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עובדות ועובדים ,גמלאיות וגמלאים,
חברי ההסתדרות
בפרוס עלינו השנה החדשה,
ברצוני להודות לכם על עשייתכם
לאורך השנה החולפת ותרומתכם
החשובה להמשך ביסוס מעמדה
של ההסתדרות כבית של העובדים
בישראל.
כפי שהיה עד כה ,וגם בשנה שאנו
עומדים בפתחה ,ההסתדרות תוסיף
לפעול בכל הכלים העומדים לרשותה על מנת שכל עובד ועובדת חברי
הסתדרות ,כל גמלאי ,כל יו"ר וחבר ועד ,יהיו גאים בה וירגישו חלק ממשפחה
איתנה ומלוכדת.
ההסתדרות חזקה ואחראית והמחויבות שלנו היא יצירתיות ,שירות יעיל
ומקצועי וקידום השוויון והרווחה במקומות העבודה.
העשייה המבורכת שלנו לא יכולה הייתה להתבצע ללא שיתוף הפעולה של
הסתדרות המעו"ף ,ראשי ומנהלי החטיבות וכלל עובדיה המסורים ,וכמובן
העומד בראשה ,חברי עו"ד גיל בר-טל ,אשר תוך מנהיגות רבה ובנחישות
ראויה לשבח ממשיך לפעול כל העת ולקדם באופן שוטף את תנאי העסקתם,
שכרם ורווחתם של העובדים המיוצגים על ידי הסתדרות המעו"ף .זאת בין
היתר באמצעות מעטפת של שירותים מגוונים החובקים את כל מעגלי החיים
של העובד :חברת "שחר-און" ,העמותות לקידום חברתי-מקצועי ,מועדון
"שלך" ,מועדון "שלך לגמלאי" ,קרנות ההשתלמות ,המכללה למינהל ,עמותת
מעו"ף לעמית ,קרן הדרים ועוד.
בברכת שנה טובה ומוצלחת שתביא בכנפיה רוחות של שלום ,שגשוג והישגים
חדשים במאבקנו לחיזוק מעמד האדם העובד ולחברה צודקת ושוויונית יותר.

שלכם ובשבילכם,
ארנון בר דוד
יו"ר ההסתדרות
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גיל בר טל נבחר ליו"ר הסתדרות המעו"ף
צירי וועידת המעוף הצביעו פה אחד בעד בחירתו של עו"ד גיל בר טל לראשות הסתדרות המעו"ף.
עו"ד בר טל שיעמוד בראש ארגון העובדים הגדול בישראל ,יחליף את ארנון בר דוד שכיהן בתפקיד
ב 13-השנים האחרונות.

ו

ועידת המעו"ף אישרה פה
אחד את מינויו הקבוע של
עו"ד גיל בר טל ליו"ר הסתדרות
המעו"ף .עו"ד בר טל ,בן 51
הצטרף להסתדרות ב1997-
כעו"ד בלשכה המשפטית
האגף לאיגוד מקצועי ,ובהמשך
מונה למנכ"ל האגף לאיגוד
מקצועי .לאורך השנים הוא כיהן
בשורה של תפקידים בכירים
בארגון וביניהם מנהל חטיבת
הרשויות המקומיות ויו"ר האיגוד
המקצועי בארגון וכמנכ"ל קרן
ההשתלמות לעובדי הרשויות
המקומיות "רום" ,הקרן הגדולה
והוותיקה ביותר של הסתדרות
המעו"ף.
כזכור ,בעקבות החלטתו
של יו"ר ההסתדרות הכללית
הקודם אבי ניסנקורן לעבור
למגרש הפוליטי ומינויו של
ארנון בר דוד כממלא מקומו,
כיהן עו"ד בר טל כיו"ר
הסתדרות המעו"ף באופן זמני
למשך מס' חודשים .בחודש
המאי האחרון ,באירוע חגיגי
שהתקיים בתל אביב במעמד
יו"ר ההסתדרות ארנון בר-דוד,
ראש עיריית מודיעין ויו"ר מרכז
השלטון המקומי חיים ביבס,
מזכ"לית הסתדרות המורים
יפה בן דוד ובכירים נוספים
במשק ובהסתדרות ,אישרו
 551צירי וועידת המעו"ף את
מינויו הקבוע.
בנאומו הודה עו"ד בר טל
ליו"ר הסתדרות המעו"ף היוצא
ארנון בר דוד ופרש את חזונו
לשנים הקרובות" :זהו רגע גדול
מהחיים עבורי .גדוש אחריות
וציפיות אני כבר חש את כובד
המשקל ומצהיר כאן כי אני
מחויב כלפיכם כמנהיג .אני
מתחייב להוביל ,להיות יצירתי,
להציג חזון ודוגמה אישית,
לקבל החלטות וליישמן ,להוביל

שינויים ,אך גם לא לקלקל את
כל הנפלאות שעשה כאן קודמי
בתפקיד  -ארנון היקר .ביום
המיוחד הזה חשוב לי לומר
לכם שאני גאה בהישגים שלנו
בהסתדרות וביו"ר ההסתדרות.
כולנו מנהיגי עובדים ,אתם
נותנים לכולנו השראה".
בר-טל שטח את חזונו
והוסיף והתחייב לפעול לקידום
העסקה שיוויונית עבור כל
האוכלוסיות הסובלות מאפליה
בשוק העבודה" :הסתדרות
המעו"ף תדאג להמשך שילובם
של כל המגזרים בישראל
בשוק העבודה  -אנשים עם
צרכים מיוחדים ,חרדים ,בני
מיעוטים ,קהילות הלהט"ב
 למען שוויון חברתי לכולם.צפויים לנו אתגרים רבים ,אך
נמשיך קדימה בשילוב זרועות.
זכיתי בהסתדרות 'מדוגמת',
ואני מבטיח לשמור על הקיים.
אנחנו צריכים להמשיך לאגד
אלינו להסתדרות עובדים
נוספים .נקרא תיגר על הגבלת
זכות השביתה ולא ניתן שייפגעו
בזכויות הדמוקרטיות הבסיסיות
של העובדים .נעמוד על
המשמר ולא ניתן לרמוס זכויות
אדם בסיסיות".
יו"ר ההסתדרות ארנון בר-
דוד ,שהוביל את הסתדרות
המעו"ף במהלך  13השנים
האחרונות ונבחר לפני

כחודשיים ליו"ר ההסתדרות
סיכם את כהונתו" :אני רואה
אתכם פה ,חבריי ,ומרגיש את
הכוח האדיר שיש באולם הזה.
יכולת המנהיגות שלנו יחד
תחזק את ההסתדרות .הוכחנו
בהרבה מקומות עבודה כי
יחד אנו יכולים לקדם ולהיות
שותפים להצלחת מקומות
העבודה וזה מבחינתי שינוי
השיח ושינוי הכיוון .ההסתדרות,
וגם אני ,יודעים לעשות שינויים,
יודעים לחולל מהפכות ,ואני
מהפכן בנשמה .אבל אנחנו
צריכים פרטנר .אנחנו יודעים
להיות שותפים ,אך ערוכים לכל
תרחיש".
"אני קם בכל בוקר ורוצה
לעשות למען העובדים ברמות
הנמוכות ,לקדם אותם .הם
אלה שצריכים את הוועדים,
את האיגודים ,את ההסתדרות
 היינו שם ונהיה שם בשבילם.זה העתיד של ההסתדרות.
תוקפים אותנו שאנחנו דואגים
לעובדים ברמות הגבוהות ,אך
רוב העובדים שאנחנו מייצגים
הם העובדים שבאזור שכר
המינימום עד השכר הממוצע.
העובדים הללו ,הגמלאים,
הקשישים  -הם אלה שצריכים
אותנו ונהיה שם בשבילם".
ארנון בר-דוד ברך את
מחליפו ,גיל בר-טל ואמר:
"גיל ,כולם מכירים אותך,

אוהבים אותך ויודעים איזו דרך
מקצועית עשית בהסתדרות
ואילו יכולות ועוצמות יש בך.
אתה האדם המתאים ביותר
ואני מאחל לך שתמשיך להוביל
בהצלחה את כל הגופים.
תמיד אעמוד לצדך ,על מנת
שהסתדרות המעו"ף תמשיך
להיות האיגוד המקצועי הגדול
ביותר ,המשפיע ביותר והחזק
ביותר".
יו"ר מרכז השלטון המקומי
וראש עיריית מודיעין חיים ביבס
בירך את בר-טל "ברכות לגיל
היקר" .אחד ההישגים הגדולים
בקדנציה הקודמת ,את רוב
ההסכם של עובדי השלטון
המקורי אנחנו הבאנו ,ואני גאה
בתוצאה .כשהעובדים מרוצים,
התושבים מרוצים" .ביבס
הוסיף כי "נמשיך לשמור על
קרן רום ונמשיך עם ההסכמים
פורצי הדרך .צריך להתמקד
בתושבים ,בקהילה ,בבטחון של
התושבים .נמשיך ביחד לדאוג
לעובדים".
הסתדרות המעו"ף (מנהל,
עובדי משק ופקידים) היא
ארגון העובדים הגדול ביותר
היושב תחת ההסתדרות
הכללית .כ 300-אלף חבריה
מועסקים במגוון רחב ביותר
של תחומים :עובדי הרשויות
המקומיות ,המועצות הדתיות,
חברות ממשלתיות ומוסדות
ציבור ,עובדי קופות החולים,
עובדי הבנקים וחברות הביטוח,
עובדים מהמגזר המסחרי,
עובדי המוסדות ההסתדרותיים,
עובדי מוסדות חינוך פנימייתיים,
חקלאיים וחינוך בלתי פורמלי,
עובדי המנהל במוסדות
להשכלה גבוהה ,ארגוני הצלה
כגון מד"א והכבאות ,ספורטאים
מקצועיים ועוד.
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חברות וחברי הסתדרות המעו”ף ,ראשי וועדים ושותפים יקרים,
ראשית הרשו לי לברך אתכם בשנה טובה ומתוקה ,שנה של הצלחות
מקצועיות אושר ובריאות.
עם השנה החדשה ,הבאה עלינו לטובה ושבועות מספר לאחר כניסתי
לתפקיד יו”ר הסתדרות המעו”ף ,חשוב לי להודות לכל אחת ואחד מכם:
עובדות ,עובדים ,ראשי וחברי הוועדים ,אשר בזכותכם ,הסתדרות המעו”ף
הינה חלק נכבד ,גדול ,וחדשני בהסתדרות החדשה ,ומהווה את המנוע,
אשר בפעולתו ,מוביל הישגים האדירים ונהדרים למען מאות אלפי עובדים
בישראל.
אתם הם אלו אשר הופכים ארגון טוב לארגון מצוין ואנו בהסתדרות המעו”ף
נמשיך לעמוד לצדכם ולשמור על זכויותיכם גם בהמשך.
עובד הוא לא רק זה המגיע בבוקר לעבודה ,מבצע משימות ומקבל בעבור
כך תשלום .נכון ,הצורך בפרנסה הוא בסיסי אך בד בבד ,מקום העבודה
מהווה כיום גם קהילה ,בה אנו מפתחים קשרי חברות וסיוע הדדי ואף חווים התפתחות אישית ,העצמה ומימוש עצמי.
בדיוק בשל כך ,עבודתנו לשמירה על זכויותיכם חובקת כיום את כל סולם הצרכים ואיכות החיים  -על כך יעידו
ההסכמים הקיבוציים אותם הובלנו ,אשר אינם עוסקים רק בנושאי שכר ,ימי חופשה ומחלה.
כיום‘ ,הסכם עבודה קיבוצי’ מאגד בתוכו אפשרות למימוש עצמי באמצעות השכלה ,וכן הכרה בחשיבות טיפוח תרבות
הפנאי לנו ולבני משפחותינו.
אנו דואגים לקידום מקצועי ולמתן גמול בגין השתלמות ,לצד שורה ארוכה של שירותי השכלה ,רווחה ובריאות ,הניתנים
לעובדים בתקופת העבודה ולאחריה.
העמותות לקידום חברתי מקצועי ,מועדון ‘שלך’ ,מועדון ‘שלך לגימלאי’ ,עמותת ‘מעו”ף לעמית’ ,קרן ‘הדרים’ ,קרנות
ההשתלמות ‘רום’‘ ,רעות’‘ ,מינהל’ ,כל אלה ימשיכו לפעול בשיתוף פעולה למען רווחת העובדים וקידומם ,ביחד עם
הצוות המוביל ומנכ”לית ‘שחר און’ ,גב’ הילה בר -דוד ומנכ”לי קרנות ההשתלמות ועמותת ‘מעו”ף לעמית’.
יחד עם זאת ,עבודה רבה עוד לפנינו.
עדיין ,עבודה רבה לפנינו בכל הנוגע למניעת אפליה מגדרית ומגזרית במקומות העבודה .לכן אנו בהסתדרות המעו”ף
ניתן דגש מיוחד לקידום השוויון של נשים ומגזרי המיעוטים ,קהילת הלהט”ב ,חרדים ובעלי הצרכים המיוחדים ,בתחומי
פערי שכר ,איוש משרות וקידום לתפקידים בכירים.
כולן וכולם ,עובדות ועובדים  -כולם צריכות וצריכים להנות משוויון חברתי ותעסוקתי.
בכדי לממש כל זאת ,עלינו לזכור כי מטרתנו היא אחת :לחזק את מעמד ועדי העובדים במקום העבודה.
כוחנו באחדותנו.
לכן תוך מתן גיבוי וזמינות של חברי ושלי ,נפעל יחד בשיתוף פעולה לחיזוק מעמד חבר ועד העובדים ולהעניק תמיכה
וגיבוי ולהשית מעוצמתה של ההסתדרות לכל חברי הוועדים.
אנו צריכים להמשיך קדימה שלובי זרועות :הסתדרות המעו”ף יחד עם יו”ר ההסתדרות ,מר ארנון בר דוד ,וכל גופי
ההסתדרות וארגוניה .כבית של כל העובדים בישראל ,נוכל לכל אתגר וגם נצמח ונאגד אל תוך ההסתדרות קבוצות
עובדים נוספות.
שיתוף פעולה והדברות בינינו ,ועם המעסיקים הוא ערך חשוב ,אשר יביא תועלת למקומות העבודה ולעובדים ,ועל
כן נפעל לקדמו .אך יחד אם זאת ,בך מישהו יטעה ,אנו נכונים למאבקים ,אם וכאשר נאלץ ,על מנת להגן על זכויות
העובדים ונציגותם.
אני מקווה להנהיג ולהוביל מהלכים חשובים אלו יחד אתכם ,במסירות באהבה ,כי בלעדיכם לא יכול הדבר להתקיים.
אנו כאן ,ואני כאן עבורכם ולמענכם.
שנה טובה,
גיל בר-טל
יו”ר הסתדרות המעו”ף
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שנה עם מעו"ף!
במהלך השנה החולפת הובילה הסתדרות המעו"ף שורה של הצלחות והישגים עבור העובדים
המיוצגים על ידה .רגע לפני שאנחנו מקבלים בברכה את שנת תש"פ הגיע הזמן לסכם עוד שנה של
עשייה מקצועית וענפה.

ע

ם עשרות הסכמים קיבוציים שנחתמו
והסדירו את תנאי העסקתם של
אלפי עובדים ,התאגדויות עובדים בארגונים
מובילים שהצטרפו למשפחת המעו"ף ושורה
של הישגים משמעותיים נוספים שהיטיבו
עם העובדים בישראל ,אפשר לסכם ולומר
ששנת תשע"ט הייתה שנה מלאה בעשייה
בהסתדרות המעו"ף.
במסירות ומקצועיות עומדים מאחורי
הפעילות הענפה מנהלי החטיבות
המקצועיות בהסתדרות המעו"ף ,הפועלים
מדי יום לשימור ושיפור תנאי העסקתם
של העובדים המאוגדים במשפחת
הסתדרות המעו"ף.
רגע לפני שאנחנו נפרדים לשלום
מהשנה החולפת ומקבלים בברכה את
השנה החדשה ,פנינו למנהלי החטיבות
המקצועיות ,האנשים אשר מאחורי
הקלעים מובילים את הפעילות והעשייה
וביקשנו מהם לסכם את השנה שהייתה.
ויש במה להתגאות!

