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נשיא עם מעו"ף

מרכז הסתדרות המעו"ף  ,2016סיקור נרחב

4
חברי מועדון

בקרוב הכסף שלכם יהיה שווה יות

חופשים ,נופשים ,לימודים,
הנחות ומבצעים -
רק לחברי מועדון שלך
8

10

24

לפרטים
נוספים

מבוא
לקרימינולוגיה

1700-700-126

כבר נרשמתם?
אל תיסע קח טיסה
העמותה לקידום מקצועי-חברתי
מציעה לך טיסות במחירים מסובסדים

החל מ ₪ 140-לעמית
מהרו והזמינו
מותנה בהזמנת סמינר
(המחיר לאדם לכיוון)

העמותה לקידום מקצועי חברתי
מזמינה אותך להירשם לקורס

חדש במועדון "שלך"

מבוא לקרימינולוגיה

המוכר לגמול השתלמות א'
תמצית הקורס

מדע הקרימינולוגיה מעניק כלים להבין את
מכלול תופעות הפשיעה ,הרקע להן ומגוון
הדרכים להתמודד עימן .הקורס מעניק כלים
להבנת התנאים האקולוגיים והכלכליים
המשמשים קרקע פורייה לפשיעה וחושף
סוגים שונים של התנהגות קרימינאלית,
כמו :עבריינות ,אלימות ,טרור ופשיעה.

היקף שעות הקורס 60 :שעות

כרטיס נטען המעניק

בין הנושאים בקורס

תיאוריות בקרימינולוגיה.
תורת הענישה (פנלוגיה).
אלימות במשפחה.
עבריינות נוער.
עבריינות מין וסטיות.
עבריינות נשים.
ויקטימולוגיה (קורבנות).
הפרעות אישיות ופסיכופאטיה.
עבריינות אידיאולוגית.
מניעה ,טיפול ושיקום.
תנאים אקולוגיים וכלכליים לפשיעה.

כולל כפל מבצעים והנחות!!!

רשתות השיווק שבהן ניתן לממש את הכרטיס

המחירים מתייחסים לעמית ב  100%משרה ,ע"ב חצי פנסיון אלא אם צויין אחרת.
* במימוש מלא של הזכאויות .זהו מדגם בלבד  /טל"ח.

לפרטים נוספים חייגו 1700-700-126

וגם :מדור הטיולים החדש לוקח אתכם עד לצפון הרחוק

הנח

23
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היכנסו לאתר הבית
של
הסתדרות המעו"ף

12

13

www.hmaof.org.il
16

באתר תוכלו
להתעדכן בכל
ההסכמים ,המאבקים
והזכויות ולמצוא
מידע זמין
ועדכני על אודות
הנושאים העומדים
על סדר היום
של ציבור העובדים
מערכת מעו"ף פלוס
יו"ר :ארנון בר דוד
עריכה וכתיבהOnVeDan :
עיצובCHOOKA Graphic Design :
הדפסה :אורי קליסקי מיתוג ,פרסום והפקות
אתר הביתwww.hmaof.org.il :
המערכת אינה אחראית לתוכן המודעות
לתגובות והצעותadiz@histadrut.org.il :

17

17

18

19

25

26

מבצע מיוחד
מכירת מגה :שלב
הסיכומים

החבר החדש שלכם

שווה להכיר :עמותת
עמית למעו"ף

כאל מאוד

הסכם קיבוצי חדש
בחברת האשראי

דבר היו"ר
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חברות וחברים יקרים,
נפלו בחלקי הזכות והכבוד להעניק בחודש שעבר ,לצד חברי יו"ר
ההסתדרות אבי ניסנקורן ,את עיטור יקיר ההסתדרות לנשיאה התשיעי
של מדינת ישראל ,שמעון פרס .קשה לתאר במילים את עוצמת המפגש
עם אישיותו הכבירה של הנשיא לשעבר ,איש חזון וידיד אמת של
ההסתדרות ומוסדותיה; אדם שהפך ,עוד בחייו ,לאגדה ולדמות שמדי
יום מותירה את חותמה בקרב כל אחת ואחד מאיתנו.
ברצוני להודות ,בשם ציבור העובדים בישראל ,למר פרס על פועלו הרב,
מפעל חייו ומורשתו שתישאר עמנו לנצח ,ולאחל לו עוד שנים רבות של
בריאות וכיבוש פסגות חדשות.

עוף החול

היסטוריה בחברת
הפניקס

נסיעה טובה

החזרי נסיעות במגזר
הציבורי וברשויות
המקומיות

ויוה אספניה

סמינרים מקצועיים
מעבר לים

יש עם מי לדבר

על שיתוף נציגות
העובדים במשא ומתן

הלקוח תמיד צודק
על מה אתם
מתלוננים?

רואים עולם
שלושה ספרים
מומלצים

חמים? טעים!

ארבעה מתכונים קיציים
במיוחד

***
הענקת עיטור המופת הראשון בתולדות ההסתדרות היוותה את שיאו של
כינוס מרכז הסתדרות המעו"ף .במהלך האירוע סקרתי את פעילותן של  11חטיבות הארגון והעומדים בראשן,
וכן את הישגיהן הרבים.
מספר שיא של  300אלף עובדים מאוגדים היום תחת קורתנו ,ביותר מ 600-ועדים וארגונים .מדי בוקר עומדות
לנגד עינינו מטרות ברורות :להגן על העובדות והעובדים ולהשקיע את כל מרצנו בצעד הבא ,במהלך הבא,
שיביאו לשיפור נוסף במעמדם.
בשנה וחצי האחרונים בלבד נחתמו על ידי הסתדרות המעו"ף לא פחות מ 53-הסכמים קיבוציים חדשים,
והוגשו ואושרו  66בקשות לסכסוכי עבודה  -כל אחד מהם הוא סיפור הצלחה במאבק למען העובדים .אך אין
בכוונתנו לנוח ולו לרגע על זרי הדפנה.
עד סוף שנת  2016בכוונתנו להמשיך להגן על זכויות העובדים ,לחתום על הסכמים קיבוציים נוספים להטבת
שכרם ותנאי עבודתם ,לשפר את המצוינות במקומות העבודה ,להטמיע וליישם הסכמים קיימים ,להדק את
הקשר עם ועדי העובדים ומזכירי המעו"ף במרחבים ,לפתח ולקדם את השכלת העובד ,ולצרף חברים ומקומות
עבודה חדשים להסתדרות .זה יעודנו ולשם כך אנו כאן.
בברכת קיץ מהנה ובטוח,
לכם ולבני משפחותיכם,
ארנון בר דוד
יו"ר הסתדרות המעו"ף
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מגזין

"ההסתדרות הקימה לא רק מעמד
של אנשים עובדים ,אלא מעמד של
אנשים צודקים"
הכינוס השנתי של מרכז הסתדרות המעו"ף נערך במרכז פרס לשלום ,ובו הוענק
לנשיא התשיעי של ישראל עיטור המופת "יקיר הסתדרות המעו"ף לשנת ."2016
באירוע נשאו דברים גם יו"ר ההסתדרות אבי ניסנקורן ,יו"ר הסתדרות המעו"ף ארנון
בר דוד ,יו"ר האופוזיציה ח"כ יצחק הרצוג ויו"ר מרכז השלטון המקומי חיים ביבס,
והוענקו פרסי העובדים המצטיינים ומחוללי השינוי 2016

ב

סוף החודש שעבר אירח מרכז פרס לשלום
שביפו את הכינוס השנתי של מרכז הסתדרות
המעו"ף .במרכז האירוע עמד טקס חגיגי ומרגש ,בו
העניקו יו"ר ההסתדרות אבי ניסנקורן ויו"ר הסתדרות
המעו"ף ארנון בר דוד את עיטור יקיר ההסתדרות
לנשיאה התשיעי של מדינת ישראל ,שמעון פרס.
בכינוס השתתפו מאות חברי וראשי ועדים עובדים,
חברי הנהגת ההסתדרות ,וראשי מרחבים ואיגודים
מקצועיים .את האירוע הנחה מנכ"ל הסתדרות
המעו"ף ,עו"ד אופיר אלקלעי ,שהציג בזה אחר
זה את הנואמים המרכזיים.
הראשון שבהם היה יו"ר ההסתדרות ,שבפתח
דבריו התייחס לאורח הכבוד ,שמעון פרס" .זוהי
גאווה גדולה לכולנו שנמצא כאן נשיא המדינה
לשעבר ,ידיד אמת של ההסתדרות ואדם שכל
דף בהיסטוריה של ישראל מוטבע בחותמו",
אמר ניסנקורן" ,את דרכו הציבורית החל פרס
כמזכיר הנוער העובד ,ואין סימבולי מזה .כראש
ממשלה וכשכולם היו אובדי עצות ,לקח על כתפיו
את 'עסקת החבילה' והיה האדם היחיד שקיבל

מרכז הסתדרות המעו"ף 2016

מגזין
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העובדים המצטיינים
ומחוללי השינוי
לשנת 2016
ארנון בר דוד

צחית חמו
מרכזת תחום המיחזור
בעיריית אילת

את הקהל באחד מזיכרונות ילדותו" .כשהייתי בן חמש ,בסוף  ,1974התעוררתי
באחד הימים לבוקר של יריות בבית שאן ,במה שהתברר בהמשך כפיגוע
טרור שבו נרצחו בביתם דודי ודודתי" ,סיפר" ,בהמשך נכנס לביתנו אדם שלא
הכרתי קודם ,שר הביטחון של מדינת ישראל ,שמעון פרס 35 .שנה מאוחר
יותר ,כשנבחרתי לראשות העירייה ,הזמנתי את מר פרס להיות אורחי הראשון
בתפקיד ולמעשה סגרתי מעגל".
אחר כך התייחס ביבס לפעילותם של עובדי מרכז השלטון המקומי וכן
להסכם המסגרת שנחתם באחרונה" :תפקידנו הוא לדאוג לרווחת העובדים
 כשטוב להם ,טוב לתושבים  -ולשמחתי יש היום בממשלה שר אוצר שמביןושרוצה לעשות למען העובדים".
אורח נוסף שכיבד את האירוע בנוכחותו היה יו"ר האופוזיציה והמחנה ציוני,
יצחק (בוז'י) הרצוג ,שהגדיר את פרס כאחד מ"האבות המייסדים של תנועתנו".
"החיבור בין ההסתדרות לבין המדינה הוא מהנכסים החשובים ביותר של
ישראל" ,הוסיף הרצוג" ,ואני משוכנע כי בזכות עבודה מאורגנת שמפרנסת
אותו בכבוד יכול האדם הבודד להתמודד עם מצוקותיו אל מול גלגלי המערכות
העובדות .בהקשר זה ,אבי ניסנקורן עשה המון בכל הקשור בהטמעת חשיבות
העבודה המאורגנת בתודעה הלאומית".

