרונה לכותרות עם הידיעה על מינויו 
של פרופ' רוני גמזו למנהלו. ידיעה זו פורסמה זמן קצר 
המנהל  ברבש,  גבי  פרופ'  של  הפרישה  הודעת  אחרי 
המיתולוגי, עטור השבחים, של בית החולים ב- 22 השנים 
האחרונות. רגע לפני שהוא מפנה את לשכתו, וכצעד נדיר 
למי שסירב להתראיין מאז הודיע על פרישה, נענה ברבש 
עם  ובמחשבות  בתובנות  אותנו  ושיתף  'שערים'  לעיתון 

סיום תפקידו.

אותו  הכיסא  על  לזכותך  רשמת  הישגים  הרבה  כך  כל  ברבש,  פרופ' 
אתה מאייש למעלה משני עשורים, האם יש תחום שאתה מרגיש שלא 

הצלחת בו?

הפרידות,	 בתהליך	 החולים	 בית	 לעובדי	 זאת	 ואמרתי	 מרגיש,	 "אני	
'איכילוב'	הוא	 שלא	עשיתי	מספיק	בתחום	הקשר	האישי	עם	העובדים.	
ישנה	 וביניהם	 עובדים,	 	8,000 עם	 אביב,	 בתל	 ביותר	 הגדול	 המעסיק	
אוכלוסייה	מאוד	מצומצמת,	שעמה	באתי	במגע	במהלך	העבודה	השוטפת	
שבוע	 במהלך	 היה	 הזה,	 בהיבט	 חריג	 שהיה	 היחיד	 הזמן	 השנים.	 לאורך	
מבדקי	האקרדיטציה.	בתקופה	קצרה	זו	נפלו	הרבה	מחיצות,	וזכיתי	להכיר	
ולהתרשם	מהאנשים	עצמם	ומאיכותם.	זו	הייתה	חוויה	מרוממת	נפש."

היוקרתי  התקן  תו  קבלת  בתהליך  העובדים  של  שחלקם  ספק  אין 
הגורם  של  תרומתו  משמעותית  כמה  קריטי,  היה  ואיכות  לבטיחות 

האנושי ביתר המהפכות שעברו על 'איכילוב'?

"הגורם	האנושי	הוא	הכל,	והכל	אישי	בחיים,	גם	החלטות	מקצועיות.	כל	
מי	שטוען	אחרת	טועה	ומטעה.	התכונה	החשובה	ביותר	שנדרשת	ממנהל	
היא	לדעת	לקרוא	את	האנשים	נכון,	לדבר	איתם	בגובה	העיניים	וללכת	

איתם	קדימה".

ועדי  בהקשר הזה, איך אתה רואה את תפקיד המנהל בהתנהלות מול 
העובדים וארגון העובדים?

"עבודה	עם	ארגון	עובדים	היא	אתגר	לכל	מנהל,	ובמיוחד	למנהל	דומיננטי	

כיוון	שהיא	עשויה,	ולעתים	עלולה,	להתערב,	ולעתים	אף	להפריע,	בניהול	
הארגון.	אחד	הדברים	שמנהל	צריך	ללמוד,	זה	לדעת	להכניס	לפרופורציות	
ולתעדף	מה	חשוב	לו	להשיג	ומה	הם	הקווים	האדומים	מבחינתו.	מנהל	
גם	צריך	לדעת	מה	חשוב	לארגון	להשיג	מצדו,	ולהגיע	לאיזונים	שיאפשרו	

לארגון	להמשיך	להתקדם	ולמלא	את	ייעודו".

וספציפית, במגרש של עיריית תל אביב - יפו?

"בתהליך	המאוד	מורכב	שלי	עם	ארגון	העובדים	
סייעה	לי	מאוד	הידיעה	שהאינטרסים	של	הארגון	
תמיד	נסובו	סביב	טובת	העובדים,	בלי	כל	טובות	
הנאה	אחרות,	שאנחנו	קוראים	ושומעים	עליהם	

במקומות	אחרים".

ביותר  המבוקש  הרפואי  המרכז  הוא  ש'איכילוב'  מעשור  למעלה  זה 
בקרב אוכלוסיית המטרופולין - למעלה ממיליון וחצי איש, וגם בקרב 
מצאת  מה  בשורותיו.  להשתלב  המבקשים  טובים  ורופאים  סטאז'רים 

בבית החולים כשהתמנית לתפקיד?

"הדבר	הכי	בולט	שמצאתי	היה	תנאי	אשפוז	גרועים	מאוד.	חולים	שוכנו	
באולמות	ולא	בחדרים,	מיטה	נשקה	למיטה,	יותר	מ-	60	חולים	חלקו	חדר	

שירותים	אחד.	פשוט	גועל	נפש."

השלים את מלאכתו, 
שלם עם פרישתו 

פרופ' גבי ברבש
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למי שרואה את בית החולים היום, אחרי תנופת בנייה רחבה, ששדרגה 
השירותים,  רמת  את  גם  ובהתאם  הפיסיים  התנאים  את  שיעור  לאין 
קשה להאמין שכך היו פני הדברים. מה נדרש כדי להביא את 'איכילוב' 

מהקצה אל הקצה?

להשגת	 במקביל	 השירות.	 ובתחום	 התשתיות	 בתחום	 משולב	 "מאמץ	
בבית	החולים,	התחלתי,	 וגיוס	תרומות	לטובת	שיפור	התשתיות	 מימון	
יחד	עם	מספר	מנהלים	רפואיים	מובילים	שלנו,	לבסס	את	בית	החולים	
על	מרכזי	מצוינות	קליניים.	מרכזים	אלה	התבססו	על	אנשים	מצוינים,	
חולים	 של	 ומשיכה	 הפניה	 מרכזי	 להיות	 והפכו	 מבחוץ,	 גויסו	 שחלקם	
אלינו.	היום,	בתחום	הכירורגיה,	60%	מהמנותחים	ניתוחים	אלקטיביים	

הם	מחוץ	לאגן	האשפוז	של	תל	אביב	-	יפו."

מאחורי	שיפור	התשתיות,	שמזכיר	פרופ'	ברבש	
בשתי	מילים,	עומדים	מגדלים	מרשימים	ושמות	
בן	 האשפוז	 בניין	 ועופר.	 אריסון	 כמו	 מכובדים	
חולים	 בית	 ומתחתיו	 הלב	 בניין	 הקומות,	 	13
מחלקות,	 כיום	 מאכלסים	 חירום,	 לעתות	
מרפאות	ומרכזים	רפואיים,	ששיפרו	משמעותית	את	איכות	
המתקדם	 מהסטנדרט	 דבר	 למטופלים.	 והתנאים	 השירות	
ומהעיצוב	החדשני	לא	ניכר	בלשכתו	של	מנהל	בית	החולים,	
ברבש.	שולחן	ישיבות	חסר	פוזה,	ותמונה	היסטורית	מביקור	
המלך	ירדן	בבית	החולים	הם	האלמנטים	היחידים	המושכים	
את	העין.	משרדו	ענייני	ונטול	ראווה,	ממש	כמו	האיש	שניהל	
ממנו,	במשך	יותר	משני	עשורים,	את	האימפריה	שהיא	כיום	

'איכילוב'.

היחידים  התחומים  אינם  הקלינית  הפעילות  ושיפור  התשתיות  שיפור 
בהם פרצת דרך. לפי פרסומים 'איכילוב' הוא היום בית החולים המוביל 

במספר המחקרים המתבצעים בו מידי שנה.

"אחרי	יצירת	התשתית	הקלינית	המצטיינת,	כאמור,	התחלנו	לפתח	לפני	
12	שנים	גם	את	הרובד	המחקרי	של	בית	החולים.	זהו	תחום	שבתי	חולים	
יותר	מאתנו,	והצלחנו	לעשות	קפיצת	מדרגה	גדולה	 אחרים	הצטיינו	בו	
שלנו	 המחקר	 מתקציבי	 	50% מ-	 למעלה	 היום,	 האחרון.	 בעשור	 מאוד	
זוכים	בהם	על	פני	 מגיעים	ממקורות	תחרותיים,	כלומר	החוקרים	שלנו	

חוקרים	אחרים."

באילו תחומי מחקר 'איכילוב' מוביל?

"תחומי	מחקר	בולטים	אצלנו	הם	מרכז	המוח,	מחלת	הפרקינסון,	מחקרי	
ועוד	 כבד	 מחלות	 חקר	 המוח,	 של	 תפקודית	 הדמיה	 וגנטיקה,	 סרטן	
תחומים	רבים	בהם	אנו	מחפשים	אחר	דרכים	חדשות	להבנת	תהליכים	

רפואיים,	אבחון	וטיפול	במחלות."

ב- 7 בספטמבר התפרסמה הידיעה בתקשורת הארצית: "פרופ' רוני גמזו 
מונה למנהל המרכז הרפואי איכילוב, כך הודיעה אתמול ועדת המכרזים 
ייכנס לתפקידו באופן מידי  גמזו  בראשות ראש העירייה, רון חולדאי. 

ויחליף את פרופ' גבי ברבש, שמסיים את תפקידו אחרי 22 שנים".

 איך הבשורה מתקבלת במסדרונות בית החולים?

הזמן,	 כל	 שמועות	 מלא	 מקום	 הוא	 חולים	 בית	 הופתעו.	 לא	 "אנשים	
במערכת	 מישהו	 אין	 ב'איכילוב'.	 צמח	 רוני	 קורה.	 לא	 דבר	 כששום	 גם	
הבריאות	עם	רקורד	כמו	שלו,	כך	שמאוד	טבעי	שיכנס	לתפקיד.	אין	לי	

ספק	שבית	החולים	יעשה	עוד	קפיצת	מדרגה	יחד	אתו."

גם בתום 22 שנות קריירה מפוארות פרופ' גבי ברבש לא מחפש כותרות 
התקשורת,  לכלי  להתראיין  מסרב  הוא  סיכום.  בכתבות  מעוניין  ולא 
שומר על פרטיותו ונמנע מלדבר על נושאים אישיים. הוא כנראה הכי 
רחוק מרבים מבכירי המשק הישראלי, שלא מסתפקים במדורי החדשות 

והכלכלה ומופיעים גם במדורי הרכילות.

ובכל זאת, בנימה קצת אישית, מה באשר אליך? יש לך מושג היכן תהיה 
בעוד שלוש שנים מהיום?

"אין	לי	מושג	לאן	פני	ואני	לא	יודע	עדיין	היכן	
למרות	 אבל	 מהיום,	 שנה	 בעוד	 לא	 גם	 אהיה,	
נפלו	עד	הסוף,	אני	 לא	בטוח	שהתובנות	 שאני	

יודע	שקיבלתי	החלטה	נכונה".

בטי פטילון
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לאחרונה הבהיר היועץ המשפטי את עמדתו בסוגיה, במסגרת הליך קיבוצי בבית הדין הארצי, כאשר פסק הדין 
של בית הדין הארצי טרם ניתן. להלן עיקרי עמדתו:

האם רשאי מעסיק לחייב עובד בדיווח 
נוכחות ביומטרי?

במסגרת	הליך,	שפתחה	עיריית קלנסווה	נ'	הסתדרות העובדים הכללית,	
קבע	בית	הדין	האזורי	לעבודה	בתל	אביב	כי	העירייה	רשאית	להחליט,	גם	
רישום	הנוכחות	 יתבצע	 בנציגות	העובדים,	באיזו	שיטה	 מבלי	להתייעץ	
של	עובדיה,	בין	אם	באמצעות	כרטיס	מגנטי	ובין	אם	באמצעות	חתימה	
ביומטרית,	זאת	על	אף	ששימוש	במערכת	ביומטרית	עשוי	להוות	פגיעה	

בזכות	לפרטיות	של	העובדים.

בין	היתר	קבע	גם	בית	הדין	כי	טביעות	אצבע	של	עובדים,	הנלקחות	לצורך	
חתימה	ביומטרית,	אינן	מהוות	"טביעות	אצבע"	במובן	הרווח	של	המושג,	
שכן	הן	אלקטרוניות	ונושאות	מידע	חלקי	בלבד.	בנוסף,	סבר	בית	הדין	כי	
הסוגיה	אינה	בהכרח	חלק	מתנאי	העבודה	של	העובדים,	וכי	על	פי	חוקת	

העבודה,	ארגון	העובדים	אינו	אמור	להתערב	בהחלטות	הקשורות	בניהול	
ענייניו	של	המעביד.

בערעור, שהגישה ההסתדרות על החלטה זו, לבית הדין הארצי לעבודה,	
גופם	 על	 בזכותם	 הן	 בעובדים,	 כפולה	 פגיעה	 יצר	 הדין	 פסק	 כי	 טענה	
ובזכותם	לפרטיות,	והן	בכל	הנוגע	לזכותם	של	עובדים	ברשות	מקומית	
זכות	המעוגנת	בחוקת	העבודה	 לנהל	מו"מ	על	שינוי	בתנאי	עבודתם	-	
לעובדי	הרשויות	המקומיות.	מנגד,	טענה	העירייה,	כי	דיווח	על	נוכחות	
באמצעות	טביעת	אצבע	אינו	מהווה	פגיעה	בפרטיות,	וכי	כלל	אין	המדובר	
בשעון	ביומטרי	היות	ונתוני	טביעות	האצבע	מאוחסנים	בתכנת	מערכת,	

ולא	ניתן	לשחזר	את	המידע.

הלב	 תום	 חובות	 מול	 כאמור	 בשימוש	 הכרוכה	 הפגיעה	 לבחון	את	 יש	 א.	
וההגינות	של	המעסיק.	

לשליטת	 ולהעבירו	 המידע	 את	 משליטתו	 להוציא	 עובד	 חיוב	 עצם	 ב.	
המעסיק,	מהווה	פגיעה	בזכותו	לפרטיות.

בזכות	 בפגיעה	 גם	 כרוכה	 ביומטרי	 נוכחות	 בשעון	 שימוש	 כפיית	 ג. 
לאוטונומיה.