חטיבת עובדי הרשויות המקומיות
בהסתדרות המעו"ף
עו"ד רונן אהרוני ראש החטיבה
השנה התאפיינה בעשייה מרובה
בפעילות שוטפת מול נציגי משרד האוצר
ומול הרשויות המקומיות ,אבל החלטתי
להתמקד דווקא בשני הסכמים של
סקטורים קטנים שההישגים בהם עבורי

הסכם קיבוצי למצילי גן השלושה

היו לא פחות ממהפכניים ויותר חשוב מכך,
הסכמים שמעידים שאנחנו בהסתדרות
המעו"ף הגדולה יודעים לתת את הדעת
ומתייחסים באותה רצינות ,ונחישות גם
כשמדובר בסקטורים קטנים.
כאמור ,שני ההישגים שגרמו לי סיפוק רב
הם ההסכם למפעילי התחבורה במועצות
האזוריות  -המוכרים גם כנהגי האוטובוסים
הצהובים והן ההסכם למצילי גן השלושה,
הלא הוא הסחנה .אלו כמו רבים אחרים
היטיבו עם עובדים בסקטורים הייחודיים
של עובדי הרשויות המקומיות ובאופן אישי
אני גאה מאוד על כך.
לאחר מאמצים משמעותיים ,מו"מ ארוך
ומורכב ובגיבוי מלא של יו"ר ההסתדרות
הכללית ארנון בר-דוד ויו"ר הסתדרות
המעו"ף עו"ד גיל בר-טל חתמנו על הסכם
קיבוצי חדש ,שהחליף הסכם שנחתם אי
שם ב 1985-המיטיב באופן משמעותי את
תנאי העסקתם של למעלה מ 450-מפעילי
התחבורה במועצות האזוריות .בין שורת
ההישגים מהם נהנו נהגי האוטובוסים
הצהובים בעקבות ההסכם אני גאה למנות
תוספת ענפית בסך  ,10%תוספת חד
פעמית ע"ס  ₪ 2000וקיצור של שנה בפרק
הזמן הנדרש למעבר בין הדרגות וקידום.
גם מצילי גן השלושה זכו השנה
להטבה משמעותית בתנאי העסקתם.
בראשית המו"מ הציעה המועצה למצילי

גן השלושה לוותר על הסכם קיבוצי מוגן
ולחתום על חוזה אישי .אנחנו התנגדנו
להצעת המועצה אני שמח שעמדנו על
שלנו שכן גם במקרה הזה השכלנו להגיע
לאחר מו"מ ארוך ואינטנסיבי להסכם
קיבוצי שמסדיר את תנאי עבודתם ומביא
לשיפור ניכר בשכרם של המצילים .בין
ההישגים המשמעותיים בהסכם חשוב
להזכיר תוספת ענפית בגובה ,10%
שדרוג תוספת ההצלה שעמדה ע"ס ₪ 16
ועלתה לסך של  ₪ -70.58ליום בחודשים
מאי  -אוקטובר ו ₪ 62.58-בשאר חודשי
העונה גם לעובדים בחלקיות משרה.
זאת גם הזדמנות לומר תודה ליו"ר
ההסתדרות ארנון בר דוד ויו"ר הסתדרות
המעו"ף גיל בר-טל שהתגייסו לקידום
הסכם זה וזאת על אף שמדובר במקום
עבודה קטן .זו עוד הוכחה שההסתדרות
לא חוסכת שום מאמץ ומשאבים גם
כשמדובר במקום עבודה "קטן".

חטיבת עובדי המסחר והמוסדות
להשכלה גבוהה
ראובן פרי ראש החטיבה
כשאני מסתכל לאחור על השנה החולפת
אני גאה לומר ששנת תשע"ט הייתה
שנה ברוכת עשיה בחטיבה שאני עומד
בראשה .הצלחנו להוביל שורה של הישגים
עבור העובדים המאוגדים תחת החטיבה
ואני שמח לראות שההשקעה והעשייה
שלנו נושאת פרי .הובלנו התאגדויות
עובדים חדשות ,חתמנו על הסכמים
והגענו לשורה של הסכמות בגופים שונים
שבמסגרתם שמרנו על זכויות העובדים
והצלחנו לאפשר להם ליהנות מהטבות
משמעותיות נוספות.
רשתות המסחר ובעיקר רשתות המזון
ידעו השנה לא מעט זעזועים ושינויים.
רשתות התפרקו ,התבצעו העברת בעלים,
חלק נכנסו להקפאת הליכים ועוד .סכנה
כלכלית גדולה ריחפה מעל ראשם של
אלפי עובדים ברשתות השונות .אני
שמח על כך שידענו לזהות את הבעיות
מבעוד מועד ויותר מכך שהצלחנו להגן
על העובדים ולהשיג לא מעט הישגים.

כך למשל פעלנו ושמרנו על  1000עובדי
קו-אופ ישראל .בעקבות קריסת רשת
הסופרמרקטים הגדולה וכניסתה להקפאת
הליכים נזעקנו להגן על העובדים ,הן על
מקום עבודתם והן על זכויותיהם .הובלנו
מו"מ להשגת הסכם קיבוצי וחתימה עליו
תוך שמירה על תנאי העסקתם וביטחונם
התעסוקתי.
במקרה אחר,התגייסנו לסייע לעובדי
רשת שופרסל ולהבטיח את המשך
ותנאי העסקתם בעקבות מכירת חלק
ממניות החברה על ידי בעל השליטה.
גם במקרה זה לאחר מו"מ ממושך הצלחנו
להשיג לעובדים מענקים ואף להחיל את
ההסכם הקיבוצי ממנו נהנו עובדי שופרסל
על עובדי ניו פארם שנרכשה השנה על ידי
הרשת.
הישגים לא מבוטלים הישגנו השנה עבור
עובדי המוסדות האקדמאיים כך לדוגמא:
התאגדו עובדי קרן המלגות פר"ח וכבר
הצלחנו להוביל לחתימה על הסכם קיבוצי
פורץ דרך שהעניק תוספות שכר ותנאים
סוציאליים ל 700-מעובדי הקרן .באונ'
תל אביב התאגדו עובדי המחקר וינוהל
מו"מ לשיפור ועיגון זכויות עובדי המחקר
והפרוייקטים באוניברסיטת תתל אביב
במסגרת הסכם קיבוצי .המסלול האקדמי
של המכללה למינהלחתמנו על הארכת
ההסכם הקיבוצי בסקטור המינהלי.

חטיבת כפרי נוער ,חינוך וספורט
ניר אלון ראש החטיבה
אנחנו פועלים יומם וליל ,לשיפור מעמדם
ותנאי העסקתם של העובדים המאוגדים
בחטיבה עובדי כפרי הנוער ,החינוך
המשלים והספורט.
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עובדי כפרי הנוער עוסקים ם כל השנה
בטיפול לנוער הזקוק לתמיכה וסיוע .מדובר
בעבודה קשה והעובדים מבצעים עבודתם
מתוך שליחות חברתית ודבקות במשימה.
עבודתם הקשה לא תמיד מתוגמלת כראוי
ואנו פועלים כל העת לשפר את תנאי
העסקתם של העובדים.
לאחר מו"מ מפרך הצלחנו לפצות על
תנאי העבודה של כ 2,200-עובדים מסורים
בכפרי הנוער .העובדים זכו במענק ע"ס
 ₪ 9,500למשרה מלאה.
בנוסף ,אני גאה לבשר שרגע לפני החגים
הבאים עלינו לטובה הצלחנו להשיג הטבה
נוספת לעובדים בדירוג עובדי הוראה
ובכך שכל עובדי המשפחתונים במפעל
להכשרת ילדי ישראל ייהנו ממענק בגובה
של .₪ 2,500

שחתמנו חשוב לי לנצל את הבמה הזו כדי
לספר גם על העשייה שאני וחבריי מנהלי
החטיבות מובילים ולא תמיד שומעים
עליה -חיזוק הקשר של העובדים והוועדים
עם ההסתדרות .אנו משקיעים מאמצים
ומשאבים רבים בכך מתוך הבנה שרק
הסתדרות חזקה יכולה להגיע להישגים
שכבר הגענו אליהם ולהבטיח הישגים
רבים ונוספים .חשוב לנו להציג בפני
העובדים את העשייה הרבה ותרומתה
של ההסתדרות להגן לטפח ולקדם את
העובדים .חשוב לנו להעצים את שותפינו
בשטח וועדי העובדים .וועדים אלה מהווים
את הזרוע הארוכה של ההסתדרות ואנו
משקיעים רבות על מנת להבטיח שיתוף
פעולה ואני גאה מאד על הקשר ההדוק
והחם שלנו עם הוועדים שמושג באמצעות
עבודה קשה.

חטיבת עובדי חברות הביטוח ובתי
ההשקעות

חטיבת עובדי החינוך ברשויות
המקומיות
ראש החטיבה עו"ד רות לוי
בשנת  2015התחלתי לעבוד בהסתדרות
ובחרתי במוטיב המנחה אותי מאז" :העולם
מריע למעשים ולא למחשבות" .ב2015-
בחרתי במעשים ובנוסף הצבתי כיעד את
הדאגה לנשים וקידום מעמדן של העובדות
בישראל וזאת לצד הפעילות השוטפת של
החטיבה.
במהלך השנה החולפת חרשתי את הארץ
לאורכה ולרוחבה במטרה להמשיך ולהכיר
את העובדות והעובדים האתגרים איתם
הם מתמודדים מקרוב ,ואני מסייעת להם
לממש את זכויותיהם ולהיות מודעים להן
אני מבקרת בגני ילדים ,בתי ספר ,רשויות
מקומיות ואזוריות ,קיבוצים ומושבים
ומרצה בפני מנהלי ומנהלות לשכות כ"א
ברשויות המקומיות במטרה להביא ליישום
ההסכמים שנחתמו ועל מנת לקרב בין

מירי גרגיר  -ראש החטיבה
במהלך השנה החולפת קידמנו וחתמנו
על לא מעט ההסכמים משמעותיים
וחשובים שעליהם אני גאה .כך למשל
חידשנו את ההסכמים בחברות הביטוח
מגדל והפניקס שתחת כל אחת מהן
מאוגדים אלפי עובדים .ההסכמים הללו
משמחים אותי היות ואחד האתגרים של
חטיבה חדשה כמו זו שבראשה אני עומדת
הינו החתימה על ההסכם הקיבוצי השני,
השלישי וכן הלאה..
אני יכולה לספר כי בימים אלו אנו מנהלים
מו"מ להסכם שני בחברת הביטוח שירביט
וכי אנחנו בשלבים מתקדמים לחידוש
ההסכם הקיבוצי בחברת הביטוח מנורה
מבטחים פנסיה וגמל שהצטרפה לחטיבה
בשנה האחרונה.
מעבר להסכמים הקיבוציים החשובים

סיכום שנה מגדל
» המשך בעמוד 8
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העובד למעסיק ,להשמיע את קולם של
העובדים ולהראות כי לכל עובד ועובדת יש
הסתדרות מאחוריו.
לצד אלו אני גאה על כך שבמהלך השנה
חתמנו הסכמים המיטיבים עם עובדי
החטיבה .כך למשל ,סייעות החינוך המיוחד
הקשה והבינוני זכו במסגרת זו בין היתר
לתוספת שכר בגובה  12.5%וסייעות אשר
הועסקו בקייטנות החגים קבלו תוספת
של .₪ 1,110
ככלל ,אני גאה במיוחד על כך שהשנה
הצלחנו לחולל מהפך בלימודי הסייעות,
הן בגמולי השתלמות והן בלימודי קורס
הסייעות .קורס הסייעות הפך מסובסד
בחלקו על ידי העמותה לקדום חברתי
מקצועי "שחר און" ואכן סייעות זוכות
להשכלה בתחום החינוך
בימים אלו מתנהל מו"מ לשיפור תנאי
שכרם ועבודתם של עובדי הזכאות
ברשויות המקומיות ומתאמי המחשוב בבתי
הספר וכולי תקווה שבקרוב מאוד יהיו לנו
בשורות גם בתחום זה.
מנהל חטיבת מוסדות לאומיים,
חברות ממשלתיות וחברות הגז
עו"ד אסף אדר
שנת  2019האירה פנים לחטיבה שלנו
ובמהלכה התרחבנו .לשמחתנו ,לתחום
אחריותנו נוסף הטיפול בחברות הגז,
חברת המשקם וחברת הזרע .במקביל
לכך ובמסגרת הפעילות השנתית שלנו
הצלחנו לאחר מאמצים רבים לחתום על
שורה של הסכמים משמעותיים וחשובים.
במסגרת ההסכמים הקיבוציים נהנו עובדי
חברת אמישראגז ממענקים ורשת ביטחון
לעובדים הקיימים ואילו עובדי הסוכנות
היהודית ייהנו מהסכם פרישה מתגמל
שיטיב עימם.
ברשות הטבע והגנים ממשיכה החטיבה

הסכם קיבוצי בסוכנות היהודית

לפעול למען השמירה על זכויות העובדים
ברשות וזאת בהתאם להסכם שנחתם
ב .2018-עדיין קיימים פערים ומחלוקות
בין הנהלת הרשות לבין העובדים אשר
מנוהלות במסגרת הליך גישור ובחסות
בית הדין ואנו מלווים את התהליך מקרוב
ומעמידים לרשות העובדים את כל הסיוע
הדרוש להם.
במקביל ובתקופה הקרובה יחל מו"מ
להסכם קיבוצי חדש עבור העובדים
היומיים ברשות טבע והגנים וכמו כן ,מתנהל
מו"מ עם הנהלת ידיעות אחרונות בנוגע
להסדרת זכויות עובדי המנהלה בעיתון.
חטיבת עובדי הבנקים וחברות
האשראי

עו"ד מנחם מליק ראש החטיבה
כשאני מסתכל לאחור על שנת תשע"ט
אני מתמלא גאווה על ההישגים החשובים.
באמצעות שורה של הסכמים פורצי
דרך הצלחנו להיטיב עם תנאי העסקתם
ועבודתם של אלפי עובדים בבנקים וחברות
האשראי המובילות בישראל ובהזדמנות זו
אני מעוניין להודות לכל מי שסייע במלאכה.
 900עובדי בנק יהב ייהנו מתוספת שכר
משמעותית בגובה  ,4.6%קיצור תקופת
הניסיון לעובדים חדשים וקיימים והגדלת
הפרשות המעסיק לפנסיה .בבנק ישראל
חתמנו על הסכם קיבוצי חדש שיחול על
כל  850עובדי הבנק המרכזי .בין היתר
ההסכם שם דגש מיוחד על צמצום פערי
השכר בין הדורות בבנק באמצעות תוספות
שכר דיפרנציאליות ומסדיר את קליטתן
להעסקה ישירה של עובדות המזנון בבנק
שהועסקו עד עתה דרך חברת קבלן.
בבנק לאומי חתמנו השנה על הסכם
תקדימי ופורץ דרך .ההסכם שומר על
זכויות העובדים בבנק ומשפר באופן

משמעותי את תנאי שכרם ועבודתם
והוא כולל תוספות שכר יוצאות דופן,
שיפור בתנאים הסוציאליים ,העלאת שכר
המינימום ועוד .בנק דיסקונט נחתם הסכם
שכר חדש שממשיך במגמת צמצום פערי
השכר בבנק ובמסגרתו הוגדלו ההפרשות
לפנסיה ,הועלה שכר המינימום בבנק
ונקבע מנגנון הקושר בין התשואה להון לבין
המענק השנתי.
לפני סיום ,חשוב לי לשתף בעוד שני
הסכמים משמעותיים עליהם חתמנו השנה.
בחברת האשראי  Calהצלחנו להוביל
תוספות שכר בגובה  3.1%כשבנוסף
כלל ההסכם הגדלת כמות ימי ההבראה,
תוספת ימי חופשה ,העלאת תוספת ילדים
והגדלת תקציבי הקייטנות ועוד .במת"ף,
הזרוע האחראית על מערך התקשוב
של קבוצת הבינלאומי חתמנו על הסכם
שהסדיר את תנאי העסקתם של כ500-
עובדי הארגון שייהנו מעתה מתוספות
שכר ,הגדלת ההפרשות הפנסיוניות ,קיצור
שבוע העבודה ואפילו בונוס.