אילן מיטשניק-חיים
עובד אגף אחזקה
בעיריית קרית אתא
יעקב מימוני
ממונה אדמיניסטרטיבי
במחלקת שירותי
החינוך בעיריית
תל אביב-יפו
ורד קליימן-יעקב
עובדת מחלקת
התביעות במגדל
חברה לביטוח בע"מ
איריס כהן
מנהלת מעון ויצו נופי
הסלע במעלה אדומים

"החיבור בין ההסתדרות לבין המדינה הוא
מהנכסים החשובים ביותר של ישראל ,ואני משוכנע
כי בזכות עבודה מאורגנת שמפרנסת אותו בכבוד יכול האדם
הבודד להתמודד עם מצוקותיו אל מול
גלגלי המערכות העובדות"
 יו"ר המחנה הציוני ,ח"כ יצחק הרצוגמימין לשמאל :אופיר אלקלעי ,יצחק הרצוג ,שמעון פרס ,אבי ניסנקורן וארנון בר דוד
צילומים :קובי קואנקס

החלטות מכריעות .כך ,הביא פרס את ישראל מאסון
כלכלי לצמיחה מחודשת ,ועשה את הבלתי ייאמן".
אגב ,זוהי הפעם הראשונה שההסתדרות מעניקה
עיטור מיוחד זה ,כאשר ניסנקורן ציין בדבריו כי
מדובר ב"מסורת שנוצרה במיוחד עבור מר פרס".
בהמשך סקר ניסנקורן את פעילותה של
ההסתדרות והישגיה בשנים האחרונים ,ואמר:
"אנו נלחמים למען צמצום פערים ,שוויון ופרנסה
והזדקנות בכבוד .קידמנו את קליטת עובדי הקבלן
בשירות הציבורי ,כאשר  15אלף מהם עדיין ממתינים
להיכנס לתהליך עם יישום ההסכם ואני קורא לכל
משרדי הממשלה לקלוט אותם" .יו"ר ההסתדרות
גם החמיא לשר האוצר משה כחלון ,אותו הגדיר
"חבר לדרך ולוחם"" .יחד ננצח את הביורוקרטיה",
סיכם ניסנקורן" ,אם במלחמה משותפת אני ושר
האוצר לא נצליח להשיג את יעדינו ,נשבית שוב
את המשק".
אחריו נשא דברים חיים ביבס ,יו"ר מרכז השלטון
המקומי וראש עיריית מודיעין-מכבים-רעות ,ששיתף

5

"האוצר האמיתי של ישראל"

בחלקו השני של הכינוס הוזמן לבמה שמעון פרס ,שכאמור קיבל מידי ניסנקורן
ובר דוד את עיטור יקיר ההסתדרות .בנאומו שיתף פרס את הנוכחים בזיכרונותיו
הרבים מימי טרום המדינה וממורו ומחנכו ,ראש הממשלה הראשון דוד בן
גוריון אשר שימש גם כמזכיר ההסתדרות בעשור הראשון שלה" .אני לא הכי
צעיר כאן באולם" ,התבדח הנשיא התשיעי" ,אבל אני זוכר יותר מכולכם".
"עבורי המעמד הזה הוא מאוד מרגש" ,המשיך פרס" ,האוצר האמיתי של מדינת
ישראל הוא האדם העובד" ,הדגיש הנשיא לשעבר" ,ישראל היא פרי של האדם
העובד ובזכותו הפכה לפלא של ממש ,ובצדק .למעשה ,ההסתדרות הקימה
לא רק מעמד של אנשים עובדים ,אלא מעמד של אנשים צודקים .בהסתדרות
למדתי לשרת את הציבור ומצאתי שלשרת זה הרבה יותר מאשר למשול".

"כראש ממשלה וכשכולם היו אובדי עצות ,לקח פרס על כתפיו
את 'עסקת החבילה' והיה האדם היחיד שקיבל החלטות
מכריעות .כך ,הביא את ישראל מאסון כלכלי לצמיחה מחודשת,
ועשה את הבלתי ייאמן"
 אבי ניסנקורן ,יו"ר ההסתדרותהמשך בעמ' 7

פרופ' ירון זליכה

מגזין
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המשך מעמ' 5

הטבות ביטוח ייחודיות
לעמיתי הסתדרות המעו"ף

"כיום יש לי הרגשה שכל העולם רוצה להיות ולהידמות להסתדרות" ,הוסיף
פרס" ,החברות הגלובליות יודעות שניצול עובדים והתעלמות מצרכיהם יגרמו
נזק ,לא יקנו מהן ,כי בראש ובראשונה הן זקוקות לאמון הציבור .ההסתדרות
עושה מעשים עצומים ,בהתבסס על אהבת האדם וקיום הצדק .זהו ייחודם של
העם היהודי ושל ההסתדרות ,להתקדם למעלה מבלי להפחית בפן המוסרי  -זו
דרכה של ההסתדרות ,שמוכיחה את עצמה ומביאה תוצאות".

"יחד אנחנו הופכים עולמות"

בהמשך האירוע קיבל הקהל סקירה נרחבת של יו"ר הסתדרות המעו"ף על
מגמות ויעדי הארגון לשנת " .2016בעשר השנים האחרונות הצלחנו לשנות
את התמונה ואת המאזן ,לטובת העובדים" ,אמר בר דוד" ,לקחנו את המעו"ף
לעולם חדש ,בכל התחומים .אני לעולם לא שוכח מאיפה באתי  -מעיריית
תל אביב-יפו ,מעובדים שבכל בוקר קמים לעבודה קשה ובשכר נמוך יחסית.
העיקרון המוביל אותי הוא הטיפול בעובדים ברמות הנמוכות  -זה לחם חוקנו
וזו העבודה שלנו ,אחרת ייעשה עוול למשפחות ,למקומות העבודה ולעובדים
עצמם".

פרס וניסנקורן

נסיעות לחו"ל הגנה מתאונה ביטוח משכנתא
בלעדי באיילון!
אפשרות לביטוח
מחלות קיימות בכפוף
לחיתום מתאים.
החל מ 1.28$-ליום

פוליסה לביטוח תאונות
אישיות לכל המשפחה

 45%הנחה לכל החיים
על ביטוח החיים

הנחה של  20%ל 3-שנים וכן  20%הנחה על ביטוח
המבנה ל 5-שנים!
לך ולבני משפחתך!

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.

"יש לנו סבלנות ולא נהסס להשבית את המשק אם נצטרך.
ככל שאני מנסה להימנע משביתות ,אני מבין שבסופו של דבר
בלי שביתה אי אפשר לגמור עניין .אומרים שאנחנו משוגעים?
אנחנו יותר נורמליים מכולם"
 ארנון בר דוד ,יו"ר הסתדרות המעו"ף"תפקידנו הוא לדאוג לרווחת העובדים  -כשטוב להם ,טוב
לתושבים  -ולשמחתי יש היום בממשלה שר אוצר שמבין
ושרוצה לעשות למען העובדים"
 חיים ביבס ,יו"ר מרכז השלטון המקומי"אני רוצה שעובדי המעו"ף יידעו שאנחנו מעניקים להם מעטפת שלמה של
שירותים בכל תחומי החיים ,ולא רק במה שקשור במקום עבודתם" ,הוסיף יו"ר
הסתדרות המעו"ף" ,אנו נמצאים ברמות הגבוהות ביותר מבחינת התנהלות
וכולי תקווה ושאיפה מתמדת שהעובד ,היכן שלא יהיה ,יקום בבוקר ויידע
שהוא בראש מעייניה של ההסתדרות .שכרם של רוב העובדים המאוגדים
במעו"ף נע בין מינימום לממוצע במשק ,וזהו מרחב הפעולה שלנו .העול
מונח על כתפינו והחוכמה היא להביא בשורה ,לייצר יותר מחצי אחוז או
מאחוז אחד של תוספת ,לייצר חשיבה מחוץ לקופסה .שותפי המרכזי הוא
יו"ר ההסתדרות ,ויחד אנחנו הופכים עולמות".
"תפקידנו הוא לאזן בין מעסיקים לעובדים" ,סיכם בר דוד" ,יש מקומות
עבודה שבהם מעסיקים מתעמרים בעובדים  -ואני מבטיח להילחם בזה.
העובדים בישראל לא יסבלו התעמרות והתנכלות מצד מנכ"לים ומנהלים.
יש לנו סבלנות ולא נהסס להשבית את המשק אם נצטרך .ככל שאני מנסה
להימנע משביתות ,אני מבין שבסופו של דבר בלי שביתה אי אפשר לגמור
עניין .אומרים שאנחנו משוגעים? אנחנו יותר נורמליים מכולם".
בתום דבריו של בר דוד נערך טקס חלוקת פרסים לעובדים המצטיינים
ומחוללי השינוי במקום העבודה ,מסורת שהושקה בקיץ שעבר.
"החיבור בין ההסתדרות לבין המדינה הוא מהנכסים החשובים
ביותר של ישראל ,ואני משוכנע כי בזכות עבודה מאורגנת
שמפרנסת אותו בכבוד יכול האדם הבודד להתמודד עם
מצוקותיו אל מול גלגלי המערכות העובדות"
 -יו"ר המחנה הציוני ,ח"כ יצחק הרצוג

העובדים המצטיינים
ומחוללי השינוי
לשנת 2016
אורית חולי
רכזת תחום Sales
 Opsבלאומי קארד
דוד תורג'מן
מנהל חבל נוה שאנן
באגף התברואה
בעיריית חיפה
הינדא מליא פאמף
עוזרת
אדמיניסטרטיבית
ביחידת המלגות
בסוכנות היהודית
רחל מועלם
מזכירה בהנהלת
מרכז דוידוף במרכז
הרפואי רבין
שלמה אדוארד
מנהל האחזקה בבית
החולים שלוותא

לצורך בחירת עשרת הזוכים הוקמה לפני כמה חודשים ועדת פרס בראשות
מנכ"ל הסתדרות המעו"ף ,עו"ד אופיר אלקלעי ,כשלצדו מזכירת חטיבת מוסדות
ההסתדרות ,הציבור והבריאות ,עדה קרמרסקי; מזכיר חטיבת מוסדות לאומיים,
עו"ד אסף אדר; ומזכיר הוועדה ועוזרו של יו"ר הסתדרות המעו"ף ,עו"ד עדי
זמיר .בפני הוועדה הונחו עשרות המלצות ,מהן נבחרו עשרה עובדות ועובדים
שזכו גם בפרס כספי על סך של  2,000שקל (עוד על הזוכים  -ראו מסגרת).
את הכינוס חתמה הרצאה שנשא פרופ' ירון זליכה ,יועצו הכלכלי של יו"ר
ההסתדרות אשר כיהן בעבר כחשב הכללי במשרד האוצר ,בנושא "כלכלת
ישראל והשפעותיה על עובדי המגזר הציבורי כיום".
ניפגש בכינוס הבא!

בואו להעשיר את עצמכם

לפרטים
נוספים

1700-700-126

רויאל ים המלח
31-2.8.16

מגיק סאנרייז אילת
31-4.8.16

"אימון אישי
ושירות בעבודה"
מחיר עמית ₪ 190
מחיר נלווה ₪ 890

"מוטיבציה
וחשיבה חיובית"
מחיר עמית *₪ 650
מחיר נלווה ₪ 2,050

יערים
מעלה החמישה
7-10.8.16

לאונרדו
קלאב טבריה
7-9.8.16

"ניהול עצמי
ומנהיגות"
מחיר עמית *₪ 60
מחיר נלווה ₪ 1,460

"חשיבה חיובית
והתמודדות עם סביבת
עבודה שוחקת"
מחיר עמית ₪ 120
מחיר נלווה ₪ 820

כולל כניסה לקיפצובה
וסיור חליבה מהמלון

ספורט אילת
הכל כולל
7-11.8.16
"מצוינות בעבודה
והתפתחות אישית"
מחיר עמית *₪ 670
מחיר נלווה ₪ 2,070

דניאל ים המלח
18-20.8.16
"חשיבה חיובית
והעצמה אישית"
מחיר עמית ₪ 460
מחיר נלווה ₪ 1,160
סופ"ש
כולל צהרים בשבת

אל תיסע קח טיסה
העמותה לקידום מקצועי-חברתי
מציעה לך טיסות במחירים מסובסדים
www.amitnet.co.il

החל מ ₪ 140-לעמית
מהרו והזמינו
מותנה בהזמנת סמינר
(המחיר לאדם לכיוון)

המחירים מתייחסים לעמית ב  100%משרה ,ע"ב חצי פנסיון אלא אם צויין אחרת.
* במימוש מלא של הזכאויות .זהו מדגם בלבד  /טל"ח.