ד.	בנסיבות	בהן	המדובר	בפגיעה	בשתי	זכויות	יסוד,	הפגיעה	אינה	מידתית,	
ביומטרית	 דגימה	 למסור	 עובדיו	 על	 הכופה	 במעסיק	 ככל	שהמדובר	 זאת	

לצרכי	רישום	נוכחות	בלבד.
עשוי	 ביומטרית	 נוכחות	 במערכת	 השימוש	 כי	 הובהר,	 זאת	 עם	 יחד	 ה.	
להתאפשר	אם	ניתנה	לכך	הסכמת העובד או	הסכמת ארגון העובדים היציג.
הנוכחות	 מערכת	 של	 אופייה	 בדבר	 העובדים	 את	 ליידע	 צורך	 יש	 ו.	
מאורגן	 במקום	 כאשר	 וחסרונותיה	 יתרונותיה	 מדובר,	 בה	 הביומטרית	

החובה	תחול	אף	כלפי	ארגון	העובדים	היציג.
ז.	ניתן	להסדיר	את	השימוש	במערכת	הנוכחות	הביומטרית	במשותף	עם	
ארגון	העובדים,	בהסכם	קיבוצי.	הסכמת	ארגון	העובדים	צריכה	לכלול	גם	
הסכמה	לבחירה	במערכת	נוכחות,	שהשימוש	בה	כרוך	בפוטנציאל	לפגיעה	
חמורה	בפרטיות	ובפגיעה	באוטונומיה	של	הפרט	על	גופו.	בהעדר	הסכמה	

קיבוצית	-	נדרשת	הסכמה	פרטנית	של	העובד.
נוכחות	ביומטרית.	 היועץ	המשפטי	מבחין	בין	שני	סוגים	של	מערכת	 ח. 
האחד	–	מערכת	נוכחות	מבוססת	מאגר	והשני	–	מערכת	נוכחות	המבוססת	
ביומטרית	מבוססת	כרטיס,	 נוכחות	 כי	מערכת	 על	כרטיס,	כאשר	הובהר	
מגלה	סיכון	פחות	לפגיעה	בפרטיות,	ועל	כן,	כל	עוד	ניתנה	הסכמת	העובד,	

היא	עומדת	במבחני	המידתיות.	ביחס	למערכת
נוכחות	מבוססת	מאגר	הובהר	כי	זו	עשויה	לעמוד	במבחני	המידתיות	ככל	

שהיא	תעמוד	בשורה	של	תנאים.
ט.	נקודת	המוצא	לחוות	הדעת	היתה	כי	מערכת	יחסי	העבודה	מושתתת	על	
צדדים,	שאינם	שווים	במעמדם.	היועץ	המשפטי	לא	חלק	על	כך	כי	מעסיק	
רשאי	לבחור	את	שעון	הנוכחות,	בו	יאמתו	העובדים	את	הימצאותם	במקום	
העבודה,	אלא	קבע	כי	בחירתו	אינה	כוללת	מערכת	נוכחות	ביומטרית,	ככל	
שזו	הינה	לצורך	נוכחות	בלבד	ולא	לצרכי	ביטחון	או	צרכים	אחרים	נוספים.
י.	הובהר	כי	ניתן	יהיה	להסתמך	על	הסכמת	עובד	להתקנת	מערכת	דיווח	

נוכחות	ביומטרית,	ככל	שהסכמה	זו	תעמוד	בתנאים	המבטיחים	כי	מתקיים	
קיום	 לצורך	 כאשר	 מדעת",	 ה"הסכמה	 ורכיב	 החופשי	 הרצון	 רכיב	 בה	
התנאים,	חלה	על	מעסיק	החובה	ליידע	את	העובדים	בדבר	מאפייניה	של	
המערכת,	משמעות	התקנתה	במקום	העבודה,	הסיכונים	הכרוכים	בה,	טיב	
שיטת	אבטחת	המידע	הננקטת	והאפשרות	להפסיק	את	השימוש	במערכת	

תוך	פירוט	הפגיעה	האפשרית	בפרטיות.
וככל	שהפגיעה	 מדעת,	 הסכמה	 אף	 על	 מסוימות,	 בנסיבות	 כי	 הובהר	 יא.	
נוכחות	 מערכת	 של	 מידתי	 בלתי	 ליישום	 קיבוצית	 הסכמה	 גם	 קיצונית,	

ביומטרית	לא	תעמוד	במבחן	החוקתי.
יב.	לאחר	התייחסות	לשתי	המערכות	ומאפייניהן,	בחן	היועמ"ש	את	שני	

סוגי	המערכות	ביחס	למבחני	התכלית	הראויה	והמידתיות	וקבע	כך:
בדבר	 אמין	 במידע	 הצורך	 בשל	 ראויה,	 תכלית	 מתקיימת	 כי	 הובהר	 	•
שעות	עבודתו	של	העובד	כאשר	הובהר	כי	למערכת	הדיווח	הביומטרית	

ישנו	יתרון	ברור	למניעת	דיווחי	שווא.
לבחור	 החובה	 כי	 הובהר	 פחות,	 הפוגעני	 האמצעי	 לבחירת	 ביחס	 	•
באמצעי	שפגיעתו	פחותה	אין	משמעה	בחירה	באמצעי	הפוגעני	פחות	
באופן	מוחלט.	היועמ"ש	מצא	כי	מערכת	מבוססת	כרטיס	עשויה	להקטין	
באופן	משמעותי	את	הסיכון	לפגיעה	בפרטיות,	שכן	במערכת	מסוג	זה	
זו	 מערכת	 כאשר	 מאגר	 בהקמת	 צורך	 ואין	 הכרטיס	 על	 נשמר	 המידע	

אינה	משמשת	לזיהוי	אלא	לאימות	זיהוי	בלבד.
לעמוד	 יכול	 בה	 השימוש	 כי	 הובהר	 מאגר	 מבוססת	 למערכת	 ביחס	 	•
המציבה	 כזו	 תהיה	 שתיבחר	 שהמערכת	 ובלבד	 המידתיות,	 במבחני	
סיכון	מינימאלי	לאבטחת	המידע,	תוך	שהמעסיק	ינקוט	במכלול	אמצעי	
מאגר	 על	 מרבית	 הגנה	 לשם	 הנדרשים	 המחמירים	 המידע	 אבטחת	

הנתונים.
בזכות	 והפגיעה	 הסיכון	 נוכח	 כי	 היועמ"ש	 מצא	 דבר	 של	 בסיכומו	 יג.	
לפרטיות,	מוטב	לעשות	שימוש	במערכת	ביומטרית	מבוססת	כרטיס,	אם	
כי	כאמור,	בהתקיים	תנאים	מסוימים,	גם	מערכת	מבוססת	מאגר	עשויה	
ארגון	 או	 העובד	 להסכמת	 בכפוף	 כאמור	 הכל	 המידתיות,	 במבחן	 לעמוד	

העובדים	היציג.

עו"ד רעות שגיב - גרטלר
היועצת המשפטית של ארגון העובדים
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סיפורו של בניין

בית העיר
רבים טועים לחשוב כי בית העירייה הישן, הניצב ברחוב 
בית  היה  העיר',  'בית  השם  את  כיום  ונושא   27 ביאליק 
העירייה הראשון. אך מלבד תואר זה, בו זכה מן ההפקר, 
כנזר  כיום,  זוכה  הוא  להם  והיקר,  הכבוד  כל  לו  מגיעים 

מרכז התרבות העברית בעיר העברית הראשונה.

היה	 תל-אביב	 של	 הראשון	 העירייה	 בית	
המים	 למגדל	 מתחת	 קטן	 מבנה	 במקור	
המבנה	 זה	 היה	 רוטשילד.	 שדרות	 שבקצה	
הצעירה	 בשכונה	 שהוקם	 הראשון,	 הציבורי	
'אחוזת	בית',	וממנו	פעלו	מכון	המים,	שירותי	
העברית	 המשטרה	 גם	 יותר	 ומאוחר	 הדואר	
העירונית,	מתנדבי	מד"א	וגדוד	מתנדבי	מכבי	

האש.

תל-אביב	 של	 התנתקותה	 עם	 	,1921 בשנת	
קומות,	 שתי	 למבנה	 שנוספו	 ולאחר	 מיפו,	
הפך	רשמית	לבית הרשות העירונית של תל-
ובהתאם	 העיר	 צמחה	 מהרה,	 עד	 אך	 אביב.	
צר	 הפך	 והמבנה	 העירייה,	 פקידי	 התרבו	
ראה	 דיזנגוף,	 מאיר  העירייה,	 ראש	 מלהכיל.	
את	פקידי	עיריית	יפו	מתרווחים	במשרדיהם	
שבארמון	הסראיה,	והשתוקק	להקים	לפקידיו	

המצטופפים	בית	ראוי.

המגרש	 בעלי	 את	 לשכנע	 הצליח	 משלא	
בית	 הקמת	 לצורך	 אותו	 לו	 למכור	 הסמוך	
עירייה,	הקצה	שטח	ברחוב	בלפור	והחל	לגייס	
למבני	 אדריכליות	 תכניות	 ולבחון	 כספים	
פאר,	כמקובל	באירופה.	עד	שתושלם	מלאכת	
הפקידים,	 יועברו	 חשב,	 והבנייה,	 התכנון	
שבקצה	 סקורה',	 א.  'בית  אל	 זמני,	 באופן	

רחוב	ביאליק.

בן	 מונומנטלי,	 בניין	 היה	 האלגנטי	 המבנה	
שלוש	קומות	וקומת	מרתף,	קלאסי	בסגנונו,	זר	
מרשימה,	 מרפסת	 בלטה	 בחזיתו	 בנוף.	 וחריג	
מדרגות	 גרמי	 שני	 התפתלו	 ומתחתיה	
ציינו	 בצלאל	 של	 קרמיקה	 שלטי	 סימטריים.	
	- הבית	 בעלי	 שמות	 את	 ובאנגלית	 בעברית	
איזידור ופיליפ סקורה,	ממנהלי	בנק	אמריקה-
פלשתינה	ואת	שם	האדריכל	-	משה צ'רנר.

בשנת	 המבנה	 את	 אכלסו	 ופקידיו	 דיזנגוף	
1925	-	שנה	אחרי	הקמתו,	וב-	1928	החליט
אותו	 ולהפוך	 מבעליו,	 אותו	 לרכוש	 דיזנגוף	
את	 שפקד	 הכלכלי	 המשבר	 קבע.	 למשכן	
הישוב	דחף	אותו	לזנוח	את	התכניות	מנקרות	

העיניים	לבית	עירייה	חדש	ומפואר.

נקבע	בחזיתו	סמל	העיר,	 עם	רכישת	המבנה	
עד	 במקומו	 קבוע	 והוא	 גוטמן,	 נחום  שעיצב	
עירייה	 כבית	 המבנה	 ראה	 יפים	 ימים	 היום.	
ונמיר.	 לבנון  רוקח,  בלוך,  דיזנגוף,  בתקופת	
חיים  הלאומי,	 המשורר	 של	 למעונו	 שכנותו	
למוקד	 סביבתו	 את	 הפכה	 ביאליק,	 נחמן 
הראשונה. העברית	 בעיר	 ורוח	 שלטון	 של	
להבות	 חוצבי	 נאומים	 נישאו	 ממרפסתו	
ימי	 התכנסויות,	 חגיגות,	 התקיימו	 ובחזיתו	
מסעות	 	- ולהבדיל	 העיר,	 ראשי	 של	 הולדת	

הלוויות	של	גדולי	הישוב.

40	שנה	שכנו	משרדי	העירייה	בבית	א.	סקורה,	
עד	המעבר	לבניין	העירייה	הנוכחי,	ברחוב	אבן	
גבירול,	בשנת	1965.	לאחר	שהתפנה	מעובדי	
המוזיאון  את	 שנה	 	20 למשך	 אירח	 העירייה,	
לתולדות העיר תל אביב,	ובשנת	2001	פתח	
את	שעריו	לארכיון העיר ולמחלקה לרבעים 
מכרז	 העירייה	 פרסמה	 כך	 בתוך	 ושכונות.	
יסודי	 תהליך	 ובתום	 ביאליק,	 בית	 לניהול	
חולדאי,	 רון  העירייה,	 ראש	 אישר	 ומתמשך	
המתחם	 של	 והפיתוח	 ההתחדשות	 חזון	 את	
שניסחה	 העברית,	 התרבות	 כמרכז	 כולו	

מנהלת	המתחם,	איילת ביתן שלונסקי.

המתחם	 על	 אונסק"ו	 הכרזת	 עם	 בבד	 בד	
כאתר	מורשת	תרבות	עולמית,	כחלק	מ"העיר	
הלבנה",	מתחילה	העירייה,	בהובלת	הסמנכ"ל	
פיתוח	 חזון	 ליישם	את	 אברהמי,	 ערן  לתכנון,	
המתחם	כ'מוזיאון	פתוח',	הכולל	מבני	שימור	
עירוניים	ברחובות	ביאליק	ואידלסון,	שישוקמו	
כמבני	תרבות.	על	פי	החזון,	כל	אחד	מהמבנים	
יתפקד	כמרכז	תרבות	עכשווי	ועדכני	וכמוזיאון	
היסטורי,	החושף	את	המורשת	התרבותית	של	
עיצוב,	 אמנות,	 השונים:	 בתחומים	 תל-אביב,	
ארכיטקטורה,	 תיאטרון,	 מוסיקה,	 ספרות,	

אופנה,	תולדות	העיר	ועוד.

במסגרת	זו,	ולקראת	חגיגות	המאה	לעיר,	זכה	
ושימור,	 שיקום	 לשיפוץ,	 הישן	 העירייה	 בית	
מן	המסד	ועד	הטפחות,	בניהול	קרן	תל-אביב	
פי	תצלום	 על	 בו,	 זה	שוחזרה	 בכלל	 לפיתוח.	
יחידי,	לשכתו	המהודרת	של	דיזנגוף	והוכשרה	
לאירוח	 העירייה,	 ראש	 של	 הייצוגית	 לשכתו	

ראשי	מדינות	וערים,	שגרירים	ואנשי	רוח.
מחדש	 נפתח	 לעיר,	 המאה	 שנת	 	,2009 ב-	
בית	העירייה	הישן	כ’בית העיר’-	בית	לעיר	
ולתושביה,	ובמה	לאמנים,	יוצרים,	אנשי	רוח,	
תיירים	ואורחים,	המבקשים	להכיר	את	העיר	
חי	 מוקד	 הוא	 כיום,	 מהווייתה.	 חלק	 ולהיות	
של	תצוגות	ומידע	אודות	העיר	ב-	75	שנותיה	
יוצרים	ואנשי	רוח	 האחרונות,	במה	לאמנים,	
לקידום	 עירונית	 ובמה	 ומהעולם	 מהארץ	
סיורים	 בו	 מתקיימים	 אורבניים.	 תהליכים	
מודרכים,	פעילויות	תרבות	ייחודיות	לילדים,	
כנסים	וימי	עיון,	אירועים	ייחודיים	סביב	לוח	

השנה,	תערוכות	ועוד.

