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מעו"ף פלו
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צדק
הסתדרותי
הסכם היסטורי לשיפור מעמדם
של עובדי הקבלן בישראל

מהפכה
של ממש
סמינר חטיבת
עובדי רשויות 2011

הסכם קיבוצי
בכ.א.ל
תוספות שכר ,הטבות
והגנה מפני פיטורים
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עמוד הבית

חברות וחברים יקרים,

+

אנו נמצאים בתחילת  2012שנפתחה בבשורה גדולה
לעובדי הקבלן במדינת ישראל .התעוררות האזרחים,
יחד עם המחאה החברתית בקיץ האחרון מהווים רוח גבית
לפעולותיה של ההסתדרות .פעולות שמטרתן להיאבק על
זכויות העובדים במדינת ישראל.
גיליון מרץ של מעו”ף פלוס מסכם את הצלחת המאבק,
אותו ניהל ,יו”ר ההסתדרות עופר עיני ,למען עובדי הקבלן
בישראל .בעמודים המרכזיים של העיתון תוכלו למצוא את
המידע המלא אודות ההסכם שנחתם עם משרד האוצר.
בנוסף לסיכום המאבק האחרון ,העיתון חושף את עסקת
החבילה שמגבש יו”ר הסתדרות המעו”ף ,ארנון בר־דוד ,מול
משרד האוצר .עקרונות העסקה הצפויה הוצגו על ידי היו”ר
בסמינר חטיבת עובדי הרשויות שהתקיים בחודש דצמבר
האחרון ועליהם הוא קיבל את ברכת הדרך.
כתמיד ,באמצעות הגיליון תוכלו להתעדכן אודות מאבקים
וסכסוכי עבודה שמתנהלים בתקופה זו ,כדוגמת מאבק
הכבאים נגד הרפורמה במערך הכיבוי אשר פוגעת בתנאיהם
ובזכותם להתאגד .הבעיות שהתגלעו ביישום ההסכם הקיבוצי
בחברת ש.ל.ה והמשך המו”מ בקופת חולים מאוחדת.
יתרה מזאת ,הגיליון מעלה על נס את ההסכם הקיבוצי
שנחתם בחברת ויזה כ.א.ל ,את ההסכם ההיסטורי שנחתם עם
שופטי הכדוריד בישראל וכיוצא בזה.
בחלקו המגזיני של הגיליון תיכנסו הקוראים והקוראות
לרוח חג פורים עם פעילויות ,מתנות ומתכונים לכבוד החג.

קריאה מהנה

מנחם מליק ,עו"ד
עורך ראשי

מערכת מעו"ף פלוס
יו"ר ארנון בר דוד
עורך ראשי עו"ד מנחם מליק
עורך רמי חזן | כתיבה ספוט תקשורת | הדפסה :צוות
הפקות | | אתר הביתwww.hmaof.org.il :
המערכת אינה אחראית לתוכן המודעות
לתגובות והצעותmenachem@histadrut.org.il :

תמונה עם מעוף

+

הסתדרות המעו”ף נפרדה במפגש חגיגי משלום פרץ עם סיום עבודתו בעיריית
יבנה ולאחר כהונה בת  34שנים כיו”ר ועד העובדים .יו”ר הסתדרות המעו”ף
ארנון בר דוד הודה לפרץ על פעילותו הברוכה ורבת השנים למען ציבור העובדים:
“חכמתו ,צניעותו ומקצועיותו של שלום הובילו את עובדי העיריה להישגים כבירים
לאורך השנים .דאגתו לפרט ולכלל העובדים ,הפעילים והגמלאים הפכה לשם דבר וראויה
לכל שבח” .חברי מזכירות הסתדרות המעו”ף איחלו לפרץ המשך עשייה ברוכה בבריאות
ובאותה חדוות יצירה בה פעל עד כה.

חדר מצב

אני סייעת פדגוגית העובדת בגן של חינוך מיוחד הפועל במסגרת של ‘אופק חדש’ .יחד
איתי עובדת סייעת לגננת המקבלת תוספת אופק חדש .האם גם אני זכאית לתוספת זו?
במסגרת “אופק חדש” נוספ ו  45דקות עבודה בכל יום עם הילדים .בגין תוספת זו השיגה ה�ס
תדרות המעו”ף תוספת שכר בשיעו ר  5%לסייעות לגננות .תוספת זו הינה מעבר לשכרן ה�ר
גיל ואיננה מקוזזת מתוספות אחרות .בניגוד לכך ,משולם שכרן של הסייעות הפדגוגיות לחינוך
המיוחד עפ”י מס’ שעות עבודתן עם המורה/גננת .ככל שמס’ שעות עבודתן עלה עקב הפעלת
אופק חדש ,הן זכאיות להגדלת היקף משרתן ולא לקבלת תוספת אופק חדש.
לרשותך ,מערכת מעוף פלוס

+

יש לכם שאלה? רוצים להתייעץ? צרו קשר דרך אתר הסתדרות המעו"ף www.hmaof.org.il

כל מה שמנהל צריך לדעת על פנסיה  -במקום אחד
ביה"ס לפנסיה ושוק ההון של הראל בשיתוף הסתדרות המעו"ף והשלטון המקומי
לעובדי הרשויות המקומיות
כשאתה יודע יותר אתה יכול לדאוג לעובדים שלך יותר.
כמנהל אתה מקבל את ההחלטות החשובות בארגון לבית הספר לפנסיה ושוק ההון של הראל בשיתוף
שלך בנושאי הפנסיה והביטוח של העובדים ,לכן הסתדרות המעו"ף והשלטון המקומי וללמוד על
אתה חייב להיות מעודכן כל הזמן .זה הזמן להירשם כל החידושים בתחום ע"י טובי המומחים בארץ.
לפרטים והרשמה :יעלי לוי
הקורס מוכר לגמול השתלמות
yaelil@harel-ins.co.il
03-7549180
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סדר יום
הסכם היסטורי
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צרות בגן עדן
בעיות ביישום
ההסכם בש.ל.ה
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סכסוך רפואי
צעדים חד
צדדיים ב”הנדסה
רפואית”

17
יו”רים באוויר
אורי צרפי
והעובדים בקו־
אופ
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מנהל תוכן
סמינר רשויות
עסקת חבילה

3

רפורמה
בכאילו
מאבק הכבאים
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כדוריד
הסכם שכר
לשופטים

ישיבה
בעבודה
החוק שמגן על
העובד

18
הנעה במקום
העבודה
ד”ר רוית כהן
מיתר
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היסטוריה
שיפור מעמד
עובדי הקבלן

חדר עמותות
כנס העצמה נשית

20
פורים
מצוות ,מתנות
ותחפושות

24

הראל
גילעד פנסיה

סטודיוהראל

קרן פנסיה עם מעוף
עובדי הרשויות המקומיות ,הצטרפו להראל גילעד פנסיה
קרן הפנסיה עבור חברי הסתדרות המעו”ף
הקרן מציעה לציבור עובדי הרשויות המקומיות שיפור משמעותי בתנאי פרישה ומגוון הטבות ייחודיות.
הקרן נבחרה על ידי הסתדרות המעו"ף כקרן הפנסיה עבור עובדי הרשויות המקומיות.
קבוצת הראל הינה אחת מקבוצות הביטוח והפיננסים הגדולות בישראל.

בחירת הסתדרות המעו"ף הינה לעובדי רשויות מקומיות המיוצגים על ידה לרבות עובדים בדרג מינהלי ,עובדי חינוך ,נוער ומדריכים טיפוליים.
אין באמור במודעה זו כדי להוות ייעוץ פנסיוני כהגדרתו בחוק ,ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ פנסיוני אשר מתחשב בצרכים ובנתונים המיוחדים לכל אדם.
512267592-00000000000214-xxxx-xxx
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חדר החדשות

עובדים יקרים,
כידוע לכם נאבקה ההסתדרות בחודשים האחרונים בתופעה ההולכת וגדלה של
עובדי הקבלן במדינת ישראל ולמען זכויותיהם והשוואת תנאי עבודתם.
המאבק הגיע לשיאו עת פרצה השביתה הכללית במשק שבה נטלו חלק מרבית ממקומות העבודה במדינת
ישראל ,כולל ציבורי עובדים שהצטרפו הפעם לגל המחאה והשביתה ,כגון ,עובדי הבנקים והבורסה.
תוצאות השביתה מביאות בשורה גדולה לעובדי הקבלן במגזר הציבורי והפרטי כאחד .על הישגי השביתה תוכלו
להתעדכן בגיליון זה (עמ ’  )14-16ובאתר הבית של הסתדרות המעו”ף שכתובתו . www.hmaof.org.il
זה המקום לציין את שיתוף הפעולה המלא והרוח הגבית שקיבל מנהיג ההסתדרות מהוועדים ומהעובדים
חברי הסתדרות המעו”ף .הסולידריות וההתגייסות המשותפת של כולנו
אפשרה ליו”ר ההסתדרות את אורך הרוח והיכולת לדרוש ואף להשיג
הישגים משמעותיים והיסטוריים ולבלום את התופעה בלימה של ממש.
בימים אלה מתגבשת טיוטת הסכם סופית לעובדי הרשויות המקומיות
במדינת ישראל .ההסכם יהווה תיקון משמעותי נוסף בשכר העובדים
ובמשמעות הסכם מרץ  ’99ברשויות .ההסכם מעניק לעובדים
מקרב דור ב’ ולעובדי דור א’ הבלתי ייחודיים תוספות משמעותיות
המשנות לחלוטין את הגדרות הסכם דור ב’ שנוצר במרץ .’99
במסגרת ההסכם ניתן פתרון לעובדי דור ב’ המתקדמים
לתפקידי ניהול ברשויות .כמו כן ,מטפל ההסכם נקודתית בציבור
גדול וחשוב של הסייעות בגני הילדים ובבתי הספר ברשויות המקומיות ,שייהנו מתוספת ייחודית
שתהווה פיצוי והערכה לעבודתן הייחודית .כל זאת בנוסף להסכם הקיבוצי הכללי במשק.
אין ספק שברגע שייחתם ההסכם ויפורסם נהיה עדים לשינוי המשמעותי וההיסטורי ברמת השכר של עובדי
הרשויות המקומיות ,בעיקר בקרב בעלי הדרגות הנמוכות המהווים כ־ 75%עד  80%מכלל עובדי הרשויות.
הסתדרות המעו”ף בראשותי יחד עם מזכירי החטיבות עושים יום וליל לשמירה על
זכויות העובדים ולשיפורים נוספים בהסכמי העבודה הקיבוציים.
נמשיך להיות גורם מקצועי וחשוב במרכז העשייה הכלכלי והחברתי במדינת ישראל.

שלכם
ארנון בר דוד,
יו"ר הסתדרות המעו"ף
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סמינר רשויות

דצמבר 2011

סמינר חטיבת
עובדי רשויות
כמיטב המסורת התכנסו ראשי וחברי ועדים מרשויות
מקומיות ברחבי הארץ לסמינר השנתי שארגנה הסתדרות
המעו”ף .במהלך הסמינר האזינו המשתתפים ,בין היתר,
לסקירה מקיפה מאת ארנון בר-דוד אודות הנעשה בהסתדרות
המעו”ף ובפרט בחטיבת הרשויות .פספסתם? נעדרתם?
מעו”ף פלוס מביא לכם את התמונות ואת המידע המלא
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סמינר רשויות
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סמינר רשויות

ארנון בר־דוד פותח
את הפאנל בנושא
יחסי העבודה
ברשויות

צעד גדול נוסף לתיקון הסכם מרץ '99
מידי שנה מקיימת הסתדרות המעו”ף סמינר מ�ק
צועי לראשי וחברי ועדי העובדים של חטיבת
הרשויות .בסמינר שהתקיים השנה בים המלח נטלו חלק
מאות חברי ועדים לצד מרצים ואומנים מן השורה
הראשונה .מארגן הסמינר עו”ד מנחם מליק הביע סיס
פוק רב מהצלחתו של הסמינר“ :הסמינר השנתי של
חטיבת הרשויות הינו הסמינר הגדול ביותר בהיקפו בין
יתר הסמינרים אותם מקיימת הסתדרות המעו”ף .ככזה,
אנו משקיעים מאמץ רב בבניית הסמינר וביציקת תכס
נים מתאימים ורלוונטיים ,לצד תכנית אומנותית מגס
וונת ,זאת על מנת ליצור פלטפורמה מתאימה ללימוד,
להעשרת הידע ואף להנאה .שמחתי לראות את מאות
חברי הוועדים נוטלים חלק פעיל בהרצאות וביתר הפס
עילויות ואני מודה לכולם על התגובות החמות והמפס
רגנות”.
במהלך הסמינר האזינו המשתתפים ,בין היתר ,לסקיס
רה מקיפה מאת ארנון בר־דוד אודות הנעשה בהסתדס
רות המעו”ף ובפרט בחטיבת הרשויות .כמו כן ,במסגרת
פאנל מומחים ,בו נטלו חלק נציגי האוצר והשלטון המס
קומי ,התקיים דיון פורה אודות הסכמי השכר האחרונים
והשפעתם על עובדי הרשויות.
ארנון בר־דוד פתח את הסמינר עם הצגת הקווים
המנחים שיעצבו את עסקת החבילה החדשה שמגבשת
הסתדרות המעו”ף מול משרד האוצר .עסקה המורכבת
משלושה מישורים עיקריים .הראשון ,תוספת מעו”ף,
השני עלייה בתוספת המדורגת והשלישי ,שימוש בנס
דבך קטן מתוך ההסכם הקיבוצי האחרון על מנת לתס
קן עיוותים.
ארנון בר־דוד הבהיר כי מדובר במהפכה של ממש עד
כדי מסמוס הסכם מרץ “ :'99אנחנו מתחילים לנוע על
מנת לתקן ,היום אנחנו מתקנים לעובדי דור ב’ שינועו
בדרגות הניהול ולעוזרות גננות וסייעות ,בפעם הבאה

מאות ראשי וחברי וועדים השתתפו בסמינר חטיבת הרשויות ,אותו מקיימת
הסתדרות המעו”ף מידי שנה .בסמינר סקר היו”ר ארנון בר־דוד את פעילותה
של החטיבה בתקופה האחרונה ובראשה ההסכם החדש המתגבש מול האוצר
נתקן לאחרים .מהפיכה כזאת לא ניתן לעשות ביום אחד
והיא עולה הרבה כסף”.

תוספת מעו"ף

כיוון ששכר המינימום עלה לאחרונה ל־₪ 4100
ובאוקטובר הקרוב הוא יעלה ־לס ,₪ 4300משמעות ה�ד
בר היא ,שההישג בהסכם הקודם שהוסיף  ,₪ 1400על
מנת לחצות את שכר המינימום שהי ה  ,₪ 3850התמ�ס
מס .התוספת של ה־ 1400כבר אינה רלוונטית ,אלא אם
כן לא ייעשה לה תיקון.
לפיכך ,הודיע בר־דוד כי כרגע ישנו סיכום הראשוני
המדבר על תוספת של  ₪ 400שתיקרא תוספת מעו”ף
לכל העובדים הבלתי ייחודיים .כלומר ,כל מי שקיבל
את התוספת של ה־ ,1400יקבל תוספת נוספת של 400
 ,₪דבר שיביא את כל העובדים לרמה ש ל “ :6+הצל�ח
נו לשכנע את המעסיקים ואת האוצר לתת את התוספת
הזו לעובדים ללא עלות כדי לשמור את הפער משכר
המינימום וכדי לשמור את הרמה של הדרגות”.

