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ראשי וחברי ועדי עובדים ועובדים יקרים,
כמות ההסכמים הקיבוציים הנכבדה אשר הגיעה
לשולחני בתקופה האחרונה ,מביאה אותי ללא כל
ספק למסקנה אחת ,כי הגיעה העת לזקוף את ראשנו
ולהיות גאים בעצמנו ובהסתדרות המעו"ף.
עלינו להתגאות במקומות העבודה שלנו ,עלינו
להתגאות בארגוני וועדי העובדים ,הפועלים יומם וליל
למען העובדים ,בהסכמים הקיבוציים עליהם עמלנו
כה רבות ,בצמצום הפערים בתוך מקומות העבודה,
בהסתדרות בכלל ובהסתדרות המעו"ף בפרט אשר
מייצרים חדשות לבקרים עוד ועוד הסכמים קיבוציים
למקומות עבודה והתארגנויות עובדים חדשות.
רק לאחרונה ()1/2/2018נחתם הסכם לעובדי
הרשויות המקומיות ,הממצא את עלויות הסכם 2016
ומביא בשורות חדשות לעובדי הרשויות .בין היתר ,מעניק ההסכם תוספת שכר ייחודית
לסייעות בחינוך המיוחד ,הבינוני והקשה ומצרף את כל עובדי הרשויות המקומיות לעמותת
"מעו"ף לעמית" המעניקה הלוואות ,שירותי רפואה מונעת ואורח חיים בריא.
בתחילת חודש זה היה לי הכבוד לחתום על הסכם קיבוצי במפעל "אדום אדום" השייך
לחברת "תנובה" ,הסכם קיבוצי ראשון לאחר התארגנות ראשונית במפעל.
בעמיגור חתמנו על חוקת עבודה חדשה ומתקדמת לאחר  40שנה בהם פעלו על פי החוקה
הישנה ובחברת אמישראגז חתמנו על הסכם לאחר משא ומתן ארוך ופעולות ארגוניות של
וועד העובדים.
הסכמים נוספים נחתמו לאחרונה בחברת הביטוח "מגדל" ,במועצות המקומיות גני תקווה
ובאר יעקב ,באוניברסיטת תל אביב ובאגודה למען החייל.
כל אלו ועוד התרחשו רק בשלושת החודשים האחרונים.
דרך הישיבה סביב השולחן והידברות בלתי פוסקת עם המעסיקים מעניקה את פירותיה,
שיתוף הפעולה מצד המעסיקים ומצדנו ,יוצר חשיבה מחוץ לקופסא ומביא בלא מעט מקרים
פתרונות יצירתיים לנושאים ,שעד כה הינו סמוכים ובטוחים ,שאינם ניתנים לגישור ופתרון.
לסיכום אשוב ואומר ,זקפו את ראשכם ,היו גאים במקום עבודתכם והיו גאים בוועדי העובדים
שלכם ובהסתדרות אשר מבצעים את עבודתם נאמנה.
ארנון בר דוד
יו"ר הסתדרות המעו"ף
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נחתם הסכם היסטורי בין ההסתדרות ומרכז השלטון המקומי

שיפור בשכרם של
עשרות אלפי עובדים
ברשויות המקומיות

ההסכם מחזק אוכלוסיות שונות וביניהן סייעות החינוך המיוחד שיזכו
לתוספת שכר מוגדלת בגובה 12.5%
לדברי ארנון בר-דוד יו״ר הסתדרות המעוף ״ מדובר בהסכם בעל חשיבות
מרובה והוא עושה צדק תעסוקתי ומבטיח שהעובדים יקבלו את התגמול
הראוי והמגיע להם על עבודתם״.

ה

הסתדרות ומרכז השלטון המקומי חתמו על הסכם היסטורי
המסדיר את אופן חלוקת תוספות השכר הנכללות בהסכם
המסגרת במגזר הציבורי ,לעשרות אלפי עובדים המועסקים בכל
הרשויות המקומיות ברחבי המדינה .עובדים רבים ייהנו מתוספות
שכר ושיפור משמעותי ברווחתם.
ההסכם החשוב נחתם על ידי יו"ר ההסתדרות אבי ניסנקורן,
יו"ר מרכז השלטון המקומי וראש עיריית מודיעין-מכבים-רעות
חיים ביבס ,יו"ר הסתדרות המעו"ף ארנון בר-דוד ,ראש מנהל הסכמי
עבודה ושכר במרכז השלטון המקומי חגית מגן .כמו כן ההסכם נחתם
מול נציגי שלוש הערים הגדולות (ירושלים ,תל-אביב וחיפה) ומרכז
המועצות האזוריות .ההסכם גובש בשיתוף מנהל חטיבת הרשויות
המקומיות בהסתדרות המעו"ף גיל בר-טל.
ההסכם החדש יחול על העובדים המועסקים ברשויות בדירוג המנהלי;
בדירוג החינוך המשלים (חינוך ,נוער ,חברה וקהילה); בדירוג המח"ר;
ובמקצועות הטכנאים ,ההנדסאים והלבורנטים.
בהסכם המסגרת שחתמו יו"ר ההסתדרות ניסנקורן ושר האוצר משה
כחלון בשנת  ,2016ותוקן בהמשך ,נקבע שמסגרת עלות התוספות
שישולמו לעובדי המגזר הציבורי תגיע ל 7.9%-שתחולק בפעימות.
בהסכם החדש שנחתם בין הסתדרות המעו"ף ומרכז השלטון המקומי,
הוחלט על האופן בו יחולקו התוספות ,ולאילו אוכלוסיות עובדים.

עובדי המח״ר ייהנו מתוספת של
עד  ₪ 193בחודש
כך למשל ,ממשכורת ינואר  ,2018עובדים בדירוג המנהלי והמח"ר
(למעט פסיכולוגים) יקבלו תוספת שכר שקלית בגובה של כ37.5-
שקל מדי חודש שתגדל בפעימות עד  193שקל ממשכורת מרץ .2020

בדומה ,העובדים יקבלו תוספת שכר אחוזית שגובהה יעמוד בינואר
 2018על  0.92%ותגדל עד ל 3.3%-החל ממרץ .2020

את התגמול הראוי והמגיע להם על עבודתם המסורה .אני מבקש
לברך את יו"ר הסתדרות המעו"ף ארנון בר-דוד על פעילותו הענפה
וחתירתו להביא את ההסכם לכדי סיום ,ומודה ליו"ר מרכז השלטון
המקומי חיים ביבס על השותפות לחיזוק ההון האנושי של הרשויות
המקומיות במדינה".

משכורתם של העובדים בדירוג
החינוך המשלים תגדל ב ₪ 311

יו"ר מרכז השלטון המקומי וראש העיר מודיעין-מכבים-רעות חיים
ביבס ,ציין" :מעולם לא היו יחסי עבודה שכאלה ,ונמשיך לשמור עליהם
כך .אבי ניסנקורן וארנון בר-דוד הם שותפינו ברשויות ,ובשיתוף פעולה

עובדים בדירוג החינוך המשלים יקבלו מינואר  2018תוספת שקלית
בגובה  109.4שקל ,שתגדל עד ל 311.9-החל ממשכורת מרץ .2020
התוספת האחוזית שיקבלו עובדים המשתייכים לדירוג זה תחל ב1.3%-
ותגדל עד ל 3.5%-במרץ .2020
ההסכם שם דגש על חיזוק אוכלוסיות שונות ברשויות המקומיות,
כמו למשל סייעות הגנים ובתי הספר .כך למשל הוסכם בין הצדדים
כי סייעות וגננות בחינוך המיוחד הבינוני והקשה ,יזכו לתוספת שכר
בגובה  - 12.5%וזאת בנוסף לתוספות השקליות והאחוזיות .סייעות
המקבלות כעת תוספת "אופק חדש" יקבלו תוספת בגובה .10%
בנוסף לכך ,עובדים המועסקים כפקחים בשיטור העירוני/המשולב,
עובדים ביחידה לרישוי עסקים ,מנהלים ביחידות משאבי אנוש ,עובדי
מחשוב אשר מועסקים כלבורנט מחשבים ,טכנאי רשת וטכנאי מחשבים,
יזכו לתוספת ענפית מיוחד בגובה .10%
ההסכם אף כולל את עדכון תוספות "מעו"ף" ו"מח"ר" לעובדים
בדרגות  ,8-11כך שהן ינועו בין  220ל 825-שקל בחודש.
יו"ר ההסתדרות אבי ניסנקורן מסר עם חתימת ההסכם" :צעד אחר
צעד ההסתדרות מממשת את הבטחתה לצמצם פערים ולהגביר
את השוויון בחברה הישראלית .בזכות הסכם המסגרת פורץ הדרך
למגזר הציבורי וההסכם עליו חתמנו עתה אנו מבצעים צדק חלוקתי
בין הסקטורים השונים ברשויות המקומיות ,ודואגים שהעובדים יקבלו

מלא מתוך רצון משותף ,אנו פועלים לרווחת העובדים וממשיכים
להעניק להם ביטחון תעסוקתי".
יו"ר הסתדרות המעו"ף ארנון בר-דוד ,הוסיף" :הסתדרות המעו"ף
תמשיך לפעול למען עובדי הרשויות המקומיות והסקטורים השונים
הזקוקים להגדלת שכרם והתגמול על מלאכתם .אני מברך על ההסכם
ההיסטורי אליו הגענו עם מרכז השלטון המקומי ,אשר יביא לשיפור
ממשי בתנאי העסקתם של עובדים רבים בתקופה שתיפרס על פני
השנים הקרובות".

אושרה הקמתה של עמותת "מעו"ף לעמית"
אשר תספק מגוון שירותים רפואיים לרווחת עובדי
הרשויות המקומיות
העמותה תעניק לעובדים סל של מוצרים והחברות בה תמומן על ידי המעסיקים
ההסכם ההיסטורי שנחתם בין ההסתדרות למרכז
השלטון המקומי מסדיר גם את הקמתה של עמותת
"מעו"ף לעמית" .העמותה החדשה תספק שירותים
רפואיים לרווחת עובדי הרשויות המקומיות ,ותתוקצב
על ידי המעסיקים ב 105-שקל בשנה לכל עובד.
בין היתר ,חברי העמותה יהיו זכאים לבדיקות סקר
מנהלים ,סקר לגילוי מחלת הסרטן ,תור מהיר לבדיקות
 ,MRI/CTאימונים אישיים בעלות מסובסדת ,תזונאית,
טיפולים לילדים ,הלוואות בתנאים נוחים ועוד.
יו״ר הסתדרות המעוף ,ארנון בר-דוד ״עמותת

״מעוף לעמית״ ,הינה שירות נוסף מבית הסתדרות
המעוף המעניק לעובדי הרשויות המקומיות הטבות
ייחודיות .רווחתם והשכלתם של עובדי הרשויות עמוד
כל הזמן לנגד עיננו ואנו מייצרים כל העת כלים חדשים
המתאימים לצרכים הייחודים של העובדים .כמו עמותת
שחר און הפועלת להשכלתם של העובדים ,ומועדון
שלך הפועל לרווחתם של העובדים הרי שעמותת
מעוף לעמית תדאג לבריאותם של העובדים .לעובדי
הרשויות המקומיות כח רב ואנו דואגים לתרגם את
הגודל והעוצמה לרווחת העובדים״.
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השביתה שנמנעה

משבר הביטוח הסיעודי

ארנון בר דוד" :הכרזתו של ניסנקורן על סכסוך
עבודה היא שהביאה לפתרון המשבר".

הראל פנסיה,
בשביל השקט הנפשי של
עובדי הרשויות המקומיות

להשקת תכנית הסיעוד הממלכתית קדם מאבק עיקש אותו הובילה ההסתדרות הכללית בראשות אבי
ניסנקורן .לשיאו הגיע המשבר עם הכרזתו של ניסנקורן על שביתה כללית במשק שנמנעה בסופו של עניין.