חטיבת מוסדות בריאות הציבור
והסתדרות
עדה קרמרסקי ראש החטיבה
גם על חטיבת מוסדות בריאות הציבור
והסתדרות עברה שנה מלאה בעשייה
שכללה חתימה על הסכמים קיבוציים
חדשים התאגדויות עובדים ראשוניות
שהובילו להצטרפותם של אלפי עובדים
לשורות ההסתדרות ועוד מגוון הישגים
שהיטיבו עם עובדי החטיבה.
בשנה החולפת הצלחנו להוביל התאגדות
עובדים ראשונית בפרוזניוס מדיקל ,אחת
החברות המובילות בעולם בתחום הטיפול

הסכם קיבוצי בבנק יהב

במחלות כליות .בכך ,איגדנו למעלה
מ 600-עובדי החברה ואף הצלחנו להגיע
להסכמות וכבר חתמנו על הסכם ביניים
ראשוני.
בשורות חיוביות הגיעו אלינו גם מחברת
הבת של תנובה" ,מויד" שגם בה הובלנו
התאגדות ראשונית של  550עובדים.
בימים אלו אנו נמצאים בראשיתו של משא
ומתן לחתימה על הסכם קיבוצים ואני
תקווה שכבר בראשית שנת תש"פ יהיו
לנו בשורות חיוביות בנושא .גם ברשת עד
 120נרשמה התאגדות ראשונית של 300
עובדים וגם שם אנו בעיצומו של מו"מ
לחתימה על הסכם ראשוני.
בשורת ההסכמים שנחתמו השנה אני
גאה לספר כי בקופת חולים מאוחדת
מאמצינו נשאו פרי והצלחנו להגיע לכדי
חתימה על הסכם קיבוצי כללי וסקטוריאלי
שייטיבו עם העובדים .הסכמי שכר חדשים
נחתמו בנעמת ובזכותם הושגה תוספת
שכר למנהלות הרשת ,כמו גם לעובדי
קרנות הפנסיה הוותיקות שייהנו מתוספות
והטבות .נוסף על אלו ונוכח העובדה כי
אחד היעדים המרכזיים שלנו הוא לפתח
ולהעצים את העובדים אני מברכת על
ההסכם שחתמנו עם בית החולים שערי
צדק ובמסגרתו יצטרפו עובדי בית החולים
לעמותת האיגוד המקצועי "שחר און".
אין ספק ששנת תשע"ט הייתה שנה
מלאה בהישגים ועשייה .כפי שקראתם,
אני בטוחה כי את פירות העבודה שקידמנו
השנה נקטוף כבר בחודשים הקרובים,
עם השלמת המו"מ וחתימה על הסכמים
נוספים ,כשבמקביל נמשיך לפעול כל
העת לקידום והעצמת העובדים המאוגדים
בחטיבה.

חטיבת התאגידים העירוניים
עו"ד רן קידר ראש החטיבה
אל נבחרת החטיבות המקצועיות של
הסתדרות המעו"ף הצטרפה בשנת
תשע"ט חטיבה חדשה ,חטיבת התאגידים
העירוניים .את החטיבה מוביל עו"ד רן
קידר ,לו ניסיון רב בתחום משפט העבודה
הקיבוצי.
"בשנים האחרונות קמו במדינת ישראל
תאגידים עירוניים כפטריות אחר הגשם.
כיום ,פועלים למעלה מ 700-תאגידים
בשלל צורות וגוונים .רק כדי לסבר את
האוזן ,לעיריית תל אביב לדוגמא יש 32
תאגידים עירוניים .חשבתם שזה הרבה?
לעיריית ירושלים לבדה  70תאגידים
עירוניים!"
לפני הכל חשוב להבין מהו "תאגיד
עירוני"? חוק יסודות התקציב ,אשר נחקק
בשנת התשמ"ה 1985-מגדיר מהי "חברה
עירונית" " -חברה שיותר ממחצית כוח
ההצבעה או הזכות למנות יותר ממחצית
מספר הדירקטורים שלה הם בידי רשות
מקומית או בידי רשות מקומית יחד עם
המדינה או עם חברה עירונית אחרת או
חברת בת עירונית".
התאגידים העירוניים מחולקים לשני
סוגים עיקריים :הסוג הראשון הינו עמותות
וסוג שני  -חברות .לחלוקה זו חשיבות
בעיקר לעניין הפיקוח של המדינה ,שכן,
בעוד שעל חברות מפקח הממונה על
השכר מכוח חוק יסודות התקציב ,הרי
שהגוף המפקח על עמותות הינו משרד
הפנים.
אז כמה עובדים מועסקים בכ700-
התאגידים העירוניים? הערכה שלנו גורסת
כי מדובר בלא פחות מכ 90-אלף עובדים!

חשוב להבין שישנן חברות המעסיקות
אלפי עובדים כדוגמת החברה העירונית
אשדוד המונה כ 2,500 -עובדים; וישנם
תאגידים של עובדים בודדים  -דוגמת
החברות הכלכליות ברוב הישובים.
אלא שלמרות המספרים הגבוהים,
הבעיה העיקרית היא שרוב רובם של
העובדים המועסקים בתאגידים העירוניים
(לפי הערכות מדובר כ 85%-מהם) כלל
אינם מאורגנים ואינם נהנים מההגנה
שמספקת ההסתדרות.
על כן ועל רקע הגידול הדרמטי בכמות
התאגידים והעובדים המועסקים בהם
החליט יו"ר ההסתדרות ,ארנון בר דוד,
ביחד עם יו"ר הסתדרות המעו"ף ,גיל
בר טל ,לעשות מעשה ולהקים חטיבה
חדשה בהסתדרות המעו"ף  -היא חטיבת
התאגידים העירוניים.
קידר מספר כי "בשלב הראשון מתמקדת
פעילות החטיבה במיפוי התאגידים
והעובדים המועסקים בהם .במקביל,
אנו מקדמים פעולות לארגון העובדים
במסגרת ההסתדרות ומנהלים מו"מ קיבוצי
וחתימה על הסכמים קיבוציים לצורך הגנה
על העובדים ,הבטחת ביטחונם התעסוקתי,
שיפור מעמדם ,שכרם ותנאי העסקתם.
"אני רוצה לנצל את ההזדמנות ולומר
לכל העובדים :בכל עניין הקשור בתאגידים
עירוניים  -צירוף העובדים וניהול מו"מ
לצורך חתימה על הסכמים קיבוציים ,אני
וראש הלשכה שלי לינדה אלמשלי ,כאן
בשבילכם! ניתן לפנות אלינו כל העת
בכתובות המייל הבאות:
 ran.hd@histadrut.org.ilאו
linda@histadrut.org.il

אנחנו מתחדשים
אתם מרוויחים!
קרן ההשתלמות רעות ,אחת מקרנות השתלמות הוותיקות ,הגדולות והיציבות בישראל ,לא
מפסיקה לצמוח ,להתפתח ולחפש פתרונות ושיתופי פעולה חדשים ...ואתם רק מרוויחים
מזה.

החברות ברעות משתלמת
החדשנות ,הגב החזק ,האיתנות הפיננסית ,הדינמיות וחופש הבחירה ,יחד עם שירות אישי,
דמי ניהול נמוכים ומתן הלוואות בהתאמה אישית ,הופכים את רעות לבחירה המשתלמת
עבור עשרות אלפי עמיתי הקרן .רובם עובדים בחברות הגדולות והמכובדות במשק
הישראלי ,ביניהן :שירותי בריאות כללית ,בנק הפועלים ,תנובה ,ש.ל.ה שירותי רפואה,
משען ,נעמת ,מאוחדת ועוד.

השת"פ שיעשה לכם את תש"פ
השנה הגברנו את שיתופי הפעולה עם גופים פיננסיים מובילים .מלבד העבודה המשותפת
עם בית ההשקעות 'פסגות' ,רעות צירפה לצוות המנצח את בית ההשקעות 'אלטשולר
שחם'  -מהבולטים בישראל בשנים האחרונות  -במטרה להבטיח לכם ניהול פיננסי עוד
יותר משתלם.

עם רעות הרווח כולו שלכם
קרן ההשתלמות רעות הפכה למלכ"ר  -חברה המנוהלת שלא למטרות רווח ,כאשר דמי
הניהול נגבים אך ורק לפי ההוצאות בפועל .התוצאה :הרווח כולו שלכם ,עמיתי הקרן.

הטכנולוגיה משתלמת יותר
לאחרונה התחדשנו במערכת תפעולית מתקדמת מבית המיחשוב מל"מ ,על מנת לשפר
עוד יותר את היעילות ,הזמינות והשירות .ניתן להיכנס לחשבון באמצעות קוד הנשלח
ב sms-לנייד.

ש
נ
ה
ט
ו
בה!

קרן רע
ו
ת
מ
א
עמיתיה ובנ חלת לכל
י בי
ת
ם
ש
נ
טובה
ה
ו
מ
ש
ת
למת!!

* אין באמור לעיל משום התחייבות למתן הלוואה ותנאיה הינם בכפוף לקריטריונים של החברה ולהוראות הדין
ט.ל.ח .כל האמור אינו בגדר של ייעוץ להשקעה ו/או חוות דעת ,והוא נועד לשמש הבהרה והסבר בלבד ואינו מהווה תחליף למידע אישי הניתן על ידי יועץ השקעות מוסמך ,המתחשב בצרכים ובנתונים האישיים של כל אדם ואדם
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מגזין

"מי יציל את מערכת הבריאות וידאג לעובדיה וללקוחותיה?"
איך ניתן להציל את מערכת הבריאות הישראלית ,כיצד הוא מצליח לשמור על האינטרסים של
 40,000עובדים ומהו סוד ההצלחה של קופת חולים כללית? רגע לפני ראש השנה פגשנו את פרוספר
בן חמו ,האיש שמכהן כיו"ר וועד עובדי שירותי בריאות כללית מזה למעלה משני עשורים לראיון חגיגי.

ה

וא כמעט ולא מופיע בכלי התקשורת
ומרבית הציבור לא מכיר את שמו
אבל בשקט האופייני לו פרוספר בן חמו
מכהן כיו"ר וועד העובדים הגדול בישראל
מזה כמעט  25שנים .האיש שהחל את
דרכו בימי כהונתו של עמיר פרץ כיו"ר
ההסתדרות כבר ראה הכל ועדיין ,העיניים
שלו נוצצות כשהוא מספר על סיורי השטח
שהוא נוהג לקיים והסכמי העבודה שחתם
במהלך השנים ואשר היטיבו מאד עם
עובדי הכללית.
השנים הרבות בהן מכהן בן חמו בתפקיד
לא הפחיתו במאום את הרעב והמוטיבציה
שלו להמשיך לפעול למען עובדי שירותי
בריאות כללית" :אני עדיין מרגיש כאילו
נכנסתי אתמול לתפקיד .אני וחבריי לוועד
מרגישים רעבים ,רעננים וחדורי מוטיבציה
להמשיך לעשות למען העובדים .עבורי זוהי
שליחות של ממש ולכן אין לי שום כוונה
לעצור ולו לרגע .אנחנו ממשיכים לדהור
קדימה".
במהלך כהונתו הצליח בן חמו ליצור
מערכת יחסים פורייה וחיובית עם הנהלת
שירותי בריאות כללית .העובדה שההנהלה
מבינה את צרכי העובדים ומכירה בחשיבות
פעילות הוועד היא שמאפשרת לו להגיע
ולרשום כל כך הרבה הישגים משמעותיים
מחד ומאידך להימנע מנקיטת צעדים
ארגוניים.
"לאורך השנים פיתחנו ראייה מערכתית
שמאפשרת לנו לראות את העובדים,
ההנהלה וקהל הלקוחות שלנו .לשמחתי,
ההנהלה הנוכחית מאמינה בנו ונותנת
בנו אמון .פיתחנו מערכת יחסים שקופה
והוגנת הצלחנו להגיע למצב בו ההנהלה
רואה את העובדים ואת הצרכים שלהם
ומבינה את החשיבות של עובדים מרוצים
שזוכים לתנאי ההעסקה הוגנים וכולם
מרוויחים מכך – לקוחות הקופה ,ההנהלה
והעובדים".
ייתכן שדווקא מערכת היחסים המצוינת
שפיתח עם ההנהלה היא שמשאירה את בן
חמו אלמוני עבור מרבית הציבור .בתקופה
בה וועדי עובדים ונושא העבודה המאורגנת
עולה לכותרות בעיקר סביב שביתות
וצעדים ארגוניים בן חמו מעיד כי את כמות
השביתות שהוא הוביל בשנים בהן הוא
מכהן בתפקיד ניתן לספור על כף יד אחת.
" אין ספק שכוועד שפועל בתחום כל

פרוספר בן חמו

כך עדין כמו מערכת הבריאות ,האחריות
המוטלת עלינו הרבה יותר גדולה .אנחנו
מודעים לכך שבצד השני ישנם חולים
הזקוקים לטיפול ולכן בפעמים המעטות
במהלך  25השנים האחרונות שבהן נקטנו
בצעדים ארגוניים זה קרה רק לאחר שכלו
כל הקיצים .אחרי שמיצינו את כל הכלים
העומדים לפנינו ועדיין הגענו למבוי סתום.
למזלי זה כבר כמעט ולא קורה ואנחנו
מצליחים להגיע לפתרון הבעיה באמצעות
הידברות .זה לא רק כיוון שזו החשיבה
שלי ,אלא כי גם הצד השני ,ההנהלה יודעת
שעליה לבוא לקראתנו .לשמחתי ולגאוותי,
אני יכול לספור על כף יד אחת את כמות
השביתות שהובלנו במהלך כהונתי".

"המאבק הזה הוא של כולנו .זה
מאבק על הבית"
למרות זאת ,הצורך בהפעלת צעדים
ארגוניים כדי להגן על זכויות עובדים ועל
מעמדו של העובד והעבודה המאורגנת
לא "עוברת" ליד בן חמו" :התפקיד שלנו
הוא לשמור על האינטרס של העובדים.
אנחנו שומרים על הבית שלנו ,המוסדות
וגם על המבוטחים שלנו .אני לא יודע
מה השתנה בשנים האחרונות ואיך קרה
שוועדי העובדים הפכו לכמעט מילת גנאי.
אני מרגיש שדעת הקהל מופנית לשביתות
ועיצומים וכלל לא מסתכלים על העשייה
שלנו".
"כמי שעומד בראש הוועד כמעט  25שנים
אני יכול לומר שההסתדרות וועדי העובדים
הפכו להיות הרבה יותר מקצועיים מבעבר.
כיום ,להסתדרות ראייה מערכתית רחבה