שינוי של התוספת המדורגת

נכון להיום ,התוספת המדורגת הגיעה לכל היותר
ל־ ₪ 180והיא ניתנת לכל העובדים הבלתי ייחודיים,
משמע ל־ 70%מכלל עובדי הרשויות המקומיות .הוא
הבהיר כי כרגע ישנו עדיין ויכוח בנוגע לשיעור העס
לייה ,אך להערכתו ,התוספת תגיע בסך הכל לשיעור
שבין 245־.₪ 235

תיקון עיוותים

על מנת להבין את ההישג העיקרי והמשמעותי
שנידון על השולחן בחצי השנה האחרונה ,יש לחזור
להסכם הקיבוצי האחרון אשר קבע תוספת של .7.25%
מתוכם  2.25% ,ניתנו באופן ישיר ומיידי לכל העו�ב
דים ובקנה נותרו  5%שאמורים להינתן באופן פרוס
עד .2013
הרעיון שהציג ארנון בר־דוד בסמינר הוא להשתמש
־בס 1%מתוך ה־ 5%ולייצר ממנו  .2%כלומר 4% ,יינ�ת
נו לכל העובדים וב־ 1%הסתדרות המעו”ף תשתמש על
מנת לעשות תיקון עיוותים לסקטורים החלשים.
בר־דוד הבהיר כי בחצי השנה האחרונה הוא מתנהל
מול האוצר על מנת לגבש מהלך זה שמטרתו לייצר
טבלת קידומים לעובדי דור ב’ ,גמולי ניהול עתידיים
לעובדי דור ב’ שינועו לתפקידי ניהול ותוספת של 10%
לכל עוזרות הגננות והסייעות בבתי הספר הטיפוליים
במדינת ישראל ,סה”כ  25אלף עובדות“ :אם אנחנו לא
נדאג לאותה קבוצת עובדים חלשה ,אף אחד אחר לא
יעשה זאת במקומנו”.
בסוף דבריו ,ביקש בר־דוד לקבל את אישורם של
ראשי וחברי הוועדים להמשיך ולהוציא אל הפועל את
עסקת החבילה“ :אני מודה על האמון והתמיכה ,אני
מתנהל מול האוצר מזה חצי שנה ומנסה לייצר פה משהו
אחר .אנחנו פועלים כל יום על מנת לעשות את המקסיס
מום עם השמיכה הקצרה שלנו למען העובדים”.
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סמינר רשויות

למען העובדים
עו”ד אופיר אלקלעי ,מנכ”ל העמותות לקידום
מקצועי חברתי דיבר בפני משתתפי סמינר חטיבת
עובדי הרשויות וסקר את הפעילויות והמגמות האחרוס
נות בעמותות לקידום מקצועי חברתי.
חשיפה לצפון :העמותות לקידום מקצועי חברתי
הוציאו בשנ ת  2011כ־ 800סמינרים ברחבי הארץ .ב�ש
נ ת  2012בכוונתן לגוון הן את בתי המלון ולהרחיב מ�ש
מעותית את כמות הסמינרים שמתקיימים באזור הצפון.
סמינרים הומוגניי:ם :סמינרים ייעודיים אך ורק לע�ו
בדי עירייה ,רשות או מועצה
מסוימות .סמינרים שנבנים בשיס עו”ד אופיר
תוף פעולה מלא יחד עם ההנהס אלקלעי
לות .בסמינר הללו מושקעת
עבודת הכנה רבה ולרוב ,ראשי
הערים ,המנכ”לים ,חברי המועצה
ובכירי הרשות נוטלים בו חלק.
אלקלעי“ :מטרתנו היא לעודד את
היציאה לסמינרים בצורה הומוס
גנית באופן שמגביר את שיתוף
הפעולה ,האחדות והגיבוש באותו
מקום”.
סמינרים סקטוריאליי:ם“ :ב�ע
בר ,סקטורים מיוחדים כגון המגס
זר הערבי ,נשים וכיוצא בזה ,לא
קיבלו מספיק הכרה והתייחסות
מתאימים .לכן ,אנו בעמותות עוס
שים מאמצים רבים להוציא אל
הפועל סמינרים אותם אנחנו מכס
נים כסקטוריאליים”.
בחודש ינואר האחרון קיימו
העמותות שני סמינרים סקטוס
ריאליים .הראשון  2000 ,עו�ב
די רשויות ומועצות מקומיות מהמגזר הערבי בסמינר
שכותרתו הייתה“ :מוטיבציה ככלי לעיצוב סביבת עבוס
דה מאתגרת” .השני ,כנס העצמה נשית ל־כס 1400עמ�י
תות ,כנס שהתקיים זו השנה השנייה ברציפות.
קורסי:ם :ב־ 4השנים אחרונות חלה קפיצת מדרגה מ�ש
מעותית בפעילות הקורסים של העמותות .־בס 2011נ�ט
לו חלק במהפכת ההשכלה  22אלף עמיתים .הקורסים

מתקיימים בעלות מינימאלית של  ₪ 190ל־ 50שעות,
אותם הגדיר אופיר אלקלעי כ”דמי רצינות” .אלקלעי:
“לפנ י  4שנים ארנון בא עם רעיון ואמר :אני רוצה ל�ה
ביא את הלימודים לעמותות ,אני רוצה שהעובדים יזס
כו להשכלה ויקבלו יכולת אמיתית לקבל גמול א’ .אנס
שים הסתכלו עליו כאילו נפל מהשמיים ,כאן התגלה
מנהיג אמיתי”.
תוכניות ל־ :2012סמינרים מקצועיים בחו”ל :נמצא
בשלב בדיקת ההיתכנות הכלכלית והחוקים .לא מדובר

בסמינרים בטורקיה ,יוון וכיוצא בזה ,אלא ביעדים משס
מעותיים להיסטוריה של עם ישראל כגון ,פולין.
הקמת מועדון רווחה ברשויות המקומיות :מועדון
שיספק אטרקציות ופעילויות פנאי מסובסדות .התוכס
נית היא שהמעסיקים יעבירו בגין כל עובד כ־₪ 100
בשנה ובכסף הזה הוא יוכל ללכת להצגות ,הופעות,
סרטים וכו’ בהנחות משמעותיות.

זמן למלחמה
וזמן לשלום
אופטימיות ושיתוף פעולה
ביחסי העבודה מול האוצר
יו”ר הסתדרות המעו”ף ,ארנון בר־דוד
פתח את סמינר חטיבת עובדי הרשויות
בניסיון להעביר מסר חיובי ומעודד לראשי וחס
ברי ועדי העובדים ביחס למי שנתפסים כאויב
הכי גדול שלהם ,פקידי משרד האוצר“ :אנחנו
מתנהלים מולם נכון ומשיגים הסכמים טובים.
זה לא סוד שפקידי האוצר נתפסים על ידיכם,
ועדי העובדים ,באופן שלילי ואני בא ואומר
לכם ,אפשר לעבוד מולם ,ניתן להגיע איתם
לסיכומים וגם להתקדם”.
“אם נהיה חכמים ונשתמש בכל הניסיון שצס
ברנו בתחום הזה ,נוכל להתמודד איתם .אין מה
לעשות ,בסופו של יום הם האנשים מולם אנחנו
עומדים ואיתם אנחנו צריכים להגיע להסכמים.
יחסי העבודה במדינת ישראל ,בעיקר ברשויות
המקומיות ,הרבה יותר מורכבים ובעייתיים
ממה שאנחנו חושבים .לפיכך כל אימת שאס
נו באים לעסוק בהם ,אנחנו צריכים לשמור על
ראש פתוח ,לחשוב אחרת  -רק כך ניתן יהיה
לייצר דברים חדשים”.
אנחנו צריכים להבין את התפיסה של הצד
השני .התפיסה הרווחת בקרב האוצר היא שהס
עיריות והוועדים הם שודדי הקופה הציבורית,
ושכל מה שמעניין אותם זה תוספות שכר לבס
כירים .לכן ,המשימה שלנו היא לגרום להם
להבין שמה שמעניין אותנו כרגע זה עובדי
הרמות הנמוכות.
בגישה הזאת של שיתוף פעולה ניתן להס
גיע להשגים רבים .חייתי שנים רבות על החרב.
כאשר אתה נלחם ,ישנן אבידות בשני הצדדים
וכך איבדנו המון וקיבלנו דור ב’ ועובדי קבלן.
יש זמן למלחמה ויש זמן לשלום .כיום אנחנו
לא מאבדים שום דבר ,אנחנו מחזירים.

שלטון המקומי :תמונת מצב
דן בן־חיים ,הממונה על יחסי העבודה וההס�כ
מים בשלטון המקומי סקר בסמינר חטיבת עובדי
הרשויות את הישגי התקופה האחרונה והמטרות לעס
תיד הקרוב:

הישגים

הסכם “עוז לתמורה :”:הסכם שמשנה לחלוטין את מ�ב
נה שבוע העבודה והשכר בחינוך העל יסודי .הציפייה
היא שבהמשך הוא ישליך גם על העובדים המנהליים.
הסכם עם העובדים הסוציאליים :הסכם שנחתם עם
איגוד העו”סים לאחר מאבק לא קל ולא פשוט.
הסכם עם הרופאים הוטרינרים בשלטון המקומי:

הסכם שכר חדש שכמעט משווה את תנאיהם לאלו
שעובדים כעובדי מדינה.
ההסכם עם ההסתדרות הרפואי:ת :הצטרפות ל�ה
סכם שנחתם.
ועדות פריטטיות :בסיכום שנתי יש ירידה של יותר
מ־ 50%בכמות הוועדות הפריטטיות .משמעות הדבר
היא שהמחלוקות נפתרות בשטח.

על הפרק

מנהלי מחלקות החינוך :מו”מ שמתנהל מספר שנים
עם סקטור מנהלי מחלקות החינוך ברשויות המקוס
מיות וצפוי להיחתם בתחילת  .2012ההסכם מיישם

את “אופק חדש” על מנהלי המחלקות.
עידוד עובדים מצטיינים :בקרוב יונהג נוהל של
מתן תגמול כספי למצטיינים .כרגע זה נמצא על שוס
לחנו של הממונה על השכר באוצר .המהלך ינוהל
בצורה מסודרת על ידי ועדה בוחרת בהשתתפות
ועד העובדים .אהרל’ה עוזיאלי ,סגן בכיר לממונה על
השכר באוצר“ :אנחנו סמוכים ובטוחים שמעבר לסס
נונית הראשונה של עובדים מצטיינים ,נצטרך לחס
שוב ולתת מענה גם לעובדים טובים ,לא רק לאלה
שהם הכי טובים .יש פה אתגר ובכוונתנו לחשוב כיצד
נייצר יכולות קידום נוספות .הפיתרון אינו מונח על
השולחן ,אבל בהחלט צריך למצוא אותו”.

9
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חדר חדשות

מלחמה על הבית

ארגון הכבאים תוקף את הרפורמה במערך הכיבוי
שהעביר השר לביטחון פנים אשר לטענתו פוגעת בתנאי
השכר של הכבאים ובזכותם הדמוקרטית להתאגד

גדסי" :תסריט
לסרט ההמשך של
אסון הכרמל"

של אסון הכרמל .הגשת ההצעה בשלב
מוקדם זה מוכיחה כי לשר אין רצון לפס
תור בעיות קריטיות ארוכות שנים במס
ערך הכבאות”.
גדסי הוסיף“ :לפי דו”ח של הטכניון,
שלושה מיליון תושבים חשופים ואין
להם כיסוי של שירותי הכבאות .חסס
רים אלפי כבאים ,עשרות תחנות ,ציוד

היסטוריה :הסכם קיבוצי בכ.א.ל
העובדים יקבלו תוספת
שכר ,מענק חתימה,
הטבות והגנה מוגברת
מפני פיטורים
הסתדרות המעו”ף והנהלת חברת
כרטיסי האשראי כ.א.ל חתמו לאחס
רונה על הסכם קיבוצי ראשון ל־1400
עובדי הקבוצה .מדובר בהסכם היסטורי
בחברה שכן זהו ההסכם הקיבוצי הראשון
לאחר שעובדי החברה התאגדו בהסתדס
רות והקימו ועד עובדים לפני כשנה וחצי.
יו”ר האגף לאיגוד מקצועי בהסתדס
רות ,אבי ניסנקורן ,אמר לאחר החתיס
מה על ההסכם“ :מדובר ביום היסטוס
רי לעובדי החברה שמצטרפים לעבודה
המאורגנת ומקבלים שדרוג משמעוס
תי בתנאי עבודתם .אני מברך את ועד
העובדים ,את הנהלת כ.א.ל ,את המנכ”ל
ישראל דוד ואת סמנכ”ל משאבי האנוש
שגית סלע גל שכיבדו את רצון העובדים
להתאגד .התנהלות מנכ”ל כ.א.ל יכוס
לה להוות דוגמא להנהלות נוספות בהם
מתאגדים העובדים”.

אבי ניסנקורן
וישראל דוד

מנכ”ל כ.א.ל ,ישראל דוד ,ברך אף
הוא על המוגמר“ :אני מברך על חתיס
מת ההסכם שגובש בעבודה משותפת
בין ההנהלה לוועד .ההסכם מניח תשתית
איתנה למערכת יחסי העבודה בחברה
ומהווה צעד משמעותי לחיזוק השותפות
והמחויבות ההדדית להצלחת החברה”.
יו”ר ועד העובדים ,אופיר הרפז“ :אנו
משכימים לבוקר חדש בו חייהם של מאות
עובדים ישתנו לטובה תוך מתן שכר הוגן
ובטחון תעסוקתי מוגבר .הוכחנו כי ניתן
באמצעות הידברות להגיע להסכם הגיוני
ומכובד לטובת העובדים והחברה”.

צילום :אבי קורדובה

בעקבות אישורה של הצעת החוק
לרפורמה במערך הכיבוי על ידי
ועדת השרים לענייני חקיקה ,הודיע ארס
גון הכבאים על התנתקותו מנציבות הכס
באות ופתח בעיצומים .במסגרת העיצוס
מים הופסקה פעילותו של בית הספר
לכבאות וכן בוטלו הסיורים השגרתיים.
ארגון הכבאים בקש להבהיר שאף אחד
מהצעדים לא ייפגע בביטחונם ובטיחוס
תם של האזרחים.
הטענה המרכזית של הכבאים היא
שתזכיר החוק אשר אמור לעגן את הרס
פורמה בחקיקה ,לא הוסכם על ידם .זאת
למרות שבהחלטת הממשלה נאמר כי
הרפורמה תעשה תוך שיתוף פעולה עם
ארגון הכבאים.
חשוב לציין כי הכבאים אינם מתנגס
דים לרפורמה כפי שהסביר ארנון בר-
דוד ,יו”ר הסתדרות המעו”ף ,במהלך
ישיבת חירום שכינס ארגון הכבאים בהס
סתדרות העובדים“ :המערך הקיים איננו
מתאים ,אנחנו בעד רפורמה אבל התרס

ענו שלא ניתן שבמסגרתה ייפגעו הכס
באים ,מעמדם וזכויותיהם”.
לדברי הכבאים ,הצעת החוק שהוגשה
לא רק שלא תציל את מערך הכבאות
היא תביא לכאוס מוחלט .היא תפגע בזס
כות האזרח להגנה על חייו ותפגע בזס
כותם של לוחמי האש להגן על חייהם
שלהם .במסגרת הצעת החוק ,יפורקו כל
איגודי הכבאות בארץ ובמקומם יוקם
גוף אחד ממלכתי .תילקח מהכבאים הזס
כות להתאגד ולשבות במידה ותנאיהם
ייפגעו ואף ייפגעו תנאי השכר והפנס
סיה שלהם.
יתרה מזאת ,טוענים הכבאים כי נושא
הסכמי השכר ורציפות ההסכמים הולך
להימחק ,זכויות פנסיוניות של עובדים
נמחקות וגמלאים שנמצאים היום בחוץ
ימצאו את עצמם עם פנסיה חצויה.
יו”ר ארגון הכבאים הארצי ,יואב גדס
סי :רפורמת הבחירות שהציג השר לביס
טחון פנים יצחק אהרונוביץ’ אהרונוביץ’
הינה תוכן והיא התסריט לסרט ההמשך

אופיר הרפז

ורכבים .את זה האוצר לא מוכן לממן.
הם מסתירים את המידע הזה מהציבור
כדי שלא יידע את האמת .אם אני יוצא
לשריפה בקומה  30אני רוצה להסתכל
אחורה ולראות מאחוריי כבאים .אנחס
נו זקוקים לכבאים ולהרבה מהם .מנסים
לסתום לנו את הפה .זו מלחמה על הבית
ועל המשך מערך הכבאות שלא יקרוס”.

הישגי ההסכם
אורך 4 :שנים בין 2014־.2011
תוספות שכר :תינתן תוספת שכר
בשיעור של עד  .35%עבור שנת 2011
יקבלו העובדים תוספת ממוצעת של עד
 25%%על־פי הוותק ואף באופן דיפר�נ
ציאלי כך שבעלי השכר הנמוך יקבלו
יותר .בשני ם 2014־ 2012יקבלו העו�ב
דים תוספת ממוצעת של .3.5%
הגנה מפני פיטורים :המנגנון הקבוע
בהסכם קובע כי בחלק מהמקרים ייקס
בעו הפיטורים תוך היוועצות עם הוועד
וההסתדרות ובחלק אחר ,במקרה של
היעדר הסכמה ,ייקבעו הפיטורים ע”י
בורר מוסכם.
הגדלת ההפרשות לפנסיה ,השס
תתפות החברה במימון גני ילדים
וקייטנות ,תשלום מוגדל על ימי הבס
ראה ,הגדלת מכסת ימי חופשה ,קרן
השתלמות ,מענקי יובל ,תוספת ביגוד,
החזר הוצאות נסיעה בסכום מוגדל ,הקס
צאת מלגות ללימודים אקדמאים ,נופש
שנתי לכלל העובדים ,תווי שי לחג ומס
תנות ,הקצאת תקציב לרווחה ,תרבות,
ספורט וגיבוש ,הצטרפות רשמית של
הנהלת החברה לאמנה שנחתמה בבית
נשיא המדינה עם המעסיקים ,בדבר עיס
דוד העסקת עובדים עם מוגבלויות.
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מהנעשה
בהסתדרות
תוספות שכר
בתחילת  2012נחתם ההסכם
הקיבוצי בין המדינה
ומעסיקים נוספים מהשירות
הציבורי ,לבין הסתדרות
העובדים הכללית החדשה
לפיו ,שכר העובדים יועלה
ב־ 7.25%ב־ 4פעימות .עוד
נקבע בהסכם כי ישולם
מענק חד פעמי של 2,000
 .₪כמו כן ,תשולם תוספת
מעונות עבור ילדים שטרם
מלאו להם  5שנים .נוסף לכך,
תועלינה ההפרשות לפנסיה
מ־ 17.5%ל־ ,19.5%תועלינה
ההפרשות לקופת גמל עבור
רכיבי שכר שאינם פנסיונים
ועוד.