בין	 המקשר	 "החוט	 שלונסקי:	 ביתן  איילת 
'בית	העיר',	הוא	 כל	מבני	המתחם,	ובהם	גם	
התוכן.	כל	אחד	מהמבנים	הוא	רכיב	היסטורי,	
מהמקומי	 בו	 יש	 בחדשנות,	 גם	 העוסק	
מורשת	 מקבלים	 המבקרים	 ומהבינלאומי.	
היסטורית,	תמונה	עכשווית	ומבט	לאן	פניה,	
שמאז	 שנים,	 ממאה	 יותר	 בת	 לעיר	 כיאה	

ומעולם	הייתה	יזמית	וחדשנית".

יותר	מארבעה	עשורים	אחרי	שעברו	משרדי	
החיים	 שבו	 גבירול,	 אבן	 לרחוב	 העירייה	
האורבניים	 האינטלקטואליים,	 התרבותיים,	
לרחבת	כיכר	ביאליק	ולמרגלות	בניין	העירייה	

הישן,	הוא	'בית	העיר'.

צלמת: דינה גונה
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ספורט - נבחרת הסאפ

והפופולריים  האחרונים  החידושים  אחד 
זהו  סאפ.  בגלשן  גלישה  הוא  הימי  בספורט 
כנראה גם אחד מענפי הספורט הימי המהנים, 
לא  לבריאותנו.  ביותר  והמועילים  הנגישים 
פלא אם כן, שארגון העובדים הרים עוגן ונענה 

ליוזמה להקים נבחרת עירונית.

הרימו עוגן

אלי ללוש,	מנהל	ומאמן	נבחרת	הסאפ	העירונית,	מאוהב	בספורט	הימי	
וחותר	 'אתגרים'	 בעמותת	 קיאקים	 מדריך	 שהיה	 כמי	 שנים.	 	13 כבר	
סאפ	 על	 בגלישה	 התנסה	 עבודה,	 למקומות	 בליגה	 הקיאקים	 בקבוצת	

ונדלק.

"התנסיתי	בחתירה	על	סאפ	לגמרי	במקרה	וראיתי	שמדובר	בכיף	גדול",	
נשים,	 קבוצת	 לפתוח	 שהסכים	 הים'	 'לב	 למועדון	 "פניתי	 אלי.	 מספר	
הענף	 את	 הצגתי	 עצומה.	 היענות	 וגרפה	 לאוזן	 מפה	 עברה	 והשמועה	
ואת	הפופולריות	שלו	בפני	יו"ר	ועדת	הספורט,	בועז סולמי ז"ל,	שהגיע	
בן-גל,	בתחרות	 רמי  יו"ר	ארגון	העובדים,	 עם	 יחד	 בפעולה	 בנו	 לצפות	
לבקשתנו	 נעתרו	 הם	 התחרות	 אחרי	 מיד	 פרטי.	 באופן	 השתתפנו	 שבה	

להשתלב	כקבוצה	מן	המניין	בליגה	למקומות	עבודה."

משניתן	האור	הירוק	בארגון	העובדים,	החלו	העניינים	להתגלגל;	הסכם	
נחתם	עם	המועדון,	נרכשו	מדי	נבחרת	מתאימים	לנשים	הן	לעונת	הקיץ	
והן	לעונת	החורף,	וממאי	2014	החלו	אימונים	סדירים	ותדירים,	פעמיים	

בשבוע,	באופן	המותאם	למזג	האוויר.

העירייה	 את	 מייצגות	 עשר	 מהן	 הנבחרת,	 לאימוני	 מגיעות	 עובדות	 	35
במשחקי	הליגה.	יש	בהן	עובדות	איכילוב,	מינהל	ההנדסה,	מינהל	החינוך	
ומינהל	השירותים	החברתיים,	מאגף	התברואה	ומאגף	הארנונה,	מיחידת	
מגוון,	 תמהיל	 חינוכי.	 הפסיכולוגי	 ומהשירות	 התכנון	 יחידת	 המבקר,	

שהוליד	הווי	ופעילויות	גיבוש.

הקבוצה	אמנם	צעירה,	אבל	הספיקה	כבר	להשתתף	בשתי	תחרויות	בארץ	
)	במכמורת	וב-tlv	open	(	בטריאתלון	הרצליה	ובספורטיאדה.	באחרונה	

אף	גרפה	את	כל	הגביעים.

אלי ללוש:	"נבחרת	הסאפ	חותרת	קודם	כל	להנאה,	לשמירה	על	הכושר	
בתחילת	 ענף	 זה	 ולתוצאות.	 להישגים	 שגם	 ובוודאי	 והבריאות	 הגופני	
סאפ	 קבוצות	 נפתחו	 השנה	 להצליח,	 להזדמנויות	 מחכים	 ואנחנו	 דרכו	
גם	בחברת	החשמל,	טבע	ומשרד	הביטחון,	ואנחנו	תקווה	שיצטרפו	עוד	

מתחרים	בענף".

היעדים	הבאים	ששמה	הנבחרת	לפניה	הם:	מרוץ	אייל	שיתקיים	בנובמבר	
השנה,	טריאתלון	אילת	שיתקיים	בדצמבר	ובהמשך,	בתקווה,	חצי	מרתון	

ולבסוף	מרתון.	שיהיה	בהצלחה!

אלי ללוש ובנות הנבחרת

הנבחרת בפעולה
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50 שנה מיום הקמתו זוכה בניין ארגון העובדים לשיפוץ פנימי יסודי בסטנדרט גבוה. מה היו נסיבות הקמתו של 
הבניין הייחודי? מה הושלם עד כה במסגרת השיפוץ ומה עוד מתוכנן? הכל בכתבה שלפניכם.

שיפוץ בית עובד העירייה

בשבילכם - מהמסד ועד הטפחות

לאחר	ששיפוץ	בניין	העירייה	הסתיים	והשיפוץ	בבניין	ההנדסה	עומד	
לפני	סיום,	הגיע	הרגע	לקנח	בשיפוץ	בניין	ארגון	העובדים.

הקירות	 נתלו,	 הווילונות	 הוחלפו,	 והדלתות	 החלונות	 העירייה	 בבניין	
נצבעו,	ארונות	חדשים	ואחידים	הותקנו	בכל	המשרדים,	תשתיות	החשמל	
הותקנו	מחדש	כמו	גם	תשתיות	המים	והתקשורת.	קומה	אחר	קומה	לבש	
בניין	העירייה	מראה	חדש	ועדכני,	הן	מבפנים	והן	מבחוץ.	מי	שמתבונן	
בבניין	מכיוון	כיכר	רבין	כבר	התרגל	לפניו	המחודשות.	במסגרת	אווירת	
לשירות	 ומותאמת	 לעובדים	 נעימה	 עבודה	 סביבת	 ויצירת	 ההתחדשות	

תושבי	העיר,	החלטנו	לשפץ	גם	את	בניין	ארגון	העובדים.

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

מבנים	ופרויקטים	רבים	בתל	אביב	ובארץ	כולה.

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

בו	מאות	 ועברו	 ארוכה,	 דרך	 העובדים	 ארגון	 בניין	 60	עשה	 ה-	 משנות	
שמציעים	 ומגוונים	 שונים	 שירותים	 לקבל	 במטרה	 עובדים	 ואלפי	
המוסדות	השונים	בארגון	העובדים.	בשנת	2010	בצענו	שיפוץ	משמעותי	
וממוזג,	 מרווח	 מחלל	 נהנים	 וכולם	 הכניסה,	 שבקומת	 השירות	 במרכז	
שנותן	תחושה	של	מקום	שכייף	לבוא	אליו.	שאר	הקומות	מעליו,	לעומת	
האדומים,	 האריחים	 רצפת	 	;60 ה-	 שנות	 מאז	 שהם	 כפי	 נותרו	 זאת,	
מנורות	 הקטנים,	 השירותים	 חדרי	 השחוקים,	 והמשקופים	 הדלתות	
מאוד	 הרבה	 שיצרו	 הישנות,	 התשתיות	 וכמובן	 העתיקות,	 הפלורסנט	
לתכנית	 להיכנס	 מזה	 טוב	 זמן	 היה	 לא	 היומיומית.	 בהתנהלות	 בעיות	
שיפוץ	מתגלגלת,	מקומה	לקומה,	אשר	תאפשר	לעובדי	העירייה	וגמלאיה	

ליהנות	משירות	ומהכנסת	אורחים	ראויה	ומכבדת.

גיבוש	התכנית	האדריכלית,	 על	 ניצח	 העובדים,	 ארגון  יו"ר  בן-גל,  רמי 
כמנהל	 באמצעותי,	 יישומה	 ועל	 דבוריינסקי	 ליאו  האדריכל  באמצעות	
הפרויקט	מטעם	ארגון	העובדים,	ולצד	צוות	אגף	מבני	ציבור,	בהובלת	גבי 

נתנוב, מנהל האגף הפורש.
העירייה,	 בבנייני	 השיפוצים	 ולרמת	 לסטנדרט	 הותאמו	 התכניות	
והוחלט	להתחיל	בקומה	השלישית,	קומת	הנהלת	הארגון.	כל	העבודות	
ארגון	 בשער	 הנכנסים	 העירייה	 בעובדי	 התחשבות	 תוך	 בצניעות,	 נעשו	
רמי בן- העובדים.	גם	בליווי	השיפוצים	ובעלי	המקצוע	מצא	את	עצמו	
ועוקב	מקרוב	אחר	התקדמות	 יום	 מידי	 העובדים,	מדלג	 ארגון	 יו"ר	 גל, 
העבודה,	יורד	לפרטים,	מחליף,	מעיר	ומוודא	שהכל	עובד	לפי	התכניות.

קרמיקה	 באריחי	 הוחלפה	 האדומה	 הרצפה	 עכשיו?	 נראה	 זה	 איך	 אז	
ומזמין	 חדש	 בריהוט	 הוחלף	 והבלוי	 הישן	 הריהוט	 רגוע,	 אפור	 בגוון	
בצבע	לבן,	החלונות	הישנים	שהיו	מקובעים	למסגרתם,	הוחלפו	בחלונות	
אלומיניום	חדשים,	חדרי	השירותים	שופצו	והפכו	מרווחים	יותר,	והעיקר	
העכשוויים.	 לצרכים	 והותאמו	 בחדשות	 הוחלפו	 הישנות	 התשתיות	 	-
בנוסף,	הוכשרה	פינת	המתנה	מזמינה	ונעימה,	לטובת	עובדים	ואורחים	
ארגון	 הנהלת	 את	 שישמש	 דיונים,	 חדר	 גם	 והוקם	 למשרדינו,	 המגיעים	

העובדים.

בימים	אלו	מתקדם	השיפוץ,	ויורד	לקומה	השניה,	קומת	קופת	התגמולים.	
גם	בקומה	זו,	נקפיד	על	אותן	אמות	מידה	ועל	אותו	הסטנדרט.

כולכם	מוזמנים	לבוא	לבקר,	להתרשם	וליהנות	יחד	אתנו	ממשרדי	ארגון	
עובדים,	המתאימים	לעובדי	עירייה	שראויים	לכך.	זה	גם	המקום	להתנצל	
ולבקש	את	סליחתכם	על	אי	הנוחות,	שנגרמת	לעובדים	הבאים	בשערי	
הארגון	בתקופת	השיפוצים.	ברצוננו	להודות	למר גבי נתנוב,	מנהל	אגף	
מבני	ציבור,	שפרש	לגמלאות.	נאחל	לו	בריאות	ואריכות	ימים	וגם	תודה	על	
הובלת	השיפוץ	עם	צוות	האגף	במינהל	בינוי	ותשתית	בעירייה,	ובמיוחד	

למר המלט הגייב ולאדריכל ליאו דבוריינסקי	על	התכנון	האדריכלי.

זאת	גם	הזדמנות	נפלאה	להודות	לכל	החברים,	אנשי	המקצוע	מאגף	בתי	
העירייה,	שסייעו,	ליוו,	עזרו	ותמכו	בפרויקט	השיפוץ.

קובי אשכנזי – המשנה ליו"ר ארגון העובדים

המזכירותחדר הדיוניםרמי בן-גל נותן כתף
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סיום הביטוח הסיעודי

הודעה בדבר סיום הביטוח הסיעודי 
לעובדי העירייה ובני משפחותיהם

ולאחר	שנשקלו	 על	הביטוח	במשרד	האוצר,	 הוראת	המפקחת	 נוכח	 	
חלופות	שונות	הוחלט,	בהחלטה	משותפת	לארגון	העובדים	ולהנהלת	

העירייה,	לסיים	את	פוליסת	הסיעוד	הקבוצתית	ביום	30.6.2015.	

לעובדים	ולבני	משפחותיהם	קיימת	האפשרות	להמשיך	את	הביטוח	באופן	
פרטי	על	ידי	רכישת	ביטוח	סיעודי	במסלול	פרטי	)לא	קבוצתי	כפי	שהיה	
עד	כה(,	בתנאי	הפוליסה	שגובשו,	ללא	צורך	במילוי	הצהרת	בריאות,	ברצף	

ביטוחי	מלא	ובתעריפים	האטרקטיביים	שהשגנו	עבורכם.	

אפשרות זו ניתנת למימוש עד סוף השנה, קרי עד 31.12.2015

עד	יום	31.12.2015	העובדים,	אשר	היו	מבוטחים	בביטוח	עד	פקיעתו,	
ימשיכו	להיות	מכוסים	בביטוח	הסיעודי	במידה	וחלילה	יתהווה	מצב	מזכה,	
בכפוף	ובתנאי	לכך	שידאגו	להמשיך	את	הביטוח	באופן	פרטי.	מול	חברת	

'הפניקס'	וישלמו	את	פרמיית	הביטוח	מיום	1.7.2015.
על	 החתימה	 במסגרת	 הושגו	 ההמשכי	 הפרטי	 הסיעוד	 ביטוח	 תעריפי	

פוליסת	הביטוח	בדצמבר	2013,	והינם	חלק	מההסכם	שלנו	עם	'הפניקס'.

אנו	מדגישים	כי	הזכות	להמשיך	את	הביטוח	הסיעודי	באופן	פרטי	הינה	
עד	לסכום	הפיצוי	בהסדר	הפוליסה	שלנו,	שהינו	9000	₪	לחודש,	לכל	
החיים	וזאת	ברצף	ביטוחי	מלא,	ללא	צורך	בהצהרת	בריאות,	ללא	תקופת	

אכשרה	וללא	סייג	רפואי	קודם	כלשהו.

מוקד 'הפניקס' במספר 1-700-504-422 עומד לרשותכם להבהרות 
והסברים.