והיא חושבת גם על כלכלת המדינה,
מסתכלת על המוסדות הקיימים והצרכים
שלהם ומכניסה עוד מגוון שיקולים
שמאפשרים לה לקבל החלטות על בסיס
מקצועי לחלוטין .השינוי המשמעותי הזה
חלחל גם לוועדי העובדים שפועלים באותו
האופן .אני מסתכל על ראשי ההסתדרות
בשנים האחרונות ,עופר עיני ,אבי ניסנקורן,
ארנון בר דוד ,עו"ד גיל בר טל יו"ר
הסתדרות המעו"ף .המשותף לכולם הוא
שאלו אנשים שרואים את התמונה הגדולה
– כדי שלעובדים יהיה טוב ,מקום העבודה
צריך להצליח .אין שום סתירה בין הדאגה
לעובדים לצרכי המערכת ,ההיפך הוא
הנכון ,הצלחת הארגון במסגרתו פועלים
הוא מתכון לשגשוג ,הצלחה וכולם יוצאים
נשכרים.
מדיניות ההסתדרות החדשה היא לפעול
בשקיפות והגינות ,תוך הבנה אמתית של
גודל האחריות שמונח על כתפיהם של ועדי
העובדים זה גורם לכך שהם גם יודעים
איפה עוברים הקווים האדומים שאותם אי
אפשר לעבור".
"פוליטיקאים ובעלי אינטרס שמדברים
בחודשים האחרונים על צמצום זכות
השביתה מתסיסים את הציבור ומובילים
עליהום ציבורי כנגד מעמד העובדים.
זה לא מוסיף כבוד לאף אחד .אבל
מה שמפריע לי במיוחד זה שהטענות
שנשמעות נגדנו אינן נכונות .אנחנו
מקדמים דברים ללא שביתות וכוחניות,
נכונים להידברות ופועלים בשיקול דעת
מלא .יחד עם זאת כשמקבלים החלטות
מבלי לשתף את העובדים ופוגעים בזכויות
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שלנו אנחנו נאלצים לעמוד על שלנו ,זה
תפקידנו כנציגי העובדים".
"אני לא מנותק ויכול להבין גם את
התסכול של הציבור .בסופו של דבר,
שביתות וצעדים ארגוניים פוגעים בשגרת
החיים שלו .כשעובדי רשות שדות התעופה
נוקטים בצעדים ארגוניים ואתה כאזרח
צריך לטוס אז ברור שיהיה כעס ותסכול.
יחד עם זאת חשוב שהאזרחים יבינו כי
אנחנו נוקטים בצעדים חריגים רק כשלא
נותרה בפנינו שום אפשרות אחרת – אלו
פעולות התגוננות ושמירה על זכויות
בסיסיות במדינה דמוקרטית.
אני מבין את האזרחים ,אבל מצפה מהם
לגלות סולידריות גם הם כועסים .חשוב
שכולם יבינו שהמאבק הזה הוא של כולנו,
של כל החברה הישראלית ואת זה כולם
צריכים לזכור".
"זה מאבק על השירות שניתן לאזרחים,
על התנאים של נותני השירות כדי
שאלו יוכלו לתת שירות טוב יותר .אני
דואג לעובדים כדי לאפשר להם ליהנות
מביטחון תעסוקתי אבל לא רק ,המאבק
שלנו משפיע גם על החולה בפרוזדור ועל
האזרח שממתין לניתוח חצי שנה .אנחנו
נאבקים בשביל שנוכל להעניק שירות
טוב יותר אבל משום מה עדיין מכוונים את
האש אלינו .אני מציע שכל אחד שמבקר
אותנו יבחן באופן אובייקטיבי להחליט לבד
האם אנחנו באמת "כוחניים" כמו שאומרים
עלינו.
"לא יכול להיות שיהיו עובדים סוג
א' ועובדים סוג ב'"
אחד המאבקים הגדולים שמובילה
ההסתדרות בשיתוף עם וועדי העובדים
היא המלחמה כנגד תופעת עובדי הקבלן
– העובדים השקופים נטולי הזכויות" ,אני
נאבק היום נגד תופעות שכאלו כי אני
לא מוכן שהילדים שלנו יהיו עובדים ללא
זכויות .אני רוצה שהעובדים בישראל יוכלו
לכלכל את עצמם וליהנות משקט כלכלי,
יוכלו לחיות בכבוד וכך גם דור העתיד שלנו.
סוגיית עובדי הקבלן כואבת במיוחד לבן
חמו .למרות שהוא אחראי לשורה ארוכה
של הישגים ,הוא לא מתמהמה כשאנחנו
מבקשים ממנו לציין כמה מההישגים
המשמעותיים שהוא הוביל" :זהו בלי
ספק אחד הדברים המשמעותיים אליהם
נדרשתי במהלך השנים .זהו נושא שמאוד
חורה לי באופן אישי והיה לי חשוב לקדם".
"מבחינתי ,לא יכול להיות שיהיו עובדים
סוג א' ועובדים סוג ב' ובטח ובטח כשהם
עובדים כתף אל כתף .עבורי ,זה ממש
היה דגל אדום .אני גאה שהצלחנו להפוך
הרבה עובדי קבלן לעובדי הקופה והם
זוכים היום לביטחון כלכלי ונהנים מהזכויות
שכל כך מגיעות להם ואין לי ספק שבשנים
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הקרובות נמשיך במגמה זו .כולי תקווה
שהתופעה הזו תיעלם מהמפה ואני חושב
שבעזרת תכנית ניסנקורן -כחלון נשים סוף
לדבר הזה".
"אנחנו חייבים לייצר מצב בו אנשים
ירצו לעבוד במערכת הבריאות"
בשנה האחרונה נראה שכבר אי אפשר
להתעלם עוד מהמשבר שחווה מערכת
הבריאות הישראלית .כותרות העיתונים
ומהדורות החדשות דיווחו לאורך השנה
על המחסור במיטות ,התקצוב החסר וכוח
האדם המצומצם שכורע תחת העומס.
כמי שנמצא במערכת הבריאות כל כך
הרבה זמן ומייצג ושומע כ 40,000-עובדים
שחווים את המשבר הזה מדי יום ,על
בשרם ,לבן חמו יש כמה תובנות מעניינות
בנוגע למערכת הבריאות הישראלית:
"הבעיה העיקרית היא שאנחנו כל הזמן
מנסים לפתור משברים נקודתיים .אני
תמיד אומר שזה כמו לתת אקמול לחולה
במחלה קשה .הגיע הזמן שמערכת
הבריאות הישראלית תקבל טיפול רציני,
יסודי ומקיף .אני חושב שסוגיית החולים
שנותרים בפרוזדור ,התורים הארוכים
והבלתי נגמרים והגדלת התקציב שמשפיע
על טיב המערכת הן הסוגיות המרכזיות
שבהן צריך לטפל באופן מיידי .על המדינה
להתעשת ולטפל במערכת הבריאות כך
שכל אזרח יוכל לקבל את הטיפול שמגיע
לו ,ללא שום הבדלים .הפערים למשל
בין איכות שירותי הבריאות בין הפריפריה
למרכז הם בלתי נסבלים והגיע הזמן
לפעול לתיקון המצב".
"אני שומע את העובדים מדי יום ומודע
לקושי שהם נאלצים להתמודד אתו .יש
מחסור אדיר בתחום הסיעוד ,חסרות
לנו אחיות ,רוקחים ואני יכול להמשיך
הלאה .לצערי ,תנאי העבודה הסיזיפיים,
עם המשמרות הארוכות ,השכר הנמוך
והאחריות הגדולה שמוטלת על העובדים
במערכת הבריאות גורמת לכך שאנשים
כבר לא רוצים ללמוד ולעבוד במקצועות
הללו .משרד הבריאות חייב לתת את הדעת
על נושא הזה .אנחנו חייבים לייצר מצב בו
אנשים רוצים לעבוד במערכת הבריאות
ואת זה ניתן להשיג רק על ידי כך שנעודד
ונתגמל את העובדים .רק כך נוכל למשוך
עובדים איכותיים למערכת הבריאות".
"אנחנו משקיעים בטכנולוגיה אבל
לא שוכחים שבסוף העובדים הם
אלו שעושים את ההבדל"
מערכת הבריאות אמנם סובלת ממשבר
אבל קופת חולים כללית דווקא חווה פריחה
וצמיחה משמעותית .בשנים האחרונות
התרחבה הקופה והפכה לגדולה והמובילה
בישראל ולדברי בן חמו לעובדים יש חלק
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משמעותי בכך" .היום אם אתה בא לכללית
יש לנו גם את הטכנולוגיה הכי טובה ,גם
את הרופאים המובילים וחשוב מכך ,את
העובדים הכי מסורים .רק ככה הצלחנו
להוביל מהפך אמיתי .אנחנו משקיעים
בטכנולוגיה אבל לא שוכחים שבסוף
העובדים הם אלו שעושים את ההבדל.
הם נותנים את שירות והם אלו שפוגשים
את החולה .להצלחה יש אבות רבים
אבל הכישלון יתום .אז נכון ,יש לנו מנכ"ל
שמוביל את הקופה עם מדיניות ותפישת
עולם אבל בלי העובדים שום תפישת
עולם לא תצא לפועל .שיתוף הפעולה בין
ההנהלה לעובדים הוא סוד ההצלחה של
הכללית".
"אני חושב ויודע שהעובדים גם מרגישים
את ההערכה כלפיהם .אנחנו יודעים
לומר שהעובדים שלנו מרוצים ,גאים
ובוטחים במקום העבודה שלהם ובנו
כוועד שמהווה הקול שלהם .אותי כיו"ר
הדבר הזה משמח מאוד .העובדים רואים
את ההישגים שנחלנו ויודעים שיש להם
ארגון מצוין .אנחנו נאבקים על הזכויות של
כלל העובדים ופועלים בשבילם יומם וליל
אבל אנחנו לא קבלני הצלחות .העובדים
בוטחים בנו ,סומכים עלינו ויודעים שהם
יכולים להעלות מולנו כל בעיה שישנה".
לכל סקטור עובדים שלנו יש נציג
במזכירות .אותו נציג יודע בדיוק מה
הבעיות שמטרידות את העובדים שלו ואני
באופן אישי מקפיד גם להיות בשטח ,לחיות
את העובדים ולהרגיש אותם .כך אנחנו
נשארים עם האצבע על הדופק כל הזמן.
זה גם מאפשר לנו לדאוג לכלל העובדים,
ממגוון הסקטורים ואני חושב שההוכחות
מדברות בעד עצמן .בהשוואה למקומות
אחרים ,יש לנו בכללית בהחלט במה
להתגאות.
אנחנו נמצאים ערב ראש השנה ,מה
אתה מאחל לעובדי שירותי בריאות
כללית?
לעובדי הכללית היקרים אני מבקש לאחל
שנה של שגשוג והצלחה .שנה של אחדות.
שנדע לפעול יחד בכדי להביא הצלחות
למען כלל אזרחי מדינת ישראל .בנוסף ,אני
וחבריי למזכירות הוועד הארצי מאחלים
לכל עם ישראל שנה טובה ,שנת שלום
והכי חשוב ,בריאות לכולם.

מזמינים אתכם עם הילדים
ליהנות מהמחזמר “רוק בבית הספר”
תיאטרון תל אביב13:30 ,18.10.19 ,
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"מי שלא אוהבת להיות סייעת ,לא נכנסת לגן מדי
בוקר עם חיוך רחב על הפנים ולא מבינה כמה
העבודה הזו חשובה ומשמעותית לעולם ,לעולם
לעולם לא תצליח בה״

״ 35שנה ,כל יום הוא יום חדש ,כל יום אני באה באהבה ,כל יום
מאיר לי ואני מתרגשת כמו בפעם הראשונה .בלילה שלפני תחילת
השנה לא הצלחתי להירדם ,לא ישנתי כל הלילה התרגשתי כמו
שהילדים התרגשו״

“הסייעות של היום הן לא הסייעות של פעם”

הן כבר מזמן לא אחראיות רק לבשל ,לנקות ולכבס אלא יש להן חלק משמעותי ביותר בחינוך דור
העתיד שלנו .התיישבנו לשיחה עם שלוש סייעות מנוסות שסיפרו על המקצוע שהשתנה ,האחריות
שרק הולכת וגדלה ותחושת השליחות והגאווה שלא מפסיקה ללוות אותן.

ל

אחר שנים ארוכות בהן הן פעלו בעיקר מאחורי הקלעים
קולן של למעלה מ 45-אלף הסייעות ,המלוות ושומרות על
ילדי ישראל ,החל להישמע .המאבק שהן הובילו בשנים האחרונות
במטרה להביא לשמירה על זכויותיהן ושיפור תנאי העסקתן,
אותו ליוותה מקרוב ההסתדרות ,העלה בקרב הציבור הישראלי
את המודעות למלאכת הקודש שהן עושות מחד ומאידך ,גם
האיר בזרקור את הקשיים והאתגרים איתם נאלצות להסתדר מי
שלוקחות חלק משמעותי ביותר בחינוך ילדי ישראל והטיפול בהם.
בעיני רבים ,עדיין נחשב תפקיד הסייעות לנחות .פחות חשוב
ומשמעותי מהגננות למשל ,המקבלות את "אור הזרקורים" ,אך
מבט חטוף על התנהלות הגנים יוכיח מיד שממש לא כך הדבר.
סייעות הגנים ממלאות תפקיד משמעותי וחשוב .למעשה ,כשמן
כן הן ,מסייעות לגננת בפעילות השוטפת בגן .הן אלו השומרות על
ניקיון הגן והילדים ,מקפידות שיאכלו בזמן ואת האוכל המתאים
להן ,מחליפות ולמעשה מבלות עם הילדים והילדות את מרבית
שעות היום ומהוות חלק אינטגרלי מהצוות החינוכי.
כיום ,מורכב הצוות החינוכי בגני הילדים מגננת וסייעת אחת
או יותר .הגננת היא שמביאה לגן את הידע המקצועי ואמונה
על חלוקת הפעילות והמטלות בגן בינה לבין הסייעת .המקום

כוכבה כליפא

המרכזי שתפסו הסייעות בגנים מכריח אותן להביא מלבד הלב
הגדול והאוהב גם ידע מקצועי נרחב .נוסף על הטיפול השוטף הן
נדרשות להכיר את המאפיינים האישיים של הילדים ,לעקוב אחר
לצרכיהם הייחודיים,
ֿ
התפתחותם והתקדמותם להיות רגישים
ולהעניק לילדים סביבה תומכת ,חמה ולא פחות חשוב מכך
בטוחה.
עם הרחבת תחום האחריות של הסייעות עלו גם דרישות
התפקיד והכישורים הנדרשים לו .ואכן ,במהלך השנה האחרונה
ולאחר מאמצים רבים הצליחה להוביל הסתדרות המעו"ף מהפך
של ממש בלימודי הסייעות ,הן בגמולי השתלמות והן בלימודי קורס
הסייעות" .אני שמחה לבשר שקורס הסייעות הפך מסובסד בחלקו
על ידי העמותה לקדום מקצועי "שחר און" ומעתה זוכות ונהנות
הסייעות להשכלה בתחום החינוך כפי שהן ראויות ונדרשות"
מספרת עו"ד רותי לוי ,ראש חטיבת החינוך בהסתדרות המעו"ף.

“תפקידה של הסייעת הוא להעניק לילדי הגן חינוך
מקסימלי"
במשך  18שנה עבדה כוכבה כליפא כסייעת בגן ילדים והיא
מסיימת כבר עשור שני כראש תחום הסייעות בעיריית .הניסיון
המקצועי העשיר שצברה לאורך הדרך מאפשר לה להתבונן
“במבט על” על המקצוע והשינויים שהוא עבר .היא מספרת לנו
כי ״יש נשים שעדיין מבקשות להיות סייעות בגלל שזה נראה
כמו מקצוע נוח .ככה סיפרו להן .אני נתקלת בלא מעט נשים
שמחפשות את הקביעות ,החופשות ,הנוחות וכו' .אבל אנחנו לא
מוותרים ולמזלי כבר יודעים לזהות היטב מי מגיעה בשביל הנוחות
ומי בשביל השליחות והאחריות .אנחנו מבצעים מיון וקולטות רק
את הטובות ביותר .הרי אלו שנקלוט לעבודה יחנכו את ילדינו .הן
שוהות עם הילדים לפעמים יותר מההורים הביולוגיים שלהן .לכן
הן חייבות להיות מתאימות״.
״אנחנו דורשים  12שנות ,לימוד ,ניסיון עם ילדים ,מעבר אבחון
והתחייבות להשתתף בסדנת היכרות עם המקצוע ,הסדנא
מועברת על ידי יועצות חינוכיות ושם אנחנו בוחנות את התאמתן
של הסייעות לעבודה הכל כך חשובה ורגישה הזו״.
תקוה זרגוב מנהלת תחום סייעות בגני ילדים בתל אביב מכירה
גם היא בשינוי שעבר התחום “אין ספק שהיום ,תפקידה של
הסייעת הוא להעניק חינוך מקסימלי לילדי הגן ולכן המיון ,הסינון
וההכשרה הראויה הפכו כל כך חשובים ,".היא טוענת בנחרצות.
זרגוב מוסיפה כי "לאחר קליטת הסייעת לעבודה היא עוברת
הכשרה טרום תפקיד שבה היא לומדת על סדר היום בגן ,על
החומר הנלמד ,שלבים בהתפתחות הילד ,בטחון ,בטיחות ,עבודת
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צוות ועוד .יתרה מכך ,כל סייעת שמתקבלת לעבודה מחויבת
לעבור הכשרה ייחודית של  270שעות במשך שלוש שנים המהווה
תנאי לקבלת קביעות ,ולהתקדמות בשכר".
"אנחנו מחפשים את הסייעות הכי טובות ומקצועיות שאפשר
וחושבים כל הזמן איך אנחנו יכולים להמשיך ולהעצים אותן
גם ברמה המקצועית וגם ברמה האישית .אנחנו מודעים לכך
שהסייעות הן המשאב החשוב ביותר שלנו ולכן נותנים דגש לנושא
ההעצמה הנשית וההעצמה האישית של הסייעות ".היא מספרת
כי בעזרת הסתדרות המעוף והעמותות לקידום מקצועי חברתי
עוברות הסייעות פעילויות העצמה רבות שיאפשרו להן לצמוח
ולהתפתח ולנו ,החברה הישראלית ליהנות משירות מקצועי ,מסור
ומיומן ואהבה ודאגה אין סופית לדור העתיד.
״כשהמשימה שלך היא להעניק חינוך חום ואהבה לילד
אי אפשר שלא לקום בבוקר עם חיוך״
לפני  35שנה פנתה אל יפה שרעבי חברה טובה וביקשה ממנה
להחליף אותה בגן למשך יום אחד בלבד .״זו הייתה חברה טובה ,אז
אמרתי כן .הגעתי ולא ידעתי למה אני מגיעה .המפגש עם הילדים היה
מהפנט .הרגשתי כאילו גיליתי עולם קסום .כשהסתיים יום העבודה
ביקשתי לבוא גם למחרת הבנתי שמצאתי את הייעוד שלי״.
שרעבי ,יו”ר וועד הסייעות בפ”ת וחברה בוועד הארצי של הסייעות
הגיעה במקרה והתאהבה .״הגעתי לעבודה במקרה אבל נשארתי
בעקבות אידיאולוגיה .זו עבודה שמי שלא אוהבת אותה ומי שלא
מבינה את חשיבותה לעולם לא תצליח בה .אפשר להגיע למקצוע
הזה בשביל הנוחות ,אבל להיות סייעת רק בגלל החופשים? זה לא
שווה כלום .סייעת זו עבודה קשה ,עבודה עם הנשמה ,לא צריך תואר,
זה לא תלוי בהשכלה או בתעודה זה תלוי בנשמה ,בטוב הפנימי של
האדם”.
“אנחנו לוקחות קבוצת ילדים בתחילת שנה ,עובדות איתם נותנות
את הלב והנשמה ורואות מקרוב את ההתקדמות שלהם עד סוף
השנה .זה השכר האמיתי שלנו .התפקיד שלנו לסייע לגננת לבצע
את עבודתה אנחנו מקבלות הוקרה מכל הסובבים ,מההורים
ומסייעות אחרות ,וזה סיפוק עצום”.

