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מעו"ף

₪ 69

 

במיוחד לחברי מועדון ״שלך״

ממשיכים גם בשנת 2017
הטבה מיוחדת לעמיתים

מינוי שנתי לרשות הטבע והגנים
במחיר משתלם ביותר

כניסה לכ- 55 גנים לאומיים
ושמורות טבע בכל הארץ

ובנוסף:
מינוי למגזין הטבע הדו-חודשי "בשביל הארץ" 

הנחה מיוחדת על פעילויות, סיורים וטיולים
הנחה באתרי תיירות פרטיים

לחברי עמותה בלבד!
המחיר המשתלם ביותר בישראל

כל ההכנסות קודש לשמירת הטבע והמורשת בישראל

073-2244126להרשמה ופרטים:

מחירון למינוי שנתי:

70₪
50₪
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₪167₪
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סמינרים אוגוסט - ספטמבר
2017

*המחירים מתייחסים לעמית ב-

חפשו
www.amitnet.co.ilאותנו ב-

במחירים מסובסדים החל מ-140 ₪ לעמית
מותנה בהזמנת סמינר 
)המחיר לאדם לכיוון(

 אל תיסע קח טיסה

גלי כנרת טבריה
24-26.9.17

מחיר עמית 230 ₪ |  מחיר נלווה 930 ₪

נושא הסמינר:

קבלת החלטות ובריאות בעבודה

דן פנורמה אילת
 

₪ |  מחיר נלווה   ₪ מחיר עמית *

נושא הסמינר:

תקשורת בנאישית ואסרטיביות

אסיינדה
26-28.9.17

מחיר עמית 20 ₪ |  מחיר נלווה 720 ₪

נושא הסמינר 

חשיבה חיובית והעצמה אישית

דן פנורמה חיפה

₪ ₪ |  מחיר נלווה  מחיר עמית 

נושא הסמינר 

העצמה אישית והתפתחות אישית

לאונרדו ירושלים

₪ ₪ |  מחיר נלווה  מחיר עמית 

נושא הסמינר:

אינטליגנציה רגשית ומוטיבציה

כנען ספא
זוגות בלבד

₪ ₪ |  מחיר נלווה  מחיר עמית 

נושא הסמינר:

גוף ונפש בסביבת העבודה

רויאל גארדן אילת
10-14.9.17

מחיר עמית *300 ₪ |  מחיר נלווה 1,700 ₪

נושא הסמינר:

מפתחות להצלחה ומיתוג אישי

הרודס פאלאס 
אילת
24-27.9.17

מחיר עמית *0 ₪ |  מחיר נלווה 1,340 ₪

נושא הסמינר 

ניהול עצמי ותקשורת

ממשיכים, בזכותכם
חברי הסתדרות המעו"ף הצביעו, והשפיעו: 

 אבי ניסנקורן יעמוד בראש ההסתדרות 
3גם בחמש השנים הבאות 
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חברות וחברים יקרים,

בחודש•מאי•חגגנו•את•שיאה•של•הדמוקרטיה,•כשכרבע•
לקלפיות• הלכו• בחירה• זכות• ובעלי• בעלות• מיליון•

ומימשו•את•זכותם•להצביע.

הגדולה• -•ההסתדרות• הסתדרות•המעו"ף,•בראשותי•
אלו• בבחירות• הגיעה• •- הכללית• בהסתדרות• ביותר•
להישג•מרשים•ועוצמתי,•כאשר•50•אחוז•מבעלי•זכות•
הבחירה•למוסדות•ההסתדרות,•המשתייכים•למעו"ף,•
יצאו•אל•הקלפיות•לומר•את•דברם:•116•אלף•מצביעים•

בסך•הכל,•מתוך•230•אלף•בעלי•זכות•בחירה.

אבי• נבחר• מרתקת,• בחירות• מערכת• של• בסיומה•
חמש• למשך• ההסתדרות• בראשות• לעמוד• ניסנקורן•
עם• השנים• ארוכת• היכרותי• בסיס• על• נוספות.• שנים•

ניסנקורן,•הן•המקצועית•והן•האישית,•אני•מבקש•לברך•אותו•על•ההישג,•ועל•שיעור•התמיכה•
בה•זכה,•ומאחל•לנו•המשך•עבודה•פוריה•למען•עובדי•ישראל.

בחמש•השנים•האחרונות•רשמה•ההסתדרות•שורה•של•הישגים,•כולם•למען•קידום•מעמדו•
ותנאי•של•ציבור•העובדים•בישראל.•רובם•ככולם•נזקפים•לזכותו•של•יו"ר•ההסתדרות,•המנווט•
אמיתי• שותף• עבורי• המהווה• האיש• זהו• כי• וגאה• שמח• אני• שעה.• מדי• יום,• מדי• הארגון• את•

לדרכה•של•הסתדרות•המעו"ף,•תוך•חתירה•משותפת•להגשמת•יעדים•ומטרות.

בהביטי•קדימה,•אל•עבר•חמש•השנים•הקרובות,•בטוחני•כי•ההסתדרות•תמשיך•להוביל•את•
סדר•היום•החברתי•בישראל,•תוך•עמידה•באתגרים•רבים•העומדים•לפנינו.

יישר•כוח,•ובהצלחה!

ארנון•בר•דוד

יו"ר•הסתדרות•
המעו"ף
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העיקר הבריאות
כל מה שצריך לדעת על 

עמותת מעו"ף לעמית

שיעור חובה
בשורה לעובדי החינוך 

המשלים 

פירמה מנצחת
ההישג ההיסטורי של 

עובדי EY ישראל

אחד פלוס אחד
פיצויים חברי תקדים 

לעובדי רמי לוי

בונים על זה
הסכם קיבוצי חדש 

בחברת עמידר

חשבון פשוט
האם אתם משווים 

מחירים?