       
מירי רפאל       

עוזרת בכירה       
ליו"ר הארגון      

איפה ישנם עוד אנשים 
כמו האיש ההוא

יששכר כהן ז"ל
באפריל	האחרון	נפרדנו	מאיש	יקר,	אשר	חייו	נשזרו	בחיי	המדינה	והעיר	
עם	 ועלה	 בתימן	 נולד	 לברכה,	 זכרונו	 כהן,	 יששכר  לפניו.	 הלך	 ופועלו	
ל'הגנה',	 התגייס	 המדינה,	 הקמת	 טרום	 	.6 בן	 בהיותו	 ארצה,	 משפחתו	
ובמלחמת	העצמאות	לחם	בקרבות	רבים	ונפצע	פעמיים.	בהמשך,	השלים	
השכלה	תיכונית	וגבוהה	וקיבל	דיפלומה	בשלטון	מקומי	ותואר	B.A	במדעי	
שימש	 המדינה,	 של	 הראשונות	 בשנותיה	 ישראלית.	 ובהיסטוריה	 המדינה	
לעבוד	 החל	 	1952 וב-	 ישראל',	 ב'קול	 תימן	 לעולי	 במדור	 ומגיש	 קריין	
בעיריית	תל	אביב-יפו.	ארבעה	עשורים	כיהן	בהצטיינות	במגוון	תפקידים	
בעירייה,	בהסתדרות	ובארגון	העובדים.	עם	פרישתו	לגמלאות	שימש	מנהל	
העמותה	לקידום	מקצועי	וחברתי	לעובדי	העירייה	וכיהן	כיו"ר	ארגון	גמלאי	

העירייה	וסגן	יו"ר	חטיבת	גמלאי	הרשויות	המקומיות.

דברי	ההספד	שנשא	יו"ר	ארגון	העובדים,	עו"ד רמי בן-גל	לזכרו:

יששכר היה מראשוני עובדי העירייה, ובהמשך מעמודי התווך של קופת 
התגמולים, בתפקידו כמזכיר הכללי של הקופה ולאחר מכן גם כמנהלה. 
העירוני,  המנגנון  כמנהל  שימש   1995 ב-  פרישתו  ועד   1982 משנת 
מילא שורה ארוכה של תפקידים בכירים ומשמעותיים בארגון העובדים 
ובעירייה. יששכר תרם רבות מהידע ומהניסיון שלו לרווחת ציבור עובדי 
העירייה וגמלאיה ואף למען תושבי העיר. יששכר שימש בתפקיד מנהל 
העמותה לקידום מקצועי וחברתי של עובדי העירייה עם הקמתה, במשך 
3 שנים, עמותה שעיקר פעילותה הוא העשרת הידע וההשכלה של ציבור 
עובדי העירייה. מאז שנת 2002 שימש יששכר יו"ר ארגון גמלאי העירייה 

העוסקת  לעזור,  עזור  עמותת  יו"ר  כסגן  שימש  כן,  כמו  בהתנדבות. 
בפעילויות רווחה לעובדי העירייה וגמלאיה. ומספר מילים בנימה אישית: 
העיר תל אביב – יפו איבדה היום אדם משכמו ומעלה שהשפיע רבות על 
גורלה של העיר ועל גורלם של עובדיה, ואני איבדתי ידיד קרוב שהשפיע 
רבות על חיי המקצועיים. גם ארגון העובדים וגם ארגון הגמלאים איבדו 
לרעיון  חייו  את  הקדיש  יששכר  שלהם.  התווך  מעמודי  אחד  את  היום 
בעצמו  לגמלאי  כשהפך  גם  החזון  את  והמשיך  ורווחתו  העובד  טיפוח 
וליו"ר ארגון הגמלאים. יששכר ואני צעדנו בנתיב האיגוד המקצועי במקביל 
ולא פעם הלכתי בנתיב הזה מאחוריו ובעקבותיו. אני מביט סביבי ורואה 
בעיניכם צער רב ודמעות שמשקפים אהבה גדולה ורחשי כבוד ליששכר 
שהשאיר מאחוריו מורשת נפלאה, חזון ודרך סלולה וברורה. אני חושב 
שזה מאוד סמלי שדווקא היום, בערב יום העצמאות של מדינת ישראל, 
אנחנו נפרדים מהאיש הצנוע והשורשי הזה, שהיה שייך לקבוצת אנשים 
נדירים ומיוחדים שהקימו לנו פה מורשת שנותר לנו רק להתגאות בה. 

יששכר היקר, יהי זכרך ברוך!

יששכר כהן ז"ל )2015-1930(
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אפליקציה חדשה

ממשיכים להתקוון
 אליכם העובדים!

מטעם  תרבות  לאירועי  כרטיסים  להזמין  כשרציתם 
: ובחו"ל  לטיולים בארץ  להירשם  או  ארגון העובדים 

עד היום...
נאלצתם להגיע פיזית למרכז השירות של ארגון 
העובדים, לעמוד בתור ולהירשם לטיולי העמותה 
פרונטאלית:  לרכוש  או  ופנאי  נופש  לתרבות, 
הופעות,  לאטרקציות,  כרטיסים  שי,  שוברי 

תערוכות, שוברי ארוחות, סרטים ועוד.

מה חדש?
תוכלו לבצע את הזמנת הכרטיסים ללא הגעה 
האינטרנט  אתר  באמצעות  אלא  פרונטאלית 

של ארגון העובדים בעיצוב חדשני ומתקדם.

מה יצא לנו מזה?
 בנייה והטמעה של תהליכי עבודה להנגשת																	
									שירותי ארגון העובדים תוך שיפור איכות 

      השירותים הניתנים לעובדים
 הזמנה בלחיצת כפתור ללא תור

 צפייה ברשימת האירועים המוצעים
 	בחירת המושבים הרצויים בעת ביצוע ההזמנה

 ביצוע תשלום מקוון
 הדפסת האישור

מתי מתחילים?
השירות יושק במהלך הרבעון הראשון של שנת 

2016

ארגון העובדים:
רמי בן גל – יו"ר ארגון העובדים ויו"ר תגמולים

קובי אשכנזי - משנה יו"ר הארגון ומשנה ליו"ר תגמולים
רפי אולחובסקי - גזבר ארגון העובדים

יוסי ביטון – סגן מנהל אגף ומנהל מחלקת שירות זכויות
שרון איילון- מנהלת העמותה לתרבות ועוזרת ליו"ר

דלית גבאי - מזכירת משנה ליו"ר ארגון העובדים
עינב עמרני - מפעלי תרבות

ורד סימן טוב - מנהלת חשבונות ארגון העובדים

אגף מיחשוב:
ליאורה שכטר - מנהלת אגף מחשוב ומערכות מידע

איציק בן דוד - מנהל מחלקת מערכות מידע ושירותי ידע
גילה אינטרופ - מנהלת מחלקת מערכות מידע ארגוניות
ליאת בטאט - מנהלת הפרויקט מטעם אגף המחשוב

תומר ברנר – מנהל המחשוב מטעם אגף המחשוב

משתתפי ועדת ההיגוי
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פורסם ברשת

106 שנות זבל בתל אביב
מתוך אתר החדשות ynet, מאת נועם )דבול( דביר, 26.7.2015

מהימים שבהם עברו עובדי התברואה מבית לבית וניקו את השפכים מבתי הכיסא, דרך ההלשנה על הגימנסיה, 
האבק שכיסה את רחובות העיר העברית, השביתות בתברואה וערימות האשפה שהצטברו. עכשיו נכנסים פחי 

ִמחזור חדשים וכתומים - הזדמנות לסכם יותר ממאה שנות חיים בזבל.

"אחוזת	 כשכונת	 ב-1909	 נוסדה	 אביב	 תל	
בית"	בדרכה	להפוך	לעיר	העברית	הראשונה.	
חיסין,	 חיים  ד"ר  שלה,	 הראשון	 הרופא	
ההיגיינה	 על	 לשמירה	 האחריות	 את	 קיבל	
"הוועד	 את	 להקים	 והתבקש	 האורבנית	
הפך	 והגלגולים	 הימים	 שברבות	 הסניטרי",	
מכירים	 העיר	 שתושבי	 התברואה	 למחלקת	
ופינוי	 לביוב	 ראויות	 מערכות	 בהיעדר	 כיום.	
כאב	 עם	 להתמודד	 חיסין	 ד"ר  נאלץ	 אשפה,	
שעמדו	 הדלים	 באמצעים	 התברואתי	 הראש	

לרשותו.

"בהתחלה	היו	רק	בתי	כיסא	והוועד	היה	צריך	
עופר  מסביר	 השפכים",	 את	 לאסוף	 לדאוג	
רגב,	חוקר	תולדות	ארץ	ישראל.	"בנוסף,	בכל	
לאשפה	 אוגר	 להיות	 צריך	 היה	 וחצר	 חצר	
אבל	 ביומיים.	 פעם	 אותו	 לנקות	 צריך	 והיה	
את	האשפה	של	אז	ניתן	היה	למחזר	לתועלת	
נייר	 היה	 הרוב	 פלסטיק,	 היה	 לא	 חקלאית.	

כתיבה	ונייר	אריזה".

הרבה	שפכים	ואשפה	זרמו	והועמסו	מאז	ועד	

ופינוי	הזבל	של	העיר,	 היום	במערכות	הביוב	
ולאחרונה	הכניסה	מערכת	התברואה	של	רון 
חולדאי	את	החידוש	האחרון:	בחודש	החולף	
פרשה	העירייה	ברחבי	תל	אביב	פחים	כתומים	
המיועדים	לאריזות	פלסטיק	של	מוצרי	מזון,	
שקיות	ניילון,	אריזות	קלקר,	אריזות	של	מוצרי	
שקיות	 מזון,	 שקיות	 חלב,	 שקיות	 היגיינה,	
משקה.	 וקרטוני	 מתכת	 אריזות	 פלסטיק,	
העיר	 בצפון	 הכתומים	 הפחים	 נפרשו	 כה	 עד	
ובמרכזה	ובהמשך	השנה	תושלם	הצבתם	של	

יותר	מ-70	אלף	פחים	מצפון	עד	דרום.

לכבוד	החידוש,	שבאיחור	אופנתי	מקרב	סוף	
האקולוגיים	 לסטנדרטים	 אביב	 תל	 את	 סוף	

שרשרת	 לפניכם	 המערבי,	 בעולם	 המקובלים	
106	השנים	של	 בת	 אנקדוטות	מההיסטוריה	
התברואה	בעיר	ללא	הפסקה.	סתמו	את	האף	

והשכילו.

מרביצי המים
עוד	לפני	שהוגדרו	"פועלי	תברואה",	בתחילה	
נקראו	האחראים	על	ניקיון	תל	אביב	"מרביצי	
המאה	 בתחילת	 הסתם,	 מן	 הרחובות".	
הקודמת	הייתה	תל	אביב	יישוב	צעיר	שמוקם	
סלולים,	 רחובות	 ללא	 כמעט	 לים,	 בסמוך	
ומועד	לפורענות	מבחינת	האבק	והחול.	ניקוי	
רשות	הרבים	–	כפי	שנקרא	המרחב	הציבורי	–	
בוצע	באמצעות	מכונות	להרבצת	מים.	"עובדי	
הניקיון	פשוט	היו	עוברים	ברחובות	ושופכים	
"זאת	 רגב.	 מים",	מסביר	ההיסטוריון	 עליהם	

הייתה	הדרך	להוריד	את	מפלס	האבק".

רק	בשנת	1925	הוקמה	באופן	רשמי	המחלקה	
במזכר	 אביב.	 תל	 בעיריית	 סניטרי	 לפיקוח	
ב-1	 דיזנגוף	 מאיר  העיר	 ראש	 שכתב	 פנימי	
מבקש	 "הנני	 ציין:	 הוא	 שנה	 אותה	 במרס	
מאוד	לנקות	מהחול	את	כל	הרחובות	של	לב	

יותר חול מאספלט. תל אביב הצעירה )צילום: אברהם סוסקין(

אגף התברואה מודל 2015
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לכל	 להיעשות	 צריך	 הזה	 הניקיון	 אביב.	 תל	

הפחות	פעם	בשבוע".

על	כך	סיפר	רגב:	
ברחובות	 מסתובבים	 היו	 הניקיון	 "פועלי	
את	 ריכזו	 הם	 לבהמות.	 רתומות	 עגלות	 על	
האשפה	ולבסוף	לקחו	אותה	לבית	ספר	מקווה	
השדות.	 לדישון	 זבל	 לשמש	 כדי	 ישראל,	
העזר	 חוק	 לתוקפו	 נכנס	 תקופה	 באותה	
העירוני	הראשון,	שסימן	גם	את	תחילת	עידן	
בדרישות	 עומד	 שלא	 מי	 הדו"חות:	 חלוקת	
ענף	 היה	 לא	 עדיין	 זה	 אבל	 'רפורט'.	 קיבל	
שהעירייה	הצליחה	להתפרנס	ממנו.	הדו"חות	

נרשמו	בעיקר	למוסדות	ציבוריים".

כך	למשל,	בדצמבר	1925	נרשם	מכתב	התראה	
הטקסטיל,	 תעשיית	 מחלוצי	 שנקר,	 לאריה 
הסניטריה	 דרישות	מחלקת	 אחר	 מילא	 שלא	
ברחוב	 שפעל	 "לודזיה",	 שלו	 החרושת	 בבית	

נחמני.

גם	הנהלת	גימנסיה	הרצליה	לא	מילאה	כראוי	
אחרי	חוק	העזר:	במסמך	מקורי	ממרס	1926	
"הודעה	 בעקבות	 "רפורט"	 המוסד	 קיבל	
הזבל	 בדבר	 בוגרשוב	 )חיים(	 ע"י	 טלפונית	
לא	 שהגימנסיה	 הייתה	 הטענה	 בגימנסיה".	
האשפה,	 לפינוי	 במועדים	 הדלת	 את	 פתחה	
היה	 שקשה	 זבל	 הרבה	 התאסף	 זה	 "ובשביל	

לקחת	בפעם	אחת".

פועל הניקיון שניהל את המדינה
תחילה	הופקד	על	ניקיון	העיר	קבלן	שהעסיק	
בין	 חדשים.	 עולים	 לרוב	 עבריים,	 פועלים	
העובדים	היה	אחד	משמעותי	במיוחד,	שרגא 
נצר	שמו,	שנולד	באוקראינה	והיה	פעיל	ציוני	
התיישב	 ב-1925,	 לישראל	 עלה	 הוא	 נלהב.	
במחלקה	 כפועל	 לעבוד	 והחל	 אביב	 בתל	
נעשה	 הוא	 שבמקביל	 אלא	 סניטרי.	 לפיקוח	
מכרעת	 השפעה	 בעל	 במפא"י,	 מרכזי	 פעיל	
יחסי	 ועם	 המפלגה,	 של	 המינויים	 בוועדות	
בראש	 אז	 שעמד	 מי	 עם	 קרובים	 חברות	
היישוב	ולימים	היה	ראש	הממשלה	הראשון.