הוצאות נסיעה
ההסתדרות חתמה עם
לשכת התיאום של הארגונים
הכלכליים על עדכון סכום
ההשתתפות בהוצאות הנסיעה
לעבודה .ההסכם נחתם לאחר
שמשרד התחבורה הודיע
על התייקרות מחירי הנסיעה
בתחבורה ציבורית בשיעור
ממוצע של  3.244%החל
מה־ .1.1.12על פי העדכון,
שיעור החזר הוצאות הנסיעה
מיום ה־ 1.1.12יהיה עד ₪ 25.20
ליום עבודה .הוצאות הנסיעה
ייקבעו לפי מחיר נסיעה מוזל
באוטובוס ציבורי או כרטיס
מינוי חדשי מוזל ממקום מגורי
העובד למקום עבודתו.
בהסכם אף הוזכר כי עובד
הנזקק לנסיעה ביותר
מאוטובוס אחד כדי להגיע
למקום עבודתו ,זכאי
להשתתפות מעסיקו בהוצאות
נסיעה גם בעד הנסיעה
הנוספת ,אם הוא חייב לנסוע
באוטובוס השני לפחות 3
תחנות עירוניות נוספות כדי
להגיע אל מקום עבודתו.

חדר החדשות

צרות בגן עדן
הסתדרות המעו”ף פנתה לבית הדין האזורי לעבודה בטענה כי חברת ש.ל.ה
אינה מיישמת כהלכה את ההסכם הקיבוצי שנחתם לאחרונה
חברת ש.ל.ה הינה חברת בת
של “שירותי בריאות כללית” הכוס
ללת את שירותי הרפואה המשלימה
והאלטרנטיבית והמורכבת משלוס
שה חלקים“ :כללית רפואה משליס
מה”“ ,כללית סמייל” ו”כללית אסס
תטיקה” .מדובר במטפלים ברפואה
המשלימה ,סייעות שיניים ,עובדי
מנהל ,עובדים פארה רפואיים ושיס
נניות .העובדים התארגנו בהסתדס
רות לפני כשנה ומאז החל מו”מ עם
ההנהלה להסדרת תנאי העסקתם
במסגרת הסכם קיבוצי.

רק לפני מספר חודשים מדד האו�פ
טימיות בקרב ועד העובדים של
חברת ש.ל.ה היה בשיאו ,מיד לאחר החס
תימה עם הנהלת החברה על הסכם קיבוס
צי ראשון שעיגן את תנאי העסקתם וביס
טחונם התעסוקתי של כ־ 3200עובדי
החברה.
אולם ,בתקופה שחלפה מאז נחס
תם ההסכם גילה ועד העובדים כי הנהס
לת החברה אינה מיישמת סעיפים רבים
ממנו .לטענת החברה ,היא מתקשה
ליישם את ההסכם הקיבוצי במלואו ,זאת
מכיוון שלא חלפו עדיין ארבעת החודס
שים שעליהם סוכם מאז חתימתו.

מנגד ,ועד העובדים טוען כי ישנם
סעיפים רבים בהסכם שאינם מיושמים
בשל מחלוקת עם ההנהלה ולכן הוא
פנה באמצעות הסתדרות המעו”ף לבית
הדין האזורי לעבודה .בין הסעיפים
שאינם מיושמים ניתן למצוא את העוס
בדה שההסכם צריך להיות מופעל רטס
רואקטיבית החל מחודש אוגוסט ,דבר
שלא נעשה.
יתרה מזאת ,על פי ההסכם כל מי
שעובד שתי משמרות ומעלה יחול
עליו ההסכם הקיבוצי ,אך הנהלת החבס
רה אינה מסכימה להחיל את ההסכם על
אלו שעובדים את אחת משתי המשמס

רות ביום שישי ,שכן מדובר ביום עבוס
דה קצר יותר.
נוסף לכך ,בהסכם הקיבוצי סוכם על
קיצור שבוע העבודה ־לס 40שעות וכתג�ו
בה דרשה הנהלת החברה מהעובדים לעס
בוד  42.5שעות ,לקחת את ההפסקה על
חשבונם ,כך שבפועל ,סעיף קיצור יום
העבודה אינו מתקיים.
בית הדין האזורי לעבודה הבין את
טענות העובדים .התקבלה החלטת ביס
ניים ללכת להליך גישור במטרה להביא
את הצדדים להבנה בעניין המחלוקות
שתוארו לעיל.

החלטות חד צדדיות ב"מאוחדת"
בזמן שהסתדרות המעו”ף מנהלת מו”מ להסכם קיבוצי בשם עובדי מאוחדת החליטה
ההנהלה לפטר עובדי מחלקות סיעודיות ,מבלי להגיע לידי הסכמה עם ועד העובדים
הסתדרות המעו”ף כארגון המייצג
של עובדי קופת חולים “מאוחדת”
מנהלת בתקופה האחרונה מו”מ מול
ההנהלה החדשה של החברה ,זאת לאחר
שזו הכירה בה כארגון היציג של העובס
דים.
אולם ,במהלך המו”מ המתנהל קיס
בלה ההנהלה החלטה חד צדדית לסגור
שתי מחלקות סיעודיות ובעקבות כך גם
לפטר עובדים .כל זאת ,מבלי שהתאפס
שר לוועד לייצג את העובדים המפוטרים
בשימועים .אי לכך פנה ועד העובדים
באמצעות הסתדרות המעו”ף לבית הדין
לעבודה בטענה כי הנהלת "מאוחדת"
מחויבת לשתף את ועד העובדים בהליס

כים מן הסוג הזה ,בעיקר כאשר הם נעס
שים בזמן מו”מ על הסכם קיבוצי.
עדה קרמרסקי ,מנהלת חטיבת מוסס
דות ציבור מסבירה“ :בית הדין לעבוס
דה קיבל את עמדתנו באופן חד משמעי
וקבע כי הנהלת “מאוחדת” אינה יכולה
לעשות צעדים חד צדדיים בזמן השיס
חות”.
בעקבות החלטת בית הדין שפסק
לטובת ועד העובדים נמנעו פיטוריהם

של עובדי המחלקות הסיעודיות שנסגס
רו ונמצאו להם תפקידים אחרים בחברה.
ההנהלה הקודמת סירבה להכיר בהסס
תדרות כארגון היציג של העובדים בטס
ענה שיש להם מזה הרבה שנים ועד מקוס
מי .לטענת ההסתדרות לא ניתן להכיר
בוועד זה כמייצג עובדים ללא ארגון עוס
בדים ולכן דרשה להכיר בהסתדרות כאס
רגון היציג.
עם הגיעו של המנכ"ל החדש הוחס
לט להכיר בהסתדרות והחלו דיונים
על מו"מ להסכם קיבוצי .השיחות עלו
על שרטון בשל צעדים חד צדדיים של
ההנהלה ובעקבות כך הוכרז סכסוך עבוס
דה.
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חדר החדשות

קורס בוררות
בחטיבת הבנקים
ועדי עובדים בחטיבת הבנקים וחברות הביטוח בראשות מר ציון שמע השתתפו
בקורס בוררות וניהול מו”מ בכיר במכון הבינלאומי למנהיגות בבית ברל
בית הספר לוועדי עובדים ואיגודים
מקצועיים שבמכון הבין־לאומי
למנהיגות בית ברל אותו מנהל רואה
החשבון רמי בוהנא ,קיים בחודשים דצס
מבר־ינואר את הקורס לבוררות וניהול
משא ומתן בכיר לועדי עובדים בחטיבת
הבנקים ובחברות הביטוח של הסתדרות
המעו”ף.
הקורס עסק בנושאים רבים ביניהם:
מו”מ תחרותי מול מו”מ משתף ,זיהוי
צרכים ואינטרסים במו”מ ,יציאה ממבוי
סתום והתנגדויות לשינוי ,מודלים לקבס
לת החלטות במו”מ ,ניהול הליך בוררות,
חוק הבוררות ויסודותיו ,חובות הבורר
ופסק הבוררות וכיוצא בזה.
מדובר בקורס אשר נבנה במיוחד
לקהל זה על ידי צוות הכנה שכלל את
נציגי המכון הבינלאומי אותו ריכזה אסס
נת מויאל ,המנהלת האדמיניסטרטיס

חלק ממשתתפי הקורס

בית של המכון וצוות מטעם ראשי וועדי
העובדים בחטיבת הבנקים וחברות הביס
טוח בראשות ציון שמע ,ראש החטיבה.
במהלך בניית התכנים הושם דגש רב על
הרמה של המרצים בקורס והתכנים אשר
תאמו לדרישות בהן אמור לעמוד בורר
ברמה גבוהה.
ציון שמע ,ראש חטיבת הבנקים וחס

ברות הביטוח בהסתדרות המעו”ף“ :ניס
תן להכתיר את הקורס כהצלחה גדולה,
הדבר אף בא לידי ביטוי במשוב שהעביס
רו המשתתפים שהעניקו הן לתכנים והן
למכון הבין־לאומי למנהיגות ,הערכה
גבוהה מאוד .בסיום הקורס הוענקה למס
שתתפים תעודה מכובדת שהולמת את
יוקרתו ורמתו של הקורס”.

היסטוריה :הסכם שכר לשופטי הכדוריד
שכרם של אנשי
המשרוקית ישופר במאות
אחוזים ויחול על כלל
השופטים הקיימים כמו גם
אלו שעתידים להצטרף
שופטי הכדוריד בישראל סיימו את
שביתתם לאחר חודש ימים .זאת
לאחר שנחתם הסכם היסטורי בין נציגות
השופטים המשמשת כזרוע הביצוע של
חטיבת הספורט בהסתדרות המעו”ף לבין
איגוד הכדוריד.
מדובר בהסכם ראשון מסוגו בין נציס
גות שופטי הכדוריד לאיגוד ,המהווה
פריצת דרך ביחסים בין הצדדים .ההסס
כם מכיר בנציגות השופטים וחל על
כלל השופטים הקיימים ושיהיו בעתיד.
ההסכם משפר במאות אחוזים את שכס
רם של השופטים ,כאשר נקבעו מדרגות
שכר לעונות הבאות .ההסכם קובע עוד
שאיגוד הכדוריד ישלם את שכר השיס
פוט מידי חודש בחודשו ולא כפי שהיה
נהוג בעבר  -פעמיים בשנה.
עוד הוסדר בהסכם נושא הביטוח הרס
פואי ,החזר הנסיעות לשופטים והעובדה

מהנעשה
בהסתדרות
עיתונאים מתאגדים
 750עיתונאים הצטרפו
להסתדרות ,זאת במטרה
לחזק את מעמדו של
העיתונאי בישראל ,לשפר את
תנאי העסקתו ולחתום על
הסכמי שכר קיבוציים בכל
אחד מכלי התקשורת.
הארגון הצהיר כי ייאבק
באופן מיידי להבטחת המשך
קיומו של ערוץ  .10בין מובילי
המהלך ניתן למצוא את
העיתונאים ואנשי התקשורת,
דרור פויר ,עינת פישביין,
נורית קנטי ושי ניב.
מדובר בגוף השלישי
בישראל שמייצג עיתונאים,
בנוסף לאגודת העיתונאים
בירושלים ואגודת העיתונאים
בתל־אביב .ההתניה היא
שמי שיצטרף לארגון החדש
ייאלץ לוותר על חברותו
באחד משני הארגונים
האחרים.
הארגון שהוקם יעניק
לחברים בו שירותים שונים
בתחום יחסי העבודה
והפנסיה .כמו כן ,יינתן להם
ייעוץ משפטי.

מנמ”ר חדש

המאבק נשא פרי

שההכנסות מפרסומת על גבי בגדי השוס
פטים יועברו לנציגות השופטים .האיגוד
מבטיח בהסכם כי יינתנו כלים לשיפור
רמתם המקצועית של השופטים כדוגמת
השתלמויות שונות והסדרת מנויים לכס
לל השופטים בחדרי הכושר.
נושא חשוב נוסף שנכלל הוא הסדס
רת התנאים במגרשים .מתברר כי בשנת
 2012ישנם עדיין אולמות בליגת העל
שאין בהם חדר הלבשה לשופטי הכדוס
ריד .ההסכם קובע שעד עונת 2013/14
כל קבוצות ליגת העל יהיו חייבות להעס
מיד חדר הלבשה מסודר לשופטים ואולם
שבו לא יהיה חדר הלבשה כזה ייפסל.
בינתיים ,באולמות שאין בהם חדרי הלס

בשה ,יחויבו הקבוצות הביתיות להעמיד
את חדרי ההלבשה שלהם בסיום המשחס
קים קודם כל לטובת השופטים ורק לאס
חר מכן לרשות שחקני הקבוצה.
ניר אלון ,ראש חטיבת הספורט“ :מחוס
דש אוגוסט  ,2011מועד הצטרפות כלל
שופטי הכדוריד לחטיבת הספורט בהס
סתדרות המעו”ף ,ועד להיום חל שיפור
משמעותי בתנאי שכרם ,מעמדם ותנאי
העבודה שלהם .איגוד הכדוריד אף הכיר
לראשונה בנציגות השופטים ולאחר מאס
בק ממושך ,הושג גם הסכם פורץ דרך”.
דודי לוין ,יו”ר נציגות השופטים
התייחס להסכם“ :מדובר בהחלט בהישג
היסטורי לשופטי הכדוריד".

לאחרונה הוחלף מנהל
מערכות המידע של
ההסתדרות .פול סרטר,
לשעבר מנמ״ר תדיראן
טלקום שירותי תקשורת,
מונה לתפקיד במקומו של
יורם שולטהייס שפרש בתום
ארבע שנות כהונה.
במסגרת תפקידו ,ינהל סרטר
את התמיכה הטכנית של
כ־ 1000עובדי ההסתדרות
במרחבים השונים ברחבי
הארץ ובמוסדות הקשורים
אליה .סרטר יהיה כפוף
ישירות ליו”ר ההסתדרות
עופר עיני וידווח באופן
שוטף למנכ״ל ,עומרי כהן.
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היסטוריה:
שיפור תנאי
עובדי הקבלן
לאחר  5ימים של שביתה ומו”מ שנמשך כבר יותר
משלושה חודשים ,ההסתדרות ,בראשותו של היו”ר,
עופר עיני מציגה :הסכם היסטורי שמשפר באופן דרמטי
את מעמדם של עובדי הקבלן במדינת ישראל .עיני“ :לא
פותר הכל אבל לפחות נותן תקווה”
קצת יותר משלושה חודשים חלפו מאז
השביתה הראשונה שסימנה את תחיס
לת המאבק לשיפור מעמד עובדי הקס
בלן ,ההסתדרות הכללית ומשרד האוצר
הודיעו בבוקר יום א’ ,ה־ 12לפברואר על
הגעה להסכם שמשפר את תנאי העסקס
תם ומסיים באופן רשמי  5ימים קשים
של שביתה .יו”ר ההסתדרות עופ ר ע�י
ני“ :לראשונה יוצמדו התנאים של עובדי
השמירה והניקיון לאלה של עובדי המס
גזר הציבורי”.
עלות ההסכם שגובש מוערכת בכ־800
מיליון שקלים .ההסכם כולל תוספת
ש ל  120תקנים לפקחים חדשים במ�ש
רד התמ”ת .שכר עובדי השמירה והניס
קיון יעלה ל־ 400 ,₪ 4,500שקלים יותר
משכר המינימום היום .יתרה מזאת ,שכס

הישגי
ההסתדרות

•העסקה ישירה של אלפי
עובדי קבלן במגזר הפרטי
והציבורי.
•ביטול ההעסקה העקיפה
בשיטת “כתף אל כתף”
במגזר הציבורי.
•הצמדה להסכמי השכר
במגזר הציבור ,תוך שיפור
משמעותי של שכר עובדי
הניקיון והשמירה במגזר
הציבורי.
•השוואת התנאים של
עובדי הקבלן לעובדים מן
המניין במגזר הפרטי.

רם יעודכן מעתה והלאה בהתאם להסכס
מי השכר במגזר הציבורי .ההסכם ייכנס
לתוקף ב־ 1למאי.
ההסתדרות יכולה לטפוח לעצמה על
השכם על ידי שורה ארוכה של הישגים
עבור עובדי הקבלן בכל הקשור לשיפור
תנאיהם הסוציאליים ,שכרם ומעמדם אל
מול עובדים מן המניין ,לצד קליטת חלק
מהם בשירות המדינה והמגזר הציבורי
והפסקת תופעת הדלת המסתובבת של
פיטורי עובדי קבלן והעסקת אחרים במס
קומם לאחר תקופה קצרה.
למרות העובדה שההסתדרות התס
חייבה לשמור על שקט תעשייתי במס
ש ך  3שנים בכל הקשור לדרישות ה�ש
כר של עובדי הקבלן ,היא שמרה לעצמה
את הזכות להמשיך ולהילחם למען קליס
טתם של עובדי הקבלן והעברתם להעסס
קה ישירה .לא לחינם הבהיר יו”ר ההסס
תדרות עופר עיני כי “המאבק על קליטת
עובדי הקבלן לא הסתיים ,הוא רק התס
חיל”.
במשרד האוצר בירכו על ההסכם .שר
האוצר יובל שטייניץ“ :להסכם יש עלות
לא מבוטלת אבל אנחנו שמחים לשס
לם אותה כי הוא הולך לחלשים ביותר
שעובדים לפרנסתם .אנחנו עושים תיקון
גדול והיסטורי״ .ראש הממשלה בנימין
נתניהו התייחס אף הוא להסכם ואמר:
״אני חושב שתיקונים אלה מוסכמים על
כלל אזרחי ישראל .זה הישג חשוב מאוד
שמתקן ,ולו חלקית ,עוולות של עשרות
שנים״.
בתום השביתה חזרו העובדים בהדס
רגה לעבודתם .יו”ר הסתדרות המעו”ף
ארנון בר־דוד שהיה מבין מובילי השביס
תה ומאדריכלי ההסכם שלח ליו”ר ועס
די העובדים בהסתדרות המעו”ף מכס
תב והודה להם“ :איחוד הכוחות והמאמץ
המשותף ,הביאו לתוצאות משמעותיות
ולחתימה על הסכם חסר תקדים בחשיס
בותו ביחסי העבודה בישראל”.