פיסול בטבע
מסע בגן הפסלים 

המחשמל

קריאת כיוון
פנדה אחת ועוד שלושה 

ספרים

סיפור גדול
יותם בננס מצליח נגד 

כל הסיכויים

הכל יחסים
אז מיהו עובד ומיהו 

מעסיק?
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מערכת מעו"ף פלוס
יו"ר: ארנון בר דוד

OnVeDan :עריכה וכתיבה
 CHOOKA Media Group :עיצוב

הדפסה: אורי קליסקי מיתוג, פרסום והפקות 
www.hmaof.org.il :אתר הבית

המערכת אינה אחראית לתוכן המודעות
adiz@histadrut.org.il :לתגובות והצעות

 באתר תוכלו
להתעדכן בכל 

ההסכמים, המאבקים 
והזכויות ולמצוא 

 מידע זמין
ועדכני על אודות 
 הנושאים העומדים

 על סדר היום
של ציבור העובדים

 היכנסו לאתר הבית
של 
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ם•62.4•אחוז•מקולות•הבוחרים,•אבי•ניסנקורן•הוא•ע
המנצח•בבחירות•2017•לראשות•ההסתדרות•
ולמוסדותיה.•ניסנקורן•גבר•על•יריבתו,•ח"כ•שלי•
יחימוביץ',•שגרפה•37.5•אחוז,•בפער•של•יותר•מ-55•
אלף•קולות.•בסך•הכל•השתתפו•בבחירות•כ-244•

אלף•מצביעות•ומצביעים.

כמו•כן•נקבע,•כי•גם•יו"ר•נעמת•גליה•וולוך•תמשיך•
בתפקידה,•לאחר•שקיבלה•60.9•אחוז•מקולות•

הבוחרות.

בבחירות•לוועידת•ההסתדרות•קיבלה•סיעתו•
של•ניסנקורן,•עוגנים,•62.7•אחוז•מהקולות,•לעומת•

37.3•של•הבית•החברתי•בראשות•
יחימוביץ'.•גם•ברוב•המרחבים•של•
ההסתדרות•ברחבי•הארץ,•זכתה•
סיעת•עוגנים•ברוב•אשר•יאפשר•
למועמדיה•לראשות•המרחבים•
להיבחר.•במרחבים•של•נעמת•

זכתה•עוגנים•ב-26•מתוך•28.

שיעור הצבעה 
גבוה

יותר•מ-244•אלף•בעלי•זכות•
בחירה,•בהם•עובדים•וגמלאים,•
מימשו•את•זכותם•והצביעו•בבחירות,•
בהן•נרשם•שיעור•הצבעה•גבוה•
ביחס•למערכות•הקודמות•-•אחוז•
ההצבעה•הסופי•עמד•על•45.6.

גם•בהסתדרות•המעו"ף•נרשמו•
שיעורי•הצבעה•גבוהים:•כ-109•
אלף•בעלי•זכות•הצבעה•הלכו•
לקלפיות•–•מתוכם•כ-68•אלף•

עובדי•הרשויות•המקומיות.

יו"ר•הסתדרות•המעו"ף,•ארנון•
בר•דוד,•בירך•את•היו"ר•ניסנקורן•
שנבחר•לקדנציה•של•חמש•שנים•
נוספות.•"אנו•צועדים•יחד•דרך•
ארוכה",•אמר•בר•דוד,•"ואני•מברך•
על•כך•שניתנה•לנו•הזכות,•על•ידי•
ציבור•עובדי•וגמלאי•ההסתדרות,•
להמשיך•בעבודתנו•המשותפת•
למען•הציבור•בישראל.•עוד•צפויים•
לנו•אתגרים•רבים•ומרתקים,•וכולי•

אמונה•ותקווה•שיחד•נצליח•לעמוד•בהם•ולקדם•
את•מעמדם•של•כל•עובדת•ועובד•בארץ".•

יש קבלות

זוהי•קדנציה•שנייה•לניסנקורן•בן•ה-50•כיו"ר•
•2014 ביוני• נבחר• אליו• תפקיד• ההסתדרות,•
לאחר•פרישתו•של•עופר•עיני.•הוא•היו"ר•ה-16•
של•ההסתדרות,•ובתקופת•כהונתו•נחתמו•הסכמי•
מסגרת•עם•האוצר•לקליטתם•של•אלפי•עובדי•קבלן•
בשירות•הציבורי,•הבטחת•העסקתם•של•אנשים•עם•

מוגבלויות•בשירות•הציבורי•ושיפור•תנאי•העסקתם•

של•עובדי•שמירה•וניקיון•בשירות•המדינה.

במגזר•הפרטי•חתם•ניסנקורן•על•עשרות•הסכמים•

קיבוציים•חדשים,•רבים•מהם•של•עובדי•החברות•

שהתאגדו•לראשונה•בשנים•האחרונות.•בינואר•

2016•חתם•על•הסכם•מסגרת•עם•האוצר•לעובדי•

המגזר•הציבורי•שכלל•עלייה•בשכרם•הריאלי,•תוך•

העברת•משאבים•לעובדים•ברמות•השכר•הנמוכות.

עוד חמש שנים
 62 אחוז מהמצביעים בחרו באבי ניסנקורן לקדנציה נוספת כיו"ר ההסתדרות. 