"נצר	היה	בסך	הכול	עובד	במחלקת	הניקיון	של	
העירייה,	הוא	אפילו	לא	היה	ראש	המחלקה",	
היה	 הוא	 פוליטית	 מבחינה	 "אבל	 רגב.	 אומר	

גוריון.	 בן  לדוד  קרובים	 הכי	 האנשים	 אחד	
הייתה	לו	עוצמה	אדירה.	בלילה	הוא	ניקה	את	
רחובות	תל	אביב	ובבוקר	היה	מתעסק	בענייני	

המדינה	שבדרך".
גזיר	עיתון	מינואר	1963	מתעד	מסיבה	גדולה	
של	 התברואה	 במחלקת	 לכבודו	 שנערכה	
"פעם	 לפנסיה.	 צאתו	 לרגל	 אביב	 תל	 עיריית	
הייתי	בעצמי	פועל	ניקיון.	ופועל	ניקיון	טוב",	

סיכם	נצר.

תלוש המשכורת
עיריית	 בארכיון	 המסודרים	 מהמסמכים	
והתגמול	 העלות	 על	 ללמוד	 אפשר	 אביב	 תל	
בעיר	 עובדי	תברואה	 כרוכים	בהעסקת	 שהיו	
הרוויחו	 ה-20	 בשנות	 למשל,	 כך	 הצעירה.	
עלות	 בחודש.	 לירות	 תשע	 רווקים	 פועלים	
לירות	 ארבע	 הייתה	 אותם	 שסחב	 הפרד	 של	
בחודש,	ול"כלי	עבודה	ושונות"	הוקצו	שמונה	

לירות.

העובדים.	 הציוד	של	 בחלוף	השנים	השתדרג	
ב-1936,	ברקע	המרד	הערבי,	הפכה	תל	אביב	
ומניין	התושבים	 עיר	עצמאית,	השטח	הבנוי	
לפינוי	 במכוניות	 הצטיידו	 והפועלים	 גדל,	
החברה	 שנציג	 לאחר	 	,Volvo מסוג	 אשפה	

השבדית	הגיע	לסיור	בארץ.

היו	 לא	 מעולם	 כנראה	 העיר	 שרחובות	 אלא	
לקבל	 אפשר	 לכך	 דוגמה	 לחלוטין.	 נקיים	
ממאמר	ב"ידיעות	אחרונות"	באוגוסט	1947,	
שפורסם	בין	כתבה	על	סיור	בברגן	בלזן	לבין	
ניצולת	שואה	בארץ.	 קטע	מרומן	על	קליטת	
במאמר	הובאו	רשמיו	של	"אורח	בתל	אביב",	
בכל	 נקייה.	 עיר	 אינה	 אביב	 "תל	 כך:	 שכתב	
לזרוק	 כדי	 סל	 להיות	 צריך	 היה	 רחוב	 פינת	
אין	 אוכל.	 ושיירי	 ופסולת	 ניירות	 לתוכו	

צריכים	להרגיל	את	הקהל	לרשלנות".

השביתות הגדולות והזבל ברחובות
והגדולה	 הראשונה	 הזבל	 פועלי	 שביתת	
כמה	 בכל	 ומאז	 ב-1933,	 כבר	 התקיימה	
"אשפה	 למאבק.	 הניקיון	 עובדי	 יצאו	 שנים	
כותרת	 זעקה	 אביב",	 תל	 ברחובות	 מצטברת	
ודווח	 השביתה,	 סיום	 אחרי	 	1964 באוגוסט	
האשפה	 לפינוי	 שהופעלו	 המכוניות	 	40 כי	
החשש	 העומס.	 על	 השתלטו	 לא	 שהצטברה	
כלי	 ל"תל-הביב".	 תהפוך	 אביב	 שתל	 היה	
רכב	לפינוי	אשפה,	מצוידים	ברמקולים,	יצאו	
לרוקן	 לתושבים	 וקראו	 השונות	 לשכונות	

לתוכן	את	הפחים	הביתיים.

בין	 אלימים	 עימותים	 אפילו	 נרשמו	 ב-1964	
שבחרו	 חבריהם	 לבין	 שובתים	 ניקיון	 פועלי	
להמשיך	לעבוד,	ומשאיות	האשפה	זכו	לליווי	

משטרתי.	"בשוק	הכרמל	ניסו	מספר	שובתים	
החדישה	 הניקוי	 מכונית	 פעולת	 בעד	 לעצור	
הוצא	 "והאוויר	 דווח,	 במברשת",	 המצוידת	

מגלגלי	מכוניות	האשפה".
הזבל	 משאיות	 לשימוש	 נכנסו	 ה-60	 בשנות	
הראשונות	וכן	המכוניות	לניקוי	רחובות.	מעט	
הפלסטיק	 פחי	 לשימוש	 נכנסו	 יותר	 מאוחר	
הרעשניים	 הפח	 פחי	 את	 סוף	 סוף	 שהחליפו	
לא	 "בקרוב	 התושבים.	 מנוחת	 את	 שהטרידו	
בוקר",	 בהשכמת	 הניקיון	 פועלי	 אותנו	 יעירו	
שלא	 פלסטיים	 אשפה	 "מכלי	 בעיתון.	 נכתב	
על	 הקיימים,	שגרירתם	 כפחים	 רעש	 ישמיעו	
ידי	פועלי	הניקיון	מטרידה	את	שנת	התושבים	

בשעות	הבוקר	המוקדמות	והצהריים".

הזבל	עלה	על	גדותיו	גם	בספטמבר	1992	בזמן	
משאיות	 נהגי	 בעיר.	 הניקיון	 פועלי	 שביתות	
ינהגו	 ש"לא	 והודיעו	 בעיצומים	 פתחו	 הזבל	
את	המשאיות	בהילוך	אחורי	ולא	יכנסו	באין	
שבתו	 שוב	 מכן	 לאחר	 שנים	 חמש	 כניסה".	
שישה	 במשך	 בעירייה	 התברואה	 אגף	 עובדי	
ימים	ואף	שרפו	בובה	בדמותו	של	ראש	העיר	

דאז,	רוני מילוא.

ומי אשם שהעיר מלוכלכת?
המיתוג	 התחזקות	 עם	 וה-80,	 ה-70	 שנות	
והאריזות,	הביאו	איתן	כמויות	זבל	שהעירייה	
אביב	 ותל	 איתן,	 להתמודד	 כיצד	 ידעה	 לא	
הערים	 אחת	 היא	 שלפיה	 מתדמית	 סבלה	
תל	 "מדוע	 הכותרת	 תחת	 בארץ.	 המזוהמות	
אביב	אינה	נקייה"	הקדיש	"ידיעות	אחרונות"	
הודה	 העיר	 ראש	 סגן	 לבעיה.	 שלם	 עמוד	
את	 הטיל	 אך	 מהמצב	 מרוצה	 שאינו	 בכתבה	
"לישראלים	 התושבים:	 על	 דווקא	 האשמה	
מכוסים	 והרחובות	 בחוץ	 אכילה	 תרבות	 יש	

בקליפות	גרעינים	ושיירי	אוכל".

גם שיעור האריזות הנזרקות גבוה יותר.
בניקיון	 שקל	 מיליארד	 חצי	 מושקעים	 כיום	
חבר	 העירייה.	 מתקציב	 כ-10%	 	- אביב	 תל	
בתיק	 המחזיק	 פנקס-ארד,	 איתי  המועצה	

התפעול	של	עיריית	תל	אביב,	אומר:	
"תל	אביבי	זורק	לא	מעט	זבל.	יותר	מתושבים	
קילו	אשפה	 ב-2.5	 מדובר	 במקומות	אחרים.	
כל	יום	לכל	תושב.	בסופו	של	דבר	זה	מצטבר	

ל-	1,100	טון	אשפה	ביום.
כשמדברים	על	הטמנה	צריך	לזכור	שזה	עולה	
המון	כסף	לעירייה,	ובעצם	לתושבים,	וזה	גם	
בזבל.	 אותה	 ממלאים	 שאנחנו	 לאדמה	 נזק	
עכשיו	אנחנו	מפזרים	פחים	כתומים	ולתוכם	
נפח	 יוצרות	 כלל	 שבדרך	 אריזות	 רק	 נמחזר	
האריזות	 כל	 בעצם	 הירוקים.	 בפחים	 גדול	
וייעול	 לסביבה	 נזק	 יחסוך	 וזה	 ימוחזרו	

תקציבי".

צילום: אברהם סוסקין
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שלום כיתה א', מילדות לבגרות

במרוץ חייו של האדם יש כמה נקודות מנוחה והתרעננות. אנחנו עוצרים לרגע את שגרת חיינו העמוסה בחגים, 
בימי הולדת וברגעים משפחתיים משמעותיים. מסורת אירועי 'שלום כיתה א' ו'מילדות לבגרות' מצטרפת לאותם 

רגעים מרגשים, שבהם אנחנו עוצרים לרגע וחוגגים את החיים.

חוגגים את החיים עצמם

הופכים	 כשהם	 א',	 לכיתה	 ועולים	 הילדים	 גן	 את	 מסיימים	 כשילדינו	
לבני	ובנות	מצווה,	בדומה	ליום	הגיוס	שלהם,	השחרור,	קבלת	התואר	או	
יום	חתונתם,	אנחנו	זוכים	להזדמנות	מיוחדת	להביט	מן	הצד	על	חיינו,	
להסתכל	בגאווה	על	ילדינו,	לראות	איך	גדלו	הם	ואיך	בגרנו	אנחנו,	למה	

זכינו	בחיינו	עד	כה	ולהחריש	אנחה	של	נחת.	

750	ילדים,	שהשנה	ימלאו	להם	13	שנים,	חגגו	השנה	עם	הוריהם,	עובדי	
ולבגרות,	 מצוות	 לגיל	 הגיעם	 את	 'איכילוב'	 הרפואי	 והמרכז	 העירייה	
בעומר,	 בל"ג	 שהתקיים	 החגיגי,	 האירוע	 לבגרות'.	 'מילדות  באירוע	
באמפי	וואהל	שבגני	יהושע,	כלל	כמו	תמיד	הפנינג	ברחבת	הדשא,	כיבוד	
והפתעות,	מופע	שירים	של	צעירי	תל-אביב	ושל	זמרים	אורחים.	השנה,	

קיבלו	בני	ובנות	המצווה	מתנה	קולעת	לגיל	ולרוח	הנעורים	-	מוט	סלפי.	

באירוע	'שלום כיתה א'	השתתפו	השנה	830	ילדי	עובדים,	שהגיעו	נרגשים	
לאירוע	המסורתי	שהתקיים	בהיכל	התרבות	בתחילת	אוגוסט.	קוסמים,	
אמנים	והופעות	קטנות	קיבלו	את	פני	החוגגים	ברחבת	הכניסה,	ולאחר	
מכן	צפו	כולם	בהצגת	הילדים,	'אלאדין',	של	תאטרון	אורנה	פורת.	כמדי	

שנה	קיבלו	הילדים	במתנה	ילקוט	איכותי.

באירועים,	אותם	מארגנים	יחד	אגף	משאבי	אנוש	ויחידת	ההדרכה,	אגף	
העובדים,	 ארגון	 בשיתוף	 והאירועים	 הטקס	 ומחלקת	 ולוגיסטיקה	 רכש	
לקחו	חלק	גם	בכירי	העירייה,	המרכז	הרפואי	'איכילוב'	וארגון	העובדים.		

מילדות לבגרותשלום כיתה א
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עובדים ממליצים

המומלצים שלנו

על הסכין:

עלי	פילו	ממולאים	בבשר	וצנוברים	
לחיובי  מהאגף  אוזן  עדה  של	

ארנונה 

במכולת:

 •		חבילת	עלי	פילו	מופשרים
				במקרר	למשך	הלילה	
•		שמן	)רגיל	או	תרסיס(	
•  שני	בצלים	קצוצים	גס

•  חצי	ק"ג	בשר	טחון
•  ביצה	

•  פטרוזיליה
•  חופן	צנוברים

•  מלח,	פלפל,	בהרט

במטבח:

להזהבה,	 עד	 הבצל	 את	 מטגנים	
הטחון	 הבשר	 את	 מוסיפים	
צבעו.	 את	 שמשנה	 עד	 ומפוררים	
מעט	 וכן	 ופלפל,	 מלח	 מוסיפים	
לפי	 	– קצוצה	 ופטרוזיליה	 בהרט	
לתוך	 וטורפים	 מצננים	 הטעם.	
במחבת	 הביצה.	 את	 התערובת	
הצנוברים	 את	 קלות	 קולים	 יבשה	
לבשר.	 ומוסיפים	 קלה	 הזהבה	 עד	
פילו	מברישים	בשמן,	 כל	עלה	של	
מקפלים	לארבע	ומכניסים	לתבנית	
שקעים,	ממלאים	בתערובת	הבשר	
אופים	 חופשי.	 באופן	 וסוגרים	
בתנור	שחומם	ל-	180	מעלות	עד	

הזהבה.

בתאבון!

על המרקע:

נכויות  מתחום  רחביה  דניאלה 
החברתיים  השירותים  במינהל 

ממליצה	על	הסרט	פילומנה:

של	 סיפורה	 את	 מספר	 "הסרט	
מחליטה	 	70 בגיל	 אשר	 אישה,	
לחפש	את	בנה	האבוד,	אותו	ילדה	
בתקופת	נעוריה.	היות	שמדובר	היה	
האישה	 שהתה	 רצוי,	 לא	 בהיריון	
והנזירות	 במנזר,	 הריונה	 בתקופת	
כשהיה	 לאימוץ	 התינוק	 את	 מסרו	
בן	שנה	לערך.	בכל	שנות	חייה	מאז,	
וללדת	 להתחתן	 הספיקה	 במהלכן	
בבן	 האישה	 נזכרת	 נוספת,	 בת	

שנלקח	ממנה	בניגוד	לרצונה.
אמיתי,	 סיפור	 על	 מבוסס	 הסרט	
הנוגע	מאוד	ללב.	המשחק	מעולה,	
את	 מעט	 ומזכירה	 זורמת	 העלילה	
התכנית	"אבודים".	ממליצה	בחום	

לאוהבי	דרמות	אנושיות,	

אל תפספסו!"