ה

בהראל פנסיה מבוטחים עשרות אלפי עובדי רשויות בקרב מאות רשויות מקומיות ומועצות אזוריות.
קבוצת הראל רואה חשיבות עליונה בקשר בינה לבין הסתדרות המעו"ף וחבריה ,ופועלת ללא לאות להעמדת
הניסיון והידע שנצבר במסגרת שנות העבודה הרבות במגזר הרשויות המקומיות על מנת להעניק לך ,חבר/ת
הסתדרות המעו"ף ,את המוצר הטוב ביותר.
דירוג גלובס קבע:
כחבר/ת הסתדרות המעו"ף
הראל מובילה בקרב הקרנות הגדולות***
את/ה נהנה/ת מההטבות הבאות*:

רון שטיין14.6.17 ,

אתה יכול לסמוך על המזל...
אבל כשמדובר בחיסכון בפנסיה שלך ,הראל.

ההטבות צפויות להגדיל את החיסכון הפנסיוני שלך
לגיל הפרישה.
לפרטים נוספים:

ליז מזין  -מנהלת פיתוח עסקי
052-5214468

lizina@harel-ins.co.il

יעלי לוי  -מנהלת צוות שיווק פנסיוני
052-8329210

yaelil@harel-ins.co.il

*הטבות דמי הניהול מותנות בהפקדות שוטפות ,רציפות וישירות לקרן הפנסיה וכפופות לתנאים המפורטים בהסדר בין הסתדרות המעו"ף
להראל ולהוראות הדין** .עובד המעוניין באפשרות זו יפנה לקרן הפנסיה וימלא טופס במסגרתו יבחר במתווה דמי ניהול החלופי ,תוחלת דמי
הניהול לפי המתווה החלופי תהיה ממועד קבלת הטופס בהראל פנסיה*** .בהתאם לדירוג של גלובס בעניין דירוגי קרנות הפנסיה המקיפות
החדשות לשנת  2016ובהתבסס על נתוני הפנסיה נט של רשות שוק ההון ,ביטוח וחיסכון במשרד האוצר נכון לחודש מאי  .2017אין באמור
במסמך זה כדי להוות שיווק פנסיוני כהגדרתו בחוק ואין בו כדי להיות תחליף לשיווק פנסיוני אשר מתחשב בצרכים ובנתונים המיוחדים לכל אדם.

b20906/20985

במידה ולא תיבחר אחת מהאפשרויות ,יחולו תנאי
דמי הניהול לפי אפשרות א'.

״בקרב הקרנות הגדולות יש גוף אחד שבולט מעל
היתר בבחינת התשואות ל 3-ול 5-השנים האחרונות:
הראל פנסיה...״

סטודיוהראל

אפשרות א':
דמי ניהול מהצבירה השנתית בשיעור של .0.15%
דמי ניהול מההפקדות השוטפות בשיעור של .0.9%
אפשרות ב'**:
דמי ניהול מהצבירה השנתית בשיעור של .0%
דמי ניהול מההפקדות השוטפות בשיעור של .2%

שקת תכנית הסיעוד הממשלתית
הייתה בבחינת הישג גדול עבור
ההסתדרות הכללית והעומד בראשה אבי
ניסנקורן .אבל להצלחה זו קדם מאבק
עיקש במהלכו הכריזה ההסתדרות
על סכסוך עבודה כללי במשק בנושא
הביטוח הסיעודי .הכוונה להכריז על
הסכסוך נדנונה ואושרה גם בוועדת
התיאום וגם בפורום הנהגת הארגון.
בשיאו של המשבר אמר יו"ר
ההסתדרות אבי ניסנקורן כי "יש כאן
מצב אבסורדי  -משבר שאפשר להגדירו
כאחד הקשים במדינה .ב1.1.2018-
כמיליון איש במדינת ישראל הולכים
להתעורר חסרי ביטוח אחרי שהביטוח
פשוט יילקח מהם .הממשלה והאוצר
ממשיכים בקו של 'הכול בסדר ,שלא
יהיה ביטוח  -נציע אלטרנטיבה יקרה
יותר ,או שייקחו או שלא' .במקום שישבו
יומם וליל ויפתרו את הבעיה ,התשובה
שלהם היא שהאזרחים יסתדרו לבד.
זה משהו בלתי נתפס ולא מתקבל
על הדעת".
"במקום שהמדינה תדאג לקשישים,
הקשישים כאן צריכים לדאוג לעצמם.
מדינת ישראל מנשלת את עצמה
מחובתה לדאוג לאוכלוסייה זו .דבר
נוסף שאנו רואים כשבוחנים את נושא
צילום אורן כהן
הביטוח הסיעודי הוא ש 50%-מנטל
ההוצאה מוטל היום על האזרחים .לשם
ההשוואה ,במדינות ה OECD-רק 15%
המעסיקים ,ישנן חלופות שונות אבל חייבים
לא
אם
המדינה.
מוטל על האזרחים והיתר על
לייצר פתרון .אי אפשר להמתין למצב שביום
נתעורר עכשיו  -זה רק ילך ויחמיר .הנושא
אחד הכול נופל וכל אחד עושה דין לעצמו .זו
הסיעודי לא הולך להתמעט אלא לגדול עם
אחריות המדינה כולה .לא נותרו ברירות אחרות,
הזדקנות האוכלוסייה".
בדבריו ,יו"ר ההסתדרות הדגיש כי ישנן דרכים אי אפשר לשבת בצד ולכן אנו מכריזים היום
שונות לגבש פתרון הולם למשבר" :יכול להיות על סכסוך העבודה .אני שמח שגם הסתדרות
שהפתרון הוא ביטוחי סיעודי בהשתתפות המדינה ,המורים וגם ארגון המורים הצטרפו לסכסוך.
יכול להיות שהפתרון הוא ביטוח בהשתתפות נלך שלושתנו יחד בחזית משותפת".

מאמציו של ניסנקורן נשאו כאמור פרי וההכרזה
על סכסוך העבודה בוטלה עם השקת תכנית
הסיעוד הממלכתית .ארנון בר דוד יו"ר הסתדרות
המעו"ף התייחס לתום המשבר ואמר כי "אין
לי ספק שהכרזתו של ניסנקורן היא שהביאה
לפתרון המשבר .אני שמח לראות שהמאבק
העיקש ונטול הפשרות שהובילה ההסתדרות
הכללית למען האדם הסיעודי והקשישים בישראל
נשא פרי".
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חדשות

שר האוצר משה כחלון,
שר הבריאות משה ליצמן ויו"ר
ההסתדרות אבי ניסנקורן השיקו
את תכנית הסיעוד הממלכתית
שר האוצר משה כחלון" :המשבר הזה הוא תוצאה של שנים של הזנחה
פושעת .התכנית הזאת מעניקה רשת ביטחון ממלכתית להורים שלנו,
לילדים שלנו ולחלשים בחברה" .שר הבריאות יעקב ליצמן" :מדובר
בהזדמנות היסטורית לתיקון חברתי לקשישים ,לסיעודיים ולכלל
אזרחי ישראל ,שיהיו זכאים לכיסוי רחב של שירותי סיעוד ציבוריים
ממלכתיים" .יו"ר ההסתדרות אבי ניסנקורן " :אנו משלימים כאן מהלך
שמשנה את פניה של המדינה בתחום הסיעוד .המשמעות של ביטוח
סיעודי ממלכתי היא התגייסות לטובת האדם הסיעודי" .גם יו"ר
הסתדרות המעו"ף ארנון בר דוד הצטרף למברכים" :מדובר בבשורה
אמיתית לחברה הישראלית".

ש

ר האוצר משה כחלון ,שר הבריאות
יעקב ליצמן ,יו"ר ההסתדרות
אבי ניסנקורן וסגן שר האוצר ,יצחק כהן
הציגו את תכנית הסיעוד הלאומית החדשה,
המגדילה ומרחיבה את השירותים הניתנים
לקשיש הסיעודי ולמשפחתו בביתו ובקהילה,
מקלה על הנטל הביורוקרטי ומגדילה את
הכנסתו הפנויה.
התכנית תאושר במסגרת אישור התקציב
והתכנית הכלכלית הצפויים בינואר ,2018
ותיושם בהדרגה החל מהשנה הבאה .לפי
התכנית החדשה צפויה לעלות הקצבה החודשית
לקשישים במצב סיעודי קשה והיא עשויה
להגיע עד לכ ₪ 5000-בחודש ובנוסף כמות
שעות הטיפול שיקבלו הקשישים תגדל בעד
כ .40%-נוסף על אלו תבוטל השתתפות
ילדי המאושפזים באשפוז סיעודי ומבחן
ההכנסה לקבלת מימון לאשפוז יכלול רק
את הכנסתו של קשיש ובן/בת זוגו  -היבט

אשר צפוי להרחיב מעגל הזכאים למימון
האשפוז הסיעודי ע"י המדינה.
עוד כוללת התכנית שיפור שירותי הבריאות
והרווחה לקשישים :הכנסת טיפולי שיניים
לקשישים לסל הבריאות זאת על מנת להקל
את ההוצאה הכספית על טיפולים רפואיים
לקשישים בישראל ,הגדלת מעורבות קופות
החולים בבית הקשיש  -תכניות שישלבו
טיפולי בריאות לקשישים בביתם ע"י רופאים,
אחיות ושימוש בטכנולוגיות ,ואף הקמת מערך
שיקום בקהילה  -קופות החולים יפתחו מערך
שיקום בקהילה כדי לשפר את איכות חייו,
להאט את הידרדרות הקשיש ולהאריך את
תוחלת חייו הבריאה.
בנוסף ,נקבע כי מבוטחי הביטוחים
הקולקטיביים מעל גיל  60יוכלו להצטרף
לביטוח קופת חולים ללא תקופת אכשרה
וללא חיתום .בכך אמור להיפתר החשש כי
כ 200-אלף ישראלים בגילאים מבוגרים,

שהביטוח הסיעודי הקולקטיבי שלהם יתבטל
בסוף  ,2017יוותרו ללא כיסוי סיעודי .בנוסף
ייקבע רובד חדש לקצבת הסיעוד לקשישים
ברמת תפקודית גבוהה של כ 1,000-שקל
בחודש להכנסתם הפנויה..
במסיבת העיתונאים בה הוצגה התכנית
אמר שר האוצר כחלון כי "משבר הביטוח
הסיעודי הוא אחד האתגרים הכי גדולים
שנתקלתי בהם כשר אוצר .כמו משברים
אחרים שטיפלנו בהם גם למשבר הזה אנחנו
מגיעים אחרי שנים רבות של הזנחה פושעת.
מול עינינו עמדה הבטחה אחת  -לא להשאיר
אף קשיש ואף אזרח ללא כיסוי סיעודי".
"זה בדיוק המענה שנותנת התכנית שאנחנו
מציגים כאן היום .מדובר בתכנית סיעוד
ממלכתית בהיקף של למעלה ממיליארד
 .₪התכנית הזאת מעבירה לאזרחים מסר
ברור  -המדינה מכניסה את היד עמוק לכיס
ולוקחת אחריות על האזרחים שלה".
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"יש לנו כלכלה חזקה .חזקה מאוד.
בחודשים האחרונים שמעתי אינסוף דיונים על
מה לעשות עם פירות הצמיחה .ואני אומר
לכם בביטחון מלא  -אין כסף יותר טוב
ויותר נכון מהכסף שאנחנו משקיעים היום
בקשישים שלנו .התכנית הזאת מעניקה רשת
ביטחון ממלכתית להורים שלנו ,לילדים שלנו
ולחלשים בחברה".
שר הבריאות יעקב ליצמן אמר כי "זוהי בשורה
לאומית לאוכלוסייה המתבגרת בישראל.
מדובר בהזדמנות היסטורית לתיקון חברתי
לקשישים ,סיעודיים ובעצם לכלל אזרחי ישראל
שיהיו זכאים לכיסוי רחב של שירותי סיעוד
ציבוריים ממלכתיים .אני מברך את רה"מ
נתניהו על התמיכה והגיבוי והוקרתי הגדולה
לשר האוצר משה כחלון על הירתמותו למען
אזרחי ישראל והקשישים הסיעודיים .זוהי
מהפיכה חברתית היסטורית שאנו מקדמים
בנחרצות ובהתמדה לאורך השנים במטרה
לשנות באופן מערכתי את תחום הסיעוד
לטובת הסיעודיים ובני משפחותיהם".