ארנון בר דוד: "ניתנה לנו הזכות להמשיך בדרכנו ובעבודתנו המשותפת למען הציבור 
בישראל. עוד צפויים לנו אתגרים רבים"

אתגרים•לא•חסרים•|•הפגנה•מ-2016ניסנקורן,•ביום•הבחירות•|•צילומים:•מתוך•פייסבוק
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ו"ר•ההסתדרות•אבי•ניסנקורן,•יו"ר•EY•)ארנסט•י
אנד•יאנג(•ישראל•רונן•בראל,•ויו"ר•ארגון•העובדים•
בחברה•אהד•כהן,•חתמו•בתחילת•יולי•על•הסכם•
קיבוצי•ראשון•לעובדי•השותפות.•במעמד•הטקס,•
שנערך•בבית•ההסתדרות,•נכחו•מנהלים•שותפים•
ב-EY•ישראל•וחברי•ארגון•העובדים,•שהובילו•את•
ההתארגנות•הראשונית•בחברה.•במעמד•החתימה•
השתתפו•גם•יו"ר•הסתדרות•המעו"ף,•ארנון•בר•
דוד•ומנהלת•חטיבת•עובדי•חברות•הביטוח•ובתי•
השקעות•בהסתדרות•המעו"ף,•מירי•גרגיר,•שליוו•
את•העובדים•בדרכם•להסכם•ההיסטורי,•הראשון•

בענף•ראיית•החשבון•בישראל.

בשלהי•2015•התאגדו•עובדי•EY•בהסתדרות,•
וההסכם•הנוכחי•הבשיל•לאחר•משא•ומתן•מורכב•
שנמשך•כשנה.•תוקפו•עד•שנת•2022,•כולל•פרקים•
ארגוניים•וכלכליים•שנושאים•בשורה•משמעותית•

בנוגע•לשיפור•תנאי•העובדים.

EY•ישראל•)ארנסט•אנד•יאנג•–•קוסט•פורר•גבאי•את•

קסירר(•היא•חלק•מחברת•EY•גלובל•)ארנסט•אנד•
יאנג•העולמית(,•הנחשבת•לאחת•מארבע•הפירמות•
הגדולות•בענף•ראיית•החשבון•בעולם.•ארנסט•אנד•
יאנג•פועלת•בכ-150•מדינות,•ומונה•יותר•מ-200•
אלף•עובדים•מסביב•לגלובוס.•EY•ישראל•היא•ענקית•
הענף•בארץ•ומעסיקה•כ-•1,900•עובדים•–•בהם•
רואי•חשבון,•מתמחים•בראיית•חשבון,•עובדי•מטה•
ואדמיניסטרציה,•כלכלנים,•משפטנים•ומומחי•מיסוי.

יצוין•כי•את•התהליך•ליוו•היועצים•המשפטיים•–•
עו"ד•רוני•יואלי-פולק,•מהלשכה•המשפטית•של•
האגף•לאיגוד•מקצועי•בהסתדרות;•עו"ד•כפיר•זאב,•
מטעם•ארגון•העובדים;•ועו"ד•ירון•קרמר,•ממשרד•

נ.•פינברג•ושות',•מטעם•ההנהלה.

ארוחת ערב במגדלי 
מידטאון

•EY•ההסכם•מעגן•את•זכויות•העובדים•בשותפות
ישראל•ומסדיר•שיפור•מהותי•בתנאי•העסקתם,•
תוך•התאמה•למאפיינים•הייחודיים•של•ענף•ראיית•

החשבון•בארץ•ולסביבת•העבודה•הגלובלית•שבה•
פועלת•החברה.

על•פי•ההסכם,•כל•עובדי•המטה•והאדמיניסטרציה,•
שהשלימו•24•חודשי•עבודה•בחברה,•או•מתמחים•
שהגיעו•לדרגת•S3,•יהיו•זכאים•להצטרף•לקרן•
השתלמות,•לפי•בחירתם.•שיעורי•ההפקדות•לקרן•
על•חשבון•המעסיק•יעמדו•על•חמישה•אחוזים•מגובה•
השכר,•עד•לתקרת•גג•של•שכר•בהתאם•למפורט•
בהסכם.•כל•עובד•עם•ותק•של•שנתיים•ומעלה•
בחברה,•יהיה•זכאי•גם•למימון•רובד•בסיסי•של•
ביטוח•בריאות,•בהתאם•להסדר•הביטוח•הקולקטיבי•
שתציג•החברה.•בשורה•נוספת•שנושא•ההסכם,•
היא•קיבוע•ההטבות•הקיימות•בחברה,•בהן•גובה•
השתתפות•בתשלום•החזר•הוצאות•רכב•לעובדים•
הזכאים,•גובה•תשלומי•דמי•ההבראה•ודמי•הנסיעות,•

והשתתפות•המעסיק•בהוצאות•הטלפון•הנייד.

עוד•נקבע,•כי•עובדי•השותפות•יהיו•זכאים•לדמי•
מחלה•בשיעור•מלא•)100•אחוז(•כבר•מיום•ההיעדרות•
הראשון.•ההסכם•גם•מסדיר•ומגדיל•את•מכסת•ימי•
החופשה•השנתית.•כך,•למשל•עובדי•משרד•בדרגת•
מנג'ר•או•עובדי•מטה•ואדמיניסטרציה,•משנת•הוותק•
החמישית•בחברה•יהיו•זכאים•ל-18•ימי•חופשה•
שנתית.•נוסף•על•מכסת•ימי•החופשה•השנתיים,•
כל•עובדי•EY•יהיו•זכאים•לימי•חופשה•נוספים•על•
חשבון•המעסיק•במקרים•מיוחדים,•כגון•חמישה•
ימים•נוספים•בתקופת•בחינות•מועצת•רואי•החשבון•
ושלושה•ימים•נוספים•במועד•הנישואים.•כמו•כן,•כל•
עובד•יהיה•זכאי•לקחת•יום•בחירה•באחד•מערבי•
החג,•במקרה•שלא•מדובר•ביום•שנקבע•על•ידי•

החברה•כיום•"גשר".

כמו•כן,•כבר•בשנה•הראשונה,•שכר•המינימום•
בחברה•יהיה,•לכל•הפחות,•ארבעה•אחוזים•מעל•
לשכר•המינימום•במשק.•הלכה•למעשה,•שכר•
הבסיס•של•מתמחים•בדרגה•התחילית•בחברה•
)S1(•לא•יפחת•מ-5,500•שקל•)500•שקל•מעל•
לשכר•המינימום•הקבוע•בחוק(.•שכר•הבסיס•של•
עובדים•מתמחים•בדרגה•S2•יעודכן•במהלך•תקופת•
ההסכם•בשתי•פעימות,•כך•שעם•חתימת•ההסכם•
שכרם•יועלה•בשיעור•אחיד•של•2.5•אחוזים,•ובעוד•

שנה•שכרם•יעודכן•שוב,•באופן•שיבטיח•כי•השכר•
הממוצע•של•עובדים•אלו•לא•יפחת•מ-•6,600•שקל.