על המדף:

ארגון  מזכ"לית  אבידן,  אורנה 
העובדים,	ממליצה	על	הספר	'ללכת	

בדרכך'	של	הסופרת	ג'וג'ו	מויס:

הקשוחים	 שאפילו	 לכם	 "מבטיחה	
הספר	 בסוף	 דמעה	 ימחו	 מבינכם	
לו	 יש	 הזה.	 והסוחף	 המרגש	
שמעוררת	 ונהדרת,	 נמרצת	 עלילה	
הנושאים	 כל	 על	 כמעט	 מחשבה	
יחס	 האנושית:	 בחברה	 הקיימים	
נישואים,	 בחיי	 צביעות	 לנכים,	
משפחה	 יחסי	 מעמדות,	 הבדלי	
רגישות,	 בהרבה	 זה	 כל	 ועוד.	 ועוד	
בביקורת	 והומור.	 חום	 חוכמה,	
כונה	 טיימס"	 יורק	 ה"ניו	 שפרסם	
את	 שמביא	 רגשי,	 טייפון	 הספר:	
וזה	 ומשחרר,	 אמתי	 לבכי	 הקורא	

אכן	כך.	ממליצה	לכם	בחום,	

זהו ספר חובה."

על המפה:
החינוך,  ממנהל  לאמי  יורם 
התרבות והספורט	ממליץ	על	טיול	

בנחל	הזאכי:

במים	 הליכה	 במסלול	 "מדובר	
החמה.	 לעונה	 מתאים	 ולכן	
ק"מ,	 	3 כ-	 הוא	 המסלול	 אורך	
שעות,	 	4 כ-	 אורך	 ההליכה	 ומשך	
קיצור	 נקודות	 יש	 לאורכו	 אך	
הינה	 לנחל	 הכניסה	 רבות.	 ויציאה	
שתיה,	 מי	 ומלבד	 תשלום,	 ללא	
נעליים	 ים,	 בבגד	 להצטייד	 יש	
ושקיות	 במים	 להליכה	 מתאימות	

לאטימת	תיקים	וציוד	אחר.

באפיק	 בהליכה	 מתחיל	 המסלול	
נחל	 שפך	 מחיבור	 שנוצר	 מים	
יהודייה	ונחל	משושים	)סימון	שביל	
ללגונת	 בכניסה	 ומסתיים	 ירוק(	
יופיו	 המים(.	 משאבת	 )ליד	 זאכי	
הצמחייה	 בסבך	 הוא	 המסלול	 של	
פינות	 אורכו,	 שלכל	 המגוונת	
עמוקות,	 בריכות	 כמה	 ואף	 חמד	
סימון	 ציפה.	 או	 שחיה	 המצריכות	
יחזיר	 לנחל,	 המקביל	 שחור,	 שביל	

אתכם	לחניון	ממנו	התחלתם.	

תיהנו!"

מפה לאוזן, בפורטל אביב, בפייסבוק ובכל דרך אחרת – עובדים ממליצים לעמיתיהם על חוויות הפנאי והתרבות 
שלהם. קבלו גם כאן מספר המלצות נבחרות.
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המאה	 של	 	70 ה-	 בשנות	 החל	 צ'ילה	 של	 הכלכלית	 במדיניותה	 השינוי	
העשרים	והקיף	תחומים	רבים	בכלכלת	המדינה.	לאורך	המאה	העשרים	
כלכלי	 בקו	 צ'ילה	 נקטה	 ועד	אמצע	שנות	השבעים	של	המאה	הקודמת,	
הצמיחה	 את	 מיתנו	 שהונהגו	 רבים	 ונהלים	 תקנות	 וביורוקרטי.	 שמרני	
שמספר	 כך	 שונות,	 לחץ	 קבוצות	 בידי	 נשלט	 הפנסיוני	 התחום	 במדינה,	
ביחס	 משופרים	 פנסיוניים	 מתנאים	 נהנה	 חוסכים	 של	 יחסית	 מצומצם	
הנחות	של	 הכלכלי	 הנציחו	את	מעמדה	 אלה	 כל	 המדינה.	 אזרחי	 לשאר	

צ'ילה	בקרב	מדינות	אמריקה	הלטינית	וגרמו	לרמת	אינפלציה	גבוהה.

החל	מאמצע	שנות	השבעים,	עברה	מדיניותה	הכלכלית	של	צ'ילה	מספר	
יותר.	 מהבולטים	 לאחד	 הנחשב	 הפנסיוני	 בשוק	 השינוי	 בהם	 שינויים,	
השליטה	בשוק	זה	הופרטה	והחוסכים	זכו	לחופש	פעולה	בבחירת	מסלולי	
ולשווק	 פנסיוניים	 מוצרים	 לייצר	 הורשו	 פרטיות	 חברות	 השקעתם.	
וגרם	 במדינה	 ההשקעות	 שוק	 את	 עורר	 זה	 שינוי	 הרחב.	 לציבור	 אותם	
השמונים.	 שנות	 לאורך	 במיוחד	 מכן,	 שלאחר	 בשנים	 מהירה	 לצמיחה	
החלק	הפנסיוני	של	המודל	יושם	ב-	4	בנובמבר	1980	על	ידי	שר	העבודה	

והרווחה	של	צ'ילה.

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

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

החל	משנת	2008	גורמים	שונים	בשוק	ההון,	בהם	הממונה	על	שוק	ההון,	
ידין ענתבי,	ואגף	שוק	ההון	ביטוח	וחיסכון	במשרד	האוצר	החלו	בוחנים	
את	משמעות	יישומו	של	המודל	הצ'יליאני	בישראל.	המודל	עבר	בצ'ילה	
בישראל	 ההתייחסות	 השנים,	 במשך	 והגבלות	 בתחיקה	 רבים	 שינויים	
החל	 בו	 התאריך	 	,2002 אוגוסט	 מחודש	 לגרסתו	 היא	 המודל	 לרעיונות	

השימוש	במסלולים.

תקנות	 של	 טיוטות	 מספר	 בישראל	 האוצר	 משרד	 פרסם	 	2010 משנת	
בנושא	יישום	המודל	הצ'יליאני	תחת	השם	'המודל	החכ"מ'	)חסכון	כספי	
הכנסת	 של	 הכספים	 ועדת	 לאישור	 הובאו	 לא	 התקנות	 אולם	 מותאם(,	

ומועד	הביצוע	נדחה	מספר	פעמים.	מחלוקת	התעוררה	סביב	הדרישה	של	
חוב	 אגרות	 להנפיק	 בישראל	 לפנסיה	 החוסכים	 פורום	 ושל	 כנסת	 חברי	
מיועדות	בשיעור	גבוה	יותר	למסלולים	לחוסכים	המבוגרים,	בעוד	האוצר	
טיוטה	 האוצר	 משרד	 הציג	 	2014 בנובמבר	 הנפקתן.	 את	 להגדיל	 סירב	
גופים	 עדכנית	של	חוזר	המכיל	את	המודל.	לאחר	שנתקבלו	הערות	של	
שונים,	בראשם	פורום	החוסכים	לפנסיה	בישראל,	פרסם	משרד	האוצר	
בינואר	 החל	 בישראל	 המודל	 למימוש	 מחייבת	 הנחיה	 	2015 בפברואר	

.2016

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

שהתקבלו,	בכפוף	לאישור	מוקדם	של	אגף	שוק	ההון	במשרד	האוצר	-

בקופת התגמולים של עובדי עיריית תל אביב-יפו:
… יוקמו	שלושה	מסלולים	תלויי	גיל	כנדרש	בחוזר:

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

הפעלתו תקנון	 ואת	 שמו	 את	 ישנו	 היום	 הקיים	 הכללי	 המסלול	  • 
				ויהפוך	למסלול	המתאים	לגילאי	50	–	60.

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

כיום	 המנוהלת	 במניות,	 המתמחה	 הגמל	 קופת	 	- "שחק"	 מסלול	 	…
לניהול	קופות	הגמל	של	העובדים	בעיריית	תל	אביב-יפו	בע"מ	 בחברה	
ותישאר	 ה"תגמולים"	 בקופת	 כמסלול	 תעבור	 לניהול"(	 "החברה	 )להלן:	

במדיניותו	הנוכחית	שהיא	מסלול	מתמחה	מניות.

בחברה לניהול תישאר רק קופה אישית לפיצויים:
…	יוקמו	שלושה	מסלולים	תלויי	גיל	כנדרש	בחוזר:

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

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

הנימוקים להחלטה:
… הפתרון	המומלץ	מקיים	את	הוראות	החוזר	בצורה	מדויקת.

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

…	מבחינת	העמיתים,	במועד	תחילת	החוזר	)1.1.16(	ואחרי	שהשינוי	ייצא	
לפועל,	לא	יהיה	שינוי	במדיניות	ההשקעות	הקיימת,	והעמיתים	לא	ינוידו.

קופת התגמולים

קשורה  צ'ילה  איך 
התגמולים  לקופת 
עיריית  עובדי   של 

תל אביב-יפו?



39 שערים 2015 ספטמבר

קופת התגמולים

תמיד	שאלתי	את	עצמי,	איך	מנהלי	הפנסיה	
לא	 הכסף?	 עם	 לעשות	 מה	 מחליטים	 שלי	
מתקבלות	 איך	 לברר	 דרך	 שום	 לי	 הייתה	
רגוע?	 להיות	 אמור	 אני	 ואיך	 ההחלטות?	
קופת	 של	 ההשקעות	 בוועדת	 חבר	 אני	 היום	
והחלטתי	 אביב-יפו	 תל	 בעיריית	 התגמולים	
לשתף	אתכם	ואולי	גם	להרגיע.	כי	הרי	בסוף	
שלנו	 השכר	 מתלוש	 שיוצא	 שקל	 כל	 על	
איפה	 ומחליט	 אנשים	 יושבים	 כ"פנסיה"	

להשקיע	אותו.

אין	 אבל	 שלנו,	 הכסף	 את	 אוהבים	 אנחנו	
שמנהלים	 האנשים	 או	 האיש	 מי	 מושג	 לנו	
בכלל?	 בזה	 מבינים	 למדו?	הם	 הם	 אותו.	מה	
יש	מי	שמפקח	עליהם?	איך	 ניסיון?	 יש	להם	
מתי	 לשים,	 איפה	 לשים,	 כמה	 מחליטים	 הם	
לשים?	אין	לנו	מושג,	ובכל	זאת	אנחנו	סומכים	
אף	 שואלים	 ולא	 עצומות,	 בעיניים	 עליהם	
על	 יש	 כי	 צודקים,	 לי	אנחנו	 ותאמינו	 שאלה	

מי	לסמוך!

מנגנון	של	ניהול	ההשקעות	בגופי	הפנסיה	הוא	
פנימיים	 בקרה	 כולל	תהליכי	 ענייני,	מקצועי,	
חוכמה	 לא	 וזו	 זרים.	 משיקולים	 פועל	 ואינו	
לנתח	השקעות	בדיעבד,	כי	כולנו	יודעים	שיש	

התפתחויות	שאיש	אינו	יכול	לצפות.

השקעות	 ועדות	 פועלות	 הגמל	 קופות	 בכל	
וביטוח	 פנסיה	 קרן	 גמל,	 קופת	 לכל	 נפרדות	
מנהלים,	שמנהלות	חברות	וגופים	רבים.	אלה	
כבר	מקבלות	החלטות	על	השקעות	ברזולוציה	
מנהלי	 פועלים	 להן	 מתחת	 יותר.	 מפורטת	
השקעות	ממש,	שעומדים	בראש	צוותים	של	
סוחרים,	האנשים	שבפועל	בוחרים	ידנית	את	
תושקע	 שבהן	 החוב,	 איגרות	 ואת	 המניות	
גם	 מועסקים	 להם,	 בנוסף	 שלכם.	 הפנסיה	

חברות	 באילו	 לנתח	 שאמורים	 אנליסטים,	
מנהלי	 גם	 ישנם	 ומלבדם,	 להשקיע,	 כדאי	
סיכונים,	שאמורים	לספק	למנהלי	ההשקעות	
הסיכונים,	 על	 ניתוחים	 ההשקעות	 ולוועדות	
שכרוכים	בתיק	ההשקעות	של	כל	גוף	פנסיה.	
בקרה	 מנגנון	 מעין	 לשמש	 אמורים	 אלה	
כל	המנגנון	 להחלטות	של	מנהלי	ההשקעות.	
הזה	אמור	להיות	מאוד	שקול	ומסודר	ולעבוד	
הרגולטור,	 שקובע	 הכללים	 פי	 על	 בדייקנות	
והוא	 האוצר,	 במשרד	 ההון	 שוק	 על	 המפקח	
כספי	 את	 שמנהלים	 שהאנשים	 לוודא	 אמור	
הפנסיה	עושים	זאת	באמת	לטובת	האינטרס	

של	החוסכים.

כולנו	זוכרים	איך	הסתיימה	שנת	2008	.	אנשי	
היום	 אבל	 בחומרה.	 המצב	 את	 ראו	 האוצר	
נוכחות	 ההון	 שוק	 לאגף	 יש	 שונה.	 המצב	
האחרונות,	 בשנים	 בשטח	 מאוד	 מאסיבית	
עשו	יותר	מ־	200	דו"חות	ביקורת	השנה,	30%	
לבדוק	 כדי	 ההשקעות,	 ניהול	 בתחום	 מהם	
הרגולטור.	 שקבע	 בכללים	 עומדים	 הם	 אם	
בכל	 ביקרו	 האחרונות	 השנים	 שבחמש	 כך	
פעמים,	 לשלוש	 אחת	 פעם	 בין	 מוסדי	 גוף	
ויש	להם	אינדיקציה	טובה	למה	שקורה	שם.	
המוסדיים	 הגופים	 של	 גדולה	 התקדמות	 יש	
מאוד	 שונה	 במקום	 הם	 ההשקעות.	 בתחום	

מ־	2008.

ניהול	ההשקעות	השוטף	של	קופת	התגמולים	
מתבצע	 תל-אביב-יפו	 עיריית	 עובדי	 של	
מקצועית,	 השקעות	 ועדת	 באמצעות	
גזבר	 סגן	 סייג,	 הרצל  רו"ח  של	 בראשותו	
ועדת	 יו"ר	 החשבות.	 אגף	 ומנהל	 העירייה	
גמל	 קופות	 לניהול	 החברה	 של	 ההשקעות	
רו"ח גיל אלימלך,	סמנכ"ל	החברה	למוסדות	
ההשקעה	 בוועדות	 חברים	 כן,	 כמו	 חינוך.	