״אחרי כל כך הרבה שנים במקצוע יש לי היום פרספקטיבה ואני
יכולה להעיד על השינויים שחלו במקצוע .הסייעות של היום הן
לא הסייעות של פעם ,היום אנחנו שותפות לכל דבר .את התכנית
הפדגוגית אמנם מובילה הגננת ,אבל אנחנו מלמדות ,משחקות,
עושות עבודות יצירה אחראיות על האוכל ועל ניקיון הגן .אנחנו
שותפות מליאות לעשייה״.
בשנים האחרונות נאבקו הסייעות לשיפור מעמדן ותנאי
העסקתם מחד ,וכן על תוספת של סייעת נוספת לכל כיתה .לדברי
שרעבי“ ,כשארנון בר דוד היה יו״ר הסתדרות המעוף הוא לקח
אותנו תחת חסותו .ההסתדרות עטפה אותנו ופעלה לשיפור תנאי
העסקתנו ולא פחות חשוב מכך להעצמתנו והכשרתנו .העמותות
לקידום מקצועי חברתי והילה קניסטר ,מנכ”לית שחר און באופן
אישי ,עודדו דחפו ופעלו להוציא אותנו להרבה השתלמויות
וקורסים״.
לאחר מאבק של שנים אישרו משרדי האוצר והחינוך הנחו
להוסיף סייעת שניה על כל  30ילדים הסייעת הנוספת עובדת
חמישה ימים בשבוע בלבד .לדברי יפה שרעבי ״ההחלטה הזו
מעוותת ובעייתית .מה קורה כשבגן יש  27ילדים ,הם עושים פחות
צרכים? הם זקוקים לפחות יחס? ומה קורה ביום שישי? הילדים לא
זקוקים לעזרה או לטיפול? דווקא היום כשכולם מבינים עד כמה
חשוב הטיפול בגיל הרך ,איזו השפעה יש לצוות על התפתחות
הילד ,צריכים להבין שצריך לכך גם משאבים ולהוסיף תקנים .אני
סומכת על יו”ר הסתדרות המעו”ף הנכנס עו”ד גיל בר טל שידע
להיאבק עבורנו ולסייע לנו .הרי המאבק שלנו הוא המאבק על
הילדים של כולנו”.

יפה שרעבי

קרן השתלמות לפקידים עובדי המינהל והשירותים

מטפסים איתכם גבוה ובאחריות!
קרן השתלמות מנהל הינה קרן ותיקה ויציבה המוכיחה :חדש במינהל  -הלוואות לעמיתים
•תשואות•טובות•לאורך•זמן
•דמי•ניהול•נמוכים•ויציבים
•שרות•אדיב•,אישי•ומהיר
•ניהול•איכותי•ומקצועי
•צוות•עובדים•מיומן•ומסור

מסלול ״בלון״:
הקרן•והריבית•יפרעו•בתשלום•אחד•בתום•תקופת•ההלוואה.

תקרת ההלוואה:
Eכנגד•כספים•נזילים••-עד••80%מערך•היתרה.
Eכנגד•כספים•שאינם•נזילים••-עד••50%מערך•היתרה.

בתנאים אטרקטיביים במיוחד

אין עלות בגין הקמת הלוואה
אין עמלת פירעון מוקדם

*אין באמור לעיל משום התחייבות למתן הלוואה ותנאיה
הינם בכפוף לקריטריונים של החברה ולהוראות הדין

אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

צלצלו03-6868000•:

רח’•אחד•העם••,9תל-אביב•••||••6525101פקס03-6868988•.

www.minhal.org

אין•באמור•כדי•להוות•תחליף•לייעוץ•/שיווק•פנסיוני•בידי•בעל•רישיון•עפ"י•דין•המתחשב•בנתונים•ובצרכים•הפרטיים•של•••••••••••••••••••••כל•אדם•.מובהר•כי•אין•במידע•על•תשואות•שהושגו•בעבר•כדי•להצביע•על•תשואות•שתושגנה•בעתיד•או•התחייבות•לתשואה•כלשהי.
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מגזין

הסכסוך בכבאות הוא מאבק כנגד הרס של מרקם
אנושי ודריסת זכויות עובדים | טור דעה.
במהלך השנה החולפת הובילה הסתדרות המעו”ף שורה של הצלחות והישגים עבור העובדים
בישראל .רגע לפני שאנחנו מקבלים בברכה את שנת תש”פ הגיע הזמן לסכם עוד שנה של עשייה
מקצועית וענפה.

ב

לוחם אש בשריפה באיזור חיפה

בהמשך) לתביעת ענק על סך עשרים ואחד מיליון ש"ח .למה?
כי הנציבות והאוצר בחרו לחסוך על אותם לוחמים .לחסוך בתשלום
של שעות כוננות ,שעות עבודה ,אוכל ,נסיעות ,אחזקת רכב ועוד.
דברים בסיסיים במקום עבודה בכלל ובכבאות בפרט ,ורובם מגיע
על פי חוק.
אחרי כל זה ,ההנהלה המכובדת של המערך מעוניינת לבטל את
האפשרות של לוחמי האש לנוח בלילות ,ובו בעת להפוך אותנו
למאבטחים של התחנות .כן ,כן .לחברת אבטחה .הרי מי אם לא כבאי
'יפטרל' בלילות סביב התחנה ,אחרי שהיה ער  18שעות או  20שעות,
יצא לכיבוי שריפות ,חילוצים ,תאונות וכו'? על הדרך גם ינהגו לוחמי
האש ברכבי משא כבד לאחר כמעט יממה שלמה ללא שינה ,ויסכנו
את עצמם ואת הציבור .אגב ,בניגוד לתקנות התעבורה .ושוב ,זה רק
על קצה המזלג.
במהלך שש השנים האחרונות התפטרו עשרות כבאים מעבודתם
 דבר אשר לא היה כמותו מעולם במערך הכבאות .מרביתם עזבואת העבודה במהלך שלוש השנים האחרונות .האם זו מקריות? נציין
שאלו בדיוק אותן שנים בה התחלפה ההנהלה.
מה שקורה בפועל היום זה שהנהלת הכבאות משחיתה במו
ידיה את ההון האנושי בתחנות הכבאות וההצלה בישראל ובמערך
בכלל ,מתנכלת לעובדים בכל הדרגים ,מנסה להכשיל במקום
לקדם ,עוברת על חוקי עבודה ואינה מכבדת הסכמים .אותה הנהלה
מקדמת ומתעדפת מקורבים ויוצאי צבא ומשטרה ,ומצמצמת את
האופק הקידומי של העובדים שצמחו במערך ויתרה מכך ,פוגעת
ברמה המקצועית תוך מינוי אנשים חסרי כל ניסיון בכבאות.
ואחרי כל זה ,מה אנחנו נגיד? אלו שמסכנים את חייהם ובריאותם,
אלו שאוהבים ומעריכים את עבודתם .זכותו של הציבור לדעת,
וזכותנו להשמיע את קולנו! זהו לא עוד סכסוך של ועד בגוף ציבורי.
זהו הרס של מרקם אנושי ודריסת זכויות עובדים במדינת ישראל.
שתפו ,תשאלו ,תתמכו.
ולמרות הכל ,נמשיך לתת שירות ,להציל חיים ורכוש!

*הכתבה באדיבות אתר החדשות דבר העובדים בארץ ישראל www.davar1.co.il

צילום :דוברות כב"ה בני ברק

שנתיים האחרונות מנהלים לוחמי האש מאבק כנגד הפגיעה
בתנאי עבודתם וביחסי העבודה במערך הכבאות .במאמר זה
נשתף את הציבור במספר עובדות ,שרובו כנראה לא מודע אליהן ,על
המציאות עמה מתמודדים לוחמי האש בישראל.
לוחם אש בישראל מבלה שליש מחייו בעבודה (⅓!) ,וכנראה שגם
יותר .לוחם אש נמצא בעבודה  24שעות ,וב 48-השעות שלאחר מכן
חוזר לביתו ,שם הוא נמצא בכוננות ,ולעיתים מוקפץ לשריפות או
עיבוי התחנות בכוח אדם.
במהלך המשמרות מסכנים לוחמי האש את חייהם ובריאותם כדרך
קבע .נכון ,יש גם שעות שאין קריאות או אימונים או טיפול לרכבים
או הדרכות .בחלון הזמנים הזה אנו מכינים אוכל למשמרת מנקים
את התחנה ,נותנים סיורים ושירות לכל אזרח שמגיע לתחנה (גם
אם זה ללא תיאום) ,צובעים ומטפחים את שטח התחנה ועוד .בנוסף,
מתקלחים ומתפנים כאחד האדם ,וגם נחים או ישנים בלילה ,אך בו
בעת ,עדיין נותנים שירות לאזרח .מערך הכבאות של ישראל מורכב
מאנשים המסורים לעבודתם ,ואין אפילו ספק קטן בנכונותם לבצע
את המשימות ולהיות חלק מגוף האמון על הצלת חיים ורכוש.
עד השרפה בכרמל התנהל מערך הכבאות תחת רשויות מקומיות
שונות ,התנהלות שיצרה מצב של חוסר אחידות בציוד ,אמצעים
וכוח אדם ,וכן פערים ברמה הניהולית מערכתית .לאחר הרפורמה
נוצרו מחוזות אחידים שפועלים בשיתוף פעולה ,התחיל גיוס של
כוח אדם חדש דרך נציבות שירות המדינה ,והגיע תקציב מנופח
שאפשר רכישת ציוד ורכבים .עד כאן הכל התנהל בצורה ששיפרה
את המערך ,ואם היו חילוקי דעות ידענו להגיע לפשרות ,גם במחיר
של וויתור על זכויות .הכל למען המטרה  -הצלת חיים ורכוש.
עד כאן הכל ברור ומובן .אז על מה הדיון? הידעת שלוחם אש אינו
מקבל אוכל במהלך המשמרת ,וגם לא פיצוי בשכר על כך? נכון,
ככה התקבלנו לעבודה .האם זה צודק או הוגן? לא .לכן ועד העובדים
אשר מייצג אותנו על פי חוק הגיע להסכם עם האוצר ונציגי המערך
בדבר תשלום על ארוחות (שעליו היה צריך גם להתפשר) ,אך בחלוף
שנתיים מחתימת ההסכם ,טרם שולמו הכספים ללוחמים .ודיברנו
על הוגנות…
וזהו רק קצה המזלג .כספי רווחה שמגיעים לנו על פי חוק משמשים
ככלי לניגוח בוועד ובעובדים כמדי שנה מצד ההנהלה .מסתמן
שבעקבות זאת ,גם השנה לא נקבל שי לחג .אבל מה האבסורד?
שזה לא עניין של כסף ותקציבים ,זהו עונש קולקטיבי לעובדי המערך.
בזמן שנציבות הכבאות מבזבזת כחצי מיליון שקלים לכתיבת 'רוח
לכבאות' ועוד כ 2.5-מיליון שקלים על רכבי יוקרה חדשים למפקדי
המחוזות ,זו מצידה טרם מצאה לנכון לתת לעובדים את מה שמגיע
להם על פי חוק .אתם בטח שואלים  -למה? גם אנחנו.
בימים אלו יצאו עשרות לוחמי אש (אליהם יצטרפו עוד מאות
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קרנות ברירת המחדל  -דרכנו לאן?
במקום להתמודד עם הבעיות האמתיות שגרמו לשחיקה בדמי הפנסיה בחרה רשות שוק ההון
לצאת למכרז קרנות ברירת מחדל .ניר סוסי ,מנהל תחום מעסיקים בחברת הביטוח מגדל עם כל
הפרטים שמאחורי המכרז ואיך אתם עדיין יכולים להציל את הפנסיה שלכם.
הוותיקות ומכרה את הקרנות החדשות
לגופים פרטיים כגון חברות ביטוח
ובתי השקעות .תהליך זה לווה כמובן
בהרעת תנאי הפנסיה של העובדים
והביא לירידה של עשרות אחוזים
בפנסיה הצפויה שנגרמה.
הפנסיה בישראל קטנה מכמה סיבות
עיקריות:
א .הגידול בתוחלת החיים  -תוחלת
החיים לאחר גיל הפרישה גדלה
בצורה משמעותית ואתה גם איכות
החיים בגיל הזה מה שכמובן גרם
להפחתת הפנסיה.