עוד•קובע•ההסכם,•כי•תוספות•שכר•שנתיות•יוענקו•
לעובדי•החברה•מדי•שנה•בשכר•חודש•אוקטובר.•
ההסכם•מביא•לצמצום•הפערים•בחברה•ומסדיר•
•)CBS(•תוספות•שכר•דיפרנציאליות•לעובדי•המטה
ולחיזוק•העובדים•ברמות•השכר•הנמוכות.•כך,•
לדוגמה,•עובדי•מטה•מקצועיים,•ששכר•הבסיס•
שלהם•נמוך•מ-12.5•אלף•שקל•לחודש,•ועובדי•
מטה•אדמיניסטרציה•ששכר•הבסיס•שלהם•הוא•עד•
10,000•שקל,•יקבלו••תוספת•שכר•בשיעור•ממוצע•
שלא•יפחת•מ-3.33•אחוזים•משכר•הבסיס•שלהם.

בד•בבד•עם•תוספות•השכר,•יוגדלו•ההפרשות•
הפנסיוניות•של•העובדים,•כך•שעובדים•המבוטחים•
בקרן•פנסיה•חדשה•מקיפה•יהיו•זכאים•לשיעור•
הפקדות•כולל•מעל•הקבוע•בחוק,•בסך•20.83•אחוז.•
להבטחת•רציפות•הזכויות•של•עובדים•המבוטחים•
בקרן•פנסיה•ותיקה,•השותפות•תמשיך•להעביר•את•
מלוא•ההפקדות•והניכויים•הדרושים•לקרן•הוותיקה,•

בשיעור•כולל•של•20.5•אחוז•מהשכר•המבוטח.

•EY•ב-1•ביולי•בכל•שנה•משנות•ההסכם,•תקצה
ישראל•תקציב•לתשלום•בונוס•שנתי•לעובדים,•
בהתאם•לביצועי•החברה,•בסכום•כולל•שלא•יפחת•
מאחוז•אחד•משכר•הבסיס•של•כל•עובדי•החברה•
באותו•מועד.•אם•בשנה•מסוימת•תחליט•השותפות•
כי•המצב•הכלכלי•אינו•מאפשר•את•חלוקת•הבונוס•
כמתוכנן,•באופן•מלא•או•חלקי,•החברה•התחייבה•
להעביר•את•יתרת•סכום•הבונוס•שלא•שולם•לשנה•

שלאחר•מכן.

ההסכם•מעגן•גם•סוגיות•כמו•סבסוד•והשתתפות•
המעסיקה•בתשלום•עבור•ארוחות•העובדים.•בהתאם•
להתחייבות•החברה,•באתר•החדש•ש-EY•צפויה•
להעביר•אליו•את•משרדיה•–•מתחם•מגדלי•מידטאון•
בתל•אביב•–•יופעל•כבר•מתחילת•השנה•הקרובה•
חדר•אוכל•בשרי•ובית•קפה•חלבי,•לשימוש•העובדים.•
כל•עובד•יהיה•זכאי•לתשלום•השתתפות•עבור•
ארוחות•הצהריים•בחדר•האוכל,•ולסכום•נוסף•
שבאמצעותו•תשתתף•המעסיקה•למימון•הסעדה•מחוץ•
למשרד•כנגד•הגשת•חשבוניות.•זאת•ועוד,•עובדים•

המועסקים•במשרדי•השותפות•לאחר•השעה•19:00,•
יהיו•זכאים•גם•להשתתפות•המעסיקה•בתשלום•
עבור•ארוחת•ערב•בחדר•האוכל•של•החברה.•יצוין•
כי•החל•ממועד•הפעלת•חדר•האוכל•במידטאון,•
גם•עובדי•השותפות•בסניפים•אחרים•בארץ•יהיו•
זכאים•לתשלום•השתתפות•עבור•ארוחות•צהריים,•

בגובה•19•שקל•ליום•עבודה.

הפרק•הארגוני•של•ההסכם•כולל,•בין•השאר,•
סוגיות•שונות•הנוגעות•לניוד•עובדים,•כגון•שמירת•
תנאי•עבודה•מלאים•לעובד•אשר•ינויד,•ולאיוש•
משרות•חדשות•ב-EY•ישראל,•תוך•הבטחת•עדיפות•
והזדמנויות•קידום•לעובדים•הקיימים.•נוסף•על•כך,•
ההסכם•מסדיר•גם•מנגנון•פיטורים•הוגן•ושקוף,•
המספק•ביטחון•תעסוקתי•לעובדים•וכולל•מערכת•
ליישוב•חילוקי•דעות•בין•הצדדים,•באופן•שמעניק•
לארגון•העובדים•משקל•בהכרעת•מחלוקות•הנוגעות•
להעסקת•עובדים•בחברה.•סעיף•אחר•שמחזק•
את•הביטחון•התעסוקתי•בחברה•מתייחס•לפיטורי•
צמצום•והתייעלות•–•על•פי•סעיף•זה,•החברה•תחויב•
להתייעץ•עם•ארגון•העובדים•לפני•תחילת•פיטורי•
צמצום•או•התייעלות,•ובמסגרת•ההיוועצות•יוכל•

ארגון•העובדים•להעלות•חלופות•לפיטורים.