מזרחי,	 איציק  העירייה,	 גזבר	 גילצר,	 משה 
מנכ"ל	'ים	אופקים	חדשים'	ועו"ד רמי בן-גל,	
יו"ר	הקופה	ויו"ר	ארגון	העובדים.	השתתפות	
אחת	 המתכנסת	 מקצועיים,	 השקעות	 יועצי	
בוחנת	 ההשקעות	 ועדת	 לפחות.	 לשבועיים	
את	ביצועי	ההשקעות	והתשואות	בה,	בודקת	
ומנתבת	 לעמיתים,	 התשואה	 לשיפור	 דרכים	
ההשקעות	 מדיניות	 פי	 על	 ההשקעות	 את	
ועדת	 הקופה.	 הנהלת	 ידי	 על	 שנקבעה	
ההשקעות	זוכה	לייעוץ	מקצועי	שוטף	מחברת	
השקעות	 כל	 את	 המנהלת	 -אמבן	 'אי.בי.אי	
קבועים	 משתתפים	 הם	 שנציגיה	 הקופה,	

בישיבותיה.	

מנהל	 קוטישטנו,	 ג'רי  משתתף	 בישיבות	
-אמבן,	 אי.בי.אי	 של	 הראשי	 ההשקעות	
לאישור	 מובאות	 ההשקעות	 ועדת	 והחלטות	
הדירקטוריון.	יועצים	לוועדת	ההשקעות	הם:	
והיועץ	 דורין,	מנכ"ל	פרובידנט	השקעות	 דני 

הבכיר,	רועי בן-ארי.	

כמו	כן,	מלווה	את	הקופה	הפרופסור	למימון,	
של	 הסיכונים	 כמנהל	 שמשמש	 אלדור,	 רפי 
ההשקעות	 בתחום	 עולמי	 שם	 ובעל	 הקופה	
והנגזרים,	פרופ' אלדור	הוא	ראש	בית	הספר	

לכלכלה	במרכז	הבינתחומי	הרצליה.

ובמרכז	 אביב-יפו	 תל	 בעיריית	 עובד	 כל	
במדיניות	 לעיין	 מוזמן	 'איכילוב'	 הרפואי	
למסלולים	 בהתאם	 הוועדה	 של	 ההשקעה	

השונים.

אתר הקופה:
www.tagmulimta.co.il

צביקה שמיר - מנכ"ל קופת התגמולים

זה הכסף שלך, אתה צריך לדעת מי 
מחליט עליו
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העמותה לתרבות, נופש ופנאי

היעד החדש של העמותה לתרבות, 
נופש ופנאי מהקיץ האחרון התברר 
שבחרו  קבוצות   6 עם  כהצלחה. 
וחזרו בתחושה שיצאו  ביעד החדש 

מתוך גלויה.

יואב בן זקן,	מדריך	הטיול:
עוצר	 וטבע	 ציוריות,	 עיירות	 שמשלב	 טיול	 הוא	 האוסטרי,	 "היהלום	
יערות	 מדהים,	 טורקיז	 בצבע	 אגמים	 לחופי	 שוכנות	 העיירות	 נשימה.	
והרים	בצבעי	ירוק	עז	ותחושה	פסטורלית	קסומה.	חבל	טירול	עוטף	אותך	
בתחושת	רוגע	ושלווה,	אך	מציע	גם	בילויים	ליליים,	קניות	והיכרות	עם	
בלתי	 חלק	 יש	 להיסטוריה	 שגם	 מובן,	 המפורסמים.	 סברובסקי	 מפעלי	
נפרד	מהמקום	ומחוויית	המסע,	ואי	אפשר	שלא	להיזכר	בתמונות	מהסרט	
שטרול	 האפל	 בלי	 אפשר	 ואיך	 המוזיקה.	 צלילי	 	– 	 והמרגש	 המפורסם	
והשניצל	הווינאי	המפורסמים?	נסיעה	במסגרת	טיולי	העמותה,	מוסיפה	
מרקם	אנושי	מיוחד,	יוצרת	אינטראקציה	וחברויות	חדשות	וכמובן,	אל	
לנו	לשכוח	את	פינוקי	הארגון,	שדואג	לשדרג	את	הטיול	באתרים	נוספים	

ובשלל	הפתעות	לאורך	הדרך".

"מה להגיד ומה לכתוב לאחר טיול "בינגו" שכזה?
לכל	הציפיות:	מדריך,	ראש	קבוצה,	מסלול	מושקע,	 ומעבר	 קיבלנו	מעל	
יפה	ומתוכנן	כראוי,	אנשים	חביבים,	מצחיקים,	מוכנים	לעזור	ובכלל	קסם	
של	קבוצה.	לצד	כל	זה	גם	צ'ופרים	ולארג'יות	מעל	ומעבר.		לא	נותר	לנו	
ליואב	המדריך,	 אלא	לחבק	ולהודות	לכולם,	לארגון	העובדים	ולעמותה,	
	05.00 ב-	 אותנו	 שקיבלה	 הקבוצה,	 ראש	 לשירה	 קודש,	 עבודת	 שעשה	
המון	 עם	 והמשיכה	 לידה,	 לאחר	 תינוק	 שמקבלים	 כמו	 התעופה,	 בשדה	
סבלנות	להוביל	ולהנעים	זמננו.	לו	יהי	שנזכה	להיפגש	בהמשך	ושתהיה	
שנה	טובה,	שנת	שלום,	בריאות	ושפע	לכל	עם	ישראל.	תודה	ונשיקות,"

דודו ומירב כהן

ופגשנו	 החוצה	 מבטנו	 הפננו	 עת	 לביקור,	 סיפור	 בין	 לסיור,	 הסבר	 "בין	
נופים	מרהיבים	וטבע	בהתגלמותו	באוסטריה	המהממת,	לא	יכולנו	שלא	
ופנאי.	 נופש	 לתרבות,	 העמותה	 של	 פעילותה	 מבורכת	 כמה	 עד	 לחשוב	
והמרכז	 מהעירייה	 רבים	 עובדים	 מפגישים	 אתם	 המיוחדת,	 בדרככם	
מעשירה	 היכרות	 מאפשרים	 מכל	 ויותר	 נופים	 תרבויות,	 עם	 הרפואי	
ומתגמלת	עם	תחומי	עיסוקם.	זכינו	לקבוצה	מיוחדת,	פסיפס	של	אנשים	
בן  יואב  דופן,	 יוצא	 וגמענו	מרחקים	עם	מדריך	 חווינו	 יצאנו,	 	 נפלאים.	
זקן,	איש	מיוחד,	צבעוני,	חם	ועוטף	בנתינה	אין	סופית,	בעל	ידע	עצום,	
הומור	בריא,	עוזר	ודואג	לכל	פרט	עד	לרגע	האחרון.	אומרים	ש'במקום	
מה	שקרה	 זה	 להתפלסף	 בלי	 ואכן	 ניסים'	 קורים	 גדולה	 ישנה	אהבה	 בו	
זכיתי,	 ואני,	 יכול.	 חיבוק	 רק	 מילים	 יותר	 שאין	 במקום	 בקבוצה.	 אצלנו	
נפלאים	 ואני	חיבקתי	חזרה!	כולם	היו	כל	כך	 לחיבוק	מקבוצה	מדהימה	
שאפשרו	לי	כראש	קבוצה	להיות	רק	"הרוח	הגבית"	ובעיקר	ליהנות.		תודה	
"צלילי	 היפים,	 מירבל	 גני	 נפלא,	 שיט	 עלינו:	 שהרעפתם	 הפינוקים	 על	

המוסיקה",	הפיקניק	המיוחד	שעשינו	על	"הר	גרוסגלוקנר"	בגובה	2,700	
מטר	מול	נופי	בראשית,	הגלידות	שליקקנו	בעיירה	הקסומה	"צל-אם-זה",	
השטרודל	שחיכה	לנו	"בקניון	ליכטנשטיין",	המתוקים	שצצו	באוטובוס	
ביותר	 ומפגש	הסיום	המושקע.	אחד	הרגעים	המרגשים	 יום	 בכל	 כמעט	
במסע	היה	קידוש	ערב	שבת.	דווקא	באוסטריה	לשיר	את	"שלום	עליכם	
מלאכי	השרת"	את	"ניגונים"	ו"צלצלי	שמע"	–	היה	בגדר	התעלות	רוחנית.	
שרון,	תודה	שהענקתם	לי	את	הזכות	ללוות	קבוצה	 רמי,	לך	 ולבסוף,	לך	
מיוחדת	ומדריך	בעל	שיעור	קומה,	שהיה	יותר	ממדריך,	לעיתים	חבר	וגם	
"אב	רוחני".	ריגשתם	אותי	וגרמתם	לי	אושר	רב.	להתראות	במסע	הבא,	

בברכת	שנה	טובה,	שנת	בריאות	והמשך	עשייה	מבורכת."
שירה נצר אגף משאבי- אנוש, מרת"א

ם  ו ל ה י  ה
האוסטרי

הענק הירוק בגנים של מפעלי סברובסקי

כנסיית סנט ג'יימס באינסברוק

פסגת הגרוס-גלוקנר, 3800 מטר מעל לפני הים

שמורת הטבע ליכטנשטיין - קלאם
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העמותה לתרבות, נופש ופנאי

לפלנד - חבל הארץ שבצפון פינלנד, שוודיה, נורבגיה ורוסיה היושב על חוג הקוטב הצפוני – לא דומה לשום דבר 
שהכרתם. היכונו למסע מעולם אחר במקום שבו השמש אינה שוקעת בקיץ ואינה זורחת בחורף. 

זה היה טיול של חורף

זאת		 "לפלנד	 ופנאי:	 נופש	 לתרבות,	 מנהלת	העמותה	 אילון-טובי,	 שרון 
בתוך	 שלג	 באופני	 מסע	 הצפוני,	 הקוטב	 זוהר	 בחיים.	 פעם	 של	 חוויה	
מראות	טבע	נפלאים,	ביקור	בארמונות	הקרח,	שייט	בשוברת	קרח,	דיג	
דובי	 קפואים,	 מפלים	 האסקי,	 וכלבי	 איילים	 מזחלות	 הקרחונים,	 בלב	
לא	 ופלאי	טבע	שעין	 בחתולי	שלג	מחוממים	 סקי,	מסע	 קפיצות	 קוטב,	

ראתה.	מסע	חורפי	בלתי	נשכח!"

"הטיול	ללפלנד	הוא	וואו	ענק	!
טיול	ייחודי	ויוצא	דופן	במרחבים	מושלגים	ובנופים	עוצרי	נשימה.	אחד	
משיאי	הטיול	היה	תופעת	הטבע	הנדירה	-	הזוהר	הצפוני	–	ששטף	את	
הגיענו	 עם	 ומרגש.	 מרהיב	 חיזיון	 	- ואדום	 כחול	 ירוק,	 בצבעי	 השמים	
אטרקטיביים	 ליעדים	 יום	 מידי	 נסענו	 וממנה	 רובניימי,	 בעיר	 התמקמנו	
חיות	 ובו	 חיות	 גן	 קפואים,	 מפלים	 מקרח,	 מלון	 ובתי	 ארמונות	 	 כמו	
הרבות	 האתגריות	 האטרקציות	 היו	 בטיול	 נוספים	 שיאים	 נדירות.	
שחווינו	מידי	יום:	רכיבה	על	אופניי	שלג,	מזחלות	כלבי	ההאסקי,	מזחלות	
איילים	בלילה	קסום	וגם	הפלגה	בשוברת	קרח	בים	הבלטי,	כשהאמיצים	
ולסיום,	 שבקבוצה	אפילו	קפצו	למים	הקפואים	בחליפת	ציפה	מיוחדת.	
יעד	 בחירת	 על	 ופנאי	 נופש	 לתרבות,	 ולעמותה	 העובדים	 לארגון	 שאפו	
כה	ייחודי,	חוויתי	ובלתי	שיגרתי	וכמובן	על	ההפתעות	והפינוקים.	תודה	
גדולה	לאלון	שרף,	ראש	הקבוצה	המקסים,	שדאג	ברוגע	וללא	לאות	בכל	
שעות	היממה	לכולנו,	ולמדריכת	הטיול	שבלטה	בידע	עצום,	במקצועיות	

רבה	ובנועם	הליכותיה.	מצפה	לטיול	הבא,	"

נאוה הראל, מתחם ביאליק בית ביאליק ובית העיר

בלפלנד.	 שחוויתי	 המדהימה	 החוויה	 את	 במילים	 לתאר	 יכולה	 לא	 "אני	
בכל	ימי	הטיול	הרגשתי	שאני	בסרט	של	הנשיונל	ג'יאוגרפיק.	הכול	היה	
בגדר	המושלם:	המדריכה	–	מקצועית,	אכפתית	וכול	כולה	בשבילנו	לכל	
בעיה	ובקשה.	החברים	למסע	-	מדהימים,	עומדים	בזמנים	ומסייעים	זה	
לזה	וראש	הקבוצה,	אלון	שרף,		שפינק	אותנו	מבוקר	עד	ערב.	לצד	התכנים	
המעולים,	חוויות	האקסטרים	היו	נפלאות	ולדעתי	אפשר	להוסיף	עוד	כי	

אלו	היו	החוויות	האמתיות.	תודה	רבה	לכם,"

איריס טוסי

גולשים במזחלות הסקי

קר בחוץ, חם בלב. אלון שרף והקבוצה
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לימודי תל אביב – יפו 
להתאהב בעיר מחדש 

האם ידעתם שיפו בת יותר מ-4000 שנה? האם ידעתם שבתל אביב ישנה שכונה שנקראת רמת השרון? כולנו 
מכירים את העיר תל אביב – יפו, בה אנו עובדים, אך השאלה היא עד כמה באמת אנחנו מכירים אותה?

תל	אביב	אמנם	לא	נחה	לרגע,	אבל	היא	מציעה	הפוגות	שמסתתרות	בין	
הרחובות	הסואנים	ומעניקה	מבט	אחר	על	הכרך	הגדול.	חוץ	מישיבה	בבתי	
שמזכירות	 פסטורליות	 אפשרויות	 מגוון	 מציעה	 העיר	 ומסעדות,	 קפה	
צח	 אוויר	 ולנשום	 יופי	 לקטוף	 ושניתן	 עברית,	 עיר	 כאן	 היתה	 שפעם	
של	 ומרגיעה	 טבעית	 תפאורה	 מכסה	 האורבני	 הנוף	 את	 בחינם.	 לגמרי	
עצים	מצלים,	פריחה	ססגונית,	בריכות	נסתרות,	שרידים	ארכיאולוגיים	

ותצפיות	עוצרות	נשימה.
העיר	המדהימה	שלנו,	העיר	העברית	הראשונה,	הוקמה	כהגשמת	החזון	
יודעים,	אך	תל	 ולה	פנים	רבות.	הרבה	לא	 הציוני	של	בנימין	זאב	הרצל	
אביב	הוכתרה	כבירתה	הרשמית	של	ישראל.	היא	ולא	ירושלים,	אשר	בעת	
ירדני	כבד.	כדי	 נתונה	תחת	מצור	 מעמד	ההכרזה	על	העצמאות,	הייתה	
בירה,	 עיר	 לה	 לקבוע	 הכרח	 היה	 דבר,	 לכל	 כמדינה	 המדינה	 על	 להכריז	
והמועמדת	היחידה	שהתאימה	הייתה	העיר	תל	אביב.	רק	בסוף	שנת	1949	

הועבר	התואר	ועמו	כל	המוסדות	המדיניים	לירושלים.