ניר סיסו

ב

עתיד הקרוב תהפוך הפנסיה
במדינת ישראל לנמוכה במיוחד.
כמה נמוכה? בואו נאמר שמרבית
העובדים במדינת ישראל יאלצו לרדת
ברמת החיים בצורה משמעותית מאוד
בגיל הפרישה גם אם חסכו לפנסיה
כל חיי העבודה שלהם .אז מה בעצם
השתנה? במשך שנים ארוכות הובילה
ההסתדרות הכללית את הפנסיה
לעובדים במדינת ישראל .כל עוד
מרבית העובדים היו מבוטחים בקרנות
שבשליטת ההסתדרות הכללית ,נהנו
העובדים מתנאים מצוינים שהבטיחו
פנסיות שמאפשרות לאדם העובד
מחייה בכבוד בגיל הפרישה.
בתהליך שנמשך מס’ שנים ניתקה
המדינה את הזיקה בין קרנות הפנסיה
לבין ההסתדרות .בשיאו של התהליך
הלאימה המדינה את קרנות הפנסיה

ב .משיכת כספי הפיצויים בקרנות
הפנסיה החדשות  -ניתן למשוך
פיצויי פיטורין באת עזיבת עבודה
וזאת בניגוד לקרנות הוותיקות
שבהם משיכת כספי הפיצויים
גרמה לאיבוד הזכאות לפנסיה.
משיכה כזאת יכולה להקטין את
הפנסיה בקרוב ל.40%-
ג .הפחתת האג”ח הממשלתי המיועד
במשך שנים נהנו עמיתי קרנות
הפנסיה הוותיקות מהבטחת
תשואה גבוהה על כספי הפנסיה
 93%מ  5.57%בקרנות הוותיקות
 70%תשואה של  % 4.6בקרנות
החדשות שנפתחו ב 3.74 30% 95
בקרנות החדשות ב .2004
המטרה הייתה להעביר את הכספים
לשוק ההון ,מתוך מטרה לשכלל
את שוק ההון ,שסבל ממבנה ריכוזי
כתוצאה מכך שמרבית כספי הפנסיה
הועברו לרכישת אג”ח ממשלתי מיועד.
התוצאה הייתה הפחתה של עשרות
אחוזים בפנסיה של כולנו.
במסגרת הניסיונות להגדיל ,ככל
הניתן ,את הפנסיה הצפויה של
העובדים במדינת ישראל ובמיוחד של

העובדים הבלתי מאוגדים בעלי השכר
הנמוך ,החליטה רשות שוק ההון לפעול
לטובת הפחתת דמי הניהול של אותם
עובדים וזאת על מנת להגדיל ככל
הניתן את הפנסיה העתידית.
הדרך להפחתת דמי הניהול הייתה
לקיים מכרז לבחירת קרנות ברירת
מחדל לעובדים הבלתי מאוגדים
ובמכרז הזה הפרמטר היחיד שיקבע
יהיה דמי הניהול (מחיר).
רשות שוק ההון ,השאירה את
האופציה לארגון העובדים ו/או
למעסיק ,לקבוע בעצמם את ברירות
המחדל של הארגונים המאוגדים,
באמצעות ביצוע מכרז ברירת מחדל.
אולם ,תנאי הסף שקבעה הרשות
לקיום מכרז שכזה ,היו כאלו שברוב
המקרים התוצאה הייתה מובילה
לאותן הקרנות שנבחרו במכרז ברירת
המחדל הלאומית של הרשות .מהסיבה
הזו כמעט ולא התקיימו מכרזי ברירת
מחדל לבחירת קרן פנסיה על ידי ארגון
עובדים ו/או מעסיק.
אלא שבחירת קרן פנסיה רק על סמך
המחיר שקולה לרכישת דירה רק על
סמך המחיר .אם להמשיך באנלוגיה
על הדירה הרי שנשאלת השאלה
האם המחיר לבדו הוא שקובע? האם
אין חשיבות גם גודל הדירה הנרכשת
ולהתאמתה לצרכיו של הרוכש? למצב
הדירה? האם לא מעניין אתכם מי בונה
את הדירה? האם הייתם קונה דירה
מקבלן שאינכם יודעים האם מצבו
הפיננסי יציב?
אדם שמצטרף לקרן פנסיה רוכש
למעשה מוצר שילווה אותו כל ימי
חייו ,ולאחר מותו ,יעבור וישמש את
היקרים לו .נסו לחשוב על רכישת מוצר
שהשקעתם בו מאות אלפי ואף מיליוני
שקלים והוא אמור לשרת אתכם במשך

 40שנה .לא תרצו לדעת ממי קניתם
אותו או מה החוסן שלו? האם העובדה
שהאדם שמוכל לך את המוצר עומד
להימכר בעצמו לא רלוונטית לעניין?
בוודאי שכן! חלקכם אולי לא יודע את
זה ,אבל שתיים מתוך ארבעת הקרנות
שנבחרו ,נמצאות בבעלות של בתי
השקעות שעומדים למכירה ואחת מהן
כמעט נמכרה לחברה סינית.
בכל הנוגע לפנסיה ,חשוב לתת
את הדעת על פרמטרים נוספים
למעט המחיר כגון :תשואה דמוגרפית
שמושפעת ממשתנים כגון גודל הקרן
והרכב האוכלוסייה ,תשואה לאורך זמן,
חוסן הקרן (החברה המנהלת ) והשרות
שהיא מאפשרת.
קרן פנסיה מקיפה היא ביטוח הדדי,
המעניק כיסוי למקרה של נכות ,פנסיית
שארים למקרה מוות שיכולה להגיע
לשכרו המלא של האדם וכמובן פנסיה
מגיל הפרישה לאדם ולאחר מותו לבן/
בת זוגו.
כדי להבין כיצד המצב הנ”ל משפיע
על העובדים המבוטחים צריך להבין
מה היא בכלל קרן ברירת מחדל :קרן
ברירת מחדל הינה קרן פנסיה שבה
יבוטח עובד שלא בחר אקטיבית קרן
אחרת .כיום לכל עובד שמורה הזכות
לבחור כל קרן פנסיה ו/או מוצר פנסיוני
שיבחר .אולם ,ההצטרפות לקרן
מחייבת קבלת יעוץ פנסיוני על ידי בעל
רישיון ו/או בחירה אקטיבית של עובד
ומילוי טופס הצטרפות .עובד שלא בחר,
יצורף אוטומטית לקרן ברירת המחדל.
עד קיום המכרז ,נבחרו קרנות ברירת
מחדל (במיוחד לארגונים המאוגדים)
בתהליך מקצועי שכלל בחינה של
מפרט שרות ,מסלולים ,חוסן אקטוארי
ודמוגרפי ,תשואות ,חברה מנהלת
וכמובן מחיר זול במוצר .במצב החדש,
ניתן למצוא עובדים קיימים שמבוטחים
בקרן פנסיה טובה ויציבה בדמי ניהול
נמוכים שנבחרה על ידי ארגון העובדים
ומחויבת למפרט שרות ולמחיר נמוך.
לצידם ,ישנם עובדים חדשים ,באותו

הארגון ,המצורפים אוטומטית לקרן
פנסיה קטנה ,אשר נבחרה כאחת
מקרנות ברירת המחדל המחויבת
כאמור אך ורק למחיר.
האבסורד הוא שבחלק מהמקרים,
אותם עובדים ,משלמים דמי ניהול
גבוהים יותר מאשר העובדים הוותיקים
המבוטחים בקרן שנבחרה על ידי ארגון
העובדים .החמור הוא שאנחנו מדברים
בעיקר על עובדים בעלי שכר נמוך
ותחלופה גבוהה.
כתוצאה מכך ,ישנו חשש אמיתי כי
נהירת האוכלוסיות החלשות לקרנות
הללו תפגע דווקא בעובדים החלשים
לאורך זמן וזאת מכיוון שאוכלוסייה
זו מתאפיינת באחוז תביעות לנכות
ושארים גבוה יותר ובמשך זמן עבודה
נמוך יותר ,דבר בעייתי כאשר אנו
מדברים על ביטוח הדדי שקיים בקרנות
הפנסיה.

כשאנחנו מדברים על קרן פנסיה
אשר מנהלת זכויות של מאות אלפי
מבוטחים ,שביניהם ישנם עובדים בעלי
שכר גבוה ועובדי צווארון לבן ובמקביל
גם אוכלוסיות חלשות יותר ,הדמוגרפיה
של הקרן תושפע פחות מקרן קטנה
שלה חשיפה גבוהה יותר לדמוגרפיה.
לצורך צמצום החשיפה והבעיה,
ההסתדרות שמלווה את ועדי העובדים,
צריכה להמשיך לפעול לצורך בחירת
קרנות פנסיה לטובת העובדים במדינת
ישראל .מעורבות ההסתדרות בבחירת
קרנות הפנסיה של העובדים מהווה
ביטחון לפנסיה טובה וראויה יותר של
העובדים במדינת ישראל.
כהערת מחבר ,הבעיה העיקרית של
העובדים הבלתי מאוגדים (החלשים),
נובעת מזה שכבלתי מאוגדים הוותק
הממוצע שלהם בעבודה מאוד נמוך.
חלקה של אוכלוסייה זאת ,שפונה
לקרנות לקרנות המחדל הנבחרות
מושכת מחוסר מודעות ,בעת עזיבת
עבודה גם את כספי הפיצויים וגם את
כספי התגמולים ולמעשה מגיעה לגיל
פרישה ללא פנסיה בכלל!
נכון יותר להשקיע בחינוך לחיסכון
ו/או בחקיקה שתמנע משיכת כספי
פנסיה.
לעובד עצמו ולבני משפחתו אני מציע,
בעת ההצטרפות לקרן הפנסיה ,לבחור
עם דגש על שיקולים נוספים (לאו
דווקא מחיר) כגון :שירות ,דמוגרפיה של
הקרן ,חברה מנהלת ,מוניטין ולא פחות
חשוב ,ניסיון בעבודה אל מול האיגודים
המקצועיים בהסתדרות.
לסיום ,חשוב מאוד ,בעת הצטרפות
לקרן פנסיה ,לבקש פגישה עם
משווק פנסיוני לצורך התאמת מסלול
הפנסיה למצבו האישי והמשפחתי של
העובד דבר אשר יכול להשפיע על
גובה הפנסיה העתידית והן על הכיסוי
הביטוחי של העובד ומשפחתו.

משפטי

מעו"ף
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כתב :עו"ד יובל ברוק.
הכותב הינו בעלים
של משרד עורכי
דין המתמחה ביחסי
עבודה ובייצוג עובדים.

עו"ד יובל ברוק ,המתמחה ביחסי עבודה ובייצוג עובדים כותב על חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה -
החוק האוסר על אפליית עובדים וגם קובע כי הם זכאים לפיצויים היה וסבלו מכך

ה

איסור החל על מעסיק להפלות בין עובדים או בין
דורשי עבודה מחמת מוצא ,גזע לאום וכיוב' ,מוסדר
בסעיף  2לחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה ,התשמ"ח -
( 1988להלן  -החוק),
סעיף (6א) לחוק אוסר על מעסיק לפגוע בעובד אשר
הגיש תלונה או תביעה בשל הפלייתו מחמת העילות
הקבועות בחוק.
בסעיף  9לחוק נקבע ,כי במסגרת תביעה שהוגשה על
ידי עובד כנגד מעסיק עקב אפליה ,יהיה מוטל על המעסיק
הנטל להוכיח שהוא לא הפלה את העובד ,אם העובד עמד
בתנאים הנדרשים על ידי המעסיק לצורך מילוי תפקידו,
או שהעובד הוכיח שלא נפל כל פגם בהתנהגותו במקום
העבודה ,אשר הצדיק את הפגיעה בתנאי העבודה או
הפיטורים.
לדוגמה ,דורש עבודה אשר הגיש תביעה כנגד מעסיק
בשל הפרת האיסור להפליה מחמת גזע ,לאום ,ארץ מוצא
וכיוב' ,נדרש להוכיח ,כי הוא עמד בתנאים שקבע המעסיק
לצורך קבלה לעבודה ,או שמתקיימים לגביו הכישורים
הנדרשים לאיוש המשרה .ככל שדורש העבודה יוכיח את
אחד התנאים הנ"ל ,יידרש המעסיק להוכיח ולשכנע את
בית הדין שהוא לא הפלה את דורש העבודה לנוכח גזעו,
הלאום שלו ,ארץ מוצאו וכיוב'.
בסעיף  10לחוק נקבע ,בין היתר ,כי לבית הדין נתונה
הסמכות לפסוק לזכות עובד פיצויים אף אם לא נגרם נזק
של ממון ,בהתאם לשיקול דעתו ,וכן ליתן צו מניעה או צו
עשה ,אם ראה בית הדין שהענקת פיצויים בלבד לא תהא
צודקת.
כך קרה למשל בעניין מלכה ,שם קיבל בית הדין האזורי
לעבודה תביעה שהוגשה על ידי דורש עבודה אשר טען
להפליה על רקע מוצאו בעת ניסיונו להתקבל למקום
העבודה.
באותו מקרה ,דן בית הדין בתביעה שהגיש פרמדיק

אשר ניסה להתקבל לעבוד בתעשייה האווירית .בפנייתו
הראשונה לקבלה לעבודה ,הזדהה מר מלכה בשמו
האמיתי .לאחר שלא קיבל כל תגובה לפנייתו ,פנה מר
מלכה לגורם בארגון ,אשר מסר לו ,כי המשרה איננה
רלוונטית .לאחר כחודשיים ,פנה מר מלכה בשנית לקבלה
לעבודה בארגון ,כאשר הפעם ,שינה את שם משפחתו.
בסמוך לאחר פנייה זו ,הוזמן מר מלכה לראיון עבודה.
במהלך שיחת התיאום עימו ,התבקש מר מלכה למסור
רשימת ממליצים  -אז ,חשף את שמו האמיתי.
בית הדין אמנם התרשם כי התעשייה האווירית איננה
מנהיגה מדיניות כוללת של קבלה לעבודה בהתאם למוצא,
אולם בעניינו של מר מלכה ,נקבע ,כי התעשייה האווירית
לא הוכיחה שמוצאו לא היווה שיקול לאי זימונו לראיון
עבודה .לנוכח הפלייתו של מר מלכה ,התעשייה האווירית
חויבה לשלם לו פיצוי בסך של  ,₪ 50,000לאחר שנקבע,
כי הוא הופלה מחמת מוצאו ,בניגוד להוראות סעיף  2לחוק
שוויון ההזדמנויות בעבודה.
מקרה נוסף בו פסק בית הדין פיצוי לעובדים שהופלו
לרעה על רקע מוצאם ,נדון בפסק הדין שניתן בעניין שי.
בעניין זה ,נדונו במאוחד תביעתם של שישה עשר קייסים
ורבנים בני הקהילה האתיופית ,אשר הופלו לרעה על ידי
המועצות הדתיות והמדינה בכל הקשור לתנאי עבודתם
וקידומם בעבודה .בית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע
פסק ,כי בהשוואה ליחס ולתנאים שזכו לקבל רבני שכונות,
שאינם בני הקהילה האתיופית ,התובעים הופלו לרעה
בדרך קבלתם לעבודה ,בתנאי העבודה וביחס הכללי
שניתן להם מהמעסיקות .לפיכך ,בית הדין פסק פיצוי
כספי בסך של  ₪ 50,000לטובת כל אחד מהתובעים,
וזאת ,כפיצוי בגין הפלייתם בניגוד להוראות סעיף  2לחוק
שוויון הזדמנויות בעבודה (על פסק הדין הוגש ערעור ,אשר
ממתין להכרעת בית הדין הארצי לעבודה).
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משפטי

יש שופטים בבית הדין למשמעת של עובדי
הרשויות המקומיות!
מה היה דינו של עובד שנתפס רגע לפני שהצליח להוציא לפועל את תכניתו ,האם סכסוך העבודה בין
המנהל לעובד שהוא תובע השפיע על גזר הדין ולמה בית הדין למשמעת התחשב בעובד שהורשע על
ידו? קיבצנו עבורכם  3פסקי דין מאולמו של בית הדין למשמעת של עובדי הרשויות המקומיות.

ב

חודש יוני האחרון דן בית הדין
למשמעת בתביעה שהוגשה כנגד
עובד שביצע עבירות של ניסיון קבלת דבר
מה במרמה בנסיבות מחמירות ועבירת
זיוף .המשטרה עצרה את העובד מבעוד
מועד ומבלי שהצליח להוציא לפועל את
תכניתו והוא הורשע במסגרת עסקת טיעון.
אלא שלטענת הרשות ,מדובר בעבירה
פלילית חמורה הפוגעת בתדמיתה .יתרה
מכך ,העובדה שהעובד לא הביע חרטה
או לקח אחריות על מעשיו צריכה לעמוד
לו לרועץ .לכן ,סבורה הרשות כי פיטוריו
והרחקתו מהשירות הציבורי יביאו להשגת
הרתעה הולמת בקרב כלל העובדים וכי
על בית הדין להימנע ממתן משקל מכריע
לנסיבותיו האישיות ,יהיו אשר יהיו.
העובד מצדו ,ביקש לקבל הזדמנות
נוספת .לטענתו ,יש להתחשב במצבו
הכלכלי והנפשי היות והם הובילו למעשיו.
השמירה על שגרת היום ,ועל מקום
עבודתו הם שמאפשרים לו להתמודד עם
מצבו המיוחד .בנוסף ,הוא שב וחזר על
כך שבסופו של דבר תכניתו לא יצאה אל
הפועל .את דבריו הוא גיבה בעדים מטעמו
שתיארו ושיבחו את מסירותו לעבודה.
לצערו של הנאשם ,טענותיו לא סייעו לו.
ביה"ד שקל את מסירותו של העובד ואת
חריצותו ,אולם הבהיר כי מדובר בעובד
בעל תפקיד ניהולי ,אשר עשה שימוש
לרעה בסמכותו ופגע פגיעה חמורה
בתדמיתה של הרשות .בי"ד הבהיר כי
הרשעה פלילית של עובד רשות מקומית
פוגעת בתדמית השירות הציבורי ובאמון
הציבור ולכן ,יש להטיל אמצעי משמעת
הולם אשר יגן על תדמית הרשות וירתיע
עובדים נוספים.
לאור כל אלו ,החליט בית הדין להשית על
העובד אמצעי משמעת של נזיפה חמורה;
פיטורים לאלתר ,תוך שמירה על זכויותיו
הסוציאליות; וכן קבלת מענק פרישה
(בנוסף לקצבת פרישה) .במידה ואינו זכאי
לכך ,אזי מענק הסתגלות בגובה של ששה
חודשי עבודה.