בהתאם•להסכם,•השותפות•מתחייבת•להעביר•

תקציב•שנתי•לפעילות•ארגון•העובדים.•בגין•שנת•
ההסכם•הראשונה•יועבר•תקציב•של•יותר•מחצי•
מיליון•שקל,•ומהשנה•השנייה•ועד•תום•ההסכם•
תעביר•החברה•לארגון•העובדים•תקציב•קבוע•בסך•
של•400•אלף•שקל•מדי•שנה.•נוסף•על•כך,•בכל•שנה•
תשתתף•השותפות•במימון•אירוע•שנתי•לעובדים,•
שיופק•בשיתוף•ארגון•העובדים,•תוך•התחייבות•
המעסיקה•לממן•שני-שלישים•מעלותו,•זאת•עד•
לסכום•של•חצי•מיליון•שקל•לשנה.•כמו•כן,•יוקצה•
תקציב•שנתי•של•50•אלף•שקל•לצורך•מימון•פעילות•

ספורט•בחברה.

"הסכם הפותח עידן חדש"

יו"ר•ההסתדרות,•אבי•ניסנקורן:•"זהו•הסכם•הפותח•
עידן•חדש•ב-EY•ישראל,•וסולל•את•הדרך•למהפכת•
זכויות•העובדים•בענף•כולו.•ההסכם•מצליח•לשפר•
את•תנאי•העובדים•בחברה•ולהבטיח•את•ביטחונם•
התעסוקתי,•זאת•מבלי•להפר•או•להתפשר•על•
חוסנה•הכלכלי•של•הפירמה.•חיזוק•העובדים•הוא•
ביטוי•נוסף•לעולם•ערכים•המושתת•על•סולידריות•

חברתית•ועל•השאיפה•לשוויון".

•EY•יו"ר•הסתדרות•המעו"ף,•ארנון•בר•דוד:•"עובדי

ישראל•הם•הנכס•האמיתי•של•החברה•וההסכם•
מעניק•להם•תנאי•העסקה•משופרים.•ההבנה•
המשותפת•של•הצדדים,•כי•ההון•האנושי•שמוביל•
את•פעילות•החברה,•ראוי•לא•רק•למילות•הערכה•
אלא•להשקעה•ממשית•בתנאי•עבודתו,•היא•שתבטיח•
את•המשך•שגשוגה•של•ארנסט•אנד•יאנג,•הן•בארץ•

והן•בפעילותה•בזירה•הבינלאומית".

ובתי• הביטוח• חברות• עובדי• חטיבת• מנהלת•
השקעות•בהסתדרות•המעו"ף,•מירי•גרגיר:•"זהו•
רגע•היסטורי•חשוב,•לא•רק•לעובדי•EY•אלא•לכל•
העובדים•בתחום.•תהליך•גיבוש•ההסכם•חיזק•את•
יחסי•האמון•בין•הצדדים•והוכיח•שוב,•כי•גם•בענף•
כמו•ראיית•החשבון,•ניתן•להגיע•להסכם•קיבוצי•
שמשמר•את•המצוינות•של•הקבוצה,•במקביל•לשיפור•

זכויות•העובדים•והגברת•ביטחונם•התעסוקתי".

יו"ר•ארגון•העובדים•ב-EY•ישראל,•אהד•כהן:••כשנה•
וחצי•מאז•שקיבלנו•מנדט•גורף•לייצוג•העובדים•
בפירמה,•תם•משא•ומתן•מורכב•ויוצא•לדרך•הסכם•
קיבוצי•ראשון•ופורץ•דרך•בענף.•ההסכם•יביא•לשיפור•
חסר•תקדים•בתנאי•העסקתם•של•העובדים•ומהווה•
סימן•לעידן•חדש,•שבו•זכויותיהם•מהוות•שיקול•

מרכזי•בקבלת•ההחלטות•בפירמה״.

 עשו היסטוריה:
הסכם קיבוצי ראשון בישראל בענף 

פירמות ומשרדי רואי החשבון בישראל
ההסכם בארנסט אנד יאנג ישראל, המעסיקה  כ-1,900 עובדים, כולל קרן השתלמות, 

השתתפות במימון ארוחות העובדים, בונוסים, הגדלת מכסת ימי החופשה, סעיפים 
להגברת הביטחון התעסוקתי ועוד

מעמד•החתימה.•צילום:•דוברות•ההסתדרות
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סמינרים אוגוסט - ספטמבר
2017

המעוף

*המחירים מתייחסים לעמית ב-100% משרה, ע”ב חצי פנסיון אלא עם צויין אחרת. *במימוש מלא של הזכאויות. זהו מדגם בלבד | טל”ח

חפשו
073-2244126www.amitnet.co.ilאותנו ב-

העמותות לקידום מקצועי וחברתי מציעות לך טיסות 
במחירים מסובסדים החל מ-140 ₪ לעמית

מותנה בהזמנת סמינר 
)המחיר לאדם לכיוון(

 אל תיסע קח טיסה

גלי כנרת טבריה
24-26.9.17

מחיר עמית 230 ₪ |  מחיר נלווה 930 ₪

נושא הסמינר:

קבלת החלטות ובריאות בעבודה

דן פנורמה אילת
30.7-3.8.17 

מחיר עמית *650 ₪ |  מחיר נלווה  2050 ₪

נושא הסמינר:

תקשורת בנאישית ואסרטיביות

אסיינדה
26-28.9.17

מחיר עמית 20 ₪ |  מחיר נלווה 720 ₪

נושא הסמינר 

חשיבה חיובית והעצמה אישית

דן פנורמה חיפה
29-31.8.17

מחיר עמית 250 ₪ |  מחיר נלווה 950 ₪

נושא הסמינר 

העצמה אישית והתפתחות אישית

לאונרדו ירושלים
13-15.8.17

מחיר עמית 110 ₪ |  מחיר נלווה 810 ₪

נושא הסמינר:

אינטליגנציה רגשית ומוטיבציה

כנען ספא
זוגות בלבד
27-29.8.17

מחיר עמית 270 ₪ |  מחיר נלווה 970 ₪

נושא הסמינר:

גוף ונפש בסביבת העבודה

רויאל גארדן אילת
10-14.9.17

מחיר עמית *300 ₪ |  מחיר נלווה 1,700 ₪

נושא הסמינר:

מפתחות להצלחה ומיתוג אישי

הרודס פאלאס 
אילת
24-27.9.17

מחיר עמית *0 ₪ |  מחיר נלווה 1,340 ₪

נושא הסמינר 

ניהול עצמי ותקשורת



הסתדרות•ל השיקה• משנה• יותר• קצת• פני•
המעו"ף,•כחלק•מחזונו•של•היו"ר•ארנון•בר•
דוד,•את•עמותת•"מעו"ף•לעמית"•-•שנועדה•להתמקד•

בבריאותם•ובאורח•חייהם•הבריא•של•העובדים.