רויאל רימונים
ים המלח
25-27.8.16
"קבלת החלטות
ותקשורת בינאישית"
מחיר עמית ₪ 500
מחיר נלווה ₪ 1200
סופ"ש
כולל צהרים בשבת

אסיאנדה
28-30.8.16
"בריאות
ושמחת חיים"
מחיר עמית ₪ 240
מחיר נלווה ₪ 940
סופ"ש

למגזר הדתי/חרדי

רמדה ירושלים
23-25.8.16
"אינטלגנציה רגישית
ותקשורת בן אישית"
מחיר עמית ₪ 180
מחיר נלווה ₪ 780

מגזין

מעו"ף
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"ללא ההסתדרות -
כל עובדי מגה היו היום בבית"
שישה חודשים מתחילת ההליך עברה רשת מגה לידי איש העסקים נחום ביתן -
"מהמאבקים הגדולים והמשמעותיים שההסתדרות עמדה בפניהם"

ב

מבוא
לקרימינולוגיה
כבר נרשמתם?
העמותה לקידום מקצועי חברתי
מזמינה אותך להירשם לקורס

מבוא לקרימינולוגיה

המוכר לגמול השתלמות א'
תמצית הקורס

מדע הקרימינולוגיה מעניק כלים להבין את
מכלול תופעות הפשיעה ,הרקע להן ומגוון
הדרכים להתמודד עימן .הקורס מעניק כלים
להבנת התנאים האקולוגיים והכלכליים
המשמשים קרקע פורייה לפשיעה וחושף
סוגים שונים של התנהגות קרימינאלית,
כמו :עבריינות ,אלימות ,טרור ופשיעה.

היקף שעות הקורס 60 :שעות

בין הנושאים בקורס

תיאוריות בקרימינולוגיה.
תורת הענישה (פנלוגיה).
אלימות במשפחה.
עבריינות נוער.
עבריינות מין וסטיות.
עבריינות נשים.
ויקטימולוגיה (קורבנות).
הפרעות אישיות ופסיכופאטיה.
עבריינות אידיאולוגית.
מניעה ,טיפול ושיקום.
תנאים אקולוגיים וכלכליים לפשיעה.

לפרטים נוספים חייגו 1700-700-126

משרדו שי באב"ד .בפגישה התייצב השר כחלון לצד
עמדת ההסתדרות ,והודה כי הוא "רואה בדאגה
רבה את האפשרות שמגה תימכר בחלקים וששוק
הקמעונאות הישראלי יאבד שחקן מרכזי ,תוך
שליחתם של אלפי עובדים לאבטלה".
מאז מינוי הנאמנים  -רו"ח גבי טרבלסי ,עו"ד
אהוד גינדס ועו"ד אמיר בר טוב  -הוגשו לא פחות

 30ביוני זה סוף סוף קרה  -השליטה עלרשת מגה עברה לידיו של נחום ביתן ,איש
העסקים העומד בראש חברת יינות ביתן ,זאת
כחצי שנה לאחר תחילת ההליך .בטקס הרשמי,
שנערך במטה מגה בראש העין ,נשאו בין השאר
דברים יו"ר ההסתדרות אבי ניסנקורן ,יו"ר ועד
עובדי מגה אלי אייל ואחרים" .כעת נותר ללוות
את יישום ההסכם כדי לוודא
שזכויות העובדים והוותק
שלהם נשמרים" ,אמר ראש
חטיבת המוסדות להשכלה
גבוהה וחטיבת המסחר
בהסתדרות המעו"ף ,ראובן
פרי" ,לבעלים החדשים הובטח
שהעובדים יעשו הכל כדי
שהרשת תשגשג ותצליח.
העובדים בהסכם הקיבוצי
הם נכס של החברה ,והימים
שיבואו יוכיחו זאת .אסור לשכוח
שבחצי השנה האחרונה מגה
עברה מהפסדים לרווחים,
והכל בזכות אותם עובדים
שלא התחלפו".
***
נחזור לראשית הסיפור.
ביוני 2015חשפה מגה הפסדים
בסך של  762מיליון שקל ,מימין לשמאל :אלי אייל ,נחום ביתן וראובן פרי
אשר נצברו משנת ,2011
ובעקבות זאת הסכימו הספקים
הגדולים להסדרת החובות.
כעבור חמישה חודשים הציגה מגה דוח כספי לרבעון משש הצעות לרכישת מגה מצד רשתות קמעונאות
שהצביע על הפסד תפעולי בסך של  154מיליון אחרות ,במתכונות שונות .כל אותה עת המשיכה
שקל והערת עסק חי .על רקע זה הכריז בשעתו ההסתדרות להתעקש על המתווה שהעמידה
יו"ר ההסתדרות כי "חייבים להציל את מגה" תוך כבתחילת הדרך כתנאי לעסקה עתידית.
הבטחת תנאי פרישה הוגנים לעובדים שיוחלט
מבין ההצעות ,היתה זו של יינות ביתן המתאימה
על סיום העסקתם" .מדובר באסון כלכלי-חברתי
שנמצא בשיאו" ,הוסיף ניסנקורן" ,ועובדי מגה היו ביותר .בהתאם לכך התקיימה פגישה מכרעת ,בה
השתתפו ניסנקורן ,יו"ר הסתדרות המעו"ף ארנון
הראשונים לשלם את המחיר הכבד".
בר דוד ,ראובן פרי ,נחום ביתן ,פרופ' ירון זליכה,
בינואר  2016ביקש דירקטוריון מגה מבית המשפט
אלי אייל והנאמנים .בפגישה ,אותה הגדיר יו"ר
להקפיא הליכים ולמנות נאמנים ,כאשר במקביל
התקיימה הפגנת ענק מול ביתו של יו"ר החברה .ההסתדרות כ"יום ניצחון לציבור העובדים ולעבודה
מטרת הבקשה היתה לאפשר את המשך פעילותם המאורגנת" ,סוכם ההסכם הקיבוצי שימשיך לחול
של הסניפים תוך ניצול קופת המזומנים והמלאי במגה ,גם על העובדים הקיימים וגם על עובדים
הקיים עד למציאת רוכש ראוי .בית המשפט אישר חדשים שייקלטו בעתיד.
את הבקשה ,ובהמשך אף האריך את הקפאת
"היו הרבה לילות שבהם לא ישנו בשקט" ,אמר
ההליכים בשלושה חודשים נוספים.
יו"ר הוועד אייל" ,הגענו להסכם קיבוצי מצוין
באותו חודש נפגשו ניסנקורן ,ראובן פרי ויו"ר שמשמר את רוב רובו של ההסכם הקודם .לצד
ועד עובדי מגה עם שר האוצר משה כחלון ומנכ"ל שמירת הפרנסה של  3,500עובדים התחייבו בפנינו

שייקלטו בחברה עוד  500עובדים נוספים .יחד
עם העובדים וההסכם הקיבוצי ,אין לי ספק שמגה
תוביל את מפת הקמעונאות בישראל .זו בשורה
גם לצרכן הישראלי ,שכן התחרות תישאר הוגנת".
***
המועד לדיון הגורלי נקבע לחודש מאי ,בעקבת
פנייתו לבית המשפט של בנק מזרחי-טפחות להכריע
בנושא .השופט שילה
טען בשעתו ,כי הצעת
יינות ביתן תאפשר את
תשלוםמלואהחובלנושים
בדין קדימה ולנושים
מובטחים ,כ 150-מיליון
שקל ,ולפחות  36אחוז
תשלום מחוב לנושים
הרגילים.
בדיון הסביר השופט
שילה את הכרעתו ואת
הסיבות לדחייתן של
ההצעות האחרות ,וציין
את תמיכת ההסתדרות
בהצעת יינות ביתן לאחר
כריתת ההסכם עם
העובדים .למעשה,
ההסכם שנחתם הבטיח
את המשך העסקתם של
העובדים ,למעט כמה
עשרות שלהם הובטח
מענק פרישה מיוחד.
"זה היה מסע קשה,
בראש ובראשונה לעובדי מגה וליו"ר הוועד ,שגילה
מנהיגות לאורך כל הדרך בגבורה ובנחישות רבה",
אמר ניסנקורן לאחר שהתקבלה החלטת בית
משפט" ,עובדי מגה יכולים להיות בטוחים במקום
עבודתם .אני סמוך ובטוח שהרשת תצעד אל עבר
ההצלחה".
"זו היתה שנה של מאבקים והפגנות ,משמרות
מחאה ,וספקים שלא סיפקו סחורה בשעת משבר",
מסכם ראובן פרי" ,מדובר באחד המאבקים הגדולים
והמשמעותיים שההסתדרות עמדה בפניהם ,ולכל
האורך חששנו שהמהלך לא יצליח או שמישהו
יכשיל אותו .כעת צריך לראות שהחברה ממשיכה
בדרך הנכונה ,עם עוד  500עובדים שיינות ביתן
הבטיחה לקלוט ,ובהמשך כולי תקווה שנארגן
גם את עובדי יינות ביתן בהסתדרות .זו המשימה
הבאה .העובדים בסקטור הקמעונאי צריכים לראות
וללמוד מאיך שהדברים עבדו במגה ,ולדעת שללא
ההסתדרות כל העובדים היו היום בבית".
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עמותת מעו"ף לעמית תסבסד הלוואות לעמיתיה הזכאים

נחתם הסכם קיבוצי חדש בחברת כרטיסי האשראי כאל

העמותה החדשה שהקימה הסתדרות המעו"ף תספק לעמיתיה מגוון שירותי רווחה .הסכום שניתן ללוות
מהבנק :עד  10,000שקל ,שיעור הריבית לאחר הסבסוד :כחצי אחוז

בין הסעיפים :תוספת שכר ממוצעת של  9.3אחוזים לתקופת ההסכם ,תוספת ותק של חצי אחוז מדי שנה,
תוספת שכר מיוחדת שתינתן למאות עובדים המשתכרים ברמות הנמוכות ,הקדמת העלאת שכר המינימום
בחברה לחודש יולי ,הגדלת מכסת ימי ההבראה והחופשה ,והגדלת תקציב הרווחה לעובדים .עובדי כאל יקבלו
מענק בגין מכירת ויזה אירופה בסכום של כמשכורת וחצי בממוצע לעובד

ח

דש בהסתדרות המעו"ף :עמותת מעו"ף
לעמית ,שהוקמה במטרה לספק שירותים
לרווחת העמיתים בה ,לרבות סבסוד חלק מהריבית
בגין הלוואות שיינתנו לעמיתיה .העובדים הזכאים
להיות חברים בעמותה הם עובדי וגמלאי הרשויות
המקומיות ,שהיו מבוטחים בין נובמבר  2001למאי
 2004בקרן מקפת הוותיקה בגין הרכיבים הלא
פנסיונים.
יו"ר הסתדרות המעו"ף ,ארנון בר דוד" :עמותת
מעו"ף לעמית היא ביטוי נוסף להערכה שאנו
רוחשים לעובדי הרשויות המקומיות ,בעבר
ובהווה .השירותים והתנאים שתספק העמותה
הם נדבך נוסף במעטפת שאנו מעניקים לעובדים
המאוגדים בהסתדרות המעו"ף ,המקיפה את כל
תחומי חייהם".
בכפוף לתקנון העמותה ובאישור הנהלת העמותה,
הסכום שניתן ללוות מהבנק ,בסבסוד הריבית על
ידי העמותה ,הוא עד  10,000שקל .שיעור הריבית

לעמיתים לאחר הסבסוד נאמד בריבית הפריים
פחות אחוז אחד ,תנאי החזרת ההלוואה הם בשיטת
שפיצר (קרן+ריבית) בתשלומים חודשיים .יצוין כי
כל עמית זכאי להלוואה אחת וניתן לקחת הלוואה
רק לאחר פירעון ההלוואה קודמת.
על מנת לקבל סבסוד בגין הלוואה יש תחילה
להוריד מאתר העמותה  www.mla.org.ilמסמך
בשם "המלצה להלוואה עם סבסוד" ולמלא את
הפרטים הדרושים .לאחר מכן יש לשלוח את טופס
הבקשה למשרדי העמותה (רחוב אחד העם  ,9תל
אביב ,מגדל שלום מאיר ,קומה  ,16מבואה מזרחית),
או לפקס שמספרו  ,03-6961908או לכתובת המייל
 .moshit@mla.org.ilהטופס ,חתום על ידי מורשה
חתימה של העמותה ,יישלח בחזרה אליכם ועמו
יש לגשת לאחד מסניפי בנק פועלים על מנת
לקבל את ההלוואה .בבנק תתבקשו לחתום מול
הפקיד המטפל על המסמכים הנדרשים ,ותקבלו
את ההלוואה בריבית מסובסדת.