העלייה בכיסוי הכספי לאנשים סיעודיים,
יש כאן צמצום משמעותי של הבירוקרטיה,
הפחתת הנטל הקשה שמוטל על המשפחות,
הרחבת סל השירותים והכנסה של אנשים
יו"ר ההסתדרות אבי ניסנקורן שהכריז רבים יותר לזכאות של סיעוד במוסד.
לפני כשבועיים על סכסוך עבודה כללי יש כאן שינוי אמיתי של המציאות הישראלית:
במשק בעקבות משבר הביטוח הסיעודי מה שהתחיל בעליית שכר המינימום ודחף
הצטרף לדבריהם של שר האוצר כחלון ושר את השכר הממוצע במשק ,המשיך בהעלאת
הבריאות ליצמן וציין כי "זהו ערב של בשורה קצבאות הנכים ,ומתקדם כעת עם האוכלוסייה
ואנו משלימים כאן מהלך שמשנה את פניה הסיעודית .סיסמת הקמפיין שהובילה
של המדינה בתחום הסיעוד .המשמעות של ההסתדרות במאבק על הביטוח הסיעודי
ביטוח סיעודי ממלכתי היא התגייסות לטובת היא "אל תשליכני" והיום אנו מקיימים את
האדם הסיעודי ,גם בביתו וגם בקהילה .לצד המצווה הזו .אני רוצה להודות לשר האוצר

משה כחלון שהוכיח שוב כי הוא שר אוצר
חברתי ,לשר הבריאות יעקב ליצמן ,סגן שר
האוצר יצחק כהן ולחברי הכנסת איציק שמולי
ויואב קיש שנרתמו לקידום הנושא".
יו"ר הסתדרות המעוף ארנון בר דוד בירך
גם הוא על התוכנית ואמר כי הוא "מברך את
שר האוצר כחלון ,שר הבריאות ליצמן ויו"ר
ההסתדרות ניסנקורן על התכנית שהיא בבחינת
בשורה אמיתית לחברה הישראלית .אני רואה
בדאגה לאדם הסיעודי חובתנו המוסרית ואני
שמח לראות שאנחנו אכן עומדים בה .נמשיך
לעשות כל שביכולתנו על מנת לדאוג לכל
מי שזקוק לכך".

ההכרזה על השקת תכנית הסיעוד הממלכתית שמה סוף למאבק
על הביטוח הסיעודי אותו הובילה ההסתדרות הכללית בראשות
אבי ניסנקורן ,שזכתה לרוח גבית ותמיכת הסתדרות המעו"ף
והעומד בראשה ארנון בר דוד .בשיאו של המאבק העיקש שלווה
בשלטי חוצות והפגנות מול משרדי הממשלה הכריז ניסנקורן על
שביתה כללית במשק וזאת במחאה על הזנחת האדם הסיעודי
והקשישים בישראל ,הכרזה אשר בוטלה כאמור עם השקת תכנית
הסיעוד הממלכתית .עוד על התפתחותו של משבר הביטוח
הסיעודי בעמודים הבאים.

ההלוואות ברעות קצת יותר נוחות
אנו בקרן ההשתלמות רעות בחרנו לאפשר לכל אחד מעמיתי הקרן מקורות אשראי זולים ,מגוונים ,זמינים
ונוחים ,ושמחים להעמיד לרשותכם את הזכאות ליהנות מהלוואה משתלמת  -הלוואה חוץ בנקאית הניתנת
לכל צורך ,מנכסי הקרן ,כחלק מהשקעותיה וללא כל צורך באישור גורם חיצוני לרבות המעסיק*.

יותר מעמוד כדי להזכיר

היינו צריכים קצת
שהחברות ברעות קצת יותר משתלמת

מסלולי ההשקעה ברעות קצת יותר מותאמים לכל עמית
קרן רעות מציעה  5מסלולי השקעה שונים ומגוונים ,הפותחים בפניכם ,העמיתים ,את החופש לבחור ולשלב
בין מספר אפיקי חיסכון שונים .בפני כל עמית מוצגים המאפיינים השונים של כל מסלול השקעה ,כדי שיוכל
לבצע את הבחירה המתאימה ביותר עבורו.
ניתן לקרוא את מדיניות ההשקעות המלאה באתר האינטרנט של הקרן.

עם סיסמא אישית ,קצת יותר פשוט ונוח
אנו בקרן רעות מאמינים בנוחות הגישה לכל האינפורמציה הנדרשת .אנו מזמינים אתכם ,העמיתים ,לעקוב
אחר חשבונכם האישי באמצעות הנפקת סיסמא אישית באתר רעות .פשוט נכנסים לאתר ,מורידים טופס
הפקת סיסמא ושלחים אלינו.

הגב החזק והאיתנות הפיננסית ,הדינמיות וחופש הבחירה ,השירות האישי לצד דמי

הניהול הנמוכים ,הם שהופכים את רעות לבחירה קצת יותר משתלמת

* 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

רח' ארלוזורוב  ,93תל-אביב  | 62098טל | 03-6097779 .פקסwww.reut.net | info@reut.net | 03-6959824 .
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היסטוריה בחלוקת
קצבאות הנכים בישראל
יו״ר ההסתדרות אבי ניסנקורן ,שר האוצר משה כחלון ויו״ר הקואליציה ח"כ דוד ביטן הגיעו
לסיכום פורץ דרך ביחד עם פרופ׳ אבי שימחון .בעקבות ההסכמות ישופר מצבם של  244אלף
נכים בישראל באמצעות תוספת בגובה  4.2מיליארד שקל .צוות המו״מ של ארגוני הנכים
השתתף בדיונים ובירך על ההסכמות
יו"ר ההסתדרות אבי ניסנקורן :״עשינו היסטוריה חברתית במדינת ישראל ושיפרנו דרמטית
את מצבם הכלכלי של אוכלוסיית הנכים .ארגוני הנכים גילו נחישות ואחריות במאבקם לצדק
חברתי" .יו"ר הקואליציה ח"כ דוד ביטן" :אין חשוב וצודק יותר מההסכם הזה שהגענו אליו
ובערבו של יום הכיפורים הדבר מקבל משנה תוקף" .ח"כ אילן גילאון" :אנחנו בדרך להסכם
היסטורי ,הישג משמעותי גם אם לא כל תאוותנו בידנו" .נציגי ארגוני הנכים" :ארגוני הנכים
מברכים על ההסכם ההיסטורי שנחתם הלילה .מדובר בהסכם חברתי חשוב ביותר"

ב

תום  12שעות של מו״מ מרתוני שנערך בבית
ההסתדרות הושגה פריצת דרך בתיווכם של
יו״ר ההסתדרות אבי ניסנקורן ,יו״ר הקואליציה ח"כ
דוד ביטן ופרופסור אבי שמחון ,ובהתאם למדיניות של ראש
הממשלה בנימין נתניהו ושר האוצר משה כחלון .להסכמות
שהושגו שותף גם ח"כ אילן גילאון.
ההסכמות ההיסטוריות אליהן הגיעו הצדדים יביאו לשיפור
מצבם של  244אלף נכים בישראל ,באמצעות תוספת
לקצבה במספר פעימות והטבות נוספות ,והכל במסגרת
תקציבית שנתית שתבשיל לסכום של  4.2מיליארד שקל
ב .2021-צוות המו״מ מטעם ארגוני הנכים שהשתתף
בדיונים בירך על ההסכמות שהושגו.

להלן עיקרי ההישגים במו"מ:
כל ההישגים יעוגנו בחקיקה.
העלאת קצבת הנכות החל מינואר  2018ועד לינואר
 ,2021בסכומים שמוערכים בהבשלה מלאה של 700-
 1,800שקל בחודש (הסכומים הינם אומדן על בסיס
מסגרת התקציב שהוסכמה).
הנכים הקשים ביותר ,הזקוקים להשגחה צמודה,
והזכאים לקצבת השירותים המיוחדים ב 2-הרמות
הגבוהות של המוגבלות (שר"מ) יקבלו כ 4,500-שקל
בחודש.

חדשות

תוספת של  300מיליון שקל לשמירה על קצבאות
הנכות גם בזקנה (כיום ,נכים צריכים לבחור בין שמירה
על קצבת הנכות וויתור על קצבת הזיקנה ,או להיפך.
בחירה בקצבת הזיקנה מייצרת פגיעה בגובה הסכום
שמקבלים הנכים הקשישים .על מנת למנוע פגיעה זו
הוסכם על התוספת).
תוספת של  75מיליון שקל לעידוד תעסוקת נכים.

יו"ר הקואליציה ח"כ דוד ביטן אמר :״ההסכם מהווה בשורה
אמיתית לנכים ,מדובר בהישג שמעלה את קצבאות הנכות
ומאפשר לציבור הנכים לשוב להתפרנס בכבוד מבלי לאבד
את קצבת הנכות .נדבך חשוב נוסף הוא שהוספנו לתקציב
הכולל תוספת של  150מיליון שקלים לילדים נכים .אין
חשוב וצודק יותר מההסכם הזה שהגענו אליו ובערבו של
יום הכיפורים הדבר מקבל משנה תוקף כאשר אוכלוסייה
שכל כך זקוקה לסיוע תקבל אותו לאחר יותר מ 15-שנים".

מסגרת העלות לכלל ההטבות הנ"ל היא  4.2מיליארד
שקל נוספים בשנה.
ח"כ אילן גילאון" :אנחנו בדרך להסכם היסטורי ,הישג
יו״ר ההסתדרות אבי ניסנקורן אמר בתום המו״מ :״עשינו משמעותי גם אם לא כל תאוותנו בידנו .ארגוני הנכים
היסטוריה חברתית במדינת ישראל .שיפרנו דרמטית הגיעו להסכמה והם מועצת גדולי התורה שלי".
את מצבם הכלכלי של אוכלוסיית הנכים .ברצוני להודות
לשר האוצר משה כחלון וליו״ר הקואליציה ח"כ דוד ביטן ,נציגי ארגוני הנכים" :ארגוני הנכים מברכים על ההסכם
לפרופסור אבי שמחון מטעם ראש הממשלה וליוזם הצעת ההיסטורי שנחתם הלילה .מדובר בהסכם חברתי חשוב
החוק ח"כ אילן גלאון ,שעשו כל מאמץ בכדי שנגיע להסכם ביותר .אנו מודים מקרב לב ליו״ר ההסתדרות אבי ניסנקורן,
ההיסטורי ערב יום הכיפורים .ארגוני הנכים גילו נחישות ליו״ר הקואליציה ח"כ דוד ביטן ,לח"כ אילן גילון ,לפרופ'
שמחון ולממשלת ישראל".
ואחריות במאבקם לצדק חברתי".