עוב
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בדי קבלן

מרכיבי
ההסכם
במסגרת ההבנות חתמה ההסתדרות
על שני הסכמים עיקריים
ההסכם הראשון עם לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים
(המעסיקים הפרטיים) שבו נקבעו כמה עקרונות:
העסקה ישירה של כל עובדי הקבלן המועסקים במקצועות שהם בליבת
העיסוק של המעסיק .זאת לאחר  9חודשי העסקה (בדומה לחוק חברות
כ”א) .דוגמאות לעובדי קבלן בליבת מקום העבודה שיקלטו להעסקה ישיס
רה הם :אלפי טלרים בבנקים ,אלפי עובדים בפסי הייצור במפעלי התעשייה ,אלפי חדס
רניות בבתי המלון ,שליחים ,מחסנאים וכדומה.

1

השוואת תנאי עבודה והשכר בין עובדי הקבלן שלא נקלטים להעסקה
ישירה לעובדים המועסקים ישירות בעסק .השוואת תנאים זו תהווה תמס
ריץ שלילי להעסיק עובדי קבלן כי עלותו תהיה יקרה יותר ולכן למעסיק
ישתלם לקלוט אותו .במקומות עבודה מאורגנים השוואת התנאים תהיה להסכם הקיס
בוצי ,כך שכלל עובדי הקבלן יזכו לשיפור משמעותי בתנאי העסקתם .דוגמאות להס
שוואת תנאים :עובדת ניקיון ברשת “שופרסל” ,למשל ,המועסקת על־ידי קבלן ,תקבל
את כל התנאים בהסכם הקיבוצי של עובדי “שופרסל”.

2

העסקה ישירה של חלק מעובדי הניקיון  -מדובר בעובדים המועסקים
בהיקף משרה של  170שעות חודשיות המהוות  90%משרה .זאת לאחר 9
חודשים של תקופת העסקה זמנית בדומה לחוק חברות כוח אדם .תקופת
ההעסקה הזמנית תיספר החל מיום הוצאת צו ההרחבה.

3

4

ההסכם חל על כלל המעסיקים החברים בלשכת התיאום והוא ייכנס לת�ו
קף עם הוצאת צו הרחבה במגזר הפרטי.

ההסכם השני שנחתם הוא מול משרד האוצר .סעיפיו העיקריים הם:
העסקה ישירה  -סעיף “כתף אל כתף” על כל המגזר הציבורי שבו יש ב�י
טול התופעה .מדובר בעובדים המועסקים “כתף אל כתף” ליד חבריהם
העובדים מן המניין באותו מקום עבודה ובאותה עבודה .לאחר  9חודשי
עבודה יוחלט בוועדה פריטטית משותפת לנציג ההסתדרות והמדינה האם העובד צריך
להיקלט .אם לא נקלט לא ניתן להביא עובד אחר במקומו .כך ,למעשה ,מתבטלת תוס
פעת “כתף אל כתף” .סעיף זה מבטיח כי במוסדות הציבוריים ייקלטו עובדי “כתף אל
כתף” שחיוניים למערכת ולא עובדים שהובאו למוסד הציבורי מעמותות או גופים אחס
רים באופן פיקטיבי.

5

הצמדת עובדי קבלן (שמירה וניקיון) להסכמי השכר של ההסתדרות ב�מ
גזר הציבורי .במשך שנים טענו כנגד ההסתדרות שכאשר היא עושה שביס
תה כללית במגזר הציבורי ומשיגה תוספת שכר ,נהנים מהתוספת רק העוס
בדים המאורגנים .עתה ייהנו מתוספות השכר במגזר הציבורי גם עובדי הקבלן בענפי
השמירה והניקיון .זהו סעיף מהפכני שנותן לעובדי הניקיון והשמירה ליהנות מתוספת
שכר בדיוק כמו עובד מאורגן במגזר הציבורי .לפי ההערכות מדובר בכ־ 70אלף עובדי
שמירה וניקיון שייהנו מהתוספת הזאת.

6

שיפור משמעותי ומיידי של שכר עובדי הקבלן והצמדת התנאים הס�ו
ציאליים לאלה של עובדי המדינה.תוספות שכר ,תנאים סוציאליים ,קרן
השתלמות ,הפרשות לפנסיה ,דמי הבראה ,סבסוד ארוחות במקומות העס
בודה ,שי ומתנות לחגים ומענק מצוינות.

7
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החדשות
חדר
קבלן
עובדי
+

רוח גבית

בצל מאבק ההסתדרות למען זכויות
עובדי הקבלן ,אישרה לאחרונה
הכנסת את הצעת החוק להגברת
הגברת האכיפה של דיני העבודה
בתחום עובדי הקבלן

מזה כשנתיים וללא קשר ישיר למאבק ההסתדרות
למען זכויות עובדי הקבלן ,נידונה כבר בוועדת
העבודה והרווחה של הכנסת הצעת חוק ממשלתית להס
גברת האכיפה של דיני העבודה בתחום עובדי הקבלן.
מטרת ההצעה להוביל לאכיפה אדוקה יותר של חוקי
העבודה עבור כלל העובדים במשק ועובדי הקבלן בפרט.
הצעה מתייחסת הן לגופים פרטיים והן לגופים ציבוריים.

לאחרונה ולאחר זמן רב וממושך ההצעה עברה בקס
ריאה שנייה ושלישית בכנסת .בין השאר הוחלט כי בעס
לי משרות בחברות ובמשרדי ממשלה יהיו אחראים לחס
תימה על חוזים שבהם חברות הקבלן מוכרות שירותים
במחירי הפסד ועל כן עשויים לעמוד לדין פלילי .כמו
כן ,אסור יהיה לעבוד עם קבלן שירותים שהורשע או
נקנס בהפרת זכויות עובדים במש ך  3שנים לפחות .נ�ו
סף לכך ,הגורם שמזמין את השירות של חברת הקבס
לן יישא באחריות על תשלומי הבראה ,נסיעות ,פנסיה,
חגים ותוספות יוקר .יתרה מזאת ,החוק מגביר את הפיס
קוח ומייסד תפקיד חדש“ ,בודק שכר עבודה” ,אשר יהיה
אחראי לוודא שזכויות העובדים נשמרות.
שר התמ”ת שלום שמחון שהוביל את הצעת החוק
הממשלתית מתוקף תפקידו הביע שביעות רצון :העברת
החוק היא בשורה אדירה לכלל העובדים במשק ,לרבות
עובדי הקבלן .המדינה תוכל לצמצם את הפער הגדול

שקיים בנושא אכיפת חוקי העבודה .מעבידים יחשבו
פעמיים לפני שיעניקו לעובדיהם שכר הנמוך משכר
מינימום או ימנעו מעובדים את זכויותיהם .החוק מהפס
כני ויאפשר ל־ 100אלף עובדים לעלות מעל קו העוני”.
במהלך הדיון הסופי בועדת העבודה והרווחה ,אמר
יו”ר הוועדה ,ח”כ חיים כץ כי מדובר ב״חוק דרמטי
שייעשה סוף לניצול העובדים החלשים ביותר במשק
הישראלי והוא נותן להם הגנה מרבית .מדובר בחוק שיס
ציב מחסומים גדולים בפני מי שירצו לגרוף רווחים על
גבם של החלשים”.
מנגד ,ישנם גם קולות אחרים שאינם מאמינים שהס
חוק ישיג את מטרתו ואף מכנים אותו כ”אחיזת עיניים”.
ראש תחום עובדי קבלן בתנועת מעגלי צדק ,מרטין
וילר“ :בפועל החוק מאפשר למזמין השירות להתחמק
באלגנטיות מאחריות עקב סעיפים עמומים הוא מזיק
למאמץ המושקע במיגור ניצול עובדי הקבלן.

ההסכם למען עובדי הקבלן  -עקרונות מוסכמים
הגברת אכיפת חוקי העבודה
על מנת ליישם את החוק להגברת האכיפה
של חוקי העבודה ועל מנת ליישם את החלטת
הממשלה לתגבר מספר פקחי העבודה
במשרד תמ”ת ,הוחלט כי שר האוצר יפעל
להגדלת מספר פקחי העבודה במשרד
התמ”ת ב־ 120משרות.
מוקד פניות
הוחלט להקים מוקד עזר לפניית עובדי קבלן
המועסקים במסגרת קניית שירותים של
הממשלה ,לצורך בירור זכויות והגשת תלונות,
בנוגע לתנאי העסקתם.
שיפור השכר ותנאי העסקה
של עובדי קבלני שירותים
בתחום הניקיון
שני הצדדים יעשו מאמצים לחתום על הסכם
קיבוצי עד ה־ 15.3.2012שייקבע תנאי מינימום
להעסקת עובדי ניקיון בהתקשרויות קבלניות

של המדינה בתחום הניקיון.
העסקה ישירה של עובדי
הניקיון במעונות הממשלתיים
במשרד הרווחה
עבודת הניקיון במעונות הממשלתיים לאנשים
עם פיגור במשרד הרווחה ובמעון הממשלתי
לאנשים עם נכות ,תבוצע על ידי המדינה.
שיפור השכר ותנאי ההעסקה
של עובדי קבלני שירותים
בתחום השמירה
שני הצדדים יעשו מאמצים לחתום על
הסכם קיבוצי עד ה־ 15.3.2012שייקבע תנאי
מינימום להעסקת עובדי שמירה בהתקשרויות
קבלניות של המדינה בתחום השמירה.
עובדי מחשוב המועסקים על ידי
חברות מחשבות ובתי תוכנה
המשך של מו”מ אינטנסיבי בין ההסתדרות

למדינה בנוגע לחתימה על הסכם קיבוצי
בנוגע להעסקת עובדי מחשוב בהעסקה
ישירה.
העסקה ישירה של עורכי
דין המועסקים באגף לסיוע
משפטי במשרד המשפטים,
בחצרי משרד המשפטים
הוחלט כי יושלמו ההליכים הנדרשים
לקליטתם של  36עורכי דין המועסקים
באגפים השונים במשרד המשפטים 30 ,עורכי
דין המועסקים בחצרי משרד המשפטים וכמו
כן ,שר האוצר ייקבע מנגנונים שימנעו את
הישנות התופעה.
העסקה ישירה של עובדי
ההוסטלים לניצולי השואה
יושלם הסכם שיעגן את ההבנות בנוגע
להעסקתם הישירה.

חוזים מיוחדים וחוזים אישיים
יימשך המו”מ האינטנסיבי בנושא.
עובדים בתאגידי הבריאות
יושלמו ההליכים לקליטת בין  500ל־600
עובדים המועסקים כיום על ידי תאגידי
בריאות בבית חולים ממשלתיים וממשלתיים־
עירוניים ,אשר עלות העסקתם ממומנת באופן
ישיר על ידי תקציב המדינה.
העסקה ישירה של
עובדי כתף אל כתף
הממשלה תפעל לאתר ולמנוע מקרים בהם
מועסק עובד קבלן שירותים ,באותה חצר
של המדינה ,כתף אל כתף לצד עובד מדינה
מקביל ,המועסק באותו עיסוק ומאפייני
ונסיבות ההעסקה הרלוונטיים דומים
שתקופת העסקתו עלתה על  9חודשים .תוקם
ועדה פריטטית אשר תדון בחילוקי הדעות
לגבי יישום המהלך.
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חדר חדשות
החדשות
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סכסוך עבודה במועצת
בנימינה־גבעת עדה
רגע לפני השבתה הוחלט לתת
הזדמנות נוספת למו”מ
בסוף חודש דצמבר הכריזה הסתדרות המעו”ף על
סכסוך עבודה במועצה המקומית בנימינה גבעת
עדה .טענות ועד העובדים כלפי הנהלת המועצה הן
רבות ,ביניהן :המועצה גייסה כוח אדם בכיר בעלויות
גבוהות ודרשה מהעובדים לתרום משכרם על מנת
לממן את אותו כוח אדם בכיר .יתרה מזאת ,עומס העס
בודה גדול מנשוא ,ישנן תופעות רבות של מיקור חוץ
וחוסר תום לב של ההנהלה בתהליך ההבראה.
עוד נטען כנגד ההנהלה כי היא מפריטה יחידות
במועצה ואינה משתפת בהליכים את ועד העובדים,
אינה עומדת בהסכם הפרטת שכר שנחתם בעבר ואף
מנסה להתערב בהחלטות מקצועיות של הוועד.
בעקבות יחסי העבודה העכורים הללו החליט ועד
העובדים להודיע על השבתה אולם בהתערבות הסתס
דרות המעו”ף ולאחר שנשקלו שוב הצעדים ,קיבל יו”ר
ועד העובדים ,גדי שמעוני החלטה כי השביתה תידחה
על מנת לאפשר את המשך מרתון השיחות בין הוועד
לבין ראש המועצה והגזברית.
שמעוני הביע תקווה שלמרות הפערים הגדולים,
הנהלת המועצה תבין את מצוקת העובדים ותיענה לדס

גדי שמעוני וישראל מכלוף

רישות ולזכויות המגיעות לה על פי חוק .ראש המועס
צה מצידו ,ברך על החלטתה והבטיח כי סיכם עם ועד
העובדים ששני הצדדים יימנעו מהליכים משפטיים כל
עוד נמשך המו”מ.

סכסוך רפואי
עובדי “כללית הנדסה רפואית”
סובלים מנקיטת צעדים חד צדדיים
ערב המו”מ על הסכם קיבוצי
הסתדרות המעו”ף הכריזה על סכסוך עבודה ב�כ
ללית הנדסה רפואית .הטענות של ועד העובדים
כלפי הנהלת החברה הן רבות .בין השאר דורשים העוס
בדים להביא לביטול הצעדים החד צדדיים שננקטו על
ידי ההנהלה ,כדוגמת :החתמת שעון נוכחות ,ביטול
הסדרי עבודה ,שינויים בהגדרת תפקיד ובכללם שיס
נויים בהגדרת השעות הנוספות ועוד.
כמו כן ,העובדים מתלוננים על חוסר תום לב בניהול
המשא ומתן ומולם ומעריכים כי ההנהלה מבקשת לקס
בוע עובדות בשטח ,ממש לפני שעתיד להחל המו”מ על
הסכם קיבוצי.
במכתב התראה ששלחה הסתדרות המעו”ף למנכ”ל
מיקי דוידוביץ’ ,בטרם הוכרז על סכסוך עבודה נכתב:
“לא ניתן להתעלם מהכוחניות בה נקטה הנהלת החברה
כדי להגשים את מטרותיה – התעלמות מפניות ההסס
תדרות וחמור מכך ,פניות נציגים של ההנהלה לעובדים
בדרכים פסולות עד כדי פגיעה בזכות ההתארגנות ,בין
אם בשיחות בעל פה ובין אם בהוצאת מכתבים וזימונים
לשימועים ללא כל מסד משפטי ועובדתי”.
בכללית הנדסה רפואית יש  230עובדים ,מתוכם
כ־ 150חתמו על טופס הצטרפות להסתדרות .מדובר

בחברת בת של שירותי בריאות כללית שעוסקת במגוון
פעילויות רחב בתחום המכשור והציוד הרפואי ,ייעוץ,
תכנון ,התקנה ותחזוקה.
החברה מתחזקת את הציוד והמכשור הרפואי במוס
סדות שרותי בריאות כללית ,בתי חולים ,מכונים ,מרס
פאות ,מעבדות ועוד .כמו כן ,היא משרתת מגוון לקוחות
חוץ במרכזים רפואיים ומרפאות שונות ברחבי הארץ.