בראיון•שהעניק•ל"מעו"ף•פלוס"•בחודש•ינואר,•
חשף•בר•דוד•את•המהפכה•שהוא•מתכנן,•בהתאם•
למטרה•שהציב•לעצמו•עם•כניסתו•לתפקיד,•לפני•
כעשר•שנים:•להגביר•את•מעורבותה•של•הסתדרות•

המעו"ף•בכל•תחומי•החיים•של•העובד.

"במרוצת•השנים•שבהן•אני•מכהן•כיו"ר•הסתדרות•
המעו"ף,•אנו•מוציאים•את•המטרה•מן•הכוח•אל•
של• מתמיד• לשיפור• דאגה• באמצעות• הפועל,•
תנאי•עבודתו•ושכרו,•בהרחבת•השכלתו•ואופקיו,•
בשמירה•על•כספו,•הגדלת•רווחיו•ועתידו•הפיננסי•
והפנסיוני,•בשיפור•רווחתו•והוזלת•יוקר•מחייתו•
של•העובד",•אומר•בר•דוד,•"כעת,•אנו•מתכוונים•

להתמקד•בנושא•שאינו•פחות•חשוב".

"זכויות העובדים ורווחתם בכל תחומי 
החיים חשובים לנו. נמשיך לעשות 

הכל על מנת לחזק את חברי הסתדרות 
המעו"ף ולהעניק להם את מטריית 

 השירותים הרחבה ביותר"
ארנון בר דוד

מטרת•פעילותה•של•העמותה,•היא•לעשות•מהפכה•
בנושאי•ביטוחים•רפואיים,•שירותי•רפואה•ואורח•חיים•
בריא,•לרווחתם•של•העמיתים•-•ולפעול•להרחבת•

הפעילות•לקבוצות•עובדים•נוספות.

"יש•לנו•את•היכולת,•לרכז•את•הכוח•שביתרון•גודלה•
של•הסתדרות•המעו"ף,•על•מנת•לסייע•לעמיתים•
בזירוז•תורים•לבדיקות•דחופות•ובהוזלת•מחירים•

לשירותי•בריאות•ואיכות•חיים",•מוסיף•בר•דוד.

בשלב•זה,•פועלת•העמותה•עבור•עובדי•וגמלאי•
הרשויות•המקומיות,•שהיו•מבוטחים•בקרן•מקפת•

הוותיקה•החל•בנובמבר•2001•ועד•מאי•2004.

העמותה•מספקת•שירותים•לרווחת•העמיתים,•
כגון•שירותי•רפואה,•שירותי•אורח•חיים•בריא,•
הלוואות•לעמיתים•בריבית•אטרקטיבית•ושירותים•
נוספים.•למעשה,•היא•מהווה•נדבך•נוסף•במעטפת•

השירותים•וההטבות•של•הסתדרות•המעו"ף.•ואנו•
נמשיך•לעדכן•מעת•לעת.

"זכויות•העובדים•ורווחתם•בכל•תחומי•החיים•
חשובים•לנו",•מציין•בר•דוד,•"ונמשיך•לעשות•הכל•על•
מנת•לחזק•את•חברי•הסתדרות•המעו"ף•ולהעניק•

להם•את•מטריית•השירותים•הרחבה•ביותר".

בין•השירותים•שמעניקה•העמותה:•הכוונה•לרופאים•
מומחים,•תור•מהיר•ל-CT•ול-MRI,•תזונאי•)דיאטן•
קליני(•עד•הבית,•מאמן•כושר•אישי•או•זוגי•עד•הבית,•
רפואה•משלימה,•ייעוץ•פסיכולוגי•אישי,•אבחון•מהיר,•
סקר•מנהלים•)בדיקה•תקופתית(,•סקר•לגילוי•מחלת•

הסרטן,•ומגוון•טיפולים•לילדים.

יצוין•כי•תקציבי•העמותה•מגיעים•מכמה•מקורות:•
הסכם•2004,•שנחתם•בין•קרן•מקפת•להסתדרות•
המעו"ף;•כספים•ציבוריים•בסך•של•כתשעה•מיליון•
שקל,•המופקדים•בנאמנות•לביצוע•מטרות•העמותה•

ולטובת•העמיתים;•ועמיתים•שהופרשו/יופרשו•

עבורם•כספים•לחשבון•הנאמנות.•

העמותה•פועלת•ממשרדי•החברה•המנהלת•של•

קרן•רום.•בוועד•המנהל•חברים,•מלבד•ארנון•בר•

דוד,•גם•עו"ד•גיל•בר•טל,•עו"ד•רמי•בן•גל,•עו"ד•

רותי•לוי,•ישראל•בן•דוד,•משה•מזרחי,•עו"ד•עדי•

זמיר•ותמיר•פלג.•בוועדת•הביקורת•של•העמותה•

יושבים•עו"ד•רונן•אהרוני•ותומר•בן•חמו.

"בעתיד•נגדיל•את•מספר•העמיתים•הנהנים•משירותי•

העמותה",•מסכם•בר•דוד,•"נסייע•לעובדים•שחלו•

במחלות•קשות•ולעובדים•הזקוקים•להשתלות,•

ונגדיל•את•מגוון•ההלוואות".