נכים עם  100%אי כושר השתכרות ומעל  80%נכות
רפואית יקבלו כ 4,050-שקל בחודש.
נכים עם  100%אי כושר השתכרות ו 50%-עד 79%
נכות רפואית יקבלו כ 4,000-שקל בחודש.
נכים עם  100%אי כושר השתכרות ו 40%-עד 49%
נכות רפואית יקבלו כ 3,800-שקל בחודש.
נכים עם  60%-74%אי כושר השתכרות יקבלו בין
כ 2,100-שקל לבין כ 2,400-שקל בחודש
הצמדת קצבת הנכות לשכר הממוצע במשק.
העלאת ה"דיסריגרד" (הסכום שעד אליו ניתן להשתכר
בעבודה ולשמור על מלוא סכום הקצבה .מסכום זה
והלאה יורדת הקצבה בצורה הדרגתית) מסכום של
 2,800שקל היום ,עד לסכום של  4,300שקל בשתי
פעימות :בינואר  2018לסכום של  ₪ 4,000ובינואר
 2019לסכום של .₪ 4,300הוסכם כי תיבחן ההשפעה
של העלאת הדיסריגרד ,ואם ימצא בתום התהליך
השפעה חיובית  -הממשלה תשקול בחיוב העלאה
נוספת עד לסכום של .₪ 5,300
תוספת של  150מיליון שקל להגדלת קצבאות הנכות
לילדים.
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שינוי מגמה  -עשרות עובדי מחקר מצטרפים
להסכם הקיבוצי באוניברסיטת ת"א

הסכם קיבוצי ראשון במפעל "אדום אדום" של תנובה

ההסתדרות ואוניברסיטת ת"א חתמו על נספח חדש להסכם הקיבוצי ,המחיל את תנאי ההסכם הקיבוצי הקיים
באוניברסיטה על עשרות עובדי מעבדה שחלק מהיקף משרתם במימון תקציבי המחקר .העובדים ,שההסכם
הקיבוצי יחול מעתה על כל היקף משרתם ,ייהנו מביטחון תעסוקתי גבוה יותר ומתנאי שכר משופרים מאלו
שקיבלו עד היום.
יו"ר ההסתדרות אבי ניסנקורן" :צעד משמעותי ראשון בתיקון העיוותים הנוגעים להעסקת עובדי המחקר
באוניברסיטה וסלילת דרך לנורמות העסקה חדשות במערכת ההשכלה הגבוהה" .יו"ר הסתדרות המעו"ף
ארנון בר דוד בירך גם הוא על ההסכם :ההסכם מתקן עיוותים קיימים ומשמש כמופת להמשך הדרך.

ה

יו"ר

ההסתדרות אבי ניסנקורן ,מנכ"ל אוניברסיטת תל אביב
מוטי כהן ומנכ"ל האוניברסיטה הנכנס גדי פרנק ,יו"ר הסתדרות
המעו"ף ארנון בר דוד ,יו"ר הסתדרות הביוכימאים ,המיקרוביולוגים ועובדי
המעבדות אסתר אדמון ויו"ר ועד הסגל המינהלי באוניברסיטה אבלין מילוא,
חתמו על הסכם קיבוצי חדש ,המסדיר את תנאי העסקתם של עשרות עובדי
מעבדה באוניברסיטה ,המועסקים כיום באופן חלקי על חשבון תקציבי מחקר.

ההסכם הקיבוצי החדש מסדיר את תנאי העסקתם
של עשרות עובדי מעבדה באוניברסיטה ,המועסקים
כיום באופן חלקי.
הנספח להסכם הקיבוצי מעגן לראשונה בישראל את הרחבת תחולתו
של הסכם קיבוצי והחלתו על עובדי מחקר ,במהלך שמהווה שינוי של
המגמה שהתרחבה בשנים האחרונות במוסדות להשכלה גבוהה להעסקת
עובדים שלא לפי ההסכם הקיבוצי .המהלך מציב את אוניברסיטת ת"א
כחלוצת האוניברסיטאות המסדירה סוגיה מהותית זו ,תוך תיקון העיוותים
ההיסטוריים וצמצום תופעות העסקה פוגעניות.
ההבנות שהושגו בין הצדדים מעוגנות בנספח להסכם הקיבוצי הקיים
באוניברסיטת תל-אביב ,והן יחולו על העובדים שהעסקתם מורכבת
בחלקה ממשרה חלקית תקנית וחלקה האחר בהעסקה על חשבון
תקציבי המחקר .במשך שנים רבות ,קבוצת עובדים זו ,המורכבת ברובה
מעובדים בעלי תארים אקדמיים מתקדמים ,הופלתה לרעה ונפגעה
בזכויותיה בחלקיות המשרה שבמימון תקציבי מחקר ,כתוצאה ממתכונת
העסקה שלא אפשרה להם ליהנות מהביטחון התעסוקתי ומתנאי השכר
שלהם זכאים עובדים הנמצאים תחת ההסכם הקיבוצי.
יצוין כי המהלך הוא למעשה יישום ההתחייבות של מנכ"ל האוניברסיטה,
מוטי כהן ,כלפי יו"ר ההסתדרות אבי ניסנקורן ,מתוך מחווה של רצון טוב
והבנת הצורך להסדיר את העסקתם של עובדי המחקר באוניברסיטה,
תוך קליטת העובדים המבצעים פעילות ליבה תחת ההסכם הקיבוצי.
במסגרת המהלך ,התחייבו האוניברסיטה וההסתדרות להמשך משא
ומתן אינטנסיבי להסדרת אופן העסקתם של מאות עובדים נוספים,
המועסקים כיום על חשבון תקציבי המחקר בלבד.
בנוסף לשותפים שלקחו חלק במעמד החתימה על הנספח ,בניהול
המו"מ לגיבוש ההסכם השתתפו גם :מנכ"ל אגף הכלכלה בהסתדרות
שי בירן ,מרכז תחום האכיפה באגף הכלכלה גיורא ואלה ,מזכיר חטיבת
עובדי ההשכלה הגבוהה בהסתדרות המעו"ף ראובן פרי ,סמנכ"ל משאבי
אנוש באוניברסיטת ת"א יואל מלי וסגנית מנהלת האגף למשאבי אנוש
באוניברסיטת ת"א אורנה אוברמן .היועצים המשפטיים שליוו את התהליך
הם :עורכי הדין קרן קלפר ,גלי שטיינברג ואורן שרם מהלשכה המשפטית
של האגף לאיגוד מקצועי בהסתדרות ומצד האוניברסיטה היועץ החיצוני
המלווה עו"ד אסף ברנזון וסגן ליועמ"ש האוניברסיטה עו"ד אופיר כהן.

יו"ר ההסתדרות אבי ניסנקורן ,בירך על ההסכם ואמר במעמד החתימה
כי" :ההסכם שנחתם היום באוניברסיטת ת"א הוא צעד משמעותי ראשון
בכיוון של תיקון העיוותים בהעסקת עובדי המחקר באוניברסיטה וסלילת
הדרך לנורמות העסקה חדשות בכל במערכת ההשכלה הגבוהה בישראל.
לצד תיקון העוול ההיסטורי ,העובדים שבהסכם ייהנו מביטחון תעסוקתי
ומשיפור תנאי שכרם .כולי תקווה כי הצדדים ימשיכו בהידברות על מנת
לגשר על הפערים ולהסדיר את העסקתם של כלל העובדים המועסקים
במימון תקציבי המחקר".
יו"ר הסתדרות המעו"ף ארנון בר דוד הצטרף לדברי ניסנקורן והוסיף כי:
"המהלך הבשיל להסכם שנותן מענה לסוגיה מורכבת ,בזכות מערכת
יחסי העבודה הטובים שיש באוניברסיטת תל-אביב .ההסכם מתקן את
העיוותים הקיימים ומשמש כמופת להמשך הדרך".
מנכ"ל אוניברסיטת תל-אביב ,מוטי כהן ציין כי" :ההסכם הוא הסכם
פורץ דרך שיהווה בסיס להמשך המשא ומתן עם ההסתדרות ועם ארגון
העובדים לגבי הסדרת התנאים של יתר עובדי המחקר באוניברסיטת
ת"א וגם באוניברסיטאות אחרות".
יו"ר הסתדרות הביוכימאים ,המיקרוביולוגים ועובדי המעבדות ,אסתר
אדמון ,אמרה" :אני שמחה לברך על המוגמר .חשוב לציין כי באקדמיה
אנו עדים לתופעה מדאיגה ומתרחבת של עובדי מעבדות המועסקים
על חשבון תקציבי המחקר ללא כל ביטחון תעסוקתי ובהיעדר תנאי
שכר הולמים .כולי תקווה כי צעד חשוב זה יתווה את המשך הדרך גם
ליתר המוסדות וישפר את תנאי העסקתם של עובדים רבים שנאלצים
להתמודד כיום עם צורות העסקה פוגעניות".
יו"ר ועד הסגל המינהלי באוניברסיטה אבלין מילוא ,אמרה כי" :ועד
העובדים רואה בהסכם זה הסדרה חשובה שנוגעת לקבוצת עובדים
ותיקה ,פעילה ותורמת לצמיחתה של האוניברסיטה .אנו משוכנעים כי
ההסכם יהווה סנונית ראשונה להסכמים נוספים שמטרתם להרחיב את
תחולת ההסכם הקיבוצי על עוד אוכלוסיות עובדים .אנו רוצים להודות
לכל צוות ההסתדרות ובראשם ליו"ר ההסתדרות אבי ניסנקורן על הליווי
הצמוד ועל התמיכה בתקופת המו"מ".

עשרות עובדי המשחטה הסמוכה לבית שאן ייהנו מהשוואת רוב זכויותיהם לאלו של כלל עובדי קבוצת תנובה .יו"ר הסתדרות
המעו"ף ,ארנון בר-דוד בירך על ההסכם" :הגענו להסכמות שמביאות לידי ביטוי את הערכת תנובה לעובדיה ויביאו לשיפור ניכר
בתנאי ההעסקה באדום אדום".
הסתדרות ,הנהלת תנובה וועד העובדים במפעל בקר תנובה בבית
שאן ("אדום אדום") חתמו על הסכם קיבוצי ראשון שיחול על כ80-
עובדי המשחטה ,אשר התאגדו בהסתדרות לפני כשנתיים.
במעמד החתימה על ההסכם לקחו חלק יו"ר הסתדרות המעו"ף ארנון בר-דוד,
יו"ר ההסתדרות במרחב העמקים זאב ליברמן ,יו"ר ארגון עובדי תנובה אחיאב
שמחי ויו"ר ועד עובדי מפעל בקר תנובה יוסי ביטון .עוד היו שותפים למעמד
החתימה גם מזכירת החטיבה מהסתדרות המעו"ף עדה קרמרסקי ומזכיר
האיגוד המקצועי ממרחב העמקים אבי צדקה.
במפעל אדום אדום ,הממוקם באזור התעשייה עמק המעיינות הסמוך לבית
שאן ,מייצרת תנובה ומשווקת מוצרי בקר קפוא וטרי לרשתות שיווק וקצביות
ברחבי הארץ.
ההסכם פורץ הדרך שנחתם במפעל ,יהיה תקף למשך חמש שנים והוא
מסדיר את תנאי ההעסקה בחברה תוך שהוא מעגן את זכויות העובדים ומשווה
את רובן לתנאי עובדי כלל קבוצת תנובה.
בין השאר עוגנו בהסכם סעיפים הנוגעים לאופן קליטת עובדים ,תקופת הניסיון
בחברה ופרק הזמן לקבלת קביעות .עוד הוסכם על תנאי השכר ותנאים נלווים
כגון תשלום עבור עבודה בשעות נוספות מעבר לקבוע לחוק ,תשלום עבור
כוננות" ,תוספת קירור" ,קריאת חרום ,תשלום מענק על התמדה ,מתן בונוס
בגין עמידה ביעדים ,מענק ותק ,גובה השי לחגים ולאירועים אישיים ,יציאה
לנופש עובדים ,יום כיף שנתי ועוד.
יו"ר הסתדרות המעו"ף ,ארנון בר-דוד ,ציין" :אחרי מו"מ ממושך הגענו להסכמות
שמביאות לידי ביטוי את הערכת תנובה לעובדיה ויביאו לשיפור ניכר בתנאי

צילום דוברות ההסתדרות

ההעסקה ב'אדום אדום' .אני מברך את העובדים ואת אנשי המעו"ף ומרחב
העמקים על ההישגים שבהסכם ומודה להנהלת החברה על שיתוף הפעולה,
לטובת כל הצדדים".
יו"ר ההסתדרות במרחב העמקים ,זאב ליברמן ,אמר" :מדובר בהסכם מצוין
המחזק את מעמד העובדים וסולל את הדרך להסכמיים נוספים בעתיד .אני
מחזק את ידי העובדים והוועד על נחישותם להתאגד בהסתדרות ,ומודה ליו"ר
הסתדרות המעו"ף ארנון בר-דוד ולעדה קרמרסקי שפעלו להבאת הסכם זה
לידי חתימה ,לאבי צדקה מזכיר האיגוד המקצועי במרחב ,ליו"ר ארגון עובדי
תנובה אחיאב שמחי שהוביל את המהלך לחתימת ההסכם הקיבוצי וכן להנהלת
תנובה על ההבנה והנכונות לקליטת מפעל חדש לשורותיה".
יו"ר ועד העובדים ,יוסי ביטון ,הוסיף" :אני מברך על ההסכם אשר מגיע לאחר
תקופה ארוכה בה עובדי אדום אדום הועסקו ללא הסכם קיבוצי .תודתי נתונה
לאנשי ההסתדרות במרחב העמקים והסתדרות המעו"ף על התמיכה והליווי
לאורך המו"מ".