מהנעשה
בהסתדרות
הפחתת מסים
על יבוא
יו”ר ההסתדרות ,עופר עיני ,הגיב
לאחרונה על המדיניות שמובילה
הממשלה להפחתת מכסים ועל
התגברות פיטורי העובדים בעקבות
הכוונה להקל על יבוא מחו”ל .עיני
אומר כי ההסתדרות לא תעמוד מנגד
נוכח החלטת הממשלה על הפחתת
מיסים על מוצרים מיובאים בייחוד
בענף המזון.
“מדובר בהחלטת ממשלה
שמשמעותה פגיעה קשה באלפי
משפחות בייחוד באזורי הפריפריה”,
אומר יו”ר ההסתדרות“ ,זוהי פגיעה
אנושה ,בפרנסתם של עובדים
מוחלשים ממילא ,שנזקה גדול לאין
שיעור מהתועלת בדמות הפחתה של
כמה עשרות אגורות במחיר המוצר,
אם בכלל .ההסתדרות לא יכולה
לעמוד כצופה מהצד לנוכח המחזה
הזה”.
עיני אומר כי הממשלה מנצלת
באופן ציני את הזעקה שעלתה
במחאה החברתית להוזלת מחירים
כדי להגשים את החלומות מבית
אגף התקציבים ,של שוק חופשי
בלתי מרוסן ,שבו שולטת תחרות
בלתי מבוקרת“ .כבר שהתפרסם
דו”ח טרכטנברג אמרתי שפתיחה
בלתי מאוזנת לתחרות ,תוך הפחתת
מכסים ,תביא לפגיעה בעובדים.
המחאה התכוונה למדינת רווחה ומה
שקיבלנו זה מדינת פיטורים.
עיני מביא לדוגמא את החלטת
הממשלה להוריד את המכס על
קופסאות טונה מיובאות“ .מדובר
באבסורד של ממש .מחיר הטונה
בארץ נמוך בהשוואה לממוצע
העולמי .יש  5מפעלים בענף שכולם
מייצרים באזורי פריפריה ומעסיקים
כ־ 600עובדים .עוד  1600עובדים
מועסקים בעקיפין בייצור קופסאות,
שמן וכדומה .באה הממשלה וללא
כל סיבה ,כמו אחרון חכמי חלם,
מורידה את מכסי הייבוא.
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חוק ומשפט

לשבת  -לקום
הזכות לישיבה במקום העבודה
מאת עו"ד נעמי לנדאו

אישורי מחלה
סותרים
בית הדין הארצי לעבודה קבע כי עובד
שמחזיק באישורים רפואיים סותרים
רשאי לפעול על פי האישור שמטיב
עימו
ג’סיקה מוצניק עבדה בבית מלון באילת.
במהלך השנה הרביעית לעבודתה אובחנה
אצלה מחלת סרטן והיא קיבלה אישור מחלה
מרופא המשפחה שלה שתחום התמחותו הוא
רפואת ילדים .לאחר שחזרה לעבודתה חשה
בכאבים עזים ונאלצה ללכת הביתה .מאותו היום
היא לא שבה לעבודתה במשך חמישה חודשים
והשיגה אף אישור מחלה נוסף מאותו רופא משס
פחה.
עם זאת ,במהלך חופשת המחלה השנייה ,היא
ביקרה אצל רופאה אונקולוגית שנתנה שבו היא
ממליצה להפחית שעות עבודה ,וכן לעבוד ביס
שיבה .יתרה מזאת ,היא נבדקה אצל הרופאה
התעסוקתית אשר קבעה שעליה לחזור לעבודה
חלקית .למרות זאת ,היא המשיכה את חופשת
המחלה ,בהתבסס על האישור הרפואי שקיבלה
מרופא המשפחה.
סמוך למועד חזרתה לעבודה הודיע לה המס
עסיק על סיום יחסי עבודה בטענה שלמרות
האישורים שקיבלה מהאונקולוגית ומהרופאה
התעסוקתית ,היא לא שבה לעבודה ולכן ,יש
לראות בה כמי שהתפטרה.
ג’סיקה פנתה לבית הדין האזורי לעבודה
אשר דחה את תביעתה לקבלת פיצויי פיטורים
שכן ,האישורים של רופא המשפחה אינם עדיס
פים על אישורי הרפואה המקצועית ויותר מזה,
בשל העובדה שהיא לא יידעה את מקום עבודתה
בנוגע לאישורים הנוספים שקיבלה .בנושא דמי
המחלה קבע בית הדין כי רק לתקופת המחלה
הראשונה היא זכאית לקבל דמי מחלה.
ג’סיקה ערערה על ההחלטה ופנתה לבית
הדין הארצי אשר הפך חלק מן ההחלטה וקבע
כי עובד שמחזיק באישורים רפואיים סותרים,
רשאי לפעול לפי האישור הרפואי המטיב עימו.
כלומר ,אין עדיפות לרופא תעסוקתי או לחילוס
פין אונקולוגי על פני רופא משפחה ,בכל הקשור
לתוקפם או למשקלם של האישורים הרפואיים.
לפיכך ,אין לראותה כמי שזנחה את העבודה.
לגבי דמי המחלה ,בית הדין הארצי לא שיס
נה את ההחלטה והסכים כי דמי חופשת המחלה
השנייה אינם מגיעים לה.

יעקב עבד בתור פקיד קבלה בחדר כושר ולאחר
אי שביעות רצונו של המעסיק ,פוטר מעבודתו.
בסמוך לפיטוריו הגיש יעקב תביעה לבית הדין האזורי
לעבודה בתואנה כי מעסיקו הפר את חוק הזכות לעבוס
דה בישיבה ולא אפשר לו לשבת עת שעבד .זאת על אף
תחנוניו ובקשותיו החוזרות ונשנות ,תוך שהוא מסב את
תשומת ליבן של מנהלת הקבלה ומנהלת המועדון
להוראות החוק .בבית הדין האזורי קבלו את תביעתו
ופסקו לו פיצויים לדוגמה בסך  .₪ 100,000המעביד
ערער על פסק הדין והנושא הובא בפני בית הדין הארס
צי לעבודה.

מהו חוק הזכות לעבודה בישיבה והזכות
לישיבה במקום העבודה?
הזכות לישיבה בעבודה נמנית על אבני היסוד של
הזכויות המוקנות לאדם באשר הוא אדם .לפיכך ,ניס
תן לומר כי הזכות לישיבה מתחייבת מתוקף הערכים
החוקתיים של כבוד האדם העובד ,האוטונומיה האישית
והשמירה על חייו וגופו.
חוק הזכות לעבודה בישיבה והזכות לישיבה במקום
העבודה בא לעצב את מקום העבודה וסביבת העבוס
דה של העובדים ,באופן שבו תהלום את כבוד האדם
של העובד ותתאים לצרכי הרווחה המינימאליים שלו,
ובראשם ,הישיבה בעבודה
והישיבה בהפסקה.
הזכויות ,החיובים והסנקס
ציות הקבועים בחוק הופכים
אותו לתמריץ כלכלי ריאלי
למעסיק להקפיד על מימוש
זכויותיהם החוקיות של העוס
בדים לאפשרות ישיבה במהס
לך העבודה השוטפת ולישיבה
בהפסקה ויישומן במקום העס
בודה .הפרת החובות שבחוק
על ידי המעסיק מקנה לעובד
זכות לתביעת פיצויים לרבות
“פיצויים לדוגמה”.
פיצויים לדוגמה הם פיס
צויים עונשיים שתכליס
תם למגר תופעות עברייניות
השוללות זכויות לעבודה ביס
שיבה כנדרש .פיצויים אלו
אינם תלויים בנזק ומחמת
אופיים החינוכי וההרתעתי ניתנים לפסיקה בשיעורים
גבוהים.

על מי חל החוק ומי יכול להגיש התביעה?
חוק הזכות לישיבה בעבודה חל על כלל העובדים
במשק ,למעט העובדים שמוגדרים כעובדי כפיים ,כהגס
דרתם בפקודת הבטיחות והתקנות.
תביעה בנושא זה יכולה להיות מוגשת על ידי העוס
בד עצמו שניפגע ,על ידי ארגון העובדים היציג באותו

מקום עבודה ,ארגון עובדים שהעובד חבר או על ידי
ארגון העוסק בזכויות בעבודה ,ובתנאי שהעובד הסס
כים לכך.

התביעה יכולה להיות מוגשת בכמה צורות:
•כתביעה אזרחית למתן צו מניעה/צו עשה.
•תביעה לפיצויים מסוגים שונים לרבות פיצויים
בגין נזק לא ממוני ,ופיצויים לדוגמה.
•תביעה ייצוגית.

יכולת ההגנה של המעביד:
סעיף  2לחוק מקנה למעביד טענת הגנה ,ובכך את
האפשרות להפרכת התביעה .הסעיף קובע כי המעביד
יעמיד לרשות עובד במקום העבודה מושב לעבודה ולא
ימנע מעובד ישיבה במהלך העבודה ,אלא אם כן הוכיח
שביצועה הרגיל של העבודה אינו מאפשר ישיבה .משס
משמעות הדבר היא שנטל ההוכחה נופל על כתפי המס
עסיק .במסגרת זו יבחן בית הדין את הדברים הבאים:
אופי מקום העבודה ,סוג העבודה ,אופי התפקיד מהותו
ודרישותיו ,בחינת עומס העבודה ומרבית הפעילות הנס
דרשת מהעובד ברוב שעות העבודה.

קביעותיו של בית הדין הארצי:
נקבע כי המעסיק לא עמד בנטל השכנוע המוטל
עליו ,כלומר ,להפריך את הטענה ,לפיה ביצועה הרגיל
של העבודה אינו מאפשר העמדת כיסא לישיבה במהס
לך עבודה.
בית הדין נימק את החלטס
תו בכך שגם אם עבודתו של
פקיד קבלה במכון כושר היא
דינאמית ,והיא כרוכה במגס
וון פעילויות ,עדיין אין לקס
בוע כי מרבית הפעילות הנס
דרשת מהעובד ברוב שעות
העבודה מחייבת תנועה מתמס
דת ממקום למקום ,עד כדי כך
שאין אפשרות לישיבה.
לגבי גובה הפיצוי ,קבע בית
הדין הארצי כי אומנם המוס
עדון לקה בהתנהלותו והפר
בצורה חמורה את החוק ,אולם
יש לערוך איזון בין הצדדים
וחיוב על סך  100אלף שח
נראה כמוגזם ביחס לנסיבות
המקרה ,בעיקר בשל העובס
דה כי מדובר במקרה הראשון
אשר הובא לבחינתו של בית הדין .לפיכך ,הגיע למסקנה
כי יש לחייב את המעסיק ב־ 50אלף .₪
עוד הוסיף הפסק כי בית הדין יבחן כל מקרה לגוס
פו ואת שלל נסיבותיו ,כשהוא מטיל חובות הוכחה הן
על מעסיק והן על העובד הטוען להפרה ,על מנת לאס
זן בין הצדדים ובייחוד בנושא הפיצוי כפי שקרה במס
קרה שלפנינו.
הכותבת היא יועצת משפטית להסתדרות המעו"ף
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חוק ומשפט

יו”ר ועד בשכר–
עבור מי עובד?
עו”ד עופר יוחננוף שהטיל ספק בנחיצותו של יו”ר ועד עובדים בשכר עושה
עוול הן לתפקיד והן ליחסי העבודה במדינת ישראל
מאת אפרים ז'ילוני
במאמר שפרסם עו”ד עופר יוחננוף בירחון חשבים
תחת הכותרת “יו”ר בשכר– עבור מי עובד?” הוא
הגיע למסקנה כי יו”ר ועד העובדים צריך להיות תפקיד
ציבורי ללא שכר ואין על ההנהלה לשלם לו שכר על
משרתו בתור יו”ר .במקומות עבודה גדולים הוא גורס
שראוי שארגון העובדים יממן את משכורתו ולא ההנהס
לה .האמנם זו הדרך הנכונה?
הכל יודעים שאף חבר ועד לא התחיל את עבודתו
בחברה ,ואף לא התקבל לעבודה ,כחבר בנציגות העוס
בדים .כולם עשו את המסלול הרגיל ונתקבלו לעבודס
תם בשל מקצועיותם ,מומחיותם וכישוריהם .במהלך
שנות העבודה ,אלה שזכו להוכיח כי יש בידיהם גם
יכולות ציבוריות ומנהיגותיות  -נסללה בפניהם הדס
רך אל הנהגת נציגות העובדים.
במקומות עבודה גדולים ,המעסיקים מאות ואלפי
עובדים ,העיסוק הציבורי והמורכב בבעיות העובדים
דורש הרבה תעצומות נפש ,יכולת מנהיגות ,סבלס
נות וכושר הבחנה כדי להבחין בין כל כך הרבה אינס
טרסים.
כל אלה דורשים מנציגי העובדים מחויבות טוס
טאלית וגוזלים הרבה זמן המחייב ,אם רוצים לבצס
עה בנאמנות ,השתחררות מנטל העבודה שהיא לחם
חוקתם בטרם היבחרם .עבודה בהתנדבות אינה מענה
לעומס ולמורכבות של הבעיות הדורשות טיפול.
השותפים ליחסי העבודה – ארגון העובדים היציג
והנהלת המפעל/מוסד – צריכים להיות מעוניינים ליס
צור את התנאים שיגבירו את המוטיבציה של הטובים
והמוכשרים מקרב העובדים ליטול חלק בהליך הדמוס
קרטי והציבורי של השתתפות בבחירת הנציגים .בל
נשכח כי תפקידים ציבוריים מהסוג האמור כרוכים לא
אחת בכפיות טובה .האינטרס הדמוקרטי מחייב בחיס
נת העניין בצורה רחבה ולא לבחון את הדבר דרך החור
של הגרוש.
הנהלת החברה משקיעה כספים רבים בטיפוח המפס
על וזה מובן .החברה משקיעה ברווחה של עובדי המפעל
וזה מובן .בבטיחות וזה כמובן מובן .מדוע ,איפוא ,כאס
שר החברה משקיעה ביחסי העבודה עצמם ,שלית מאן
דפליג ,יש להם תרומה חשובה בבניית השיח החברתי-
כלכלי ובהידברות בונה לבין העובדים ,באמצעות נציס
גות העובדים ,ויש להם תרומה בבניית ערוצי תקשורת
שיכולים להפיג את המתח המובנה שקיים בין הנהלה
לעבודה ,שיש להם תרומה בהתרת קונפליקטים ביחס
סי העבודה שעלותם יקרה ,נשכחת התרומה ועולה אצל
הכותב התמורה – השכר והנלווים – שמקבלים נציגי
העובדים כעובדים לכל דבר ועניין?
תשלומי השכר והנלווים שמקבלים נציגי העובדים
בהתאם להסכם העבודה אינה מעלה לדידי כלל את
שאלת ניגוד העניינים .הכל יודעים שנאמנותם של הנס
ציגים הוא לציבור העובדים שבחר בהם .הם אינם אמוס

רים למצוא חן בעיני ההנהלה אלא לדאוג לזכויות
העובדים .התשלומים לנציגים כעובדי החברה מהווים
בסה”כ מעין צינור של העברת תשלומים הנובעים מכס
לל התשואה של העובדים והנצברים על ידי הנהלת החס
ברה ומוחזרים חלקית לעובדים בדרך של מימון נציגיהם
במקום העבודה.
את נציגי העובדים במקום העבודה ,ובראש ובראס
שונה יו”ר הועד ,ניתן להגדיר כמשרתי יחסי העבודה
כשלמעביד אינטרס רב בקיומו של ארגון עצמאי ,לא
פחות מאשר לארגון העובדים היציג ,ולכן הוא גם חב
בתשלום.

למיטב הכרתנו הזכות להתארגנות במובנה הרחב כוס
ללת בתוכה גם את הביטחון התעסוקתי במגבלות המשס
פטיות הקיימות ואת הביטחון הכלכלי המעוגן בהסכמי
העבודה של כלל העובדים לרבות של נציגיהם במקום
העבודה.
הניהול המודרני רואה בשותפות בין העובדים להנהס
לה עקרון מנחה ,ויפים לעניין זה דבריה של נילי ארד,
נשיאת ביה”ד הארצי ¹שאמרה “הפררוגטיבה הניהולית
אינה אינה ערך העומד בפני עצמו ולעולם תהא כפוס
פה לדרישות הסבירות ,המידתיות ,תום הלב וההגינות”
לתהליך היצור/השירות יש שותף ואלה הם העובדים,
לכן זה רק טבעי שהמעסיק יממן את נציגי העובדים,
שהם שותפיו ,כשם שהוא מממן את נציגיו בהנהלה והכל
כנגזרת של תום לב והגינות ביחסי עבודה.
לפיכך ,יחסי העבודה ומשפט העבודה מחפשים את
נקודת שווי המשקל בין זכותו של המעביד לנהל את
עסקו לבין הזכות של העובד ונציגיו הדואגים לרווחתו
למלא ולהגשים את האינטרסים הללו .זכות הייצוג של
הנציגים כלולה ,להבנתי ,בזכות לעבוד.
אם לא נתייחס כך לחופש ההתארגנות נמצא לוקים
בנכות שיכולה בסופו של יום להגביל את הזכות לחוס
פש התארגנות .כל סימני השאלה שמעלה עופר יוחננוף
והפתרונות שהוא מציע מיותרים וניזקם רב מתועלתם.
הכותב הוא יו”ר האגף לכלכלה ולחברה בהסתדרות

לעיניי כולם
מה הדין? פיטוריה של עובדת אשר נעשו
בנוכחות עובדים ולקוחות ואף כללו
האשמות חמורות כנגדה
לאחר שנתיים בתפקיד של מכירת מוצרים,
פוטרה עובדת ללא התראה מוקדמת וללא כל
שימוע .מאחר והיא אינה קוראת עברית היטב,
קראו לה את מכתב הפיטורים במעמד עובדים
ולקוחות .מכתב אשר כלל האשמות חמורות כנס
גדה בשל מעילה באמון .המעביד טען כי העוס
בדת נתפסה כשהיא מוכרת מוצרים במחירים
נמוכים ולאחר שנערך לה שימוע כטענתו הוחלט
על הפסקת העבודה בנסיבות שאינן מזכות בפיס
צויי פיטורים .לפיכך ,נטען על ידו כי אין מקום
לשום טענה בתחום לשון הרע ,זאת מאחר והעוס
בדת הפרה את האמון שנתן בה וכי לא פעל מתוך
כוונת זדון.
המקרה הובא בפני בית הדין לעבודה אשר
קבע כי אכן לא נערך לעובדת שימוע ,הטעס
נות לפיטוריה לא הוצגו בפניה ,ולא ניתנה לה
הזדמנות הוגנת להתגונן .המשמעות המשפטית
שנובעת מפסיקה זו היא שחובת השימוע מוטס
לת על כל מעביד ,לרבות מעביד פרטי .כמו כן,