בחודשים האחרונים שלחה עמותת מעו"ף לעמית
מכתבים שבהם יידעה את העמיתים בדבר זכאותם
 מכתב זה מהווה ,למעשה ,אישור זכאות .כמו כן,ניתן לבדוק זכאות בטלפון .052-2681015
הנהלת העמותה שוקדת על מתן שירותים
והטבות נוספות לזכאים וההטבות יפורסמו באתר
האינטרנט של העמותה ושל הסתדרות המעו"ף.
ניתן גם לפנות באמצעות הפקס והטלפון למנכ"ל
העמותה עו"ד גיל בר טל ולסמנכ"ל תמיר פלג.

"הוצאנו עובדים מעבדות לחירות"
משה אזולאי ,יו"ר ועד עובדי עיריית אילת ,על ההסכם ההיסטורי שמחזיר להעסקה ישירה בעירייה עובדי כוח
אדם ממקצועות הליבה" :כשאנחנו מכשירים עובדים ,התושבים מקבלים שירות טוב יותר מכל הבחינות"

ב

חודש אפריל האחרון חתמו ההסתדרות
ועיריית אילת על הסכם קיבוצי תקדימי ,המשיב
להעסקה ישירה בעירייה עובדים נותני שירותים
ממקצועות הליבה שקודם לכן הועסקו על ידי
החברה הכלכלית שלה ,חכ"א (החברה הכלכלית
לאילת בע"מ) .עבור יו"ר ועד עובדי העירייה,
אבי אזולאי ,חתימת ההסכם היוותה את
נקודת הסיום המוצלחת במשא ומתן שנמשך
שנים" .ידענו הרבה עליות ,ירידות וסכסוכי
עבודה במשך השנים" ,הוא מספר" ,אבל
הסוגיה מעולם לא ירדה מסדר היום .כבר
 14שנה שאני מוביל אג'נדה של מאבק בלתי
מתפשר בהעסקת עובדי חברות כוח אדם
בעירייה .זה הסכם שמוציא את העובדים
הללו מעבדות לחירות".
אזולאי 55 ,ו"בן למייסדי העיר אילת",
כדבריו ,החל לעבוד בעירייה לפני
 34שנה ומילא שורה של תפקידים,
משהטל
עו"ד גיל בר
אזולאי
בהם סייר בסיירת התיירות ,שאותה גם
הקים מחדש ובהמשך אף עמד בראשה,
מנהל אגף התיירות ועוד .בשנת  2002נבחר
לתפקיד יו"ר ועד העובדים ,בו הוא מכהן עד היום .העובדים .לא יהיו עובדים סוג א' ועובדים סוג ג',
"התפקיד הזה מאוד מאתגר" ,הוא מספר" ,אנחנו ואת זה פתרנו באופן יוצא מהכלל".
אזולאי גם מודה שהמדיניות שאותה מקדם אבי
עובדים מול בני אדם ותפקידנו הוא לטפל ולשמור
על זכויותיהם כעובדים .לעתים התפקיד גובה ניסנקורן מאז כניסתו לתפקיד יו"ר ההסתדרות,
היא שהאיצה את התהליך והובילה את המשא
מחירים לא פשוטים ,אבל זו שליחות".
ברמה האישית ,מודה אזולאי ,ההסכם גורם לו
לנחת ולסיפוק מקצועי עצומים" .מי שמכיר אותי
יודע ששנים נאבקתי כדי להפסיק את תופעת
עובדי כוח האדם בעירייה ,והצלחנו" ,הוא אומר,
"עם רבות נספור בהסכם הזה ,שעושה צדק עם

ומתן לתוצאה המיוחלת" .האג'נדה של ניסנקורן
סייעה לנו להשיג הסכם פורץ דרך" ,מדגיש אזולאי,
"מעבר לכך ,קיבלנו גב ותמיכה אדירה מיו"ר
הסתדרות המעו"ף ארנון בר דוד ,מראש חטיבת
עובדי הרשויות המקומיות בהסתדרות המעו"ף אלי
טרבלסי ומכל הצוות .בלי הסתדרות חזקה
ומקצועית לא נצליח להגיע לשום מקום.
בסופו של דבר הבשילו התנאים לחתימה
על ההסכם ,שיכול לשמש כמודל ללא מעט
ועדים ברשויות מקומיות בארץ .זה גם המקום
להודות ,מלבד לניסנקורן ,בר דוד וטרבלסי,
גם ליועצים המשפטיים שליוו אותנו ממשרד
עורכי הדין אהוד שילוני וכמובן ,לחברי היקרים
בארגון העובדים ,שהם שותפים מלאים בהסכם
ובהישג הזה".
באשר ליעד הבא שלו כיו"ר הוועד ,אזולאי
כבר סימן מטרות" .הראשונה ,ומדובר בעבודה
לא פחות קשה מעצם השגת ההסכם ,תהיה
השמירה עליו ועל ההישגים שאליהם הגענו
תוך שיפור תנאי העסקתם ויצירת הסכמים
חדשים" ,הוא מצהיר" ,חוץ מזה ,נמשיך לעודד
את עובדי העירייה לצאת ללימודים אקדמיים
ולהתפתח באופן אישי .כשאנחנו מכשירים עובד,
התושב מקבל שירות טוב יותר מכל הבחינות -
והוא זה שעומד תמיד לנגד עינינו .האזרחים הם
הלקוחות שלנו".

ה

הסתדרות ,הנהלת חברת
כרטיסי האשראי כאל ()cal
וועד העובדים חתמו על הסכם
קיבוצי חדש שיחול על כ1,400-
מעובדי החברה .ההסכם יהיה
בתוקף עד סוף שנת .2018
ההסכם כולל תוספת שכר
שנתית ממוצעת של  9.3אחוזים
לתקופת ההסכם .העלאת השכר
בהסכם תיטיב עם מאות עובדים
המשתכרים ברמות הנמוכות (עד
 7,500שקל בחודש) ,אשר יקבלו
תוספת נוספת בשיעור ממוצע
של עד כחמישה אחוזים .תוספת
הוותק הקבועה שמקבלים עובדי
החברה תגדל לשיעור של חצי
אחוז .יצוין כי כל תוספות השכר
הללו יינתנו באופן רטרואקטיבי.
מימין לשמאל :אופיר הרפז ,דורון ספיר ומנחם מליק
בהתאם להסכם ,יוגדל שכר
המינימום בכאל ל 5,000-שקל,
כבר מחודש יולי  - 2016זאת
ניכר בתנאי ההעסקה בכאל .אני רוצה לברך את
בכלל
המינימום
שכר
למרות שהפעימה להעלאת
העובדים ואת הוועד בראשות אופיר הרפז על
.2017
בינואר
רק
תתבצע
המשק ל 5,000-שקל
ההישגים ,ומודה להנהלת כאל בראשות דורון
בהתאם
בחברה
המינימום
שכר
בעתיד ימשיך לעלות
ספיר על כך שהיא ממשיכה להיות שותפה בטיפוח
למתווה העלאת שכר המינימום בישראל ,שיזמה
ההון האנושי בחברה ומביאה להמשך שיפור יחסי
ההסתדרות.
העבודה בארגון".
באופן תקדימי ,עובדי כאל יקבלו מענק בגין
מכירת ויזה אירופה בסכום של כמשכורת וחצי
"ההסכם מביא בשורה לציבור
בממוצע לעובד .מדובר בפעם הראשונה שעובדי
העובדים ,הכוללת בין היתר שיפור
חברה בישראל ייהנו ממכירת מניות שנעשית מחוץ
משמעותי בתנאי שכרם וביטחונם
לחברה עצמה ומחוץ לגבולות המדינה.
עוד הוסכם כי מספר ימי דמי ההבראה שיקבלו הסוציאלי של עובדי החברה ,לצד דאגה
לעתידם ולרווחתם"
העובדים בוותק של עשר שנים ומעלה יגדל באופן
 עו"ד מנחם מליקמדורג ,בין יום אחד לשלושה ימים ,והתעריף של כל
יום הבראה יגדל ויעודכן באופן מדורג אף הוא עד
ל 1,150-שקל ליום .כל העובדים הקבועים יקבלו
מנכ"ל כאל ,דורון ספיר" :אני מברך על ההסכם שמגיע
ימי
תוספת של יום חופשה אחד מעבר למכסת
לאחר משא ומתן ממושך ומתוך אחריות משותפת,
החופשה הנוכחית.
ונוגע בכל הנושאים החשובים והמשמעותיים עבור
בנושא הביטוחים הפנסיוניים וקרן ההשתלמות העובדים ,החברה והיעדים המאתגרים הצפויים
לעובדים נקבע כי ההפרשה המקסימלית של החברה לה .מעבר לתוצאה הטובה ,הן לעובדים והן לארגון,
לקרן הפנסיה של העובדים תעמוד על  7.5אחוזים ,אני גאה על הדרך שבה נוהל המשא ומתן  -דיאלוג
וההפרשה המקסימלית לקרן ההשתלמות תגדל מתוך מחויבות ,שקיפות ובעיקר רצון טוב של שני
אף היא במהלך תקופת ההסכם לשיעור דומה .הצדדים .הצלחנו להוכיח שבניגוד למקובל לחשוב
סעיפים נוספים עליהם הסכימו הצדדים קובעים אפשר לנהל משא ומתן שיענה על ציפיות שני
כי החברה תקצה רבע מיליון שקל בכל אחת משנות הצדדים ,העובדים וההנהלה .אני בטוח שההסכם
ההסכם לטובת מלגות לימודים לילדי העובדים .ימשיך את היציבות במערכת יחסי העבודה והמשך
 200אלף שקל נוספים יוקצו מדי שנה למלגות העשייה למען לקוחותינו תוך שמירת חוסנה של
לימודים לעובדים עצמם.
כאל ,ומיצובה כחברה איתנה ,צומחת ומובילה
יו"ר הסתדרות המעו"ף ,ארנון בר דוד" :אחרי בענף כרטיסי אשראי .ברצוני להודות לחברי
משא ומתן ממושך הגענו להסכמות שמביאות צוות המשא ומתן  -סמנכ"ל הכספים ברק נרדי,
לידי ביטוי את הערכת החברה לעובדיה ולשיפור סמנכ"לית משאבי אנוש שירלי הדס-גליק ,ועו"ד

מיכל פינברג-דורון ועו"ד נחום פינברג ,שייצגו
את כאל .נוסף על כך ,תודה מיוחדת לחברי ועד
העובדים ובראשם אופיר הרפז ,יו"ר הוועד".
יו"ר חטיבת עובדי הבנקים וחברות האשראי
בהסתדרות המעו"ף ,מנחם מליק" :לאחר משא
ומתן מורכב ומאתגר עם הנהלת חברת כאל ,אני
שמח שהגענו היום לחתימה על הסכם קיבוצי נוסף
בחברה .ההסכם מביא בשורה לציבור העובדים,
הכוללת בין היתר שיפור משמעותי בתנאי שכרם
וביטחונם הסוציאלי של עובדי החברה ,לצד דאגה
לעתידם ולרווחתם .הסכם זה הוא תוצר נוסף של
שיח והידברות טובים ומכבדים בין ההנהלה לנציגות
העובדים ,שכבר הוכיחו יחד כי בעבודה משותפת
ניתן להביא את הארגון לגבהים ולהישגים חדשים".
יו"ר ועד עובדי כאל ,אופיר הרפז" :בהסכם זה
שמנו דגש על שיפור תנאי עבודה קיימים וחדשים,
על שיפור משמעותי של תנאי בעלי השכר הנמוך,
על העלאה מקסימלית של שיעורי הפנסיה ועל
הגדלת תקציבי הרווחה .תודתי נתונה לכל חברי
לוועד ,שהיו שותפים לכל אורך המשא ומתן ,ליו"ר
ההסתדרות אבי ניסנקורן ,ליו"ר הסתדרות המעו"ף
ארנון בר דוד ולראש חטיבת הבנקים וחברות האשראי
עו"ד מנחם מליק ,על הליווי הצמוד ועל התמיכה
המקצועית .תודה מיוחדת לעו"ד בני כהן ועו"ד
אלי כהן על הייעוץ המשפטי והארגוני לוועד .כמו
כן ,אני מבקש להודות למנכ"ל דורון ספיר ולחברי
צוות המשא ומתן  -סמנכ"ל הכספים ברק נרדי
וסמנכ"לית משאבי אנוש שירלי הדס-גליק ,על
השותפות לדרך ועל גיבוש הסכם אמיץ מתוך
ראייה כוללת של שני הצדדים לשנים הקרובות".