נחתם הסכם קיבוצי בעמותת סחלבים

בתום מו"מ מפרך שנמשך שנתיים חתמה הבוקר הנהלת העמותה על הסכם קיבוצי ראשוני שמעגן את הסדרת תנאיהם הסוציאליים
של כ 600-עובדי העמותה שייהנו גם מתוספות אחוזיות למשכורתם ,ימי בחירה וקרנות השתלמות .יו"ר התאחדות המעו"ף ארנון
בר דוד בירך על ההסכם :ידעתי מהיכרותי עם עיריית מודיעין שנוכל לייצר הסכם קיבוצי עבור העובדים ואני מברך עליו".

ל

אחר משא ומתן ארוך ומייגע שנמשך כשנתיים מול ראשי הנהלת עמותת
סחלבים ,נחתם הבוקר במשרדו של יו"ר הסתדרות המעו"ף ארנון בר
דוד הסכם קיבוצי ראשוני לעובדי העמותה ,הפועלת ושייכת לעיריית מודיעין
מכבים רעות.
עמותת סחלבים מעסיקה כ 600-עובדים ומעניקה שירותים לעשרות אלפי
תושבי העיר .בין היתר אחראית העמותה על הפעלת צהרונים ,קייטנות ,גני
ילדים ,מרכז מוסיקה ,פעילויות ספורט עממיות ותחרותיות ,פרויקטים קהילתיים,
מכללת הורים ,פעילויות לבעלי צרכים מיוחדים ,פעילות לנוער ולצעירים ועוד.
ההסכם הקיבוצי עליו חתמו הצדדים מעניק לעובדי העמותה מסגרת יחסי עבודה,
ייצוב נציגות העובדים בוועד העובדים בעמותה ,תוספות אחוזיות לעובדי העמותה,
קרן השתלמות ,ימי בחירה ,הסדרת תנאים סוציאליים לעובדי העמותה ועוד.
ארנון בר דוד יו"ר הסתדרות המעו"ף בירך על החתימה :כל הסכם בחברה
עירונית הוא סוג של נס או פלא .ברגע שעמותת סחלבים ,אשר הינה עמותה
ייחודית במדינת ישראל המתבססת על הרגולציה ומתנהלת בנושא מעונות
היום תחת מסגרת כלכלית סגורה ,הגיע לשולחני ידעתי מהיכרותי עם עיריית
מודיעין שניתן להגיע ולייצר הסכם קיבוצי לעובדים ואני מברך עליו .המרחב
עשה מהלך התארגנות חשוב מאוד והגענו להסכמות בעיקר בגלל אנשי העירייה
ואנשי ההסתדרות במרחב ובהסתדרות המעו"ף".
"מצאנו פתרונות יצירתיים לבניית שפה משותפת מול הנהלת העמותה ואני
מאמין שתמצא השפה גם מול עובדי העמותה .מדובר על התחלה של התקדמות
ועלייה מעלה" אמר משה ארבלי  -יו"ר ההסתדרות במרחב רמלה לוד" .ההסכם
הזה הוא תעודת כבוד והוקרה לכלל עובדי עמותת סחלבים שעושים את עבודתם
נאמנה בעיריית מודיעין" הוסיף דני אוחיון מזכיר איגוד מקצועי מודיעין
את המשא ומתן ליוו מקרוב עו"ד רונן אהרוני  -מנהל חטיבת הרשויות המקומיות
בהסתדרות המעו"ף ועו"ד רן קידר -מנהל חטיבה בהסתדרות המעו"ף שהתייחסו

לחתימה על ההסכם :אני מברך את הצדדים על הגעה ליום המיוחל הזה לו
אנו מצפים כשנתיים .הצלחנו להתגבר בדרך על הרבה מאוד מכשולים ובעיות
ישנות וחדשות ,מדובר בהסכם קיבוצי ראשוני ,הסכם שיביא סוף סוף להסדרת
יחסי העבודה בין הצדדים ואני מאחל לכולם המשך שיתוף פעולה ובניית יחסי
אמון אשר ישליכו על הצלחת העמותה באופן כללי ועל המשך שיפור מעמדם
של העובדים" .אמר עו"ד אהרוני.
עו"ד קידר הוסיף ואמר כי " מגיעה תודה מיוחדת לעורכת הדין ענת נבל ממשרד
עופר שפיר שעשתה שילוב והתאמות בהסכם הזה עם הסכם החברה העירונית
של ראשל"צ .הסכם שאינו הוגן לא מחזיק מעמד ,ההסכם הזה לדעתי הינו הוגן
לחלוטין ואני צופה לו שיחזיק זמן רב ואף יתפתח בעתיד".
גם ראשי העמותה בירכו על הבשלת המגעים" .במשך כל תקופת המשא ומתן
עובדי העמותה המשיכו לתת שירות לתושבי העיר מודיעין וזאת למרות העליות
והמורדות במגעים ועל כך הערכתי הרבה לעובדים ולהסתדרות .העמותה
נאבקת כל הזמן במגבלות ולחצים הן כלכליים והן רגולטורים ועובדי החברה
וההסתדרות גילו מנהיגות ואחריות ששמרו על שני הצדדים .אם כל המהלכים
עד כה עברו בהצלחה אני מאמין שזה מעיד על חוסנה של העמותה ועל עתידה.
אני מודה לשני הצדדים וכעת אנו בתהליך של התקדמות בשכל ישר ואחריות".
אמר שלמה פסי  -יו"ר עמותת סחלבים.
"רק בזכות שילוב הזרועות הצלחנו לייצר את ההסכם הקיבוצי .אני מבטיח
לשמור על קשר עם וועד העובדים ולפעול עמם למען העמותה ולמען העובדים".
הוסיף מנכ"ל העמותה מיקי בר.
אחרון המברכים היה יורם כרמון מנכ"ל עיריית מודיעין שבחר להודות באופן
אישי ליו"ר הסתדרות המעו"ף" :בעזרת יו"ר הסתדרות המעו"ף ובתקופה יחסית
ארוכה הצלחנו לייצר הסכם קיבוצי שמייצר כללי משחק אחרים ,זו יריית הפתיחה
לתחילת דרך חדשה בעמותה .מדובר בהסכם פורץ דרך .ההסכם יוצר מצב בו
נבנתה מערכת של אמון בין ההנהלה לבין העובדים".

הידעת!

בתום  6שנות חסכון ניתן
להמשיך לחסוך בקרן.

המשמעות:

קרן השתלמות לפקידים עובדי המינהל והשירותים

הגדלת הצבירה הנזילה למשיכה בכל עת
פטור ממס על מלוא הצבירה הכספית*

קרן השתלמות מנהל הינה קרן ותיקה ויציבה המוכיחה:
תשואות טובות לאורך זמן
דמי ניהול נמוכים ויציבים
שרות אדיב ,אישי ומהיר
ניהול איכותי ומקצועי
צוות עובדים מיומן ומסור

קרן השתלמות מינהל מציעה לך בחירה
בין שלושה מסלולים לפי העדפתך האישית:
מינהל כללי
מינהל מניות
מינהל אג”ח
בכל המסלולים דמי הניהול הינם מהנמוכים ביותר בשוק
ועמדו בשנת  2016על 0.47% -
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* מוגבל בתקרת הפקדה
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צלצלו03-6868000 :

אין באמור לעיל משום תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני האמור להינתן

www.minhal.org
על ידי יועץ/משווק מוסמך ,בהתאם למאפיינים האישיים של כל אדם.

מינהל

הנתונים לקוחים מאתר גמלנט של משרד האוצר ,אין בנתוני העבר כדי להצביע על ביצועי העתיד

מטפסים איתכם גבוה ובאחריות!
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"הכי קל עבורי היה לקום ,לעזוב הכל
וללכת .אבל במקום זאת החלטתי
לעשות מעשה ,להוביל שינוי ולהציב
את העובד במרכז"

לאורך הזמן וככל שהתקדם המו"מ
החלה לזהות ביטון סדקים בעמדות
הנוקשות של ההנהלה" .ככל שהדיונים
הפכו יותר ויותר מהותיים ועברנו
לדבר תכל'ס ,התחלנו להרגיש שהם
מתחילים להכיל ולקבל את הרעיון של
הקמת הוועד ,את העובדה שאנחנו
פה כדי להישאר וחשוב מכך ,הצלחנו
להביא אותם להבנה שבסופו של דבר
המטרות והאינטרסים שלנו חד הם,

"ה

גענו למשרדי ההסתדרות
שלושים עובדים של חברת
הפניקס ופשוט נרשמנו כוועד .זו אמנם
הייתה הפעם הראשונה שנפגשנו
אבל כולנו ידענו שעלינו לשנות את
המצב הקיים" .מספרת אורנה ביטון
על אותו יום בו נרשמו עובדי הפניקס
בהסתדרות .באותו הערב היא כלל
לא תיארה לעצמה שיום יבוא והיא
תהיה זו שתעמוד בראש וועד העובדים

וזהו מבחינתי הבסיס לשיתוך הפעולה
המתהווה .על כך ועוד אני מכירה תודה
ענקית לעו"ד אלי כהן ממשרד בני
כהן ושות' שליווה אותי ימים כלילות
וטבע את חותמו על ההסכם הקיבוצי.

כל נושא העלאות השכר והבונוסים היו תלויים לחלוטין
בשיקול הדעת של ההנהלה וממש לא יכולנו לדעת מה צופן
לנו העתיד .גם כל נושא רווחת העובד היה מעורפל וכלל לא
יכולנו לדעת מה התכניות והאירועים הצפויים.
ומתגמלת .שימשתי במשך שנה
בתפקיד מטה ולאחר מכן עברתי
למחלקת תביעות בה מצאתי עניין רב.
ביטון ,בת ה ,42-מתגוררת בחולון.
היא נשואה באושר ונוסף על תפקידה
כיו"ר וועד עובדי הפניקס היא גם אמא
לשני ילדים מקסימים.

"במשך שנים היינו
שרויים בחוסר
וודאות מוחלט"
לאורך שנותיה בפניקס קיבלה ביטון
מספר הצעות עבודה אטרקטיביות
ומתגמלות ולמרות זאת היא החליטה
להישאר בחברת הפניקס" .יש דברים
שלא ניתן לכמת בכסף ויוקרה
מקצועית .מבחינתי ,לסביבת העבודה
ולחברים לעבודה יש ערך גבוה לא
פחות מתלוש המשכורת .יחד עם
זאת ,אלו היו הרגעים בהם הבנתי
שהגיע הזמן שלנו להוביל שינוי והגיע
הזמן להתחיל לדאוג לרווחת העובד".