זכותו הראשונית של עובד לדעת מה הן הטענות
המועלות נגדו ולנסות לשכנע את בעל הסמכות
לשנות את דעתו.
יותר מזה ,במקרה המדובר בית הדין הגיע
למסקנה כי לא הייתה כל ראיה כנגד העובדת
ולא הוכח אפילו כי היו טענות נגדה .הסתבר כי
היא פוטרה בלא כל סיבה .מאחר והעובדת פוטס
רה בלא כל סיבה מוצדקת היא גם זכאית לפיס
צויי פיטורים.
בכל הקשור לתביעת לשון הרע ,קבע בית
הדין כי שליחת מכתב הפיטורים בפקסימיליה
כאשר כל עובד בסניף יכול לראות את המכס
תבים ,מהווה פרסום אשר נעשה שלא בתום לב,
שנעשה כדי להשפיל את העובדת ,לבזות ולפגוע
בה ,ולכן מתקיימים יסודות עוולת לשון הרע.
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חדר עמותות

מסלול
לימודים
ייעודי
שיתוף פעולה חדש בין העמותות,
ארגון ועד העובדים ועיריית רמת־גן
העמותות לקידום מקצועי חברתי מאמ�י
נות ששיתוף פעולה מלא עם ועדי העוס
בדים וההנהלות הוא זה שיצעיד את מהפכת
ההשכלה קדימה .לפיכך ,נעתרו העמותות
ליוזמה שהוצעה בעיריית רמת־גן לבנות תוכס
נית ייחודית של קורסים בהתאם לכל סקטור
וסקטור בעירייה.
הרעיון שעומד מאחורי היוזמה הוא ליצור
מסלול קורסים מיוחד וייעודי ,מסלול שייבנה
על פי הצרכים המקצועיים הייחודיים לאותו
סקטור .כך לדוגמא :עובדי סקטור החינוך ילס
מדו קורסים שיעסקו בפענוח ציורי ילדים,
אינטליגנציה רגשית והתמודדות עם לקויי
למידה .עובדי מחלקות התברואה יעברו קוס
רסים בנושא איכות הסביבה ,שיפור השירות
וכישורי חיים .עובדי מנהל ופקידות יעשירו
את ידיעותיהן בתחום עריכה לשונית וכתיבה
מנהלית ועובדי משק ותחזוקה יעבדו על התס
קשורת הבין־אישית והבטיחות.
מדובר בפעילות של ועד העובדים ,בראשוס
תו של יו”ר הוועד שמוליק מזרחי וביוזמתו של
סגן יו”ר ארגון ועד העובדים ויו”ר ועדת ההשס
כלה דני עדני ,שכינס ישיבה משותפת יחד עם
העמותות לקידום מקצועי ועם מנהל משאס
בי אנוש בעירייה .חוץ מהסיכום אודות יצירת
מסלולי לימוד ייעודיים לכל סקטור ,הוחלט
שמנהל משאבי אנוש בעירייה יחתום באופן
ישיר על הקורסים לצבירת גמול השתלמות א’.
דני עדני מסביר“ :על מנת לצבור גמול
השתלמות א’ צריכים חלק ניכר מהעובדים
ללמוד  200שעות מקצועיות .לכן ,החלטנו
להעשיר את העובדים בקורסים שיתאימו להם
בפן המקצועי”.
התוכנית הזו היא חלק ממהפכת השכלה של
ממש שמתוכננת בעיריית רמת־גן שתכלול גם
השלמת  12שנות לימוד לעובדים שאין להם
בגרות ,לימודי גמול ב’ של השלטון המקומי
והוצאת עשרות עובדים ללימודי תואר ראס
שון .תוכנית זו נתמכת על ידי הנהלת העירייה
ונעשית בשיתוף פעולה מלא עם מנהל האגף
למשאבי אנוש בעירייה ישראל יפת.

דני עדני

ארנון בר־דוד וליהיא לפיד

“לקחת פסק זמן”
מסורת של חיזוק וגיבוש עובדות
ברחבי הארץ
בינואר האחרון התקיים במלון הרודס אילת כנס
העצמה נשית של העמותות לקידום מקצועי חברס
תי שכותרתו הייתה“ :נשים מובילות שינוי” .במסגרתו
התארחו כ־ 1400עובדות רשויות ומועצות מקומיות
מרחבי הארץ בעיר אילת ביותר ־מס 700חדרי מלון מ�פ
נקים .הן השתתפנו בהרצאות מקצועיות ופעילויות חבס
רתיות שסחפו אותן לחוויה לימודית ומהנה אודות הנס
שים בכלל ,ואודות כל
אחת בעצמה.
קידומן של נשים הוא
אחד מערכי היסוד של
העמותות לקידום מקצוס
עי חברתי .הדבר בא לידי
ביטוי בשלל קורסים העוס
סקים בנושאים מגדריים
שונים ובעיקר בכנס העס
צמה נשית שמתקיים מיס
די שנה.
לאור ההצלחה המסחס
ררת של הכנס בשנה שעס
ברה ,החליטו בעמותות
להוציא לפועל את הסמיס
נר בשנית .מדובר ברעיון
שנולד לפני קצת יותר
משנה ביוזמתה של סמנכ”לית השיווק של העמותות
לקידום מקצועי ,הילה קניסטר .קיומו של הסמינר בפס
עם השנייה ברציפות מהווה הצדעה ואמונה של העמוס
תות במין הנשי.
קניסטר“ :אני באופן אישי מאוד מאמינה בהעצמה
נשית ,אני חושבת שכל עובדת צריכה לעשות פסק זמן
מהחיים התובעניים על מנת ללמוד ,להעשיר את הידע,

להתפנק וגם ליהנות .הדבר נכון כפליים כאשר מדובר
בעמיתות שלנו אשר עובדות בשירות הציבורי ,עבודה
אינטנסיבית מול קהל תובעני ולאחר מכן חוזרות כדי
לעבוד גם בבית”.
בין שלל ההרצאות בסמינר היה זה עו”ד אופיר אלס
קלעי ,מנכ”ל העמותות לקידום מקצועי חברתי שפנה
אל העמיתות וסיפר להן אודות ההתפתחויות בעמותות
והפעילות הרבה הנעשית להעצמה נשית .אלקלעי“ :אנו
שמחים וגאים על ההיענות הרבה ומקווים כי הכנס סייע
בקידום מעמדן של הנשים בחברה הישראלית ויעודד
אותן לעשייה ,עניין ,פיתוח והעצמה אישית”.
בעמותות לקידום מקצועי
נעשתה עבודה וחשיבה מרוס
בה סביב תכני הסמינר .קניסס
טר“ :הדבר שהנחה אותי בתור
אישה בבחירת נושאי ההרס
צאות היה ,מה אני הייתי רוס
צה לשמוע בסמינר מן הסוג
הזה .לפיכך ,נעשתה השקס
עה להביא את מיטב המרצות
מומחות בתחומן .הסמינר נבס
נה לכל הרבדים ,תוך טעימה
והתייחסות לכל הפרמטרים
הנוגעים בחיי הנשים ביומיום.
בין אם זה ,בריאות ,תזונה,
עבודה ,משפחה וכיוצא בזה”.
נשים מובילות שינוי
בין שלל המרצות בסמיס
נר ניתן היה למצוא את רונה
רמון שדיברה על היכולת והכוח לעשות שינוי גם מתוך
המקומות הקשים ביותר .העיתונאית ליהיא לפיד העביס
רה הרצאה מרתקת שכותרתה“ :להיות אישה בעידן הזה
 כמו שמתאים לך” .ד”ר מאיה רוזמן שהעלתה על נסאת נושא התזונה הנכונה והבריאה .ואשת האופנה ,סנס
דרה רינגלר ששוחחה עם העמיתות על נושאים שמדבס
רים כמעט אל כל הנשים באשר הן.
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יו"רים באוויר

 מדוע קואופ ישראל הוא מקום טוב לעבוד בו?
קו אופ ישראל אשר בראשית ימיו נקרא קו אופ ירושלים ,היה ויהיה “חממה”
בכל הקשור לרווחת העובד ,תנאי עבודתו ,הגנה על
זכויותיו ודאגה לצרכיו האישיים והמקצועיים .כמו כן,
מהווים כל מוסדות הארגון “אוזן קשבת” לעובדי הרשת
בכל זמן ועת ,בין אם בטלפון ,בשיחות אישיות ,מיילים
וכיוצא .הגורמים השונים קשובים בכל שעות היממה
ללא כל קשר לפרק זמן עבודתו של העובד ברשת .עוס
בדי קו אופ הוותיקים מוזמנים בכל עת להצטרף לבעס
בן  ,55עובד בקו אופ ישראל
לי המניות של האגודה ובכך להפוך לחלק מבעלי העסק
(קו אופ ירושלים)  34שנים
אותו הם מפעילים.
מתוכם 13 ,שנים מכהן כיו”ר ועד

בראש אחד
אורי צרפי

איך היית מתאר את יחסי העבודה שלך עם הנה־
לת החברה?
לכל אורך השנים בהן אני מכהן כיושב ראש ועד העובדים הארצי ,שיתוף
הפעולה ביני ובין הנהלת הרשת היה טוב ואף לאחרונה הוא התהדק .יש לציין
במיוחד את שיתוף הפעולה עם מנכ”ל הרשת מר עופר פיינשטיין שבאמצעוס
תו הגענו להישגים מרשימים .אציין לטובה גם את שיתוף הפעולה עם הגב’
עינב מורדוך ,מנהלת אגף משאבי אנוש ברשת אשר עושה רבות לטובת קיס
דום מעמד העובד.
 מהם הישגיך בתפקיד?
כפי שצייתי ,שיתוף הפעולה ביני ובין הנהלת קו אופ החדשה הניב הישגים
מרשימים אשר חלקם משפיעים בין היתר גם על עתידו של העובד ברשת .כגון,
יישום צו ההרחבה במלואו ,הכולל הפרשות מלאות לפנסיה ופיצויים .כמו כן,
ברצוני לפרט את רשימת ההצלחות שלנו לשנ ת  2012כגון :הגדלת הנחות ע�ו
בדים בקניות בסניפי הרשת מ־ 5%ל־ 10%הנחה .הסכם פרישה מרצון של עובדים
ותיקים ברשת .תוכנית בונוסים חדשה על בסיס תגמול חודשי לעובדים בסניפי
הרשת המבוססת על שירות .תוכנית בונוסים למנהלים וסגנים .הקמה לראשוס
נה של מחלקת פרט ורווחה לעובד במטה החברה ,תחת שרביטה של עינב מורס
דוך .ובדיקת אפשרות מעבר לקרן פנסיה חדשה אשר תוזיל משמעותית את העס
לויות השונות לעובד ,ביניהן ,דמי הניהול ,אשר במסגרתה יכללו ביטוחים שונים.
בימים אלה נרקמת תוכנית חדשה אשר במסגרתה ישולבו עובדי סניפים ותיס
קים מאד שנחלשו ונשחקו במהלך שנות עבודתם ,בתוכנית עבודה שתתאים ליס
כולתם הפיזית .זאת על מנת לשמר אותם ברשת .תוכנית זו נעשית במסגרת הרס
עיון הכולל של שימור העובדים.
 מה האני מאמין שלך?
אני חסיד גדול של אמונה וביטחון ביכולת העובדים להצעיד את הרשת
להישגים כבירים בענף הקמעונאות ,למען עצמם ולמען החברה בה הם עובס
דים .אני מאמין בהידברות ומשא ומתן ענייניים ותכליתיים שנושאים פרי בסופו
של דבר .לעומת ,וויכוחים ודיונים מיותרים שאינם מובילים לתוצאות ועלולים
ל”זעזע” את המערכת ואת מקום העבודה ללא סיבה.
 מהו סגנון הניהול שלך?
סגנון הניהול שלי בא לידי ביטוי במונחים של כבוד הדדי ,עקביות ,הקשבה

חברי ועד העובדים בקואופ ישראל

לצורכי העובד בכל דרגה וסניף ברחבי הארץ ,מודעות לזכויותיו וחובותיו וכס
מו כן ,הדרכת והובלת העובדים לחיזוקה ויציבותה של הרשת שהיא בעצם מקום
עבודתם ופרנסתם לאורך השנים.
 איזו עצה אתה יכול לתת לנבחר ציבור?
לשמור על שלושה כללים עיקריים :יושרה ,שקיפות והתמדה .יושרה ,כיוון
שאני מאמין גדול ביושרה בכל תחום ותפקיד בחיים .שקיפות ,זאת מכיוון שאתה
נבחר ציבור ומחובתך לחשוף ,לגלות ולהראות את כל המהלכים והצעדים שאתה
מוביל .אחרונה חביבה היא ההתמדה שכן בתור יו”ר ועד ,רק בזכותה ,ניתן להגיע
להישגים למען העובדים.
 למי אתה רוצה להודות?
אני מודה לכל עובדי הרשת באשר הם על עבודתם הקשה ,המסורה והנאמנה
ואשר בזכותם הרשת הגיעה ומגיעה להישגים מרשימים .כמו כן ,ברצוני להודות
להנהלת רשת קו אופ ישראל ולעומדים בראשה ,על נכונותם לשמוע ,להקשיב
ולעזור ,ללא הגבלת זמן בכל הקשור לפניותיי בנושאים הקשורים לרווחת העובד
ועתידו לשנים הבאות .יש לציין כי השירות ללקוח עומד “בראש מעיינינו” ועל
כך תודה לכולם .אני יודע שעברנו “טלטלות” לא מעטות בשנה האחרונה ואני
גאה בנו העובדים ,ביכולתנו לעמוד בכל ולמרות הכל ,להצליח במשימותינו .כמו
כן ,ברצוני להודות ליו"ר ההסתדרות עופר עיני וליו"ר הסתדרות המעו"ף ארנון
בר־דוד ,על התמיכה והליווי לאורך השנים.
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עם עובד

סיפורתגיל הזכות
הוגדל
לפנסיה מוקדמת

מחלה תחול
הזכאות לפדיון
סאנסט פארק
ימי //
אוסטר
פול

?

גם על עובדים בפנסיה צוברת

כנהוגרגשות אשם ודחייה גרם למיילס הלר הצעיר
סבך של
ולא רק בפנסיה תקציבית
להתנתק מכל בני משפחתו .בפלורידה ,שם הוא עובד
היום .גיל הזכאות לפדיון ימי
ב”חיסול” בתים של נפגעי בועת הנדל”ן .הוא מתאהב בנערה
ויחול
המחלה יוקדם לגיל 50
צעירה ,פילאר שמה ,וסוף־סוף מתחיל למצוא משמעות
באופן מדורג עד גיל
זאתגם מהצד שלה הדברים לא לגמרי פשוטים ,והשס
בחייו.57.אבל
,
ד
בלב
55
לעומת זכאות מגיל
ניים נאלצים להיפרד לתקופה מסוימת ,שאותה יבקש להעס
ההסכם מוצאו ,ניו יורק .הוא מצטרף לחבר מימי נעוריו
כפי שנהוגה היום.ביר בעיר
שתי נשים צעירות שפלשו לבית עזוב בשכונה מוזנחת
ולעוד
בחירה
עוסק גם בנושא יום
בברוקלין  -סאנסט פארק .אנו מתוודעים ללבטיהם ולתקוותיהם של שותפיו
לבית ,וגם של בני משפחתו .הן בחזית המשפחה והן בחזית האהבה מסתמנת
לפניו הזדמנות חדשה לשוב ולאחות את חייו .האם יניחו כוחות ההרס הפנימיים
והחיצוניים למיילס ולסובביו לנווט את חייהם לעבר היציבות והאושר?
תחול לפנינו ,בסגנונו הרהוט והאמפתי ,דילמות
מחלה פורש
ימיאוסטר
לפדיוןשלו
ברומן ה־17
הזכאות
של אנשים שוחרי טוב ביסודם בעידן של התפוררות הסולידריות החברתית.
צוברת
בפנסיה
עובדים
גם
מחירעלקטלוגי 88 :ש”ח || מחיר מיוחד 44 :ש”ח || משלוח חינם לכתובת המבוקשת

עובדי " משען"
שבים לעבודה

ולא רק בפנסיה תקציבית כנהוג
היום .גיל הזכאות לפדיון ימי
עיון
המחלה יוקדם לגיל  50ויחול
באופן מדורג עד גיל  .57זאת
בלבד,יו לורי
חיסול //
מכירת
זכאות מגיל 55
לעומת
היום.
שנהוגה
כפי תומאס לאנג הוא חייל בדימוס בשירות הוד מלכותה וג’נטלמן אנגלי .הוא
בנושא יום
עוסק גם
ההסכם
כמאבטח אישים ,שומר ראש לאנשי עסקים ויועץ ביטס
לסירוגין
מועסק
בחירה.
חוני למרבה במחיר .רוב הזמן הוא מובטל כרוני ועצלן רומס

נטי .כשמציעים לו לחסל תעשיין אמריקני הוא מגלה כי התס
כונות הדומיננטיות שלו בעוכריו .לאנג מסרב לחוזה הנדיב
מצד אחד ומתאהב בבתו של יעד החיסול מצד אחר .מכאן
ואילך הוא נקלע למסכת שקרים וסודות ,לריגול בין־לאומי
לארגון טרור עם קהל יעד ממוקד ולאחורי הקלס
ותעשייתי,תחול
הזכאות לפדיון ימי מחלה
צוברת סוחרי הנשק.
בפנסיהשל עולם
גם על עובדים עים
כנהוג המוכר לקורא הישראלי כ”האוס” מסדרת
תקציביתיו לורי,
הראשון של
ולאזהורקספרו
בפנסיה
הטלוויזיה הפופולרית .לורי זכה בפרסים רבים בקריירת המשחק שלו ,ולפני
לפדיון ימי
היום.
בסדרות קומיות פורצות דרך בטלוויזיה הבריטית.
הזכאות שיחק
גילהנוכחית
הצלחתו
יוקדם98לגיל
המחלה
ויחולמיוחד 49 :ש”ח || משלוח חינם לכתובת המבוקשת
ש”ח ||50מחיר
קטלוגי:
מחיר