"כי רעות שכזאת לעולם
לא תיתן את ליבנו לשכוח"...
שיר הרעות .מילים :חיים גורי

כבר למעלה מ 35 -שנה ,שאנו בקרן ההשתלמות
'רעות' ,מנהלים את כספם של לקוחותינו מתוך
מחויבות אמיתית .עובדה שהופכת אותנו לאחת
מקרנות ההשתלמות הוותיקות ,הגדולות,
היציבות והמשתלמות בישראל.
אנו מקפידים על התחדשות בלתי פוסקת,
יוזמות חדשות ושימוש בכלים מתקדמים,
כדי למצוא את פתרונות ההשקעה המשתלמים
ביותר עבור עמיתי הקרן ,תוך שמירה על יחס
אישי ,שירות איכותי ,ניהול מקצועי ודמי ניהול
הנמוכים מממוצע השוק.
לא בכדי ,השם שלנו הוא 'רעות'
כי כל אחד מלקוחותינו ועמיתינו הוא חבר
ואת זה לא ניתן לעצמנו לשכוח...

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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חדשות

חדשות

עובדי המגזר הציבורי והרשויות המקומיות ימשיכו לקבל
החזר מלא על הנסיעות בתחבורה הציבורית

הסכם קיבוצי ראשון בחברת הביטוח הפניקס

ההסכם יוביל לשיפור של ממש בתנאי העובדים ויכלול בין היתר תוספות שכר ומענקים ושיפור משמעותי
בתנאי הרווחה בחברה .יו"ר ההסתדרות ,אבי ניסנקורן" :נציגות העובדים וההנהלה הצליחו לגשר על הפערים
ולייצר מציאות חדשה וטובה יותר עבור כלל עובדי הפניקס ועבור החברה עצמה" .יו"ר הסתדרות המעו"ף,
ארנון בר דוד" :אני מברך ומעריך את העובדים על אורך הרוח שגילו לאורך המשא ומתן הממושך ,ומקווה כי
ההסכם יהווה סמן ויביא לחתימה על הסכמים קיבוציים בחברות ביטוח נוספות"

ה

הסתדרות והנהלת חברת הביטוח הפניקס
חתמו על הסכם קיבוצי ראשון והיסטורי בחברה,
הרביעי במספר בענף הביטוח לאחר הסכמים
קודמים שנחתמו בכלל ,במגדל וב .AIG-החתימה
על ההסכם מהווה את סיומו של תהליך משא
ומתן אינטנסיבי וממושך בין הצדדים ,שמתנהל
מאז התאגדו בהסתדרות לפני כשנתיים כ2,700-
עובדי הפניקס.
ההסכם נחתם בבית ההסתדרות בתל אביב
במעמד יו"ר ההסתדרות אבי ניסנקורן ,יו"ר הסתדרות
המעו"ף ארנון בר דוד ,מנכ"ל הפניקס אייל לפידות
וסמנכ"ל בכיר בפניקס עו"ד אריה אריאלי.
תוקפו של ההסכם הוא מ 1-בינואר  2016ועד
לסוף  ,2018והוא כולל תוספות שכר משמעותיות
לעובדי החברה ,שיגיעו במהלך שלוש שנות
ההסכם לגובה ממוצע של כ 12-אחוז .לצד זאת
מסדיר ההסכם מתן בונוס שנתי בגובה של עד
 2.7משכורות לעובד .גובה הבונוס ייגזר ממידת
העמידה ברווחים של החברה ,ובהנחה שרווחיה
יהיו לפחות  70אחוז מהיעד השנתי.
נוסף על כך ,בסמוך למועד החתימה ישולמו
לעובדים הבונוסים לשנים  2014ו ,2015-בגובה
ממוצע של עד אלפי שקלים לעובד .בד בבד ,עם
החתימה על ההסכם יקבלו העובדים מענקים,
בהם מענק חתימה ,שיגיעו גם הם עד לגובה של
אלפי שקלים לעובד ,בהתאם לוותק .עם השלמתה
של מכירה עתידית של הפניקס ,יזכו העובדים
למענק כספי נוסף.

ההסכם קובע כי עובדי מוקדי השירות והמכירות
יהיו זכאים בתקופת ההסכם להעלאת שכרם השעתי
באופן הדרגתי ,בשיעור של  15-10אחוז ,בהתאם
לוותק .שכר המינימום בחברה יועלה ל 5,300-שקל
בחודש רטרואקטיבית מחודש מרץ  .2016יודגש
כי זוהי למעשה הקדמה של הפעימה הרביעית
בתהליך העלאת שכר המינימום במשק שיזמה
ההסתדרות.

מעמד חתימת ההסכם

עובדים חדשים בפניקס יקבלו מעמד של קביעות
בתוך שלוש שנים .כחלק מההסכם ,מאות עובדים
יקבלו קביעות באופן מידי .ההסכם מסדיר גם מתן
קדימות למועמדים פנימיים בתהליכי איוש משרות.
באופן חסר תקדים בענף ,תקציב הרווחה שתקדיש
הנהלת הפניקס לטובת עובדיה יעמוד בתקופת
ההסכם על סכום של יותר מ 51-מיליון שקל.
בשנים שבהן תעמוד החברה ביעד הרווחים ,אף
יוגדל תקציב הרווחה בשני מיליון שקל נוספים
בכל שנה.
בסעיף ההפרשות לקרן השתלמות ופנסיה הוסכם,
כי לעובדים חדשים תיפתח קרן השתלמות החל
מתום השנה הראשונה להעסקה ,כאשר ההפרשות
אליה יהיו  2.5אחוזים על חשבון העובד ו 2.5-אחוזים
על חשבון המעסיק .עם קבלת הקביעות יועלה
שיעור הפרשת המעסיק ל 7.5-אחוזים .למרבית
העובדים הקיימים ,שלהם כבר קיימת קרן השתלמות,
תוגדל הפרשת המעסיק עם החתימה
באופן הדרגתי במהלך ההסכם עד ל7.5-
אחוזים .ההפרשות לביטוחי מנהלים קיימים
יושוו להפרשות לקרנות הפנסיה.
סעיפים נוספים בהסכם קובעים כי
עובדים בעלי ותק של חמש עד עשר
שנים יקבלו יום הבראה נוסף מעבר לקבוע
בצו ההרחבה ,ועובדים בעלי עשר שנות
ותק ויותר יהיו זכאים לשני ימי הבראה
נוספים ועד לתקרה של  15יום.
החברה תממן לעובדיה שהם עורכי דין,
רואי חשבון ,יועצים פנסיוניים וכדומה את
תשלום אגרת המקצוע השנתית .נוסף
על כך תשתתף החברה מדי חודש בעלות ביטוח
בריאות לעובדיה.
כחלק מההסכם נקבע כי עובדים שהם הורים
לילד עד גיל חמש יקבלו מדי חודש  130שקל עבור
כל ילד בגין השתתפות בהוצאה על מעונות וגנים.
עובדים קבועים שלהם ילדים בגילים חמש עד 12
יקבלו מדי חודש יולי  650שקל לילד בגין קייטנות.
לבסוף ,ובין היתר ,ההסכם מסדיר מנגנונים

שונים הנותנים משקל לוועד העובדים
ולהסתדרות בכל הקשור בסיום עבודתם
של עובדים בחברה.
בתהליך המשא ומתן לקחו חלק מצד
נציגות העובדים מנכ"ל האגף להתאגדות
עובדים ,עמיחי סטינגר; ראש חטיבת
עובדי חברות הביטוח ובתיה השקעות
בהסתדרות המעו"ף ,מירי גרגיר; יו"ר
האגף לאיגוד מקצועי במרחב תל אביב,
ציון אלגריסי; ויו"ר ועד העובדים בחברת
הפניקס ,אורנה ביטון .נציגות העובדים
יוצגה על ידי עו"ד אלי כהן ממשרד עורכי
הדין בנימין (בני) כהן ושות'.
מצד הנהלת הפניקס השתתפו במשא ומתן
המשנה למנכ"ל לשעבר שמעון קלמן וסמנכ"ל
משאבי אנוש ארז אורלי .ההנהלה יוצגה על ידי
עו"ד שלומי אלעד ממשרד עורכי דין אריאל שמר.
יו"ר ההסתדרות אבי ניסנקורן" :אני מברך את
ועד העובדים ואת ההנהלה על כך שהצליחו בסופו
של דבר לגשר על הפערים ולייצר מציאות חדשה
וטובה יותר עבור כלל עובדי הפניקס ועבור החברה
עצמה ,ומביאה לכדי ביטוי את הערכת החברה
לעובדיה .גם עובדי ענף הביטוח ,שבמשך שנים לא
היו בו הסכמים קיבוציים ,מוכיחים כי התארגנות
היא הדרך לשפר את תנאי ההעסקה ואת הביטחון
התעסוקתי".
יו"ר הסתדרות המעו"ף ,ארנון בר דוד" :מדובר
בהסכם חשוב נוסף בעולם הביטוח כחלק ממהלך
ההתאגדות הרחב המקיף את הענף .אני מברך
ומעריך את העובדים על אורך הרוח שגילו לאורך
המשא ומתן הממושך ,ומקווה כי ההסכם יהווה
סמן ויביא לחתימה על הסכמים קיבוציים בחברות
ביטוח נוספות".
ראש חטיבת עובדי חברות הביטוח ובתי ההשקעות
בהסתדרות המעו"ף ,מירי גרגיר" :לאחר משא ומתן
מורכב ומאתגר עם הנהלת הפניקס ,אני שמחה
שהסכמנו על תנאי ההסכם הקיבוצי שמביא שורת
הטבות לציבור העובדים .הוכחנו בסופו של דבר
שרק שיתוף פעולה והידברות מכבדת בין ההנהלה
לנציגות העובדים תביא להישגים חדשים .מאחלת
לכולנו המשך שיתוף פעולה פורה".
יו"ר ועד עובדי הפניקס ,אורנה ביטון" :בסופה של
תקופה ארוכה ומלאת התרחשויות אני מאושרת
שהגענו להסכם קיבוצי ראשון בחברה ,המביא עמו
בשורה אמיתית לעובדים ולעתידה של הפניקס.
אני מודה לכל עובדי החברה על התמיכה ועל
הסולידריות ,ובמיוחד לחברי לוועד על הנחישות
וההתמדה .תודה להנהלת החברה שהשכילה
לחתום על הסכם שיבטיח עתיד טוב יותר לעובדים,
ליחסי העבודה ולחברה עצמה".
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בתום חודשיים של משא ומתן בין האוצר להסתדרות ,הגיעו הצדדים להסכמה שתמנע את קיצוץ התשלום
לעובדים עקב הרפורמה בתחבורה הציבורית .יו"ר ההסתדרות ,אבי ניסנקורן" :שיתוף הפעולה ביני לבין שר
האוצר הביא בשורה לעובדי המגזר הציבורי שנפגעו מהפחתת החזרי הנסיעה .זהו פתרון שיועיל במיוחד
לעובדים הגרים באזורים מרוחקים בפריפריה .נמשיך לפקח ולעקוב אחר הסוגיה כדי לוודא שההסדר לעובדים
חדשים אינו פוגע בתושבי הפריפריה"