תארי את המצב בחברת
הפניקס לפני הקמת
הוועד.
במשך שנים אנחנו העובדים פשוט
היינו שרויים בחוסר וודאות מוחלט
בכל הנוגע להסדרי העבודה שלנו.
כל נושא העלאות השכר והבונוסים
למשל היו תלויים בשיקול הדעת של

ההנהלה וממש לא יכולנו לדעת מה
צופן לנו העתיד .הרגשנו גם שכל
נושא רווחת העובד היה מעורפל.
כלומר ממש לא יכולנו לדעת מה
התכניות והאירועים הצפויים עד
שהתחילו להגיע לאוזנינו שמועות
על אירוע חברה שהתרחש אחת
לשלוש-ארבע שנים.
בשונה ממקומות עבודה אחרים בהם
היה צורך לרכך ולשכנע את העובדים
בדבר הצורך והתועלת שטמונים בוועד
עובדים ,בפניקס היה המצב שונה
לחלוטין" .העובדה שהעובדים שלנו
ראו שחברות גדולות כמו כלל ביטוח
ופלאפון כבר היו במהלכו של תהליך
ההתאגדות עמדה לזכותנו וגרמה
לעובדי הפניקס להבין שהקמת הוועד
היא בשבילם ולרווחתם" .למעשה,
באותה העת כבר התחילה ההסתדרות
הלאומית להחתים עובדים כך שעיקר
המאמצים שלנו הושקעו בשכנוע
העובדים להצטרף להסתדרות
הגדולה בישראל וביטול החברות
בהסתדרות הלאומית".

ספרי על תהליך הרישום
בהסתדרות
"התחילה להתפשט שמועה שעברה
מפה לאוזן בקרב העובדים ,שאני מודה
שגם הייתי שותפה להפצתה ,שישנה
כוונה של כמה עובדים שהבינו שיש
צורך לשנות את המצב הקיים ,לקום
ופשוט ללכת להסתדרות ולהירשם
כוועד" .כך מצאו עצמם ערב אחד

ההסכם הקיבוצי עליו חתמנו בשנה
שעברה והבטיח לכ 2,800-עובדים
העלאות שכר ,בונוסים ומענקים .נוסף
על כך ,שיתוף הפעולה בא לידי ביטוי
גם באופנים נוספים שאולי נשמעים
פחות אטרקטיביים מנושאי השכר אבל
עבורנו העובדים הם חשובים לא פחות,
כמו טיפול בענייני הפרט שאחראי
לו יד ימיני ,סגן וועד העובדים ,אורן
שמידוב ,או אירועי הרווחה שאנחנו

"ככל שהדיונים הפכו יותר ויותר מהותיים התחלנו להרגיש
שהם מתחילים לקבל את הרעיון של הקמת הוועד ואת
העובדה שאנחנו פה כדי להישאר".

מאותו הערב בו נפגשו במשרדי ההסתדרות שלושים עובדי הפניקס שכלל לא נפגשו
קודם ועד להסכם הקיבוצי שנחתם בשנה שעברה .יו"ר וועד עובדי הפניקס אורנה
ביטון מספרת על התהליך הארוך שעבר וועד העובדים עד שזכה להכרה על ידי
הנהלת החברה  -והיא ממש לא מתכוונת לעצור כאן.
של אחת מחברות הביטוח הגדולות
בישראל.
ביטון ,עורכת דין במקצועה החלה את
דרכה המקצועית בחברת "הפניקס" אי
שם בשנת  , 2000במחלקת החיתום
ושימשה במספר תפקידים בכירים
נוספים בחברה" .התחלתי דווקא
במסלול ההפוך ,במחלקת חיתום
שנחשבת בעיני רבים ליוקרתית
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"עם הפנים קדימה"
שלושים עובדים של החברה שהבינו
שיש צורך לשנות את המצב הקיים
ועל אף שלא הכירו קודם האחד את
השני נרשמו  8מתוכם כוועד העובדים
של אחת מחברות הביטוח הגדולות
בישראל.
"זה היה מהלך מאוד לא מתוכנן
שנשען על אכפתיות של העובדים.
אני למשל הגעתי כי הייתי בטוחה
שעלינו לפעול תחת ההסתדרות
הגדולה בישראל .ממש לא תיארתי
לעצמי באותו הרגע שאני אהיה זו
שאעמוד בראשות הוועד".

באילו חסמים נתקלתם
לאורך הדרך?
"למרות שההנהלה הכירה בוועד
מהר מאוד ,המו"מ איתם היה מתיש
ומייגע ולמרות שהדבר לא נאמר בפה
מלא הרגשנו שניצבת מולנו התנגדות
עזה .ההנהלה הקשיחה עמדות וממש
הרגשנו שהם כל הזמן מנסים למשוך
זמן .הסחבת במו"מ הביאה לחשש גדול
בקרב העובדים שממש חששו שלא
נצליח להגיע לכדי חתימת ההסכם
הקיבוצי ,מה שלמעשה הציב אותנו בין
הפטיש לסדן ,בין העובדים להנהלה".

מקיימים ועליהם מנצחים ביד רמה
גבריאל דוידי ושרית נגר ,שכבר הפכו
למנהג קבוע והעובדים מחכים ומצפים
להם בכיליון עיניים ואפילו בעובדה
שבאירועים הרשמיים של החברה
מתנוסס לצד דגל הפניקס דגלו של
וועד העובדים.

לסיום ,ספרי קצת על
שיתוף הפעולה בין וועד עובדי הפניקס
להנהלת החברה הפך מחלום למציאות היעדים שאת כיו"ר וועד
ביולי  ,2016כאשר חתמו אורנה ביטון העובדים מציבה לעתיד.
ואייל לפידות ,מנכ"ל חברת הפניקס,
על ההסכם הקיבוצי שהסדיר עבור
 2,800עובדי חברת הפניקס תוספות
שכר ,בונוסים ומענקים כשבו אף מנגנון
המקשה על פיטורי עובדים.

כיצד בא לידי ביטוי
שיתוף הפעולה עם
ההנהלה?
"אנחנו עדיין ממש בראשיתו של
שיתוף הפעולה עם ההנהלה ,כשהצעד
הראשון ובונה האמון לכך היה כמובן

"אני ממש לא מסתפקת בהישגים
אליהם הגענו עד היום ואני קמה כל
הבוקר לעבודה עם הפנים קדימה .עדיין
קיימים נושאים שיש להסדיר אותם
ואנו פועלים לשם כך .עלינו להמשיך
לעבוד קשה למען העלאות השכר
וחלוקת המענקים והבונוסים ,אבל לא
פחות חשוב מכך ,שמתי לי למטרה
להמשיך לפתח ,לטפח ולהעצים את
העובדים שלנו ולהציב אותם במרכז  -כי
בסופו של דבר הם המשאב החשוב
ביותר לחברה.

ראש חטיבת עובדי חברות הביטוח וחברות האשראי בהסתדרות המעו"ף ,מירי גרגיר :קשה לי להאמין שהחטיבה הוקמה
לפני פחות משלוש שנים .בשנים אלו נחתמו בחטיבה  7הסכמים קיבוציים ראשוניים .הסכמים אלה משפרים את תנאי
שכרם והביטחון התעסוקתי של העובדים המאורגנים וכל זאת תוך הטמעת האג'נדה של הסתדרות המעו"ף .
בנוסף לאלו ,מתנהלים עוד מספר מו"מ ראשוניים בחברות נוספות ועל כך נשמע בהמשך .
בפניקס נערך מו"מ ארוך ומייגע ואני שמחה לראות כי הטמעת ההסכם  ,שיתוף הפעולה בין נציגות העובדים להנהלה
והערכה ההדדית בין הצדדים הם אבני הדרך ליחסי עבודה קיבוציים באחת מחברות הביטוח הגדולות והמובילות
במשק הישראלי.
אורנה ביטון ,יו"רית הועד ואורן שמידוב  ,ס .יו"ר הועד וכמובן כל חברי הועד מובילים את העשייה עבור העובדים בפניקס
באחריות רבה ואני בטוחה כי ימשיכו לעשות את עבודתם נאמנה למען העובדים .

חוגגים את יום האישה 2018
עמיתה יקרה,
פרויקט חדש יוצא לדרך לשנת 2018

סיורים בעקבות מנהיגות
בעבר ובהווה

• התכנסות
• שיח פתיחה  -מנהיגות נשית הלכה למעשה
• סיור רגלי מודרך בת”א בעקבות נשים סוחפות,
מובילות ומעוררות השראה עבר  /הווה
• ארוחת פלאפל ושתיה
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רישום בוועדי העובדים

נשמח לראותכן
״אין כוח ששווה בעוצמתו לזה של אישה נחושה״
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צרכנות נבונה
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תיקון  53לחוק הגנת
הצרכן -יש מי ששומר
על הזכויות שלכם

צרכנות נבונה

הכותב הוא מנכ"ל
רשות ההסתדרות
לצרכנות

חברת האשראי מחקה את הנקודות שצברתם? ההטבות בהם זכיתם כב ר לא ניתנות למימוש?
עו"ד ירון לוינסון על התיקון לחוק להגנת הצרכן שיחייב את בתי העסק וחברות האשראי בהודעה
מוקדמת לפני כל שינוי או ביטול הזכויות שלכם.

ל

עיתים תכניות ההטבות שמפעילים עוסקים שונים לרבות חברות
המנפיקות כרטיסי אשראי ,מאפשרות לצרכן המצטרף אליהן
לקבל הטבות או לצבור זכויות שניתן להמירן במוצרים או בשירותים
שונים הן מהעוסק המפעיל את התכניות והן מעוסק אחר.
כידוע מטרתן העיקרית של אותן תכניות היא לעודד את הצרכן להגדיל
את היקף צריכת המוצרים והשירותים שהעוסק מציע ,ובמקרה של
חברות האשראי :להגדיל את השימוש בכרטיס האשראי.
ואולם ,פעמים רבות ,עוסקים המפעילים תכניות הטבות מחליטים
לא אחת על הפסקת האפשרות למימוש ההטבות או הזכויות שנצברו,
על צמצום ההטבות או על סיום התוכנית ללא הודעה מראש או
בהתראה קצרה שאינה מאפשרת לצרכנים לממש את ההטבות או
את הזכויות שצברו.
העוסקים טוענים כי הם מסתמכים על הכתוב בתקנונים שקבעו
לאותן תכניות המקנים להם שיקול דעת כמעט בלתי מוגבל לשנות
את תנאי התכנית או לסיימה.
מצב דברים זה פוגע בצרכנים שבחרו לרכוש מוצרים או שירותים
מעוסק מסוים בשל תכנית ההטבות שהציע אותו עוסק ,כאשר אותם
צרכנים צברו זכויות בהתאם לתוכנית ההטבות מתוך ציפייה שיום
אחד יהיה באפשרותם לממש אותן ,אך לפתע הם נשארו עם "זכויות"
או "הטבות" שלא ניתנות למימוש כי הזמן למימושן חלף.
בחודש יולי  2017התקבל בכנסת תיקון  53לחוק הגנת הצרכן אשר
נועד לתת מענה לפגיעה בצרכנים ולקבוע הסדר חדש לעניין שינוי תכנית
הטבות או סיומה .התיקון החדש לחוק יחול הן על עוסק כמשמעותו
בחוק הגנת הצרכן והן על תאגיד בנקאי המנפיק כרטיסי אשראי.