מקרה נוסף שנידון בחודש אפריל
הייתה תביעה שהוגשה כנגד עובד
שהואשם בהתנהגות שאינה הוגנת
והתנהגות שאינה הולמת ופוגעת
בתדמית הרשות .לכל אורך התביעה
תיארו מעסיקיו של העובד מגוון רחב
של עבירות משמעת ,החל מדיווחים
כוזבים ,איחורים ,אי ציות להוראות
הממונה עליו ,ואף דיווחי הוצאות רכב
כוזבים והעברת כרטיס הנוכחות של
העובד לעובד אחר.

העובד הגיב בביטול לטענות .הוא
ציין כי אינו מסכים עם הכרעת הדין
ואינו מודה במיוחס לו .למרות זאת הוא
הורשע בביצוע דיווחים כוזבים והורשע
גם בהפרת הוראות הממונה עליו .הוא
זוכה מהאישום שעניינו העברת כרטיס
הנוכחות שלו לאחר מחמת הספק
ומטעמים של אכיפה בררנית ,וכן זוכה
מהאישומים הנוגעים לאיחורים ,זיכוי
מחמת עבירה קלת ערך.
ביה"ד הקשיב לטיעוני שני הצדדים
ואף הביא במסגרת שיקוליו את
נסיבותיו האישיות של העובד .בין
היתר ציין העובד שמצבו הבריאותי
אינו מאפשר לו לחזור לעבודתו ,גילו
המתקדם המתקרב לגיל פרישה וזיכויו
ממספר אישומים .לאור שקלול כלל
הנסיבות החליט בית הדין למשמעת
לנקוט באמצעי של נזיפה והורה על
פרישתו של העובד ממקום עבודתו,
תוך שחייב את מקום העבודה בשמירה
על זכויותיו הסוציאליות.

בחודש אפריל הוגשה לבית הדין
למשמעת תביעה כנגד עובד ותיק
בגין התנהגות שאינה הולמת.
מעסיקיו טענו כי העובד הסתיר מהם
מידע חיוני ,סירב להיבדק אצל רופא
תעסוקתי ,תקף את הממונה עליו ואף
הקליט הקלטות סתר .אלא שברקע
טענות המעסיקים חשוב לספר כי
העובד והממונה עליו היו מסוכסכים
מזה מספר שנים וההתקשרות ביניהם
נעשית בכתב בלבד.
הרשות טענה כי התביעה הוגשה
כדין והיא הוכחה מעל לכל ספק סביר
לאורך כל הדרך .את טענות ההגנה
היא ביטלה בטענה כי זו כלל לא הוכחה
במהלך הדיונים.
העובד כמובן כפר בהאשמות
שמיוחסות לו .הוא עמד על כך כי לא
נפל רבב בהתנהגותו וטען להגנה מן
הצדק .בנימוקיו ,טען העובד כי הוא
סובל מרדיפה והתעמרות בו ע"י מנהלו
המסוכסך עמו מזה מספר שנים.
ביה"ד קבע כי במספר אישומים
הרשות לא הצליחה להוכיח את יסודות
העבירה .באשר לאישומים האחרים,
ביה"ד השתכנע כי בנסיבות העניין לא
ניתן היה לנתק את הסכסוך ששרר בין
העובד לממונה שלו מכלל העבירות
שיוחסו לו .ביה"ד ציין כהערה כי לא
ניתן להוציא מכלל אפשרות שהחלטתו,
בנסיבות אחרות ,הייתה שונה לו כל
אחת מהעבירות המיוחסות לעובד
הייתה מתבצעת במנותק מהסכסוך
בינו לבין מנהלו.
לאור זאת ,הורה בית הדין על סגירת
התביעה ללא הרשעה ואילו באשר
לאישומים בהם הרשות לא הצליחה
להוכיח את יסודות העבירה ,החליט בית
הדין לזכות את העובד מחמת הספק.
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עו”ד יעל שילוני עושה
לכם סדר
קרה לכם שקיבלתם מכתב שימוע בגין חריגת
שכר ולא הבנתם איך ייתכן שרכיב שכר שניתן
לכם על ידי המעסיק באופן חוקי פשוט נלקח
מכם? עו”ד יעל שילוני המתמחה בטיפול
בנושא מזה עשרים שנה עם כל התשובות לכל
השאלות  -ויש לה גם לא מעט בשורות טובות.
"הממונה על השכר שוקל להפעיל לגבי ההסדרים המפורטים במכתב,
את סמכויותיו על פי חוק יסודות התקציב ,לרבות מתן הוראה למעסיק
לתבוע השבת סכומים אשר שולמו על פי הסדרים אלו".

ב

מילים אלו נפתחו אלפי מכתבי שימועים ,בגין חריגות
שכר לכאורה אשר נשלחו לעובדים ולמעסיקים בשלטון
המקומי ,באוניברסיטאות ,בחברות עירוניות ,ובגופים מתוקצבים
נוספים .אם קיבלתם מכתב שכזה בוודאי שאלתם את עצמכם
מדוע רכיב שניתן לי ע”י המעסיק איננו חוקי? מדוע שיפסיקו
אותו? מה פתאום שיתבעו השבה בגינו? אלא שאלפי עובדים
עוברים תהליכים שכאלו ,המכונים “שימועים בגין חריגות שכר
לכאורה’”.
בחוק התקציב לשנת  1982נכנס לראשונה סעיף שקבע כי
גופים מתוקצבים נדרשים לקבוע את תנאי ההשתכרות של
עובדיהם בהתאמה לנהוג בשירות המדינה .עיריות ,מועצות
מקומיות ,אוניברסיטאות וגופים רבים נוספים מוגדרים כ”גופים
מתוקצבים” .ניתנה אפשרות לבקש אישור משר האוצר לסטייה
שכזו .בשנת  1985העיקרון הזה קובע בסעיף  29לחוק יסודות
התקציב (חוק שהוא קבוע ולא חוק תקציב שמיועד לשנת כספים
אחת) .בשנות התשעים המדינה הוסיפה סעיף חקיקה שהחריג
את נושא ‘חריגות השכר’ מדיני החוזים הרגילים ,מה שייצר תחום
משפטי ייחודי ,שמתעצב במיוחד בשני העשורים האחרונים.
השאלה הראשונה שנשאלת ,היא מה זה “הנהוג בשירות
המדינה”? איך יודעים מה נהוג בשירות המדינה?
התשובה לכך ,במקרים מסוימים פשוטה  -למשל ,בנושא
אחזקת רכב יש כללים שמפורסמים על ידי החשב הכללי
ומתעדכנים מעת לעת .אך ישנם תחומים בהם הנושא יותר
מורכב ,למשל כשמדובר בתוספות אחוזיות לשכר ,בשבוע
עבודה מקוצר ,או בהטבות אחרות.
בתחום החוזים האישיים לבד יש יותר מ 90-מודלים של חוזים
אישיים שונים שכולם קיימים בשירות המדינה .באשר לתוספות
אחוזיות ,על פי רוב הן מנוסחות באופן צר שמזכה רק בעלי
תפקיד מאוד מסוימים באותן תוספות ,ולא בהכרח ניתן להחיל
אותן במישרין על עובדים בתפקידים מקבילים בגופים שחוק
יסודות התקציב חל עליהם .אפילו כשפונים לשאלה פשוטה,
לכאורה ,כמו זכאות לדרגת פרישה  -במצבים מסוימים הממונה
על השכר קבע כי השכר של העובדים הרלוונטיים “גבוה מאוד”,
ולכן אין להחיל עליהם את ההסדרים שקבועים בשירות המדינה,
אלא רק להפחית להם את הרכיבים שביצע בגינם שימוע.
בכל מקרה ,הממונה על השכר בוחן את הטענה ומחליט
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הכותבת הינה בעלים
של משרד עורכי
דין המתמחה ביחסי
עבודה ובייצוג עובדים.

אם הוא מאשר את הרכיב .קושי שקיים הוא מכך שהתשובה
לשאלות אלו לא נדונה באופן מספק בפסיקה .התחושה של
מי שפועלים מטעם ההסתדרות בנושא זה היא שפעמים רבות
הרציונל שמנחה את הממונה על השכר הוא לא בהכרח ‘השוואה’
או ‘התאמה’ למקובל בשירות המדינה ,אלא אינטרסים אחרים
ובעיקר חיסכון תקציבי.ישנם מצבים בהם מה שנהוג בשירות המדינה לא רלוונטי מאחר
שהממונה על השכר אישר הסכם שונה .כזה הוא המצב המשפטי
ביחס לנושא ה’כוננויות’ בשלטון המקומי .חוקת העבודה לעובדי
הרשויות המקומיות אושרה על ידי הממונה על השכר בשנת
 .1999הממונה על השכר ניסה לחייב את עובדי השלטון המקומי
לקבל כוננויות בהתאם למקובל במדינה (למשל  -להגביל את
כמות הכוננויות) .בית הדין הארצי דחה את עמדת הממונה על
השכר בנושא זה וקבע שחוקת העבודה קובעת הסדר שונה
מהתקשי”ר (תקנות שירות עובדי המדינה) ,וזהו ההסדר שחל.
הימנעות משימוע  -לא פחות חשוב מטיפול בשימוע.
שימועים רבים הם גילגול של תביעה שמגיש עובד .עובד סבור
שמגיע לו רכיב שכר כלשהו ,ומגיש תביעה .המעסיק ‘מגייס’
לאירוע את הממונה על השכר שמסייע במציאת חריגות שכר.
מצב זה אינו תקין לדעתי ,מאחר שזכות הגישה לערכאות ,שהיא
זכות חוקתית וגם זכות השוויון נפגעות .למעשה ,הממונה על
השכר מייצר הרתעה כנגד ליבון מחלוקות בבית הדין לעבודה.
ההמלצה הפרקטית ,היא לבדוק חזור ובדוק ,לפני הגשת
תביעה אצל גורמים שבקיאים בנושאים אלו ,שתנאי ההשתכרות
האחרים תקינים .ההמלצה הזו חלה גם על תביעת זכויות
פרישה ,וגם על זכויות שכר .חוק יסודות התקציב חל גם על
גימלאים ,ושימועים מבוצעים לגימלאים ,ובמספר מקרים גם
בוצעו לשארים של עובדים שנפטרו!
אחת השאלות שאני נשאלת היא איך אפשר לקחת רכיב
שקיבלתי לפני עשרים שנה .במילה אחת  -אפשר! כל חודש
שעובד מקבל רכיב שכר שגוי ,הוא חודש בו העובד מקבל חריגת
שכר .במילים אחרות ,החודש הזה לא התיישן .יותר מזה ,יש
פסיקה שקובעת שההתיישנות מתחילה רק במועד שהממונה על
השכר החל לבדוק את הנושא .זו פסיקה מאוד קיצונית ,שלטעמי
דורשת בחינה חוזרת בבתי הדין וקביעת כללים סבירים יותר .לא
ייתכן שהמדינה עצמה תטען להתיישנות למול עובדיה (כמעסיק)
ושלעובד שכיר של רשות מקומית או בנק או אוניברסיטה לא
תעמוד הוודאות הזו.
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ספרים רבותיי ,ספרים!
זאת יכולה להיות המתנה המושלמת לחגים או סתם דרך לבלות בהם בנעימים .קבלו את הספרים
החדשים של הוצאת עם עובד ,במחירים מיוחדים עבור קוראי ביטאון הסתדרות המעו"ף.

זהירות!
המוצרים מתכווצים

עו"ד ירון לוינסון
הינו מנכ"ל רשות
ההסתדרות לצרכנות

מה עושות החברות הגדולות כשהן רוצות למקסם רווחים מבלי להעלות מחירים ולמה עלינו
הצרכנים לשים לב כדי לא לאפשר להן להגדיל רווחים על חשבוננו? עו"ד ירון לוינסון,
מנכ"ל רשות ההסתדרות לצרכנות עושה לכם סדר.

"ה

מחאה החברתית" שהסעירה את המדינה בשנת
 2011ואשר פרצה בעקבות העלייה החדה ביוקר
המחייה בישראל הקשתה על החברות הגדולות להעלות
מחירים באופן ישיר .הביקורת הציבורית שגררה המחאה
חייבה את אותן חברות לשנות טקטיקה ובמקום העלאה ישירה
של המחיר החלו החברות לצמצם את תכולת מוצריהן תוך
שמירה על מחיר אחיד .כך למעשה ,אותן חברות לא "העלו
מחירים" אך השכילו להגדיל את רווחיהן.
לצרכן קיים קושי להשוות בין מאפיינים רבים של מוצרים ועל
פי מחקרים הצרכן בוחר להתמקד במאפיין אחד בולט בעת

שהוא מחליט על רכישת המוצר כאשר המאפיין העיקרי הוא
המחיר .מבחינת הצרכן המשקל מהווה משתנה די קבוע ואילו
המחיר מהווה גורם משתנה לא קבוע ועל כן הצרכן מתרכז בו
ולא במשקל.
התנהגות זו של הצרכן מנוצלת על ידי החברות אשר
מצמצמות את תכולת מוצריהן.
לאור התרחבות התופעה של הקטנת המוצרים פרסם
לאחרונה הממונה על הגנת הצרכן והסחר ההוגן הנחיות
מעודכנות לחברות השונות כיצד עליהן לפעול בגילוי נאות
בעת הקטנת מוצריהן כל זאת במטרה לצמצם את פערי
המידע הקיימים בין העוסקים לצרכנים וכך להעלות את
תשומת ליבו של הצרכן לתופעה של צמצום תכולת המוצרים.

את הנחיות הממונה ניתן לחלק ל  3 -חלקים:
1 .1תוכן הגילוי בדבר הקטנת המוצר  -יש חובת גילוי
נאות על גבי האריזה של אחוז/כמות ההפחתה או
גילוי הכמות המוקטנת לעומת /במקום הכמות
של המוצר באריזתו הקודמת .כמו כן נאסר על
השימוש בביטויים שאינם קשורים להקטנת
המוצר כגון "משקל חדש" או "חדש".
2 .2אופן הגילוי בדבר הקטנת המוצר  -הגילוי על
גבי המוצר חייב להיות ברור ובולט  -הגילוי
יהיה בחזית האריזה או בחלקה העליון ,או
על תווית צמודה למוצר ובכל מקרה באופן
שהצרכן יוכל לראותו בנקל.
3 .3משך תקופת הגילוי של המוצר המוקטן  -על מנת
לאפשר לצרכנים להתרגל לכמות המופחתת (בין
אם מדובר בהקטנת המוצר ובין אם נוסף לסדרת
מוצרים קיימת) הגילוי הנאות על האריזה יופיע
במשך תקופה שלא תפחת מחצי שנה.
יש לציין כי אי גילוי נאות כאמור מהווה הפרה של
הטעייה לפי סעיף  2לחוק הגנת הצרכן וניתן בגינו
להטיל עיצום כספי ,כמו כן אי גילוי נאות יכול להוות
עבירה פלילית וניתן להגיש כתב אישום כנגד המפרות.
לסיכום ,לאור התרחבות התופעה של צימצום/
הקטנת/כווץ המוצרים עלינו הצרכנים לשים לב לא
רק למחיר המסומן על המוצר אלא גם על למשקלו
ולשינויים החלים בתכולתו של המוצר.
כך אנו הצרכנים נוכל ליהנות מקנייה יותר מושכלת
ופחות יקרה!