לבריאות: כל מה שרציתם 
לדעת על עמותת מעו"ף לעמית

בהתאם לחזונו של יו"ר הסתדרות המעו"ף ארנון בר דוד, הוגברה השנה פעילות 
 העמותה, שנועדה להתמקד בבריאותם ובאורח חייהם הבריא של העובדים. 

בין ההטבות: זירוז תורים, ייעוץ פסיכולוגי, תזונאי ומאמן כושר אישי עד הבית ועוד

ארנון•בר•דוד

החופש לבחור את 
הצעד הבא שלך...

עובד הרשות המקומית,

מהיום אתה בוחר את מסלול ההשקעה שלך

רוםקלאסי כללי
בחירה אלגנטית למשקיעים שקולים

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

אם יחליטו אחרת ויודיעו על כך בכתב.

520031824-00000000000408-0000000000-000

רוםרביד אג"ח ללא מניות
צעד נבון להשקעה נוחה 

מסלול השקעה זה מתאים לעמיתים המעוניינים 
לשמור על השקעתם תוך לקיחת סיכון נמוך. 
יהיו חשופים  נכסי המסלול  פי תקנון הקרן,   על 
סחירות  ושאינן  סחירות  אג"ח  הבאים:  לנכסים 
של חברות, ניירות ערך מסחריים, הלוואות שאינן 
סחירות לחברות, אג"ח להמרה, פקדונות, אג"ח של 
אג"ח של ממשלות אחרות.  או  ישראל  ממשלת 
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.
520031824-00000000001257-0000000000-000

רוםספיר מניות
המסלול למיטיבי לכת

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

גבוהות, תוך שהוא מודע לנטילת הסיכונים.

520031824-00000000001258-0000000000-000
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בספרייה•כ עובד• בננס• שיותם• שנה• •22 בר•
העירונית•של•המועצה•המקומית•תל•מונד.•
כיום•הוא•משמש•כאחראי•על•המיחשוב.•״רשמית,•
אני•אחראי•על•המחשבים",•הוא•אומר,•"אבל•אנחנו•
כאן•צוות•ולמעשה,•אני•עושה•הכל•–•מחשבים,•

קבלת•קהל,•עזרה•בעיטוף•ספרים•ועוד".

ממוקמת• מונד• תל• של• העירונית• הספרייה•
בקומפלקס•מטופח•של•בתי•ספר,•מהיסודי•ועד•

התיכון.•מדובר•במרכז•תרבות,•
המשרת•את•תלמידי•בתי•הספר•
של•היישוב,•אבל•גם•את•תושביו•
של• ואת•תושביהם•המבוגרים•
יישובי•הסביבה.•״זו•לא•ספרייה•
קטנה,•אבל•גם•לא•גדולה•מדי",•
כפי•שמגדיר•אותה•בננס,•"שמהווה•
מוקד•משיכה•ללא•מעט•אנשים•
–•וזה•דבר•שמאוד•משמח•אותי".

בקרוב•הוא•יהיה•בן•42.•נשוי•
ללירון,•ואבא•ליהלי•בת•הארבע.•
כיום•מתגוררת•המשפחה•בנתניה,•
אליה•עברו•לא•מכבר•מתל•מונד,•

בה•נולד•וגדל.•

"לא פשוט להיות 
נכה במדינת 

ישראל"

עד•כאן•הכל•די•שגרתי,•בסך•הכל.•
אלא•שכבר•בגיל•צעיר,•אובחן•בננס•
כאדם•נמוך•קומה.•ובעוד•חבריו•
לגן•ובהמשך•לבית•הספר•הלכו•
ותפסו•גובה•עם•השנים,•עד•גיל•
17•נאלץ•בננס•להסתפק•ב-115•
סנטימטר.•״הגובה•שלי•לא•היווה•

בעיה״,•הוא•מפתיע,•"זה•לא•כמו•היום.•כמעט•ולא•
נתקלתי•בתופעה•של•נידוי•חברתי;•להיפך,•הייתי•
מאוד•מקובל.•כילד•אף•פעם•לא•קראו•לי•'גמד'•או•
'ננס';•לא•בבית•הספר•ובטח•ובטח•שלא•בתנועת•

הצופים,•שם•הייתי•חניך•פעיל״.

"היום•זה•אחרת",•הוא•ממשיך,•"אני•רואה•את•
ההתלהמות•ברשתות•החברתיות,•את•העלבונות•

שילדים•עם•מוגבלויות,•גם•כמו•זו•שלי,•סופגים,•
וזה•ממש•כואב.•דווקא•כשאתה•מצפה•שהחברה•
תהייה•יותר•סובלנית,•אתה•רואה•שהפכנו•ליותר•
מתלהמים•ולפחות•פתוחים•לקבל•את•השונה•

ואת•האחר״.

 "אני יודע שארנון בר דוד 
 מאוד רגיש לסוגיית הנכים, 

ואני יודע שתמיד אוכל להיעזר בו"

כשהיה•בן•17•החל•לעבור•סדרה•של•ניתוחי•
הגבהה,•שהצמיחו•אותו•ב-25•סנטימטרים•נוספים•
–•ל-1.40•מטר.•ובגיל•שכולם•לבשו•מדים,•הניתוחים•
המסובכים•ומגבלת•הגובה•מנעו•ממנו•להתגייס•
לצבא.•״אלו•היו•ניתוחים•מאוד•קשים•ולא•היו•לי•
הכוחות•הנפשיים•לנהל•מאבקים•עם•הצבא,•כדי•

בסופו•של•דבר•להתגייס״,•הוא•מסביר.