במסגרת התיקון ,התווסף לחוק הגנת הצרכן סעיף 16א ,כאשר באותו
סעיף נקבע כי אם ביקש עוסק המפעיל תכנית הטבות לתקופה שאינה
קצובה לערוך שינוי בתוכנית או לסיימה ,הוא יהיה חייב לשלוח הודעה
לצרכן על פרטי השינוי או על מועד סיום התוכנית בין שלושה לארבעה
חודשים לפני כניסת השינוי לתוקף או עד למועד סיום התוכנית.
תיקון החוק נותן לצרכן זמן להיערך ולהשתמש
באופן מושכל בזכויות ובהטבות שצבר והוא לא
ייאלץ יותר לוותר על ההטבות והזכויות ,מכיוון
שנודע לו במקרה כי פג תוקפן.
העוסק חייב לאפשר לצרכן לממש את ההטבות בתוכנית החל ממועד
משלוח ההודעה עד למועד כניסת השינוי לתוקף או עד למועד סיום
התוכנית.
היה ועוסק חפץ לערוך שינוי בתוכנית באותו סעיף הכולל צבירת
זכויות או לסיים תכנית הוא חייב לשלוח הודעה על פרטי השינוי או על
מועד סיום התוכנית בין שמונה לתשעה חודשים לפני כניסת השינוי
לתוקף או מועד סיום התוכנית .גם כאן העוסק חייב לאפשר לצרכן
לממש את הזכויות שצבר בהתאם לתנאי התכנית החל ממועד משלוח
ההודעה עד למועד כניסת השינוי לתוקף או עד למועד סיום התוכנית.
עוסק המפעיל תכנית הטבות לתקופה קצובה לא יערוך שינוי בתוכנית
ולא יסיים את התוכנית לפני תום התקופה הקצובה .עוסק ישלח לצרכן
הודעה בין שלושה לארבעה חודשים לפני תום התקופה הקצובה.
ההודעה של העוסק תהיה או בדואר או בדואר אלקטרוני או במסרון
או באמצעי תקשורת מקוון אחר.
לסיכום
תיקון החוק הנ"ל נותן לצרכן זמן סביר יותר להיערך ולהשתמש
באופן מושכל בזכויות ובהטבות שצבר והוא לא ייאלץ יותר
לוותר על ההטבות והזכויות ,מכיוון שנודע לו במקרה כי
פג תוקפן.
מומלץ בכל מקרה להמשיך ולעקוב אחרי ההודעות השונות
של מועדוני הלקוחות וחברות האשראי ולשים לב לתאריכי
סיום או שינוי התוכניות.
בברכה,
ירון לוינסון ,עו"ד
מנכ"ל רשות ההסתדרות לצרכנות

משפטי

מעו"ף
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הזכות לפרטיות
במקום העבודה
מאת עו״ד יובל ברוק

ה

זכות לפרטיות היא זכות יסוד חוקתית ,אשר מעוגנת בסעיף
 7א' לחוק  -יסוד כבוד האדם וחירותו:
"כל אדם זכאי לפרטיות ולצנעת חייו".
בנוסף ,הזכות לפרטיות אף מעוגנת בהוראת חוק ספציפית ,חוק
הגנת הפרטיות ,תשי"א – ( 1981להלן – החוק) ,אשר במסגרתה
נקבעו הגדרות לעניין הפרת הזכות לפרטיות של אדם וכן סנקציות
אזרחיות ואף פליליות לגבי מי שיפר את הוראות החוק.
סעיף  2לחוק מונה רשימה של הגדרות אשר מהוות הפרה של
הזכות לפרטיות של אדם ,כמו למשל" ,בילוש או התחקות אחרי
אדם ,העלולים להטרידו ,או הטרדה אחרת".
יחד עם זאת ,בחוק אין הגדרה מפורשת לגבי מהי פגיעה בזכות
לפרטיות של עובד וגם אין הוראה אשר מסדירה את הזכות לפרטיות
של העובד במקום העבודה אל מול הזכות של המעסיק לפקח
אחר קניינו ולנהל את עסקו.
לנוכח כך ,פיתחה הפסיקה מבחנים שונים לצורך איזון בין הזכות
לפרטיות של העובד לבין זכות הקניין של המעסיק.
כך ,במקרה שבו ביצע העובד מעקב אחר רכבם של העובדים,
גם לאחר שעות העבודה ,קבע בית הדין לעבודה בתל אביב
(ס"ק (ת"א)  557/09הסתדרות המעו"ף נ' ש.י.ר.ן 2002 .בע"מ):
"הנהגת שיטת דיווח המאפשרת מעקב אחר העובדים מעבר
לשעות העבודה ,עלולה להוות לכאורה פגיעה בלתי מידתית
בפרטיות אותם עובדים"
במקרה אחר ,שבו ביצע המעסיק מעקב אחר תכתובת מייל אישית
שקיים העובד בתיבת דוא"ל שהקצה עבורו המעסיק ,פסק בית הדין
הארצי לעבודה (ע"ע  8/90טלי איסקוב ענבר נ' הממונה על חוק
עבודת נשים ,ניתן ביום  ,)8.2.2011כי על מנת לקיים מעקב אחר
תכתובת אישית שמקיים העובד בתיבה המקצועית ,על המעסיק
לפנות לעובד ולקבל את הסכמתו בכתב ,באופן מפורש ,מרצון
ומדעת .כל עוד לא מולאו התנאים הללו וכן יתר התנאים שנקבעו
בפסק הדין ,לא יתאפשר למעסיק לבצע מעקב אחר תכתובת
אישית שמקיים העובד בתיבת הדוא"ל שהוקצתה לו על ידי המעסיק.
בית הדין הארצי הוסיף בעניין זה:
"המרחב הווירטואלי הפרטי של המשתמש במחשב כמוהו כמרחב
כמוהָ כעשיית
ּ
הפיסי האישי השמור לאדם ,והפעילות במחשב
המשתמש בביתו ,בחצריו ובמכוניתו .לפיכך ,ובהיות המחשב "המגירה
האישית של בעליו" המכילה מידע כמוס ,פרטי ואישי ,נחשבת חדירה
בלתי מורשית למחשב "כחיטוט בחפציו האינטימיים" של בעליו,
ופלישה לטריטוריה זו מהווה פגיעה בזכותו החוקתית לפרטיות".

בית הדין הארצי אף הטיל איסור מוחלט על המעסיק לעקוב
אחר תיבת הדוא"ל האישית של העובד ( GMAIL, WALLAוכיוב'),
גם במקרה שבו העובד לכאורה הסכים לכך – והתנה את המעקב
בתיבות אלו  -רק באמצעות צו של בית הדין לעבודה.
חשוב לציין ,כי המבחנים אותם מיישמים בתי הדין לעבודה ,בבואם
לאזן בין הזכות לפרטיות של עובד במקום העבודה לבין הזכות
של המעסיק לפקח ולעקוב אחר קניינו (בין אם מדובר בהתקנת
מצלמות ,התקנת אמצעי מעקב ברכב שניתן לעובד וכיוב') ,הם
בדרך כלל אלו:
מבחן הקשר הרציונאלי בין האמצעי לבין המטרה;
מבחן האמצעי המינימאלי;
ומבחן איזון הנזק מול התועלת.
לאחרונה ,לנוכח צורך שעלה להסדיר את זכות העובד לפרטיות
במקום העבודה למול הצורך של המעסיק להתקין מצלמות אבטחה
במפעל ,פורסמו ביום  17.10.2017הנחיות על ידי הרשות להגנת
הפרטיות במשרד המשפטים ,שכותרתן" :שימוש במצלמות מעקב
במקום העבודה ובמסגרת יחסי עבודה".
על פי ההנחיות:
 .1חייב להיות צורך לגיטימי להתקנת מצלמות אבטחה במקום
העבודה;
 .2יש לגבש מדיניות ברורה במקום העבודה בדבר אופן והיקף
השימוש במצלמות ומטרותיהן .על פי האמור בהנחיות ,בכל
מקום עבודה מאורגן ,יש לגבש מדיניות זאת תוך היוועצות
עם נציגות העובדים;
 .3במקרה שבו המצלמות מוצבות במקום בו יש לעובד ציפייה
גבוהה יותר לפרטיות ,יש צורך לשימוש מידתי יותר במצלמות;
 .4יידוע העובדים על קיומן של המצלמות;
 .5יש לבחון במסגרת דרישת המידתיות האם קיים אמצעי חלופי
להשגת התכלית.
מסקנת הדברים היא שעל בסיס המבחנים שנקבעו בפסיקה
ועל פי ההנחיות החדשות ,ניתן יהיה לנתח מקרה שבו קיימת
התנגשות בין הזכות לפרטיות של עובד במקום העבודה לבין
זכות הקניין של המעסיק ולוודא מהי הזכות שבנסיבות העניין
תגבר ,על בסיס העובדות העולות מאותו מקרה.

עם עובד
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היסטוריון צעיר שעוסק בחקר השואה וזוועות המלחמה חודרות לנשמתו ,פרשיית רצח מסתורית
שמתרחשת בחשכת הליל בקרון רכבת ,הסוד האפל שמסתתר בחממות הפלפלים של הקיבוץ וקובץ
סיפורים מרתקים מאת חיים באר.
עם עובד מציגה לקוראי ביטאון הסתדרות המעו"ף את הספרים החדשים שיחממו לכם את החורף.

מפלצת הזיכרון  /ישי שריד

החופש לבחור את
הצעד הבא שלך...

סדרת ספרייה לעם
היסטוריון צעיר ושאפתן כותב ליושב ראש יד ושם ומספר על מאבקו במפלצת הזיכרון ,עד לרגע שבו השתלטה
על חייו.
כוכבו של הצעיר דרך בחקר המנגנונים המדויקים של התהליך התעשייתי שבו חוסלו מיליוני יהודים במחנות
ההשמדה .לפרנסתו ,ומתוך תחושת שליחות ,הוא התחיל להדריך סיורים באתרי הזיכרון שעל אדמת פולין.
אתרי הרצח נעשים מקום העבודה שלו ,והזוועה חודרת אל תוך נשמתו .הוא מנסה לחשוף ביערות ובמעבה
האדמה את דמותם האבודה של הקרבנות ,אך לחרדתו הוא מזהה בעצמו ובחניכיו הערצה לכוח ולכושר הביצוע
של הרוצחים" .כדי לשרוד בעולם הזה צריך להיות קצת נאצי" ,אומר לו תלמיד תיכון באחד המסעות .אט אט גוברת בקרבו ההכרה שאיש מעולי
הרגל אינו מעז להתייצב באמת נוכח הפשעים ומשמעויותיהם המוסריות.
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רצח באוריינט אקספרס  /אגתה כריסטי
מתח  -סדרת אגתה כריסטי

עובד הרשות המקומית,

מהיום אתה בוחר את מסלול ההשקעה שלך
רוםקלאסי כללי

רוםספיר מניות

בחירה אלגנטית למשקיעים שקולים

המסלול למיטיבי לכת

מסלול השקעה זה מתאים לעמיתים המעוניינים
לשמור על השקעתם תוך לקיחת סיכון נמוך.
על פי תקנון הקרן ,נכסי המסלול יהיו חשופים
לנכסים הבאים :אג"ח סחירות ושאינן סחירות
של חברות ,ניירות ערך מסחריים ,הלוואות שאינן
סחירות לחברות ,אג"ח להמרה ,פקדונות ,אג"ח של
ממשלת ישראל או אג"ח של ממשלות אחרות.
חשיפה לנכסי אג"ח תהיה בשיעור שלא יפחת
מ  75%ולא יעלה על  120%מנכסי המסלול.
חשיפה למניות תהיה בשיעור של  0%מנכסי המסלול.
רום רביד אג"ח ללא מניות מתאים במיוחד לעמיתים
ותיקים ,העומדים לקראת הפרישה לגמלאות ,נותרו
להם שנות הפקדה מעטות ויהיו מעוניינים למשוך
את כספם .במצב זה ,הגיוני להמעיט את החשיפה
למניות ולפנות לאפיקים סולידיים יותר ,כמו למשל,
אגרות חוב של מדינת ישראל.

מסלול זה ,המהווה את ״שביל הזהב״ בין הסולידי
לנועז ומהווה גם את מסלול ברירת המחדל
עבור עמיתים חדשים וותיקים כאחד .מסלול
זה מתאים לעמיתים המעוניינים בתיק השקעה
מאוזן ואקטיבי ,שמאפשר למנהל ההשקעות
לבצע הקצאת נכסים ()asset allocation
בין אפיקי השקעה שונים ,תוך שהוא מגיב
לשינויים המתרחשים בשוק ההון במסגרת
מגבלות תקנון הקרן ומסלול ההשקעה .עמיתים
שלא בחרו באפשרות אחרת ,ממשיכים את
הפקדותיהם וחסכונותיהם במסלול זה ,אלא
אם יחליטו אחרת ויודיעו על כך בכתב.