לפחות	 ונשארה,	 הייתה	 יפו,	 אביב	 תל	 בירה',	 'עיר	 התואר	 ללא	 גם	
ולכן	חשבנו	שמן	הראוי	הוא	שבמכללת	ארגון	 מבחינתנו,	מרכז	החיים,	

כולו	 יועבר	גם	קורס	מקיף	העוסק	 העובדים,	בה	לומדים	אלפי	עובדים,	
בעיר:	בהיסטוריה,	בדמוגרפיה,	בתרבות	ועוד.	הקורס	יהיה	משולב	כמובן	
בסיורים	רגליים,	אשר	ימחישו	את	הצבעים,	הריחות	ופינות	החמד	שלא	

הרבה	מכירים.
השתדלנו	במאה	שעות	לימוד	לגעת	כמעט	בכל	הנושאים	אשר	יאפשרו	
להציע;	 לה	 שיש	 מה	 כל	 ואת	 העיר	 את	 מקרוב	 ממש	 להכיר	 ללומדים	
שלוש	הדתות	הדרות	בכפיפה	אחת,	סיפור	הפרברים,	גרפיטי,	התחבורה	
בנייה	 בניית	הרכבת	הקלה,	ושבילי	רכיבה	לאופניים,	 העירונית	על	רקע	
ירוקה	בעיר,	מגמות	התכנון	לעתיד	וכיווני	ההתפתחות	של	העיר	הם	רק	

חלק	קטן	מהנושאים	ומהחוויות	המצפות	לנרשמים.

בתאריכים רביעי,	 בימי	 ויתקיים	 השתלמות,	 לגמול	 מוכר	 	הקורס	
20.1.16-21.10.15	בשעות	15:45-08:00.

ההכרות	 לאחר	 תתחזק	 לעיר	 העירייה	 עובדי	 של	 הזיקה	 כי	 מקווים	 אנו	
המעמיקה	וחדוות	העבודה	תתעצם.	

ענבר סרפר-וסרהולץ - מנהלת מכללת ארגון העובדים
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וניסיון  ותק  נפרעה? צברתם  גדלו? המשכנתה  הילדים 
בעבודה? כבר יותר בטוחים בעצמכם? קורס חדש, לבני 
סדר  לכם  יעשה  לגמול השתלמות,  המוכר  ומעלה,   40

מחודש בחיים.  

עושים סדר בחיים

ניידות בעבודה

השלב	הראשון	של	חיינו	הבוגרים,	הוא	שלב	הנחת	היסודות.	כמו	בבניין	
החברתיים	 המשפחתיים,	 האישיים,	 חיינו	 את	 בונים	 אנחנו	 קומות,	 רב	
והמקצועיים,	ומשקיעים	בכך	את	כל	המרץ	והמשאבים.	משהונחו	היסודות,	
אנחנו	פנויים	יותר	ויכולים	לבחון	מחדש	את	מערכות	היחסים	שלנו	עם	
האנשים	המשמעותיים	בחיינו,	האנשים	בהם	אנחנו	משקיעים	הרבה	אנרגיה:	

הורים,	בן/בת	זוג,	ילדים,	אחים,	חברים,	מקום	העבודה	ועוד.

קיים	 האם	 מאוזנות?	 אותנו	 הסובבים	 עם	 שלנו	 היחסים	 מערכות	 האם	
קצר	המחליש	את	היחסים	ואותנו?	האם	נוצרים	לעיתים	קרובות	חיכוכים	
וריבים?	האם	קורה	לנו	שכל	צד	"שומר	בבטן"	את	הדברים	שהוא	רוצה	
להגיד	לשני,	אבל	ממשיכים	להגיד	אותם	ללא	הפסק	בראש?	האם	אנחנו	
מדברים	על	מה	שמפריע	לנו	עם	אחרים,	אבל	לא	עם	האדם	הרלוונטי?

ומה	עם	מערכת	היחסים	שלנו	עם	עצמנו?	האם	אנחנו	סומכים	על	המזל?	
האם	הזמן	פועל	לטובתנו?	האם	אנחנו	לוקחים	אחריות	על	עצמנו	ועל	
מהלך	חיינו?	האם	אנחנו	מנהלים	את	החיים	שלנו	או	שהם	מנהלים	אותנו?

על	כל	השאלות	האלו	ועוד,	ננסה	לתת	תשובות	בקורס	מרתק,	"לחתום	חוזה"	
עם	הסובבים	אותנו,	ולקחת	אחריות	על	החיים,	במקום	בו	זה	אפשרי	ונחוץ.

הקורס, בהיקף 40 שעות, יתקיים בימי שני, בתאריכים 28.3.16 - 9.5.16, 
בשעות 08:00 – 15:00

האם אתם מאלה שלא נוחלים הצלחה במכרזים למרות 
הניסיונות? האם אתם מתקשים להאמין בעצמכם? האם 
אתם מוותרים מראש על הזדמנויות לקידום ומרגישים 
להירשם  מהרו  בהצלחה?  להתמודד  כלים  לכם  שאין 
במכרזים  והתמודדות  מקצועי  לקידום  ההכנה  לסדנת 

של מכללת ארגון העובדים.

החלים	 לשינויים	 עצמנו	 להתאים	 היכולת	 הנוכחי,	 העבודה	 בעולם	
ולהיות	 להמשיך	 מנת	 על	 זאת	 הכרחית,	 היא	 הפנימי	 ובעולמנו	 בסביבה	
רלבנטיים	בארגון	בו	אנו	עובדים,	לשמור	על	הביטחון	התעסוקתי	שלנו	

ולייצר	לעצמנו	אפשרויות	קידום.

קידום,	 אפשרויות	 בפנינו	 ופותחת	 מכרזים,	 מפרסמת	 העירייה	 כאשר	
לעיתים,	במקום	להאמין	בעצמנו	ולהגיש	מועמדות,	אנו	אומרים	לעצמנו:	
"אין	סיכוי,	המכרז	תפור,	המנהל	כבר	רוצה	מישהו	אחר..."	ועוד	אמירות	
דוגמת	זו,	החוסמות	אותנו	ואת	יכולתנו	לייצר	לעצמנו	אפשרות	קידום.

האם	 מוכנים?	 אנחנו	 האם	 	- למכרז	 מועמדות	 והגשנו	 העזנו	 כבר	 ואם	
אנחנו	יודעים	לשווק	את	עצמנו?	האם	אנחנו	יודעים	למנף	את	הניסיון	

שצברנו?

      בסדנת ההכנה לקידום מקצועי  
     והתמודדות במכרזים תרכשו ידע   

      וכלים מתאימים:

•  הדרך	להציב	יעדים	ולהתמודד	איתם 	

•  אבחון	תנאי	הסביבה	ככלי	בדרך	לקידום	המקצועי 	

•  איך	"נחשפים"	למכרזים	המתפרסמים? 	

?		net-working	-חברתיים	קשרים	יוצרים	איך  • 	

•  איך	מתמודדים	עם	החסמים	והפחד	מכישלון?	איך	 	
					מתמודדים	עם	הלחץ	והמתח	שלפני	המכרז? 			

•  למה	מקיימים	מכרזים	בעיריית	תל	אביב-יפו? 	

•  איך	מתנהל	המכרז?	)תפגשו	מנהלים	בארגון 	
					העובדים	המשתתפים	בוועדת	המכרזים( 	

•  איך	יוצרים	את	הרושם	הנכון?	איך	יוצרים	נוכחות 	
					ובולטות?	מה	נכון	ללבוש? 	

•  מהן	הדקות	הקריטיות	במכרז?	כיצד	מתמודדים	עם 	
					שאלות	מאתגרות?	מה	נכון	להגיד	ומה	אסור	לומר? 	

•  אימון	בעזרת	טלוויזיה	במעגל	סגור 	

•  קבלת	משוב	מהמנחה	ומהמשתתפים 	

       4 מפגשים, בימי שני, בתאריכים: 30 בנובמבר וב- 7, 
21, 28 בדצמבר, בשעות 08:00 – 15:00 
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מחירמקוםשעהיום תאריךשם ההצגה
70 ₪בית החייל21:30שישי9/10/15לחנך את ריטה

70 ₪בית החייל20:30רביעי7/10/15המוגבלים

70 ₪בית ציוני אמריקה20:30חמישי1/10/15ביבר הזכוכית

70 ₪בית החייל21:30שישי2/10/15עקר בית

70 ₪מוזיאון א"י רמת אביב20:30חמישי8/10/15ארוחת פרידה

70 ₪בית ציוני אמריקה21:00שבת17/10/15על אהבה וחברות

80 ₪בית החייל20:30ראשון18/10/15המקרה המוזר של הכלב

70 ₪מוזיאון א"י רמת אביב20:30שני19/10/15האבא

65 ₪מוזיאון א"י רמת אביב20:30ראשון25/10/15חתולה על גג פח לוהט

70 ₪בית החייל20:30חמישי29/10/15אלה גרוסמן

הצגות - בית ליסין

אלה גרוסמןהמקרה המוזר של הכלבחתולה על גג פח לוהטארוחת פרידה

מפעלי תרבות

מחירמקוםשעהיום תאריךשם ההצגה
50 ₪אולם רקאנטי11:30חמישי1/10/15בגן של ביאליק

15/02/16מיכל הקטנה והמפלצות
12/03/16

שני
שבת

17:30
65 ₪תיאטרון היהלום רמת גן11:00

הצגות ילדים
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מפעלי תרבות

מחירמקוםשעהיום תאריךשם ההצגה
70 ₪קאמרי 20:301שלישי6/10/15גורודיש

70 ₪קאמרי 21:002שישי9/10/15חולה אהבה בשיכון ג'

70 ₪קאמרי 21:001ראשון11/10/15הפושעים החדשים

18:30שבת24/10/15נשוי במנוסה
70 ₪קאמרי 21:001

70 ₪קאמרי 21:002שישי23/10/15ואניה סוניה

70 ₪קאמרי 20:302חמישי29/10/15אח יקר

הצגות - הקאמרי

הביקורות
משבחות

קומדיה מאת ריי קוני

נוסח עברי: דורי פרנס בימוי: אלון אופיר
תפאורה: לילי בן נחשון תלבושות: אורן דר תאורה: קרן גרנק 

משתתפים (לפי סדר הופעתם):
לימור גולדשטיין, אנדריאה שוורץ,

שמואל וילוז'ני, עידו מוסרי, נדב אסולין,
איוון לוריא, אלי גורנשטיין, עמית רייס.

גורודישנשוי במנוסה אח יקר

הצגת החודש במפעלי תרבות

מחיר: 40 ₪ בסבסוד ארגון העובדים
ההצגה תתקיים ביום א', 1/11/15 בשעה 20:30 בקאמרי 1
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מפעלי תרבות 

אטרקציות
מחירמקום שם האטרקציה

67 ₪ כניסהעמק ירמוך, דרומית לרמת הגולןחמת גדר
₪110 כניסה וארוחה

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

75 ₪ שבתות וחגים
285 ₪ עיסוי 45 דק' וארוחה

61 ₪ לכרטיס )מגיל 3(חולוןימית 2000
557 ₪ לכרטיסיה )10 כניסות(

63 ₪ לכרטיס. )מגיל 2(גני יהושוע, ת"אמימדיון

75 ₪ שבתחבל לכיש, קריית גתחמי יואב

49 ₪ רמת גןספארי

53 ₪צפארי

28 ₪ חיפהגן החיות הלימודי

36 ₪ )מגיל 3(סמוך לבית שאןגן גורו

36 ₪ כניסהקריית מוצקיןחי פארק
79 ₪ כניסה לאתר ולמיני פארק

45 ₪ מבוגר,  37 ₪ ילדחיפהמדעטק- מוזיאון לאומי למדע

45 ₪ קיבוץ צובהקיפצובה

38 ₪ ירושליםמעלית הזמן

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

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

54 ₪ למסלול המשפחתי
81 ₪ למסלול האתגרי

25 ₪ לשובר סניפי יס פלאנט ורב חן ברחבי הארץשוברים לסרט ברשת יס פלאנט/ רב חן

שובר לארוחת בוקר זוגית במגוון בתי קפה של חברת 
אקסטרה בונוס 

סניפי קפה קפה/ יטבתה/ קפה מצדה/ 
75 ₪ לשובר זוגי קפה נאמן

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

85 ₪ לשובר שערכו 100 ₪שובר הנחה לרשת קסטרו

85 ₪ לשובר שערכו 100 ₪שובר הנחה לרשת דן קסידי

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

76 ₪ לכרטיס )מגיל 2(תל אביב/ראשון לציוןלונה פארק/סופרלנד

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

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

60 ₪ מבוגר, 42 ₪ ילדאילתריף הדולפינים

גני	יהושוע,	ת"א
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51 ₪ ילד )מגיל 3(, עם ארוחה 10 ₪טבריהחמי טבריה

החלקה וברכה 61 ₪ )מגיל 3(מטולהמרכז קנדה

79 ₪ )מגיל 13-4(, מבוגר 87 ₪אילתעיר המלכים

מבוגר 36 ₪, 22 ₪ )מגיל 14-5(עפולההסחנה

מבוגר- 86 ₪, ילד- 68 ₪אילתהמצפה התת ימי
תוספת של 10 ₪ לאושינריום

חול 49 ₪ שבת 59 ₪ )מגיל 2(דרום –ליד ים המלחנווה מידבר

59 ₪אזור השרוןשפיים

45 ₪ )מגיל 5(חולוןהיכל הקרח חולון

36 ₪ )מגיל 12-3(, מבוגר 41 ₪אילתאייס ספייס – מוזיאון הקרח

55 ₪מנרהצוק מנרה –רכבל

71 ₪מנרהצוק מנרה – רכבל + מגלשות

36 ₪יער בן שמןפארק הקופים

47 ₪ )מגיל 2(ראש העיןפארק המים נחשונית

מפעלי תרבות

חמי געש אייסקייט

לונה פארקימית 2000