י

ו"ר ההסתדרות אבי ניסנקורן ושר האוצר משה
כחלון הגיעו להסכמות סופיות בנוגע להחזרי
דמי הנסיעה לעובדי המגזר הציבורי ,על מנת
למנוע את הקיצוץ בעקבות הרפורמה בתחבורה
הציבורית .בחודשיים האחרונים התנהלו מגעים
אינטנסיביים בין הצדדים ,שהסתיימו בפריצת
הדרך ובהסכמות שהושגו.
יישום רפורמת התעריפים של משרד התחבורה,
שנכנסה לתוקף בינואר  ,2016פתחה את האפשרות
להתנייד בתעריף מוזל באזורים גיאוגרפיים רחבים.
בעקבות השינוי בתעריפים הוחלט להפחית את
דמי הנסיעה החודשיים של העובדים.
ההסכמות שגובשו בין הצדדים קובעות כי העובדים
הקיימים לא ייפגעו וימשיכו לקבל דמי נסיעה (הן
לגבי נסיעות לעבודה והן לגבי נסיעות בין עירוניות
במסגרת התפקיד) ,בהתאם לכללים שהיו נהוגים
במגזר הציבורי טרם יישום הרפורמה ,ובהתאם

לתעריפי הכרטיסים החדשים.
עובדים חדשים שייקלטו למערכת הציבורית
ממועד יישום הרפורמה ואילך יקבלו דמי נסיעה
בהתאם לכללים החדשים של רפורמת התעריפים,
אך ככל שיצטרכו לנסוע מחוץ לעיר במסגרת
העבודה ,יהיו זכאים לתשלום בגין נסיעות אלה
בהתאם לכללים הקודמים.
נוסף על כך ,סוכם כי בעוד שנה תתבצע בחינה
של השלכות יישום הרפורמה לגבי עובדים חדשים,
וההתאמות הנדרשות לגבי מקרים חריגים ,כגון
עובדים המתגוררים באזורים מרוחקים שאינם
נגישים לתחבורה ציבורית.
יו״ר ההסתדרות ,אבי ניסנקורן :״שיתוף הפעולה
ביני לבין שר האוצר הביא בשורה לעובדי המגזר
הציבורי ,שנפגעו מהפחתת החזרי הנסיעה .זהו
פתרון שיועיל במיוחד לעובדים הגרים באזורים

מרוחקים בפריפריה .נמשיך לפקח ולעקוב אחר
הסוגיה כדי לוודא שההסדר לעובדים חדשים אינו
פוגע בתושבי הפריפריה".
שר האוצר ,משה כחלון" :מדובר בהחלטה שייהנו
ממנה בעיקר עובדים ממעמד הביניים והשכבות
החלשות .ההחלטה היא חלק מרפורמה בתחבורה
הציבורית שמטרתה להוריד את מחירי הנסיעה,
להקטין את השימוש ברכבים הפרטיים ואת העומס
בכבישים".
הנושא נפתר בהמשך לפעילות משותפת של יו״ר
ההסתדרות ניסנקורן ויו״ר הסתדרות עובדי המדינה
אריאל יעקובי עם הוועדים בשירות המדינה ,עם
מנכ"ל משרד האוצר שי באב"ד ועם הממונה על
השכר והסכמי עבודה (בפועל) יוסי כהן.

הסמינרים המקצועיים של שחר און מגיעים לפורטוגל.
בקרוב :ביקורי גומלין מעיריית מדריד
שביעות רצון בעמותה לקידום מקצועי-חברתי מהתוכנית הפדגוגית שהושקה לפני כשנתיים .המנכ"ל ,עו"ד
אופיר אלקלעי" :הזדמנות פז להכיר פעילות של סקטורים אדמיניסטרטיביים מקבילים ולהחליף דעות וחוויות"

ה

עמותה לקידום מקצועי שחר און מהדקת
את שיתוף הפעולה שלה עם אירופה בכל
הקשור בקיום סמינרים מקצועיים לעמיתיה.
בשנתיים האחרונים ,בין החודשים אפריל לאוקטובר,
מוציאה שחר און משלחות של עובדים למדריד,
בירת ספרד ,שם הם נפגשים עם מקביליהם
במוסדות ציבור שונים ובעיקר בעירייה המקומית
לשם החלפת דעות ולמידה הדדית בנושאים שונים:
חינוך ,בריאות ,איכות סביבה ,אקולוגיה ,שיטות
עבודה ועוד .מלבד הפן המקצועי נהנים המשתתפים
במשלחות אלו גם ממפגש ומהיכרות קרובה עם
מורשת יהדות ספרד.
עו"ד אופיר אלקלעי ,מנכ"ל הסתדרות המעו"ף ושחר
און" :הסמינרים במדריד ובסביבתה הם הזדמנות פז
להכיר את פעילות הסקטורים האדמיניסטרטיביים
השונים שם וכן להחליף דעות וחוויות עם הקולגות
הספרדים המקבילים במפגש בלתי אמצעי .חברי
העמותה משמשים כשגרירים של ישראל וביקוריהם
מחזקים את הקשר עם האירופים שמצדם לומדים
באמצעותם להכיר את ישראל האחרת".יצוין כי
באחרונה החלה העמותה לקידום מקצועי-חברתי

להוציא משלחות דומות גם לליסבון ,בירת פורטוגל,
ולדברי אלקלעי בימים אלה מתחילות להתארגן
בספרד קבוצות עובדים שבהמשך יגיעו לביקורי
גומלין בישראל.
את הביקורים בספרד מארגן עבור שחר און ד"ר
יאצק סיאקמה ,המתאם הפדגוגי של התוכנית
הלימודית של העמותה בספרד .באחרונה ליווה
סיאקמה משלחת של עובדי עיריית גבעתיים,
בראשות יו"ר ועד העובדים פיני אדרי ומלווה בממלא

מימין לשמאל :יאצק סיאקמה ,פיני אדרי ומוטי גלר

מקום יו"ר הסתדרות המעו"ף ,מוטי גלר ,בביקורה
באלקובנדס  -עיר השוכנת בסמוך לבירה הספרדית
ושייכת לתחומה האוטונומי ,אשר בה חיים כ120-
אלף תושבים שכ 1,200-מהם עובדים בעירייה.
בביקור שמעו חברי המשלחת הישראלית על נושא
איכות הסביבה ועל חשיבותו העצומה במדיניות
העירייה .כמו כן מצ"ב במייל זה ובנוסף ,תמונות
מביקור בו התארחו מר פיני אדרי ,יו"ר ועד עובדי
עיריית גבעתיים ,ומר מוטי גלר.
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לייק אנד שר
המעסיק מעוניין להכניס שינויים
בהסכם הקיבוצי? עו"ד כפיר זאב על חובת
ניהול משא ומתן עם נציגות העובדים ועל
תהליך השיתוף
קצב החיים והצרכים המשתנים מביאים מעסיקים
לבצע שינויים במקום העבודה כמעט על בסיס
שוטף .לעתים מדובר בשינויים הנובעים מכוחם
של הסכמים קיבוציים  -ואז הם נעשים על פי
המנגנונים המוסדרים בהם .אולם ,לעתים מדובר
בשינויים שאינם נובעים מההסכמים הקיבוציים.
במקרים אלו מתעוררת מחלוקת בדבר זכותו של
המעסיק לבצע את השינוי  -או ,ליתר דיוק  -בדבר
חובתו של המעסיק לנהל עם נציגות העובדים
משא ומתן טרם יישומו של השינוי בפועל.
הסכמים קיבוציים כוללים סעיפים של מיצוי תביעות
ושקט תעשייתי .סעיפים אלו מהווים הצהרה של
הצדדים להסכם ,לפיה אין להם דרישות נוספות
זה מזה  -ולפיכך ,הם מתחייבים לא לנקוט בצעדים
במהלך תקופת תוקפו של ההסכם .כמעט תמיד
אלו הם סעיפים יחסיים ,החלים רק על הנושאים
שהוסדרו במפורש בהסכמים.
מה קורה ,אם כך ,כאשר מעסיק רוצה לבצע
בתקופת תוקפו של ההסכם שינוי בעניין שאינו
מוסדר בהסכם? התשובה לכך מתחלקת לשניים:
ראשית ,יש לבחון אם אכן ההסכם נעדר מנגנונים
המחייבים את המעסיק לפעול בדרך מסוימת ומחייבת
לביצוע השינויים .אם יש כאלה ,מחויב המעסיק
לפעול לפיהם ,ואם הוא מסרב ומפר חובתו זו -
יש לפעול לאכיפת הוראות ההסכם על המעסיק
באמצעות בית הדין לעבודה או במנגנונים המוסכמים
על הצדדים ליישוב חילוקי דעות (בוררות וכיו"ב).
אם אין בהסכם מנגנונים כאלה ,יש לבחון
מהו אופיו של השינוי שהמעסיק רוצה לבצע.
בפסיקה נקבעה קשת רחבה של החלטות שמעסיק
יכול לקבל ,ואלה סווגו לשלוש קבוצות:
החלטות בנושאים שלגביהם חייב המעסיק
לנהל משא ומתן קיבוצי  -מדובר בנושאים
הכלולים בהסכם הקיבוצי שחל על הצדדים.
כל שינוי ו/או ביטול של אחד מהנושאים הללו
מחייב משא ומתן קיבוצי .נוסף על כך ,מחויב
המעסיק לנהל משא ומתן קיבוצי בעניינים
הנוגעים בשכר העובדים (לרבות תמורה
אחרת בגין העבודה) ,בתוכניות עידוד (לרבות
פרמיות ושיתוף עובדים ברווחים) ,בקידום
בעבודה (לרבות דירוגים ודרגות) ,בפנסיה
ובביטוחים מסוגים שונים ,בהוצאת עבודה
לחברות קבלני כוח אדם ,בבטיחות ובגהות,
ובשירותים ובהנחות בעבודה (לרבות ארוחות).
החלטות בנושאים שלגביהם אין המעסיק
מחויב לנהל משא ומתן קיבוצי :אלו הם נושאים

הנוגעים לניהול מקום העבודה ,אשר אין
להם נגיעה ישירה או משמעותית לעובדים.
נושאים אלו מוגדרים גם כנושאים שלגביהם
יש למעסיק "פררוגטיבה ניהולית"; כלומר,
זכות מוחלטת לניהול ,המתקיימת כל עוד
לא הוגבלה בדרך אחרת .למשל :החלטה
איזה מוצר לייצר ,קביעת מחיר המוצר ,הרכב
חברי ההנהלה ,תוכניות הפיתוח של מקום
העבודה ,מקורות מימון וכו'.
החלטות בנושאים "מעורבים" :נושאים
שלהחלטות הניהוליות שמתקבלות בעניינם יש
השפעה או השלכה משמעותית על העובדים.
בכל הקשור בנושאים אלו חל הכלל שלפיו
ההחלטות אמנם יתקבלו על ידי המעסיק
בלבד ,אלא שחייב הוא לנהל משא ומתן לגבי
השלכותיהן ,השפעותיהן ויישומן על העובדים.
בכל מערכת עבודה קיבוצית ,השלב הראשון
של שיתוף הוא יידוע נציגות העובדים בנושאים

חוק ומשפט

הכותב הוא בעל
משרד עורכי דין
המתמחה ביחסי
עבודה ובדיני עבודה

הנוגעים בעובדים ,או בנושאים שיש להם משמעות
עקרונית מיוחדת במקום העבודה .על נושאים
אלה חלה על המעסיק לפחות חובת היוועצות -
שבפסיקה נקבע כי היא אינה חובה ריקה מתוכן
אלא חובה אמיתית לשקול בכובד ראש את עמדת
נציגות העובדים .כדי להקנות תוכן אפקטיבי לחובת
ההיוועצות יש כמובן לקיימה טרם יישום ההחלטה,
כאשר ניתן עדיין להשפיע עליה .השלב השני הוא
ניהול המשא ומתן ,בכפוף לסיווג הנושאים לשלוש
הקבוצות שתואר לעיל.
יש לציין ולהדגיש ,כי בתי הדין לעבודה רואים
בחובת השיתוף של נציגות העובדים  -מרמת היידוע,
דרך חובת ההיוועצות ועד לחובת ניהול המשא ומתן
הקיבוצי  -חובות שאינן תלויות בהתחייבות כזו או
אחרת בהסכם ,אלא כחובות הנובעות מעקרונותיו
הכלליים של משפט העבודה הקיבוצי ושעל פיהן
יש לפעול בכל עת שמתעורר צורך לשינוי כזה או
אחר במקום העבודה.