מסע דילוגים  /חיים באר
בתנופה רבת חן ומעוף מאיר חיים באר רגעים קטנים וגדולים מחמישים שנותיו בעולם הספר  -תחילה כשוליית מגיהים
ולבסוף כסופר בעל שם .אלה סיפורים על ספרים ובעיקר על האנשים שמאחוריהם בחולשותיהם ובגדולתם.
במישור נוסף זהו ספר על הסמוי מן העין ועל מה שנדמה שולי ,שבמבטו של הסופר מתגלה דווקא כעקרוני וכרב חשיבות.
מסע הדילוגים של באר איננו כמסעות הדילוגים של ראשי מדינות בין בירות בשליחויות גורליות ,אלא כפשוטו:
תנועה קולחת מעניין לעניין ,אל אחורי הקלעים ,המשקפים את החיים עצמם טוב הרבה יותר מקַדמת הבמה.
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חוה  /איגי דיין
דוני אחדות היה ילד קשה ואז נער קשה .תעלול שיצא מכלל שליטה שיגר אותו ללונדון ,אל הפאנק והסמים .אבל שני
סודות כבדים  -חורים שחורים ממש  -עוד ימשכו אותו בחזרה ארצה ,אל היישוב הפסטורלי שבו יהפוך הסיפור הזה
לטרגדיה יוונית ממש.
בבית השכן ממתינה נל היפה.
לא רחוק ,על ההר ,ממתין הכפר.
ברקע ,קב"ט עצוב ושני בריוני היפ הופ מנופחי שרירים כבר משמנים את כלי הנשק.
וגבר אחד עם עיני תכלת מושך בחוטים ואינו יודע שהם מתהדקים סביב צווארו.
ספר הביכורים של המוזיקאי איגי דיין הוא יצירה יוצאת דופן בעוצמתה ובאיכויותיה ,חסרת רחמים אך מלאה חמלה :יצירה ספרותית ראשונה,
פרועה ומענגת של אמן בשל ,שחדוות הגילוי המשולחת של המדיום החדש ניכרת בה לצד ידו הבוטחת ואוזנו הרגישה.
"חו ָה הוא ספר ביכורים בשל ,מפתיע בכוחו ובטיבו .ספר שאוחז בקורא באופן גופני ממש :לופת ,מושך ,מרעיד ,מלהיט ,מכווץ ,מעורר ,ובכל
פעם איבר אחר" .מאיר שלו
"לאיגי דיין יש קצב כתיבה מסחרר ועוצר נשימה (כמו של מתופף על )...השפה שלו מרתקת ועשירה ,והסיפור שהוא רוקם מעורר השתאות
במקוריות ובמורכבות שלו" .אהוד בנאי
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אמזלג  /יוסי סוכרי
עמנואל אמזלג הוא גבר שכמוהו לא פגשנו בספרות העברית .אינטלקטואל מזרחי תל אביבי השקוע עד צוואר בתרבות
המערבית ,פציפיסט וגנדרן .לאחר התפרקות נישואיו ,בהיותו כבן  ,50השבר מחולל בחייו מהפכה ומוביל אותו להתחקות
אחר שורשיו .במסע אל תוך השושלת המשפחתית מתעוררות בו תהיות מטא פיזיות ,מוסריות וחברתיות .לאורך המסע
אמזלג נקלע לסבך של זיקות אישיות :יחסו אל הוריו שמהם התרחק תרבותית ,הקשר עם רעייתו לשעבר ,עם ילדיו
המתבגרים אל מציאות מורכבת ,עם נשים מרשימות ,יחסיו עם האליטה האקדמאית ,ובנוגע למדינה שנעשית זרה  -כל
אלה עומדים למבחן .מתוך הזיקות הללו עולה דמותו של אדם מורכב שחי בין העולמות וממוקם בעמדת התבוננות
קיומית .אמזלג הוא גם ספר על מצבו של האדם המשכיל בישראל ואוניברסלי מאין כמוהו.
יוסי סוכרי זכה בפרס ברנר לספרות עברית ,בפרס ראש הממשלה ובפרס המכון הישראלי בוושינגטון .ספריו תורגמו לשפות זרות וזכו לשבחי
הביקורת .ספרו בנגאזי-ברגן בלזן הומחז והיה להצגה בניו יורק בתאטרון La mama
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ככה זה כשאוהבים  /מאיר שלו; צייר :איתי בקין
ילדים 4-6
בכל בוקר ,כשאמא כבר מאוד ממהרת ואורי כבר סוף-סוף מוכן,
הוא מודיע לה שהוא לא רוצה ,ממש לא רוצה ,בכלל לא רוצה ,ללכת לגן.
אבל אז ,הפתעה :הגיעה לגן ילדה חדשה.
נחמדה ,חכמה ,מצחיקה ויפה,
והכל השתנה...
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חלי ממן מציגה "גישה חדשה לשנה חדשה" כזו
שמלאה באמת בדבש...

נוף גלילי עוצר נשימה ,מעיינות ,מצפורים ופינות חמד שמתאימות
לפיקניק לכל המשפחה בדרך נופית אחת שמציגה הטבע הארצישראלי
לראווה  -ברוכים הבאים לדרך נוף הרי נפתלי

"השנה החדשה שבפתח היא באמת השנה שלך ...כל שתרצי ...רק שינוי גישה בקטנה...".

כתב וצילם יעקב שקולניק

•בבקשה תתכננו מראש באילו מן הימים
אתם מתארחים ובאילו מן הימים אתם
מארחים וכך גם תוכלו מראש לדעת איך
להתארגן מה להכין ולמה לקחת .ולפי זה
גם כדאי לערוך רשימת קניות בהתאם
לתכנון הארוחות שקבעתם ואל תתפתו
למבצעים מיותרים .אין צורך לקנות
מראש עוגות ועוגיות בכמויות מטורפות,
תמיד נשאר מלא ואז סתם מצטערים
ואוכלים.

מ

כירים את התחושה הזו שפתאום
אומרים" :עד כאן!" .התחושה הזו
שהחלטתם שאתם לא מוכנים יותר להיות
לסחוב את המטען העודף הזה של המשקל
ובאמת נמאס לכם .אז בדיוק כעת זה הזמן
! וכעת הזמן המתאים לשינויים קלים כי
באמת מגיע לכם לעשות משהו טוב בשביל
עצמכם .לא קל לקחת על עצמכם כניסה
למציאות חדשה שעוד לא הכרתם ,מציאות
שטומנת בחובה אינספור יתרונות בריאות
ואפילו הנאה ,אבל גם אתגרים .הרשו לנו
ללוות אתכם לאחד המסעות המשמעותיים
ביותר בחיים שלכם  -ראש השנה הוא היום
המרכזי שממנו מסתעפת השנה כולה ,ואליו
היא חוזרת עייפה וגדושת חוויות .זהו זמן של
התבוננות פנימית לקראת השנה החדשה,
עם תקווה בלב והחלטה ,שהשנה תהיה
שנה טובה יותר מקודמתה...אמן ! רק אמצו
באהבה את הטיפים הבאים לגישות חדשות,
בכל התחומים אגב ,לאו דווקא בהרזיה .אתם
כבר יודעים שהכל קשור להכל..
הגישה החדשה שלי לשמירה על
משקל גוף מאוזן במהלך חגי תשרי
ובכלל:
•תקופת חגי תשרי השנה יצרה לנו
חופשים ממש ארוכים ועם כל ההנאה
שיש בחופש ארוך ,קיים גם קושי לשמור
על ארוחות מאוזנות ומדודות כשיש 4-5
ימי חג רצופים ( שישי ,שבת ,ראשון שני).
יחד עם זאת ,אנחנו לא צריכים לוותר על
אכילה של תפוח בדבש או על הקינוח
של הדודה הם לא אלו שיגרמו לנו לעלות
מיידית במשקל ולכן זכרו שלא הכמות
שנאכל מכל דבר היא זו שתקבע.

•אורחים הפתיעו אתכם במהלך החג -אין
צורך ללכת במיוחד מחדש שוב לסופר,
היו יצירתיים :ניתן לארח ולהגיש צלחת
פירות טריים לצד אגוזים ושקדים לא
קלויים .אין להשאיר פיתויים בבית (חלקו
לאחרים שישמחו לקחת או לזרוק לפח
עם כל הצער שבדבר).
•בריאות בכל הצבעים  -תמיד כדאי לצייד
את הבית בהרבה ירקות ופירות טריים,
כמו שאנו נערכים לקניות לבישולים של
החג ,לתת תשומת לב יתרה למזונות
בעלי צפיפות קלורית נמוכה העשירים
בסיבים תזונתיים .מומלץ בימים אלו
לצרוך לפחות כ  5מנות ירק מכל
הצבעים .ניתן לצרוך גם בין הארוחות
כ"נישנוש או פינוק " ולא רק בארוחה או
כארוחת ביניים.
•אין על תמיכה מהקרובים לך  -לקראת
החג ,תתכנו ובשלו ביחד עם כל בני
המשפחה ,או התייעצו עם חבריכם
הקרובים או בני המשפחה ,בישול
והכנה יכולה להיות חוויה משותפת
מרגיעה ומהנה .אכילה סביב שולחן עם
כל המשפחה של אוכל ביתי נמצאה
כמקרבת ,מחברת ומשפר יחסים בין -
אישים .מעבר לכך ,שבישול ביתי הוא
הרבה פחות שמן ,טרי ,פחות מלח וגם
שומר על הסביבה האקולוגית.
•די לטיגונים וסתם  -אפשר לבחור
בשיטות בישול כמו אידוי ,אפייה ,בישול
בסיר לחץ או טיגון באוויר חם ללא שמן,
הקפצה במעט שמן ,בישול במיקרוגל.
שיטות בישול אלו עדיפות על פני טיגון או
צלייה על אש או גחלים.

•פזרו ארוחות קטנות במהלך היום -
כשאוכלים מסודר ובכמויות מתונות לא
רעבים ולא מתנפלים על האוכל ואז
מסתפקים במנות קטנות לאורך היום על
מנת להימנע מעלייה במשקל.
•פעילות גופנית  -מרביתנו מנהלים
אורח חיים יושבני ( לא עוברים את ה
 3000צעדים ביום) ולכן אנחנו זקוקים
לכמות קטנה יותר של אנרגיה לצורך
קיום בסיסי .נצלו את הזמן שלא נמצאים
בעבודה ,ואין לחץ של מסגרות ,עבודה,
סידורים ילדים .זה הזמן להתחיל להיכנס
לכושר ,הקפידו בכל יום לעסוק בפעילות
גופנית כ  -30דקות ( הליכה בשכונה
למשל או מול סרטון כושר במחשב
שנמצא בשפע ברשת) על מנת לשמור
על מאזן קלורי חיובי.

ד

רך הנוף של קק"ל מתחילה את דרכה
ליד כפר גלעדי ועולה אל מרומי צוק
מנרה  -הצוק הגבוה ביותר בישראל .נופי
עמק החולה והגולן נחשפים במלוא הדרם.
לצד דרך הנוף הכשירה קק"ל שלושה
חניונים בהם תוכלו לעצור לפיקניק
משפחתי בחיק הטבע .אפשר לעלות בדרך
מכפר גלעדי ,או לרדת בה מכיוון יפתח.
קשה להמליץ על כיוון מועדף ומכל כיוון
שתגיעו תגלו נוף עוצר נשימה .בהמלצה זו
אנו מתארים את הדרך מכפר גלעדי לכיוון
יפתח.

•מנוחה ושינה מספקות חלק חשוב בחיים
מאוזנים ובריאים ,בין אם מדובר בשינה
לילה מספקת או מנוחה במהלך היום.
נצלו את ימי החופש הרבים לשינה
ומנוחה היטב.
•בבקשה אל תצומו  -הצום הזה שאתם
חושבים שעוזר לכם לחסוך קלוריות
לארוחות הכבדות ,אך גם לא לאכול
מעבר לצרכים התזונתיים שלנו.
דוגמאות לארוחות קלילות שניתן לשלב
בימי החג העמוסים שיצרו שובע ויגרמו
לנו לאכול בצורה שפויה את הארוחות
העיקריות :דייסת שיבולת שועל בשילוב
עם פרי טרי או סלט ישראלי קצוץ
בשילוב פרוסה מלחם מלא יחד עם
גבינה או טחינה .ארוחה קלילה בצהריים
לפני ארוחת הערב חג הנה סלט טבולה
או סלט ירקות בתוספות שונות :טונה או
קוביות גבינה בולגרית או קטניות.

הוראות הגעה
נוסעים מקריית שמונה צפונה (כביש
 )90ובתל חי פונים מערבה בכביש .9977
חולפים על פני הכניסה לתל חי ולכפר
גלעדי .כ 400-מ' מכפר גלעדי פונים דרומה
(שמאלה) על פי השילוט של קק"ל המכוון
לדרך הנוף ולעין רועים.

עין רועים
לאחר  2.1ק"מ מדרך העפר תגיעו לעין
רועים ולחניון שלצידו .בקיץ שחון ספק
אם המקום מצדיק את התואר מעיין.
בחורף ,וגם בקיץ שבא אחרי חורף ראוי
לשמו ,נובעים מי המעיין לשוקת בנויה
אבן השומרת על צלילות המים .כשהמעיין
במלוא אונו ,המים ממשיכים לזרום לגיא
הסמוך ,השומר במשך כל ימות השנה על
הצבע הירוק והרענן שמעניקים לו שיחי
הפטל ושאר הצמחים הקשורים למקומות
לחים .בקיץ פורחים ליד המעיין בוורוד

ערברבה שעירה ושנית מתפתלת .עץ
תאנה וסבך קנים משלימים את התמונה.
ליד העץ מוצבים שני ספסלים.
נראה כי חזירי בר ,תנים ושועלים מחבבים
מאוד את המקום .אנחנו ממליצים למטיילי
שביל ישראל הלנים בחניון קק"ל הסמוך
להתרחק מעט מהמעיין כדי לאפשר לחיות
להגיע ללא חשש למקור המים.

המצוק
מעין רועים הדרך נמשכת ומעפילה
במדרון הצופה על עמק החולה ,קריית
שמונה ,הגולן והחרמון .אפשר לצפות
בנחת בנופים האלה במלוא הדרם
כקילומטר וחצי מהמעיין במצפה לירן,
המוקדש לזכרו של לירן סעדיה ,לוחם
סיירת אגוז שנפל במלחמת לבנון השנייה.
ברחבת המצפה משמיעה עמדת שמע
הסברים על הנוף ועל לירן ,ובשביל הקצר
והנגיש המוביל מרחבת החניה למצפור
מוצגים מבחר רישומים מעשה ידיו של
הלוחם.
כקילומטר וחצי ממצפה לירן מגיעה
הדרך לצומת .מי שרוצה ,יכול לסיים כאן
את הטיול ולרדת בדרך העפר שמאלה אל
חורשת האיקליפטוס ואל החניון הגיאולוגי
שבה .בלב החניון נמצא סלע הקובייה -
גוש סלע ענק שהידרדר לכאן ממרומי
מצוק בלאנש .בקצהו הצפוני של החניון יש
שולחן פיקניק נגיש ומתקני שעשועים.
נמשיך בדרך .אנחנו נפנה בצומת ימינה
ונגיע לאחר כ 300-מ' למחשוף יפה של
אבני חול צבעוניות ,המזכירות במראן
את אבני החול שבקרקעית המכתשים
ובתמנע .בהמשך הדרך נגלה "חלון" עגול,
עשוי אבן גיר ,המשקיף בין העצים על עמק

החולה .ה"חלון" והספסל שלפניו נמצאים
במקום מוצל ,והם יוצרים פינה נחמדה
למנוחה.
אל מצפור יוחאי דרור
הדרך עוברת מתחת לכבלי הרכבל
העולה מקריית שמונה למרומי צוק מנרה.
ככל שמתקדמים ועולים ,נחשף עוד טפח
מהנוף המרהיב :יישובי עמק החולה,
המשובץ בבריכות דגים ובשדות מעובדים
שבליבם מתנוצץ אגמון החולה  -עוד יצירה
של קק"ל ואתר טבע ייחודי .ממול  -הגולן,
ובצפון סוגרים את הנוף החרמון והבקעה
הלבנונית.
הדרך מגיעה לחניון חורבת נזר .בעבר
היו שני עצי החרוב הגדולים והספסלים
שבצילם סימן ההיכר של המקום ,ומטיילי
שביל ישראל נהגו לשבת שם וליהנות
מהנוף .בספטמבר  2016נחנך במקום
מצפה לזכרם של יוחאי (ג'וחא) קלנגל ודור
חיים ניני ,שנהרגו מפגיעת טיל בעת שסיירו
בדרך הפטרולים שבהר דב .המצפור צופה
אל המקום שבו נפגעו.
הנוף ,כמובן ,ממשיך להיות מרהיב ,והוא
מייצג בצורה נפלאה את החורש הטבעי
של מזרח הגליל העליון ,עם עצי אלון מצוי,
אלה אטלנטית ,חרוב מצוי ושקד.
דרך הנוף מסתיימת בחניון יפה של קק"ל
שנמצא כ 200-מ' לפני היציאה לכביש
 .886בחניון ,ובו שבילים המתעקלים בין
עצי חורש ,הציבה קק"ל שולחנות נגישים
לאנשים עם מוגבלויות .אבנים גולמיות
גדולות פזורות בשטח והן נראות כפסלים
סביבתיים  -יופי של נקודה לסיים בה את
הטיול.
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