חתמו על הסכם עם
עובדי תנובה

באופן מדורג עד גיל  .57זאת
לעומת זכאות מגיל  55בלבד,
ילדים
שנהוגה היום.
כפי

קאי הילד מהארגז  //וולף דוריאן

ההסתדרות
באוצר
גישרה
מיסטר ג`ו אלן ,מלך השוקולד של אמריקה ,חיפש את

הפירסומות הטוב ביותר כדי להחדיר את מוצרי
הזכאות לפדיון ימי מלך
מחלה תחול
השוקולד שלו לשוק הברלינאי .לצד מר אלכסנדר קובלסקי
עובדים
גם על עובדים עובדים
התואר גם קאי ,מנהיג חבורת הנערים “היד השס
התמודד על
עובדים עובדים
עובדים עובדים חורה”.
ולא
צוברת
עובדים בפנסיה ספרו הקלסי של וולף דוריאן ,שראה אור לראשונה בשנת
בעיתון לילדים ,נחשב אחד מספרי הילדים המפור�ס
בהמשכים
כנהוג
כסיפורתקציית
19244בפנסיה
רק
תואר שהוא חולק עם אמיל והבלשים מאת אריך קסטנר.
מים
בגרמניה,לפדיון
ביותרהזכאות
היום .גיל
דוריאן דיוקן של החיים בברלין בשנות העשרים של
וקצבי יצר
בסגנון
לגיל 50
מבדחיוקדם
המחלה
ימי
המאה הקודמת .פיליפ וכטר הוסיף לסיפור איורים ברוח התקופה ,ועם זאת יש
חדשני.עד גיל
משהומדורג
ויחולגםבאופן
בהם
זכאות מגיל
 .57זאת
לראשונה בהוצאת עם עובד בשנת  1996בשם הילד
לעומתאור
הספר ראה
שנהוגה היום.
מהארגז.ד ,כפי
 55בלב
רבות מילדים הוחלט להוציא לאור שוב את הספר,
לאחר פניות
עם איורים חדשים שאוירו במהדורה הגרמנית האחרונה.
מחיר קטלוגי 68 :ש”ח || מחיר מיוחד 34 :ש”ח || משלוח חינם לכתובת המבוקשת

להזמנות צלצלוanat@am-oved.co.il | 03-6288526 :

טריוויה באווירה פורימית
א איזה חג של הגויים דומה מאוד
לחג פורים?
1.1חג המולד
2.2חג הפסחא
3.3חג הקורבן
4.4חג הנורוז

ז מאיזה שבט הייתה אסתר
המלכה?
1.1דן
2.2בנימין
3.3שמעון
4.4יהודה

ב מה זה “אחשדרפן”?
1.1מושל מחוז/פרובינציה
2.2משרת המלך
3.3שומרי הארמון
4.4נושא כלים

ח מחבר השיר שושנת יעקב?
1.1אורי צבי גרינברג
2.2חיים נחמן ביאליק
3.3דוד תדהר
4.4קדיש סילמן

ג מהודו ועד כוש – איפה זה כוש
בימינו?
1.1אלג’יר
2.2מרוקו
3.3סודאן
4.4מצרים
ד כיצד כונו לראשונה “מסכות”
בהלכה?
1.1מלבושים
2.2לבישת פרצופים
3.3עושים לבוש
4.4לבש דמא
ה מתי חוגגים פורים משולש?
1.1כל  7שנים
2.2בגולה
3.3אין דבר כזה
4.4כשפורים חל בעיר מוקפת חומה
ו מה כן עושים בפורים קטן?
1.1מרבים בסעודה
2.2תענית
3.3קריאת מגילה
4.4משלוח מנות

ט תאריך השמדת היהודים על פי
המגילה?
1.1י”ג באדר
2.2י”ד באדר
3.3ט”ו באדר
4.4י”ז באדר
י מתי ערך אחשוורוש את
המשתה?
 5.5בשנה הראשונה לכהונתו
6.6הוא ערך משתה כל שנה
7.7בשנה השלישית לכהונה
8.8בשנה השישית לכהונתו

פתרונות ניתן לשלוח למערכת מעו”ף פלוסmenachem@histadrut.org.il :

בין הפותרים נכונה יוגרל ספר בהוצאת ‘עם עובד’
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ד”ר רוית כהן מיתר

עשרת הדברות להנעה והנאה
הנעת עובדים הינה סוגיה מאתגרת היום יותר מ�ת
מיד .לעובדים יש ציפיות גבוהות יותר מבעבר וכאשר
הן אינן מתממשות הם יעזבו .הדבר נכון בעיקר בקרב הדוס
רות הצעירים בארגון .לתחלופה זאת יש מחיר ,הן בעלויות
הגיוס וההכשרה והן באובדן של ידע וכישרונות .פעמים
רבות המפתח להצלחה הוא לא רק במוטיבציה כאמצעי
לשימור עובדים ,אלא גם ובעיקר הנעה של עובדים למצות
את הפוטנציאל והכישרונות שלהם באופן המיטבי.
במחקר גלובלי שנערך לאחרונה על ידי אאון הייאויט
נמצא קשר ישיר בין מוטיבציה של עובדים לרווחיות של
החברה .יחד עם זאת ,מחקר אחר שנערך על ידי מכון גאס
לופ על עובדים במדינות שונות ,מצא שיותר ־מס 70%מ�ה
עובדים אינם ברמת מחוברות ומוטיבציה גבוהה בארגון.
ארגונים מבינים שחשוב שהעובדים שלהם יאהבו לעבוד
עבור החברה ויתנו את המירב .אז כיצד עושים זאת?

דאג להתפתחות אישית ומקצועית
במחקר שערכנו בקרב דורות שונים של עובדים
מצאנו כי אחת הסיבות המרכזיות לעזיבה של עובס
דים ,בעיקר אצל הדור הצעיר (דור ה־ )Yהייתה חוסר
שביעות רצון מההזדמנויות להתפתחות אישית ומקצועית.
כדי לענות על הצרכים האלה חשוב לאפשר לעובדים לעס
סוק במגוון משימות ולאפשר להם למידה והעשרה.

ספק הטבות אטרקטיביות

ווארד בארצות הברית מצאה שהגורם החשוב ביותר למוס
טיבציה היה הסרה של מכשולים בירוקראטיים וסיוע של
מנהלים בקידום הפרויקטים של העובדים .מאידך ,יש גם
כישלונות .אחד הנושאים המאיימים ביותר הוא הפחד
מכישלון .כשיש כשלון ,צריך להתייחס לכך כאל הזדמנות
ללמידה ולהפקת לקחים ולא להעניש.

ספק הכרה והוקרה על עשייה
כשיש הצלחה ,אסור להתייחס אליה כמובן מאליה.
לאנשים חשוב לקבל פרגון והכרה  -זה אחד ממחוללי
האנרגיה החשובים לכולנו.

צור תפקידים משמעותיים ומאתגרים
ויקטור פרנקל בספרו “האדם מחפש משמעות” ה�ד
גים את הצורך של כולנו במשמעות .גנרל נלסון,
מצביא בריטי חשוב ,אמר שהמפתח להצלחה הוא לחבר
אנשים למטרה שהיא ‘גדולה יותר מעצמם’ ...במקום העבוס
דה  -מתן אתגרים מסייע ביצירת משמעות .מחקר שערס
כנו באירופה הראה שאתגר וחופש היו גורמים קריטיים
בהנעה של עובדים.

הייה גמיש

מגוון מדידות וסקרים בקרב עובדים מעיד כי לה�ט
בות תפקיד חשוב ,לעיתים ,אף יותר משכר .אחת
ההטבות החשובות ביותר לעובדים בארץ הינה רכב
שמהווה הוצאה משמעותית וסמל סטאטוס חשוב.

אם בעבר דיברו על אוטונומיה בעבודה ,היום הור�ח
בה ההתייחסות לחופש  -הן ביצירת לוח זמנים גמיש
(ימים ושעות) והן במתן מרחב פעולה לביצוע המשימות
וקביעת סדרי העדיפויות במשותף עם העובד .דבר זה לא
רק מעצים את העובדים ,אלא מאפשר להם לקחת אחריות
ויוזמה.

תן שכר הוגן

אפשר איזון בין הבית לקריירה

מנהלים מייחסים לכך פחות משמעות מאשר עו�ב
דים .בסקרים שערכנו מצאנו כי שכר ובונוסים הם
בהחלט אחד הנושאים המשמעותיים ,אך מה שחשוב בעיקר
לעובדים הוא שהשכר יהיה הוגן וישקף את ההשקעה ואת
הנהוג במשק.

חלפו הימים בהם אנשים הסכימו לעבוד ‘מצאת ה�ח
מה עד צאת הנשמה’ .בסקרי עמדות שערכנו בקרב
עובדים במגוון מגזרים מצאנו כי חשוב לעובדים (ולאמהות
צעירות בפרט) לעבוד במקום אשר מאפשר להם לאזן בין
הבית לקריירה.

התייחס לעובדיך כאילו היו לקוחותיך

תקשר את הצלחות הארגון

הקשר עם המנהל הישיר הוא אחד הגורמים החשובים
ביותר בהנעה של עובדים והוא משמעותי יותר מהקס
שר של העובד להנהלה בכירה או מהיחסים עם עמיתים
אחרים .במאמר שיצא לאחרונה על ידי בוב מרקי הוא
מציע להתייחס לעובדים כפי שמתייחסים ללקוחות  -להס
תייחס לשביעות רצונם בסדר עדיפות גבוה ולספק להם
משוב באופן תכוף.

כאשר עובדים סבורים שהם חלק מארגון מצליח,
הדבר משתקף גם עליהם כאנשים מצליחים ומחזק
את תחושת השייכות והמחויבות שלהם .כמנהל ,ענה על
הצורך הזה על ידי תקשור פנימי של מוניטין הארגון ( כאס
רגון מצליח וערכי).
מנהלים וארגונים אשר ישכילו לטפח את המוטיבציה של
עובדיהם יקבלו עובדים נלהבים ,מחויבים ומאושרים ,כי
מוטיבציה מייצרת אנרגיה ,ואנרגיה מייצרת עשייה.

ספק תנאים להצלחה
הצלחה מחזקת את תחושת הערך העצמי ומניעה
לעשייה .החוקרת תרזה אמבליי מאוניברסיטת הרס
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כנסו
כנסו

באתר הבית של הסתדרות
המעו"ף תוכלו להתעדכן בכל
הנעשה בהסתדרות המעו"ף,
למצוא מידע זמין ועדכני
בנושאים רבים העומדים על סדר
יומו של ציבור העובדים ,כגון
זכויות עובדים ,חידושי חקיקה
ופסיקה בתחום יחסי העבודה,
הסכמים קיבוציים ,קרנות
ההשתלמות ,מידע בנוגע ליחידה
לגמול השתלמות ועוד ועוד

הכותבת היא :שותפה מנהלת ב”תמורות” – חברה לייעוץ ופיתוח ארגוני,
ומרצה בביה”ס למוסמכים במנהל עסקים באוניברסיטת בר־אילן.
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לטיול יצאנו
איקליפטוס המקור

“העצים הינם הייצור החי בעל המ�י
מדים הגדולים ביותר ומשך החיים
הארוך ביותר ,וכך הם הופכים להיות חלק
בלתי נפרד מההיסטוריה” ,מסביר ישראל
גלון ,פקיד היערות במשרד החקלאות
ופיתוח הכפר.
החלטנו להקדיש את מדור התיירות
האחרון לעונת החורף על מנת לעוס
דד אתכם העובדים לחוות את מסלולי
הטיול הרבים הקיימים בישראל ועוקבים
אחר העצים המפורסמים שפרוסים ברחבי
הארץ .אספנו לכם מדגם מייצג.

איקליפטוס המקור

משפחה :הדסיים
מיקום :צומת אור עקיבא (כביש חיפה
הישן) ,בכניסה לקיסריה
מימדים :גובה 27מ’ ,קוטר נוף  30מ’.
גיל העץ 90 :שנה.
סיפורו של העץ :עץ זה מכונה גם
ה”איקליפטוס הלבן” משום גזעו הבוס
לט בצבעו הלבן .העץ נטוע בתוך חורס
שת איקליפטוסים ,שכפי הנראה ,נשתלה
ע”י עובדי פקידי הברון מבנימינה באמצס
עות חברת פיק”א .חברה זו ,שהוקמה ע”י
הברון רוטשילד לטיפול באדמותיו ,עסקה
בין השאר בנטיעת איקליפטוסים לייבוש
ביצות ולעצירת חולות .פעולות אלו התס
בצעו בין השנים 1920 -־ ,1922ומכאן ניתן
לגזור את גילו של העץ.
ישראל גלון פקיד היערות במשרד הח־
קלאות ופיתוח הכפר מספר“ :עץ זה
מרשים ומתבלט מאחרים ,הודות לבסיס
שורשיו ולצוואר השורש החשופים ,היוצס
רים מעין פסל סביבתי מיוחד ויפה .המחיס
לות באדמה באזור השורשים יצרו מנהרות
לזחילה מתחת לשורשים החשופים בגובה
של  1.5מ’ מעל פני הקרקע .מקומות אלו
משמשים כמסתור במשחקי ילדים”.
כך מגיעים :נוסעים בכביש חיפה ת”א
הישן[כבי ש  ,]4בצומת אור עקיבא  -פ�ו
נים מערבה ומיד צפונה [ימינה] לחניון של
קניון אורות .חונים בצד צפון או ממשיכים
מצפון לקניון עד החניה ליד גן האיקליס
פטוס.

פיקוס השקמה

פיקוס השקמה

משפחה :תותיים.
מיקום :רח’ מינץ ,מול בית מס’  8בנתניה
מימדים :גובה  10מ’ ,קוטר נוף  25מ’.
גיל העץ :בערך 600־ 1200שנה.
ישראל גלון פקיד היערות מספר“ :צמרתו גדולה,
גזעו מפותל מחורר ומרשים ,ועברו מעיד עליו כי
הוא העץ הראשון שממנו התחילה בעצם “התנחלות
נתניה” .נראה שהעץ במצב טוב ,אין ריקבונות פעיס
לים בגזע ,וצורתו הכללית ,על צמרתו וגזעו ,טובה.
גזעו מפותל ומחורר בצורה מרשימה”.
מעטים המקורות התיעודיים ,שאותם ניתן לייחס
לעץ ,אך ,מספרים שצבא נפוליאון חנה בקרבת העץ

במסעותיו מיפו לעכו בשנ ת  .1799בנ�ו
סף ,מסופר על מונטיפיורי ואשתו יהודית,
שישבו לנוח בצל שקמה ,הסמוכה לכפר
אום־ח’אלד ,בסיורם באזור בשנת .1839
כמו כן ,נמצא איור משנת  1882ולצדו
הכתובית “שרידי הח’אן בכפר אום ח’אלד
הערבי ועץ השקמה עתיקת היומין”.
זאב שחף מנתניה ציין ,כי מקורות ערס
ביים סיפרו שהגברת אום ח’אלד ,שעל
שמה נקרא בזמנו הכפר הסמוך לשקמה,
הייתה אמו של אחד מגיבוריו של מוחס
מד ,וכי היא ישבה תחת השקמה כשופטת,
דבר המחזק את הדעה בדבר עתיקותה של
השקמה .האגדה מספרת שהיא אף נקברה
תחת עץ זה ,הבודד בסביבתו.
בשנת  2008שיקמה עיריית נתניה את
הגן ואת העץ כדי להבליטו ולחשוף אותו
לציבור .העץ המדהים מתאים לטיפוס ולס
משחקי מחבוא לילדים ולמבוגרים כאס
חד ,וסביבתו הנאה של הגן מאפשרת בילוי
למשפחות ולילדים.
כך מגיעי:ם :מצומת נתניה נוסעים מע�ר
בה ברחוב הרצל ,מעט לפני הקניון פונים
ימינה [צפונה] לרחוב מינץ .לאחר כ־200
מ’ נראה משמאלנו את גן השקמה והעץ.