צרכנות נבונה
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על מה אתם
מתלוננים?
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הכותב הוא מנכ"ל
רשות ההסתדרות
לצרכנות

עו"ד ירון לוינסון חושף אילו ספקים ונותני שירותים
הרגיזו אתכם במיוחד ב ,2015-עד כדי כך שהגשתם
נגדם תלונה לרשות ההסתדרות לצרכנות .מובילות
את המצעד המפוקפק :חברות התקשורת ,וחנויות החשמל ,הרהיטים והבגדים
החזרת בגדים ונעליים בתוך יומיים מיום הרכישה ,ומחלוקות בשאלת הפרשנות
של תקנות אלו; פרסומים לא מדויקים ומטעים של מבצעים וכיו"ב.

תקשורת 18%

חברות כבלים ולוויין ,חברות סלולריות ואינטרנט .תחום התקשורת מוביל
את מצעד התלונות לשנת  ,2015כפי שהיה גם ב .2014-עיקר התלונות
מתייחסות למבצעים שונים שהובטחו לצרכנים ושלא קוימו במלואם; הוספת
שירותים ותשלומים ללא הסכמת הצרכן; אי מתן חוזים מפורטים; זמני המתנה
ממושכים למענה טלפוני; אי הגעת טכנאים בזמן; חיובים מופרזים בארץ
ובחו"ל; חברות שהציעו "מתנות חינם" ,כגון טאבלטים וכיו"ב ,כשלמעשה
ה"מתנה" עלתה כסף רב; ועוד.

עסקאות שיווק מרחוק 8%

הכוונה בעיקר לתלונות נגד חברות העוסקות בשיווק אגרסיבי של מוצרים
שונים דרך הטלפון ,כאשר הפנייה הראשונית ללקוח היא "זכית!"" ,הגרלת!",
"מגיע לך!" ודומיהם ,כדי לפתות את הצרכן .בפועל מתברר לעתים שיש
פער גדול בין ה"הזמנה" כפי שהבין אותה הצרכן לבין מה שסופק בפועל  -הן
בסכומי החייבים והן בסוגי המוצרים ,או שמתברר כי ה"מתנה" וה"זכייה"
עולות ממון רב .כמו כן ,תלונות רבות בתחום זה עוסקות באי קיום החוק
המאפשר ביטול עסקאות אלו תוך שבועיים ,והתחמקויות שונות של חברות
אלו מקיום חובתן לבטל את העסקאות.

מוצרי חשמל 12%

תחום נוסף ששומר מדי שנה בעקביות על מיקומו הגבוה במצעד התלונות.
הכוונה לתלונות בקשר עם ספקי מוצרי חשמל כגון מקררים ,מכונות כביסה,
טלוויזיות ,תנורי אפיה ושאר מוצרי החשמל הביתיים .התלונות מתייחסות
בעיקר לאי אספקה במועד ,לפגמים שונים במוצרים ,לתקלות חוזרות
ונשנות ,לאחריות לא מספקת ,לאי גילוי נאות של תכונות המוצר ,לשירות
גרוע ולאיכות חומרים ירודה ,לאי עמידה בזמני תיקוני המוצרים ,למחלוקות
בעניין ביטולי העסקאות בהתאם לתקנות וכיו"ב.

בעלי מלאכה ונותני שירותים 6%

תלונות נגד בעלי מקצועות חופשיים ,כגון חשמלאים ,אינסטלטורים ובעלי
מלאכה אחרים אשר מבצעים עבודות בביתם של הצרכנים .המחלוקות
מתעוררות בשאלת המחיר הסופי ,איכות העבודה והאחריות בגין העבודה
שבוצעה .כמו כן ,בדרך כלל אין חוזה מסודר בין הצדדים ,ולכן המחלוקות
הן על הבטחות והסכמים אשר ברוב המקרים נאמרו רק בעל פה ,איחורים
בסיום העבודה ,דרישות לתוספת מחיר תוך כדי עבודה בניגוד להסכם ועוד.

רהיטים 11%

גם כאן מדובר בתחום שמדי שונה זוכה בדירוג גבוה יחסית .בענף זה
התלונות הן בעיקר בגין מוצרים פגומים ,אי אספקה במועד ,אי התאמה בין
ההזמנה לבין מה שסופק בפועל ,חנויות שהפסיקו לפעול ,אי קיום תקנות
ביטול עסקה ,דרישה לקנס גבוה מזה שמתיר החוק בעת ביטול עסקה,
מחלוקת בשאלת "ההזמנה המיוחדת" ,מחלוקת בעניין דמי ההובלה וכו'.

תיירות ונופש 4%

בין נושאי התלונות שהוגשו בתחום זה :פערים בין ההבטחות בעניין החופשה
לפני קיומה לבין ביצועה בפועל; ויכוח בשאלת האחריות בעניין הנזקים
שנגרמו לצרכן  -הסוכנות? האמרגן? בעלי המלון?  -כאשר כל גורם מנסה
להפיל את האחריות על האחרים ,על גבו של הצרכן; תפוסת יתר בבתי
המלון שאליהם בוצעה ההזמנה; אי גילוי נאות באשר לאיכות המלון ו/או
מיקומו; איחורים משמעותיים בטיסות; מזוודות שלא הגיעו בזמן או אבדו;
אי התייחסות לתלונות מצד החברות ועוד.

הלבשה והנעלה 8%

עוד תחום מוביל במצעד התלונות .התלונות נסובו בעיקר סביב מוצרים
בעלי פגמים שלא תמיד מתגלים בשעת הקנייה; אי קיום התקנות המאפשרות
בנקאות וכרטיסי
אשראי1% ,
בעלי מלאכה ונותני
שירותים6% ,
בריאות וקופות חולים,
1%

אופטיקה ומשקפיים,
1%

שונות 6%

בין התחומים תחת קטגוריה זו :תחבורה ציבורית,
תאגידי מים ,דוחות ,קנסות ,תווי קנייה ,מועדוני הנחות,
חוזי דוגמנות ועוד.

ביטוחים שונים3% ,
תקשורת18% ,

הלבשה והנעלה8% ,
תכשיטים ,תיקים,
שעונים ואביזרי אופנה,
3%

חברות גז ודלק2% ,
חוגים וקורסים2% ,

תיירות ונופש4% ,

מועדוני כושר ובריאות,
1%

שירותי קוסמטיקה
ואסתטיקה2% ,
שונות6% ,

מוצרי חשמל12% ,

רכב ומוסכים2% ,
מזון3% ,
מטהרי מים ומתקני
שתייה ביתיים3% ,
ציוד לבית ולגן3% ,
עסקאות שיווק מרחוק,
8%

ריהוטים11% ,

הנתונים :על פי מדגם של כ 3,000-תלונות שהוגשו
במהלך  2015לרשות ההסתדרות לצרכנות

משפטי
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אלף שיר לצפון

דרך נוף מצפה עדי-מטולה :חוויה ציורית בגליל העליון

אזור צפון ,גליל עליון
עונה מומלצת כל השנה
אורך שמונה ק"מ
משך המסלול שעה-שעתיים
רמת קושי קלה
קרן קימת לישראל הכשירה ופתחה לציבור דרך
נוף בהרי נפתלי ,שהיתה עד כה נחלתם הבלעדית
של בעלי רכב שטח .דרך הנוף ,העוברת ב"ציפורן"
של אצבע הגליל ,מתחילה בכניסה למחנה צה"ל
מצפה עדי (ליד מרגליות) ופונה צפונה למטולה.
הדרך עבירה לרכב פרטי ומעניקה תצפיות מרהיבות
על החרמון ,על צפון הגולן ,על עמק החולה ועל
כפרי לבנון מנקודות מבט בלתי שגרתיות.

איך מגיעים:

לנקודת המוצא :ליד מחנה צה"ל מצפה עדי,
כביש כפר גלעדי-מרגליות (כביש  ,)9977כחצי
קילומטר מדרום למפגש עם כביש .886
לנקודת הסיום :מעגל התנועה שבמפגש הרחובות
הגולן ומעלה דדו ,מטולה .קטע קצר של הדרך
אבני ,אך עביר.

רכס הרי נפתלי

רכס הרי נפתלי מתנשא מעל עמק החולה במזרח
הגליל העליון  -נחל דישון הוא גבולו הדרומי והנהר
ליטני שבלבנון הוא גבולו הצפוני .גם אגפו המערבי
של הרכס ,שאורכו כ 25-קילומטר ורוחבו כעשרה
קילומטר ,כלול בתחום לבנון .לכן ,הנקודה הגבוהה
בצד הישראלי היא הר שנאן שמצפון למנרה902 ,
מטר.
הגבול בין ישראל ללבנון עובר בקו פרשת המים
של הרכס .ישראל קיבלה את חלק ההר שבו הנחלים
יורדים מזרחה לנהר הירדן ,ובתחום לבנון נכלל
חלק ההר שבו הנחלים מתנקזים לים התיכון.
520031824-00000000001257-0000-000

520031824-00000000000408-0000-000

520031824-00000000001258-0000-000

בנחת .בחורף נראית כיפת החרמון המושלגת
ולמרגלותיה תשבץ השדות של עמק החולה על
ישוביו .מתחתינו נראה כפר גלעדי ומשמאל מתנשא
הר זקיף ( 923מטר) ,מדרום למשגב עם ,נקודת
תצפית חשובה לעבר לבנון.
דרך הנוף נמשכת כשכפר גלעדי מתחת ומשגב
עם מעל .עד מהרה נראים גם בתי כפר ּכִיל ָא הלבנוני
גולשים בדלילות במדרון ההר לעבר גבול ישראל.
כארבעה קילומטרים מנקודת המוצא ,חוצה
דרך הנוף את ערוצו של נחל משגב ,בנקודה בה
תמצאו עץ תמר בולט ולידו מעיין דל .עתה אנחנו
מוקפים במטעי הנשירים של מטולה ,הנטועים
במדרונות הרכים של הר נוטר .הנוף שמסביב
והאופן שבו המטעים צומחים הופכים את הנסיעה
לחוויה ציורית.