מסלול השקעה זה מיועד לעמיתים המעוניינים
לנסות להשיג תשואה גבוהה ,תוך מוכנות
לנטילת סיכונים המקובלים בשוק המניות .על
פי תקנון הקרן ,נכסי המסלול יהיו חשופים
למניות בארץ ובחו"ל .חשיפה תהיה בשיעור
שלא יפחת מ  75%ולא יעלה על 120%
מנכסי המסלול .חשיפה לנכסים כאמור תושג
באמצעות חשיפה במישרין ,בנגזרים ,בתעודות
סל ,בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה .יתרת
הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין ,ובכפוף
לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות .מסלול
זה מתאים לעמית שמעוניין להשיג תשואות
גבוהות ,תוך שהוא מודע לנטילת הסיכונים.

520031824-00000000001257-0000000000-000

520031824-00000000000408-0000000000-000

520031824-00000000001258-0000000000-000

רוםרביד אג"ח ללא מניות
צעד נבון להשקעה נוחה

"הרוצח עכשיו בינינו  -ברכבת"...
סמוך לחצות הליל רכבת האוריינט אקספרס המפורסמת נעצרת על המסילה מפאת השלג הכבד .עם בוקר
מתגלה גופתו של המיליונר סמואל אדוארד ראצ'ט בתאו הנעול ,הוא נדקר תריסר פעמים .הרכבת מבודדת
בשלג ,איש לא עלה לקרון בסוּפה  -אחד מן הנוסעים האחרים מוכרח להיות הרוצח.
הבלש הרקול פוארו ,שנמצא ברכבת בדרכו מאיסטנבול ללונדון ,חייב לפתור את התעלומה לפני שיהיה עוד
רצח  -מי משנים עשר הנוסעים ירצה לפגוע בראצ'ט? מתברר כי לכל אחד ואחד מהם עשוי להיות מניע משלו.
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לווייתנים שרים בעמק  /רונה שפריר
סיפורת
מרגלית בן שושן ,אמנית לחימה גלוחת ראש ,איבדה את המאהב שלה ואת הטעם לחייה .בימים היא מנהלת את
מזנון הבר ֵכה של הקיבוץ ,ובלילות משוחחת עם אהובה המת .עד שיום אחד חייה מטלטלים כשמגיע אליה בנו
אביעד ,נער יפה ורגיש ,חובב צלילות עומק ושירת לווייתנים.
משהו מוזר מאוד ,אפל ומסתורי ,מתרחש בחממת הפלפלים של הקיבוץ .זקני המשק ,בעיקר אלו שנוטים למות,
מרוכזים שם ,מבודדים מהעולם ,לשם ...לשם מה ,בעצם?
מרגלית ואביעד ,גיבורים בעל כורחם ,יוצאים לפענח את הסוד השמור .החקירה הבלתי אפשרית הזאת תפגיש
אותם עם סודות נוספים ועם סיפורים קבורים של האנשים הקרובים להם ביותר
מחיר קטלוגי  ;₪ 88מחיר מיוחד לקוראי מעו"ף  | ₪ 44 :להזמנות :טל'  03-6288511או מייל ( anat@am-oved.co.ilענת)

קשר לאחד  -מסעות ,בתים ואנשים בירושלים  /חיים באר
קשר לאחד  -מסעות ,בתים ואנשים בירושלים  /חיים באר
נסיכה הולנדית עשירה שהקימה בעיר הקודש בית מידות למי שישרוד את סוף העולם ,הרופא היהודי
של סולטן זנזיבר שפירק בעצמו את אוהל המשיח ,מנהל בית החולים הי ֶקה שדרש מעובדיו למלא את
כל הטפסים בכתב רש"י  -אלו רק מקצת הדמויות שחיים באר מעלה מנבכי ההיסטוריה של ירושלים
ומדובב את סיפוריהן המרתקים .לצד זאת הוא חושף פרקים פחות מו ּּכרים בחיי אישים ידועים ,שגורלם
נקשר בגורל העיר ,בהם אליעזר בן יהודה ,י"ח ברנר ובני חבורת "האחדוּת" (רחל ינאית בן צבי ,יצחק בן
צבי ,דוד בן גוריון ואחרים).
מחיר קטלוגי  ;₪ 124מחיר מיוחד לקוראי מעו"ף  | ₪ 62 :להזמנות :טל'  03-6288511או מייל ( anat@am-oved.co.ilענת)
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לזניה ,קנלוני ,פסטה מיטבולס ולקינוח עוגת קרם טירמיסו .מסעדת
טיטו איטליאנו מגישה לכם ארבעה מתכונים פשוטים וטעימים במיוחד
היישר מארץ המגף ,שפשוט לא תוכלו לעמוד בפניהם .בון אפטיטו!

עוגת קרם טרימיסו
מרכיבים ל 5-6מנות:
 250גרם גבינת מסקרפונה (יש להוציא
חצי שעה לפניי ההכנה מהמקרר)
 150מ"ל שמנת מתוקה
 4חלמון ביצים
 65גרם אבקת סוכר
 1כוס קפה חזק (ללא חלב)
 1חבילת בישקוטים
 20מ"ל ליקר אמרטו
תבנית מלבנית בגודל  22*16ס"מ

קנלוני
מרכיבים ל 5-6מנות:
 120גר' אונטריב  -שערות בשר בקר
(אפשר גם עם צלעות בקר)
 50גר' רסק עגבניות
קורט מלח
 3כפות רוטב בשמל
 3עלי לזניה
כף פרמז'ן
 200גר' שמנת לבישול
 1/4אגוז מוסקט

אופן ההכנה:
מערבבים ביחד את כל המוצרים ,פרט לאגוז המוסקט,
דפי הלזניה והשמנת לבישול ,עד שמתקבלת תערובת
אחידה .במקביל ,מבשלים את עלי הלזניה במים
רותחים ומניחים אותם בקערה עם מי קרח.

אופן ההכנה:
קרם הטירמיסו  -טורפים את החלמונים יחד עם אבקת
סוכר במיקסר עד קבלת תערובת תפוחה ובהירה.
לאחר מכן ,מבליעים פנימה את גבינת המסקרפונה
הנמצאת בטמפרטות החדר עד לקבלת תערובת
אחידה  -השתדלו להימנע מערבוב יתר .מוסיפים את
השמנת המתוקה ומקציפים הכל יחד עד שמתקבל
קרם יציב.
הרכבת הבסיס  -מערבבים את האספרסו עם ליקר
האמרטו .טובלים את הבישקוטים בתערובת הקפה
ומכסים בשכבה אחת את תחתית הכלי.
הרכבת המנה  -מוזגים חצי מכמות הקרם על הבישקוטים,
מיישרים ושמים עוד שכבה של בישוקטים שנטבלו
בקפה .מכסים את שכבת הבישקוטים הנוספת בכמות
הקרם הנותר ומכניסים לקירור למשך  24שעות.
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לזניה  -תבנית מלבנית בגודל  22*15ס"מ
מרכיבים:
 400גר' ראגו  -בשר בקר טרי טחון מבושל
 250גר' רוטב מרינרה  -רוטב עגבניות איטלקי
 150גר' רוטב בשמל

 100גר' תערובת גבינות קשות (לדוגמת מוצרלה)
 50גר' פרמז'ן טחון
חבילת עלי לזניה

אופן ההכנה:
מורחים בתחתית התבנית  50גרם של רוטב מרינרה ועל רוטב המרינרה ,מתחילים להניח שכבה של עלי לזניה כך שיכסו
את כל תחתית התבנית .על עלי הלזניה מורחים שכבה דקה של  25גר' רוטב בשמל .מערבבים את בשר הראגו יחד עם
 200הגרם שנותר מרוטב המרינרה .משטחים  150ג' מתערובת הראגו והמרינרה על הבשמל בצורה אחידה ומפרים
מעל כ 20-גר' מתערובת הגבינות .מניחים מעל שכבה נוספת של
עלי לזניה ,מורחים שוב שכבה דקה של רוטב בשמל ומעל יוצקים
את תערובת הראגו והמרינרה ,וחוזרים על כך במשך שלוש פעמים.
מעל השכבה האחרונה של דפי הלזניה יוצקים את כל רוטב הבשמל
שנותר ומפזרים מעל את גבינת הפרמז'ן הטחונה.
מחממים את התנור ל 180-מעלות ,מכסים את התבנית בנייר כסף
ומניחים בתנור למשך  '30דקות .לאחר חצי שעה יש להסיר את הכיסוי
מתבנית הלזניה ולהחזיר לתנור למשך  10דק' נוספות בטמפרטורה
של  170מעלות .טיפ קטן  -הקפידו לצנן את הלזניה למשך  30דק'
בטמפ' החדר.

פסטה מיטבולס
מרכיבים:

הרכבת המנה  -ממלאים כל דף לזניה ב  1/3מהמלית.
מניחים את הקנלוני בתבנית ושופכים את השמנת
לבישול בצידי הקנלוני .מגרדים מעט אגוז מוסקט
מעל לקנלונים ולסיום מפזרים מעל כף גבינת פרמז'ן.
מחממים תנור ל 200-מעלות ומכניסים ל 10-11
דקות אפייה.

חצי קילו בשר טחון
 1ביצה
 5גר' שום מגורד
 10גר' פרמז'ן
 10גר' מוצרלה מגורדת
 1.5גר' טימין

 5גר' מלח
 400גר' רוטב מרינרה -
עגבניות
שקית פסטה ( 500גר')
חצי כוס ציר ירקות

אופן ההכנה:
הכנת המיטבולס  -מערבבים את כל המצרכים פרט למרינרה ולפסטה עד שנוצרת תערובת אחידה .יוצרים מהתערובת
כדורים ,כל כדור  50גר' (גודל של כדור גולף) ומניחים בתבנית אותה הברשנו בשמן זית מבעוד מועד .מחממים תנור ל
 200מעלות ומכניסים את הכדורים ל  12דק'.
בזמן שהמיטבולס מתבשלים להם בתנור מחממים את רוטב המרינרה ומבשלים את הפסטה במים רותחים ,מסננים
אותה ושוטפים במים קרים .יוצקים את רוטב המרינרה על המיטבולס ,מכסים בנייר כסף .מחממים את התנור ל 150
מעלות ומכניסים את התבנית לעוד כ  15דק'.
הרכבת המנה  -יוצקים את רוטב המרינרה עם הכדורים על הפסטה ומגישים.

הטבות ביטוח ייחודיות
לעמיתי הסתדרות המעו"ף
ביטוח רכב
#
#
#
#
#
#
#

חדש!

תעריפים אטרקטיביים ושרותים ייחודיים
הטבות בלעדיות לנהגים זהירים
חבילת שרותי  VIPלרכב
פטור מוחלט מהשתתפות עצמית בפוליסות לנהגים מעל גיל 30
גבול אחריות צד ג' ע"ס ₪ 1,000,000
הוצאות הגנה משפטית עד לסך של ₪ 30,000
כיסוי לאביזרים ותוספות עד לגובה  5%משווי הרכב ללא תוספת תשלום

ביטוח משכנתא
 45%הנחה לכל החיים על ביטוח החיים
וכן  20%הנחה על ביטוח המבנה ל 5-שנים!

לפרטים והצטרפות:

1700-720-090
הסכם הביטוח המחייב ייחתם בין עמיתי הסתדרות המעוף לבין איילון חברה לביטוח בע”מ עפ”י תנאי הפוליסה הרלוונטית.
ההטבות המפורסמות במסגרת מודעה זו ניתנות ע”י איילון חברה לביטוח בע”מ ותהיינה בתוקף כל עוד ההסכמים שנחתמו בין עמיתי הסתדרות המעוף
לבין איילון חברה לביטוח בע”מ יהיו בתוקף .בכפוף לתנאי הפוליסה וחריגיה .ט.ל.ח.