העץ של הנסיך הקטן

משפחה :בומבקיים.
מיקום העץ :קיבוץ עין גדי ,ליד חדר
העץ של הנסיך הקטן אוכל ובגן בית הארחה.
מימדים :גובה  25 -מטר ,קוטר נוף 20 -
מטר.
גיל העץ 49 :שנה.
סיפור העץ :העצים בעין גדי ניטעו על
ידי אנשי הנוי בקיבוץ לפני כחמישים
שנה .העץ נקרא גם “עץ הבאובב” או “עץ
הלחם” .הוא בעל גזע שמן ורחב ,העשוי
להגיע באפריקה לרוחב של כעשרה מטס
רים .העץ נחשב לסוקולנט ,המשיר את
עליו בתקופת יובש ומלבלב לאחר הגשס
מים .הוא מצליח גם לאגור מים בזמן הגס
שמים ,המשמשים אותו בתקופת היובש.
פרחיו הגדולים והלבנים פורחים בלילה.
הם נמצאים על עוקצים ארוכים ומשתלס
שלים מטה .העץ מואבק על ידי עטלפים.
ישראל גלון ,פקיד היערות במשרד החקס
לאות ,מספר כי “הפרי דמוי מלפפון שמן ,אהוב באפס
ריקה על הקופים ,ולכן נקרא העץ גם ‘לחם הקופים’”.
העץ מוכר לילדים מהספר “הנסיך הקטן” ,בו התס
בקש הנסיך הקטן לעקור שתילי עץ באובב ,המסכנים
את כדור הארץ בשל שורשיהם וגזעם האדיר .מדובר
באחד העצים הגדולים בעולם .מוצאו בסוואנות באס
פריקה ,והוא רגיש לקור .בישראל העץ מצליח לגדול
רק באזורים חמים.
כך מגיעי:ם :דרך כביש  90לקיבוץ עין גדי ,הש�ו
לנצל את החורף כדי להכיר את
כן לחוף ים המלח .בקיבוץ יש כמה פרטים מרשימים
העצים המפורסמים בישראל
של עץ הבאובב .שניים במדשאה שליד בית ההארס
חה ,ואחד מרשים במדשאה הצפונית של חדר האוכל
בקיבוץ.

בעקבות
עצים
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מתכוננים לחג

הגנן

השפית

המדען
האופה

למה לא כל יום פורים
ילדים אוהבים את חג פורים בגלל
הפעילויות המיוחדות ,תחנות
ההפעלה ,התחפושות ,המסיכות ,משלוחי
המנות ,סעודת פורים ועוד מנהגים שיס
לדים אוהבים .עיתון הסתדרות המעו”ף,
בעזרת פורטל האינטרנט “את זה” קיבץ
כאן מגוון רעיונות מקוריים והפעלות
לילדים בכל הגילאים לחג הכי שמח!

מצוות פורים

ארבע מצוות חג פורים שקל ללמד
את הילדים על ידי סימן זיכרון – כוס
לן מתחילות באות מ’ :מקרא מגילה –
קחו את הילדים לחנות ותנו להם לבס
חור את הרעשן שבה ירשרשו כשישמעו
את השם “המן” .זו חוויית ילדות עבורם.
משלוח מנות – כיף להכין עם הילדים
משלוחי מנות בבית ,החל משלב התכס
נון ובחירת הממתקים ,האפייה וההכס
נה ועד האריזה והעיצוב .ראו גם דרך
מיוחדת ומקורית איך יוצרים משלוחי
מנות עם הילדים  -משלוחי מנות זוס
לים יותר ושימושיים יותר שאפשר להס
כין עם ילדים מגיל שלוש ,לא רק לכס
בוד פורים .הפעלה קלה ורעיון למתנה.
כדאי גם להכין עוגיות מזל עם איחולים
אישיים ולשלב במשלוחי המנות.

מתנות לאביונים

זה בדיוק הזמן להעניק לעניים אוכל,

בגדים ,צעצועים ומשחקים וכל מה שיש
בבית ואחרים ישמחו לקבל .תנו לילס
דים סכום כסף ותנו להם להעניק לשס
ני אביונים לפחות שמקבצים נדבות בכל
מקום .משתה (סעודת פורים) – שתפו
את הילדים בהכנת ארוחה חגיגית עם
מגוון הפתעות טעימות ,למשל ריבועי
תמרים בריאים ,עוגיות טחינה (חלבה),
עוגות אישיות מקושטות ,עוגיות חמאה
בצורות ,נקניק שוקולד ,ועוד.

תחפושות מקוריות

הכנת התחפושת משלב
התכנון ועד הדבקת האביס
זר האחרון היא חוויה להורים
ולילדים ,ושווה להשקיע את
המאמץ הקטן כדי לצאת
עם תחפושת ייחודית
שאין לאף אחד בעוס
לם בדיוק כזו .רעיונות
לתחפושות מקוריות
ומהירות הכנה מחומס
רים זמינים.

למה לא לשדרג את זה למשהו שהוא
גם אכיל וטעים? צורות פרח ,כדור וגס
ליל יוצרים ליצן מבצק סוכר לחג פורים.
הפעלת תנועה עם כובע ליצן וכדור
מטניס  -לכבוד חג פורים מציע יוסי
צדקה ,מדריך תנועה ויוגה לגיל הרך,
שלל משחקי תנועה והפעלות לילדים
בגילאי 2־ 5עם כובע ליצן וכדור טניס.
לא תאמינו כמה הילדים מרוויחים מהס
פעילות הזו! מומלץ מאוד להשמיע ברס
קע מוזיקה.

קישוט הגן לפורים

גם גן הילדים וגם הבית יכולים להס
תחפש לקראת פורים .לחני קדוש יש
בראש שפע רעיונות יצירתיים לקיס
שוט צבעוני ושמח שמשרה אווירה
חגיגית במיוחד .בעיצוב הייחודי
שלה מכל פינה ניבטים ליצנים
שמחים ,אפילו מהתקרה הנוס
צצת .אין כמו מראה עיניים.

תחנות הפעלה לפורים

הפעלות פורים
לילדים:

ליצן מבצק סוס
כר  -כל הילדים
אוהבים לשחק וליצור
בפלסטלינה ובצק ,אז

הקבצן

לקראת חג פורים הבא
עלינו לטובה ,כדאי
בגנים,
להיערך
בבתי הספר או בפס
עילות עם חברים בבית
במהלך החג עם תחנות
הפעלה שונות .לפניס

כם מבחר רעיונות :פינת איפור ,תהלוס
כה ,מופע ,קישוט בלונים ,יצירת מגנטים
שמחים ,מסיבה שמחה ואפשרויות שונות
לקליעה למטרה.

מסיכות סול או בריסטול

אפשר להכין מסיכות מדליקות מסול
או מבריסטול או מכל סוג נייר שיש
בבית לילדים מגיל שנתיים .מורידים
מפורטל “את זה” את דוגמאות החיות
והפרצופים חינם ,משרטטים וגוזרים,
מקשטים ,מנקבים חורים וחובשים את
המסיכות המקסימות .ויש גם טיפים ליס
צירת מסיכות שונות.

מסיכות מעיסת נייר

קונים כמה תבניות של מסיכות בכמה
שקלים ,יוצקים לתוכן עיסת נייר שמס
כינים בחמש דקות מנייר טואלט ונהס
נים מהמסיכות המקושטות לא רק בפוס
רים .ויש גם הדגמה של סבתא זמירה
בווידיאו
פורטל התוכן המקצועי להורים וילדים “את זה”
 www.etze.co.ilהוא מגזין תוכן אינטרנטי הפורש
מידע שימושי (גילאי 13־ )0איך ללמד את הילדים
נושאים חשובים בדרך חווייתית באמצעות יצירה,
משחקים להדפסה ,דפי העשרה ,עצות שימושיות,
אירועים ומקומות בילוי ברחבי הארץ (גם פעילויות
ומקומות בילוי חינם!) ,מוצרי צרכנות ,עצות
וטיפים ,מבזקים ,מדריכים פרקטיים וכתבות תוכן
מקצועיות .הכל זמין ובחינם!
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חדר אוכל

זרו למרכז הבמה

ח
בדומה לסופגניות בחנוכה ,גם או�ז
ני המן בפורים עברו מהפכה קוליס
נארית לא מבוטלת .אם בעבר היה ניתן
למצוא אך ורק אוזני המן עם מילוי של
פרג או שוקולד ,כיום המגוון הוא עשיר.
אם בעבר היינו דוחפים למשלוח מנות 2
אוזני המן רק כדי לצאת ידי חובה ובפוס
על ,אף אחד לא היה מעז לאכול אותן,
כיום העוגייה שמסמלת את חג הפורים
חוזרת למרכז הבמה.
קונדיטוריות ,מסעדות ורשתות המס
זון למיניהם עושות יומם ולילה על מנת
להמציא את האוזן המן מחדש .כיוון
שהבסיס של העוגייה הוא פחות או יותר
קבוע ,כולם שמים את הדגש על המלית
ומנסים למצוא את הדרך לרגש אותנו
בכל שנה מחדש.
אז מכיוון שאנחנו תומכים הן בעבר
(אוזן המן קלאסית) והן בעתיד (מילויים
חדשים ומגניבים לעוגייה הכי מפורסס
מת ביהדות ,אספנו לכם ,גם את זה וגם
את זה.

איך להכין את המתכון הקלאסי:
מצרכים להכנת הבצק:
¾ קילוגרם קמח רגיל ,מנופה
 4חלבונים
 1שקית סוכר וניל
 1שקית אבקת אפיה

על תחייתו הקולינארית

ל האוזן המן המסורתי
ש

מקור המנהג :גרסאות שונות
•סיפור המגילה  -המן שעליו הוטל התפקיד להלביש את מרדכי היהודי
בבגדי מלכות ,נכנס ל “נכנס לגנזי המלך כשהוא כפוף קומה ,אבל ,חפוי ראש
ואוזניו מקוטפות” .כך נולד הדימוי של אזוני המן.
•כיוון שבזמנו היו מוציאים אדם להורג ,היו חותכים את אוזניו לפני התלייה,
אזי שהתפתח המנהג כסמל לאוזניו של המן.
•אוכלים אוזני המן ממולאים בפרג ,לזכר הזרעים הקטנים שאסתר הייתה
אוכלת בבית המלך.
•המטבח האשכנזי  -שמן המקורי של האוזניים היה כיסוני פרג אותם נהגו
לאכול בחג הפורים .ביידיש קראו להן מאן טאשן ועם השנים החליפו את המילה
מאן ב”המן” וכך נולד השם אוזני המן.

 1כוס סוכר חום
 200גרם חמאה מומסת
¼ כוס שמן
½ כוס מים.

אופן ההכנה:
לרדד את הבצק ולפתוח אותו בעזס
רת מערוך.
לעשות עיגולים באמצעות כוס.
לשים את המלית באמצע העיגול.
לסגור משלושה כיוונים כך שייווצר
אוזן המן.
לאפות בחום גבוה.

איך להכין מלית פרג?
מצרכים:
 100גרם פרג טחון
½ כוס חלב
 50גרם חמאה
¾ כוס סוכר
 2כפות דבש
אופן ההכנה:

לבשל הכל על אש קטנה ,לאחר מכן
להוריד מהאש ולהוסיף צימוקים ,ביצה
שלמה ,קליפת תפוז ,תמצית רום ,פירוס
רי ביסקוויטים – לערבב הכל יחדיו ולס
שים במקרר.

איך להכין מלית קרם שקדים?
מצרכים:
 100גרם חמאה
 100גרם סוכר
 2ביצים
 100גרם שקדים טחונים
 2כפות קמח
 1כפית תמצית וניל

אופן ההכנה:
להקציף את החמאה עם הסוכר.
להוסיף את הביצים.
לאחר מכן להוסיף את שאר המרכיס
בים.
לשים במקרר ולהזליף בכל אוזן המן.

איך להכין מלית פירות יבשים?
מצרכים:
 1כוס צימוקים
 1/2כוס שזיפים יבשים
 1/4כוס סוכר
 1תפוח מגורד
 1כף לימון סחוט

אופן ההכנה:
לטחון את כל המרכיבים ולערבב
אותם יחדיו .לשים במקרר.
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צרכנות

התקנות
החדשות לביטול
עסקה הועילו
למעמד הצרכן
הישראלי

כובע ליצן
משלוח מנות בכובע ליצן,
מחיר.₪ 20 :

מתוקים
סידור מתוק לפורים ,מחיר 200
 ₪ 50 ,₪לגדלים קטנים יותר.

החרש  8רמת השרון 03-5475660
http://www.matana.org.il

 10%הנחה למביאים כתבה זו

סינר
סינר עם מתכונים לאוזני המן,
מחיר₪ 30 :

דלי קטן
משלוח מנות בדלי קטן ,מחיר
.₪ 15

מגילת אסתר

בגדול

מחיר .₪ 25

משלוח מנות במארג גדול,
מחיר .₪ 30

מנכ”ל רשות ההסתדרות
לצרכנות“ :למרות
החששות ,רוב הצרכנים
ובעלי העסקים הסתגלו
לתקנות החדשות
ולמדו לחיות עמן”.
במלאת שנה לכניסתן לתוס
קף של התקנות לביטול עסקה
ולהחזרת המוצרים תמורת ההחס
זר הכספי ,יזמה רשות ההסתדרות
לצרכנות סקר צרכנים מיוחד.
מהסקר ,אשר נערך באמצעות
מכון גיאוקרטוגרפיה עולה כי
־כס 68%מהצרכנים סבורים שה�ת
קנות הועילו למעמדו של הצרס
כן הישראלי.
עוד עולה מהסקר כי כ־80%
מהצרכנים שמעו על התקנות
החדשות המאפשרות החזרת מוס
צרים ו־ 30%מתוכם ניסו להחזיר
את המוצרים לחנויות .עם זאת,
־כס 73%מהצרכנים שידעו על ה�ת
קנות ציינו כי התקנות לא גרמו
להם לרכוש יותר מוצרים ,לעומת
כ־ 25%שציינו כי התקנות גרמו
להם לרכוש יותר מוצרים.
מנכ”ל רשות ההסתדרות לצרס
כנות ,עו”ד ירון לוינסון אמר בתס
גובה לממצאי הסקר“ :עדיין אין
הטמעה מלאה של התקנות אך
בסך הכול התקנות עברו את שנס
תן הראשונה בהצלחה ,לטובת כל
הצדדים  -הן הצרכנים והן העוס

מתנות לפורים
חג פורים הוא חג שמאחד את כל
עם ישראל .בין אם אתה דתי או חיס
לוני ,אשכנזי או מזרחי ,ותיק או עולה
חדש ,כולם נהנים לחוג את החג .קשה
מאוד למצוא אנשים שאינם חוגגים את
החג ,בין אם זה במסיבת תחפושות ובין
אם מדובר באכילת אוזן המן .מעל כולם
עומד לו המנהג של “משלוח מנות” ,עליו
כולם שומרים באופן כמעט אובססיבי,
בבית ,במשפחה ,עם השכנים וגם בעבוס
דה.
אחד הדברים האופנתיים ביותר במס
קומות העבודה זה מסיבת פורים ומשלוח

ח
משלופושות,
מנות ,תחהמן וגם
אוזני יוחדות
מ
מתנותעובדים
ל

מנות .שלא תטעו ,מסיבת פורים ובעיקר
תחרות התחפושות מהוות אירוע חברתי
מרענן לעובדי המשרד ,אך מדוע לא לצס
רף להם גם שי קטן לחג?
יונת טיברג ,מנכ”לית חברת “עד עיס
צובים” המתמחה בשיווק מתנות לעובס
דים ,הציגה בפנינו רעיונות טובים שיכוס
לים להפתיע את העובדים בחג הפורים.
מדובר במתנות קטנות ובכלל לא יקס
רות“ :דווקא בזמן שהעובדים מצפים אך
ורק למסיבות ומשלוחי מתנות מהקולס
גות ,יהיה נחמד להפתיע אותם עם שי
קטן לחג במחיר צנוע”.

סקים .הצרכנים חשים כי התקס
נות החדשות מסייעות להם ,זהו
כלי חשוב בהגנה על זכויות הצס
רכנים ומתברר כי גם בעלי העס
סקים ,למרות חששותיהם לפני
כניסת התקנות לתוקף ,מסתגלים
לתקנות ורובם פועלים על פיהן”.

הסטטיסטיקה לא תמיד לטובתך.
אנחנו כן.
כ 40%-מהפניות למיון וכשליש מתמותת הילדים בגיל 1-17
נגרם כתוצאה מפגיעה מתאונות*.
בשנת  2010נפגעו כ 30,000-בני אדם מתאונות דרכים,
כ 23,000-מתוכם הגיעו לבתי החולים ,ו 390-בני אדם נפטרו**.
דואגים למשפחה מעניקות פיצוי כספי בקרות תאונה ,בארץ או
תוכניות
בחו"ל ,שגרמה לאחד או יותר מהמקרים הבאים:
• מוות • נכות צמיתה • שברים וכוויות • פיצוי יומי בגין אשפוז בבית חולים • מצב סיעודי
• הוצאות רפואיות ואחרות כגון :הוצאות נלוות לאישפוז ,פזיותרפיה ורפואה משלימה
יתרונות התוכניות:
• סכום ביטוח מתחדש כל שנה • פיצוי כספי המשולם בנוסף לזכויות האחרות המגיעות למבוטח
• אפשרות להוספת כיסויים נוספים כתוצאה מתאונה ,לרבות :שתלים ,אביזרים ,טיפולי
שיקום שיניים וניתוח פלסטי
לבחירתך:
דואגים למשפחה | מורחב המעניקה כיסוי עקב כל תאונה
דואגים למשפחה | בדרכים המעניקה כיסוי עקב תאונת דרכים
לתיאום פגישה וייעוץ בנושא ביטוחי הבריאות ניתן לפנות למוקד הטלמיטינג
בטלפון 03-5637007 :או במיילmeetingcenter@migdal.co.il :
*מתוך דו"ח "בטרם"  2010בנושא היפגעות ילדים בישראל.
**על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה .2010
המידע הינו לידיעה כללית בלבד ואיננו מהווה הצעה ואף אינו מהווה תחליף לקריאת הוראות הפוליסה.
מסמך זה לא ישמש לקביעת הזכויות והחובות על-פי תנאי הפוליסה או ככלי פרשנות .התנאים המחייבים
את החברה הינם תנאי הפוליסה בלבד.