כתב וצילם :יעקב שקולניק
(מתוך " eירוק" ,מגזין הטיולים של קק"ל)

הר צפייה
הדרך נושקת לרגע לגבול לבנון ממש ,סמוך
לאחד מבתי כפר כילא ,ועוברת דרך שער
המטעים .כאן יש לפנות ימינה בעקבות הסימון
האדום ולהמשיך בדרך הסלולה המאגפת את
הר צפייה מדרום ומגיעה למורדותיו המזרחיים,
אל מצפה דדו ,המנציח את דוד (דדו) אלעזר,
אלוף פיקוד הצפון במלחמת ששת הימים
והרמטכ"ל התשיעי של צה"ל.
התצפית ממצפה דדו ממשיכה להפתיע :החרמון
על שלוחותיו נראה היטב וכך גם צפון הגולן .ממערב
לחרמון משתרעת אל-מרג' (הבקעה) ,שכפריה
ורכס ג'בל בלד א-שקיף ,עם מבצר הבופור (קלעת
א-שקיף) ,נראים היטב גם הם .למרגלות המתלול
של ההר זורם הנהר ליטני .עמק החולה פרוש גם
הוא במלוא תפארתו ובימים יפים אפשר להבחין
מכאן בקלות גם באגמון החולה קק"ל ,נח בין הגולן
לרכס הרי נפתלי.

דרך הנוף

השעות הטובות לטייל בדרך הנוף הן אחר הצהריים,
כאשר השמש מאירה על הגולן והחרמון וצובעות
אותם בצבעים נפלאים .הדרך מסומנת לכל אורכה
בסימון שבילים אדום.
מצומת תל-חי (כביש  )90עולים בכביש 9977
לכיוון כפר גלעדי ,ולאחר כמעט חמישה קילומטרים
פונים ימינה וחולפים על פני מחנה צה"ל מצפה
עדי ,הקצה הדרומי של דרך הנוף .תחילה עוברים
ביער שנטעה קק"ל ומיד אחריו צפו למכת נוף
מדהימה .סעו כ 2.3-קילומטרים ,וליד עץ אלה
אטלנטית תוכלו לחנות בצד הדרך ולצפות בנוף

לפני צאתכם למסלול מומלץ להתעדכן
בשינויים הרלוונטיים באמצעות קו ליער,
מוקד המידע של קק"ל:
טל'1-800-350-550 .
לקריאה נוספת ,למפה ולקובצי ניווט -
סרקו את הקוד
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מסע עולמי

הרחובות האפלים של קליפורניה ,הפסטורליה הכפרית של אירופה ,והכאב והתקווה של
בגדד .אתם עוד כאן?

"הבלונדינית שחורת העיניים  -תעלומה של פיליפ מארלו" /
מאת :בנג'מין בלאק
בסגנונו הבלתי נשכח של ריימונד צ'נדלר ,הסופר בנג'מין בלאק משיב לחיים את הבלש הקשוח פיליפ מארלו
בתעלומה נוספת ברחובותיה האפלים של ביי סיטי ,קליפורניה .תחילת שנות ה ,'50-מארלו חסר מנוחה
ובודד מתמיד והעסקים חלשים במקצת .ואז ,לקוחה צעירה ויפהפייה מופיעה בדלת .היא רוצה שמארלו
ימצא את המאהב שלה לשעבר ,שיום אחד נעלם כאילו בלעה אותו האדמה .עוד בשלבים הראשונים של
החיפושים הוא מגלה שהיעלמותו של המאהב אינה אלא חוליה בשרשרת אירועים מתעתעים ומטרידים.
רק בנג'מין בלאק (הוא ג'ון באנוויל) ,רב אמן מודרני של הז'אנר ,יכול להוציא תחת ידו רומן בלשי חדש של
פיליפ מארלו ,שיש בו כל הקסם והסגנון המיוחד של המקור ,ובו בזמן הוא סיפור חד ורענן ממיטב ספרות
המתח העכשווית .על פי ה"סן פרנסיסקו כרוניקל" ,הספר הוא "אחת התעלומות הטובות ביותר של העונה".

חדש במועדון "שלך"

כרטיס נטען המעניק  30%הנחה
כולל כפל מבצעים והנחות!!!

רשתות השיווק שבהן ניתן לממש את הכרטיס

מחיר קטלוגי 72 :שקל .הספר מוגן על פי החוק להגנת הספרות והסופרים.
הנחה של עשרה אחוזים מתאפשרת בעת קנייה באתר ההוצאה www.am-oved.co.il

"בינת השכווי"  /מאת :אביגדור דגן
"היום יפה מיום אתמול ,מפני שהיום הזה עדיין הוא כאן ,ויום אתמול איננו עוד" .כך מאמין דון פדרו ,התרנגול
היפהפה וחברו הצמוד של רופא בכפר אירופי קטן ,הסוגד מדי בוקר לשמש .לעומתו ,רוב הבקרים הרופא
מתעורר במצב רוח קודר ,מבכה את מותה של אשתו האהובה ,חס על החולים ומצר על שאין לו ילדים ועל
שלא תהיה לו המשכיות בעולם" :תשובות רבות לי בקצה לשוני .יכולתי לספר לו על אתמולים יפים רבים
שעדיין ישנם מפני שנשארו חרותים ,ויוסיפו להיות חרותים ,על לוחות הזיכרון" .ספר מרגש ,מלא שנינות
וחדוות חיים; שיר הלל עדין לחיים ,לטבע ולאדם; יצירה מפעימה שמזמינה קריאה ועוד קריאה.

מחיר קטלוגי 78 :שקל .מחיר מיוחד לחברי הסתדרות המעו"ף 34 :שקל.
להזמנות :טל' 03-6288511 .או מייל ( anat@am-oved.co.ilעבור ענת)

"מפריח היונים"  /מאת :אלי עמיר
תבוסתם של הערבים במלחמת תש"ח בארץ ישראל עודנה טרייה וצורבת בשנים  1950-1949בבגדד,
בירת עירק .הקהילה היהודית שם שרויה בחרדה מפני הרדיפות וההתנכלויות של השלטונות וההמון ,אך
לא יעבור זמן רב והיא תעלה כמעט כולה לישראל .זהו הרקע לסיפור רב עוצמה ומרתק ביותר ,המסופר
ַאב ִי ,נער יהודי בחבלי התבגרותו .,לעיני הקורא נפרשת יריעה רחבה של חייה
בעיקר מנקודת ראותו של ּכ ּ
הססגוניים של בגדד  -עיר של יצרים מבעבעים באקלים המדברי ושל מדנים ותככים פוליטיים ,ובתחתיות
מפכים זרמי המהפכה המדינית והחברתית העתידה לפרוץ .מהדורה חדשה של ספרו הקלאסי של אלי
עמיר שעף עוּבד לסרט בבימויו של נסים דיין.

הכרטיס הנטען יגיע לביתכם בזמן הקרוב  -ומרגע קבלתו אתם יכולים להתחיל ליהנות ולחסוך!

להטענהyours.co.il :

מחיר קטלוגי 88 :שקל .מחיר מיוחד לחברי הסתדרות המעו"ף 40 :שקל.
להזמנות :טל' 03-6288511 .או מייל ( anat@am-oved.co.ilעבור ענת)
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חם בחוץ,
טעים בפנים

גיא לוי ,שף האירועים של מסעדת דלאל,
מגיש ארבעה מתכונים שיצננו לכם את
העונה החמה .אופן ההכנה :מדליקים את
המזגן ומתחילים לבשל .בתיאבון!

סביצ'ה דג ים
החומרים (ל 10-מנות):

 1קילו פילה דג ים לבן טרי (מוסר ,דניס
וכו') ,נקי מעור ומעצמות ,חתוך לקוביות
קטנות (שימו לב :המשקל אינו כולל את
העור והעצמות)
חופן פטרוזיליה קצוצה
חופן כוסברה קצוצה (לא חייבים)
 2גבעולי בצל ירוק ,קצוצים לטבעות
 1אבוקדו ,חתוך לקוביות קטנות
 1עגבנייה מקולפת ,חתוכה לקוביות
קטנות
מיץ מלימון (עדיף ליים) אחד
שמן זית
מלח
פלפל
סומק
להגשה :נאצ'וס

אופן ההכנה:
מניחים את כל החומרים בקערה ,מוסיפים
את מיץ הלימון או הליים ,שמן זית ,מלח
ופלפל לפי הטעם וקמצוץ סומק .מערבבים,
מניחים על מצע של נאצ'וס ומגישים.
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כרעי עוף צלויות בתוספת
תפוחי אדמה "מהמדורה"
החומרים (ל 10-מנות):

 10כרעי עוף ,מפורקות מהעצמות אבל עם העור
שמן זית
טימין
שום
מלח
פלפל
לתוספת 12-10 :תפוחי אדמה (תלוי בגודל) ,מלח גס

סלט
עגבניות שרי
בשלושה צבעים

אופן ההכנה:
הכרעיים :בקערה מערבבים את שמן הזית ,הטימין ,השום ,המלח
והפלפל (לפי הטעם) .מניחים בה את כרעי העוף ומשרים במקרר
למשך הלילה .מחממים מחבת או גריל וכשהם לוהטים מניחים עליהם
את הכרעיים ,כשהצד עם העור למטה .צולים היטב (מומלץ להניח
משקולת כבדה על העוף בזמן הצלייה) ,עד שמוכן .שימו לב :לא הופכים
את הכרעיים במהלך הצלייה.
התוספת :מחממים תנור לחום הגבוה ביותר שיש .מניחים את תפוחי
האדמה בשלמותם בתבנית עם הרבה מלח גס .כשהתנור לוהט,
מכניסים את התבנית ואופים במשך שעה וחצי .מוציאים את תפוחי
האדמה מהתנור ,מצננים אותם ,פורסים לעיגולים ומניחים על מחבת
עם מעט חמאה ,מלח ,פלפל וטימין עד שהם חרוכים .מוציאים ומגישים
לצד הכרעיים.

החומרים (ל 10-סועדים):
קילו וחצי עגבניות שרי
משלושה סוגים שונים
 100גרם עלי בזיליקום טריים
 1בצל סגול קטן ,חתוך לרצועות
 30גרם צנובר קלוי
 20מ"ל שמן זית
 1לימון סחוט
 2כפות חומץ בלסמי מצומצם
מלח
פלפל
כדורי גבינת לבנה

אופן ההכנה:
מניחים בקערה את כל החומרים ,מלבד כדורי
הלבנה ,ומערבבים היטב .מניחים מעל הסלט את
כדורי הלבנה ומגישים.

סנגרייה

החומרים (חוץ מהקרח):
בקבוק יין אדום
כוס טריפל סק (ליקר בטעם תפוז)
 300גרם פירות (כל מה שיש בבית) ,חתוכים גס
 3כפות סוכר לבן
 1ליטר סיידר תפוחים (לא התרכיז!)
 3מקלות קינמון
המון קרח

אופן ההכנה:
מערבבים את כל החומרים ומניחים במקרר למשך הלילה .למחרת
מוציאים מהמקרר ,מוסיפים המון קרח ,מערבבים ומגישים -
עם הפירות והקרח.

שקט נפשי מתחיל בשירות טוב!
משרד האוצר בדק ומצא כי הראל פנסיה מובילה במדדי השירות מבין כל קרנות הפנסיה הגדולות*.
להלן דירוג השירות:
76
74

75

70
66

66
63

64
62
60
58

הראל פנסיה מנורה מבטחים
החדשה

מגדל מקפת
אישית

כלל פנסיה
מקיפה

הפניקס פנסיה
מקיפה

56

אתה יכול לסמוך על המזל...
אבל כשמדובר בפנסיה שלך ,הראל.
*בהסתמך על פרסום מדדי שירות חסכון פנסיוני על-ידי משרד האוצר – אגף שוק ההון ,ביטוח וחיסכון מיום  .8.6.2015הראל פנסיה  -הראל
גילעד פנסיה והראל מנוף פנסיה" .קרנות הפנסיה הגדולות"  -קרנות המנהלות מעל  5מיליארד ש״ח.
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