בגיל•20•אירעה•נקודת•המפנה,•ששינתה•את•
חייו.•בתום•סדרת•טיפולים,•קיבל•הצעה••מראש•
מועצת•תל•מונד•דאז•להתחיל•בספרייה•העירונית.•
״הוא•היה•אדם•פתוח•ורגיש",•נזכר•בננס,•"הוא•
ראה•חשיבות•רבה•בסיוע•לאנשים•בעלי•מוגבלויות,•
והוא•זה•שאיפשר•לי•להתחיל•לעבוד•בספרייה•-•
בתחילה•כסדרן•ספרים,•בהמשך•כעוטף•ספרים,•
ואחר•כך••כמי•שאחראי•על•קבלת•הקהל.•חבריו•
לעבודה•שביקשו•לקדם•אותו,•שלחו•אותו•לכמה•
קורסים•במחשבים,•והוא•אף•למד•
טכנאות•מחשבים.•כשסיים•את•
לימודיו•קודם•לתפקידו•הנוכחי,•

כאחראי•המיחשוב.

לצד•הקריירה•בין•מדפי•הספרים•
למחשבים,•בננס•הקים•משפחה•
כשנישא•ללירון,•נכה•בכיסא•גלגלים,•
ולפני•ארבע•שנים•נולדה•בתם•
פשוט• דבר• לא• ״זה• הבכורה.•
להיות•נכה•במדינת•ישראל״,•הוא•
אומר,•״אשתי•ואני•מכירים•היטב•
את•הנושא,•מקרוב,•וצר•לי•להגיד•
שהמדינה•לא•עושה•מספיק•כדי•
לסייע•לנכים•ולבעלי•מוגבלויות.•
למרות•חוק•הנגישות,•עדיין•יש•לא•
מעט•מקומות•שאינם•מונגשים״.

בדבריו,•בננס•מדגיש•את•בעיית•אי•
האכיפה•–•בנושא•החנייה,•למשל.•
"אנשים•חונים•איפה•שהם•רוצים",•
הוא•מספר,•"חונים•בחניית•נכים•
בלי•למצמץ.•וזה•לא•כל•–•יש•לא•
שימוש• שעושים• אנשים• מעט•
בתווי•חניית•נכים•של•ההורים•
או•של•האחים•והאחיות•שלהם,•
מבלי•שתהיה•לזה•כל•הצדקה.•
אני•לא•פעם•מוצא•את•עצמי•מעיר•

לאנשים,•אבל•זה•לא•מספיק•וזה•מעצבן״.

"כשרואים שאתה מוגבל, 
זה מיד הופך לבעיה"

גם•בנושא•מציאת•עבודה,•לבננס•יש•לא•מעט•
ביקורת•על•רבים•מהמעסיקים•בשוק.•"בעלי•מוגבלויות•

בגובה העיניים
החיים הלא פשוטים כבעל מוגבלויות, ההצעה ששינתה את חייו, המשפחה שהצליח 

להקים – והקשר החם עם יו"ר הסתדרות המעו"ף, שהתחיל בשאלה על נגישות לנכים. 
זה הסיפור של יותם בננס

יותם•ולירון•בננס

נתקלים•בבעיה•קשה•כשהם•מחפשים•עבודה",•
הוא•מסביר,•"לא•פעם•מקומות•עבודה•פרטיים•
אינם•מונגשים•ובמקומות•אחרים,•כששומעים•או•

רואים•שאתה•מוגבל,•זה•מיד•הופך•לבעיה״

טענותיו•הרבות•של•בננס,•המייצגות•את•כאבו•של•
מגזר•לא•מבוטל•בישראל,•לא•פעם•נתקלות•באוזניים•
אטומות.•אלא•שכתובת•קשובה•אחת•לפחות,•הוא•
דווקא•כן•מצא.•זה•קרה•בכנס•שארגנה•שחר-און,•
העמותה•לקידום•מקצועי-חברתי.•"לפני•האירוע•
התקשרתי•להסתדרות,•ושאלתי•האם•האולם•שבו•
הוא•מתקיים•נגיש•לבעלי•מוגבלויות",•הוא•מספר,•

"הם•מיד•הלכו•לבדוק•את•העניין•וחזרו•אליה•עם•
תשובה•חיובית.•במהלך•הכנס,•פנה•אליי•ארנון•בר•
דוד,•יו"ר•הסתדרות•המעו"ף.•מצאתי•מולי•אדם•
רגיש,•שמדבר•לעובדים,•בכל•הדרגים•והתפקידים,•

בגובה•העיניים״.

"מועדון 'שלך' הוא אחד הדברים 
הטובים ומעוררי הגאווה. לבעלי שכר 

נמוך, הוא פותח שלל אפשרויות לבילוי 
תרבותי, איכותי ומהנה"

"מועדון•'שלך',•למשל,•שארנון•יזם•והקים,•הוא•
אחד•הדברים•הטובים•ומעוררי•הגאווה",•מציין•בננס,•

"המועדון•מעניק•לעובדים•הטבות•והנחות•ממשיות,•
ומחירים•זולים•ואטרקטיביים,•יותר•ממועדונים•דומים•
אחרים.•לבעלי•שכר•נמוך,•מועדון•'שלך'•פותח•שלל•
אפשרויות•לבילוי•איכותי•ומהנה,•בעיקר•בהיצע•

התרבותי•-•ועל•כך•תודתי•לארנון".

מאז•אותה•פגישה,•הקשר•בין•בננס•לבר•דוד•הלך•
והתהדק.•"באותו•אירוע•הוא•הזמין•אותי•לשמור•
איתו•על•'קו•חם',•ולעדכן•אותי•אם•וכאשר•אזדקק•
לסיוע•כלשהו.•מאז•אנחנו•שומרים•על•קשר.•אני•
יודע•שארנון•מאוד•רגיש•לסוגיית•הנכים,•ואני•יודע•

שתמיד•אוכל•להיעזר•בו".

יותם•בננס

"יותם הוא דוגמה ומופת. נמשיך להיאבק ליצירת שינוי של ממש"

ארנון בר דוד, יו"ר הסתדרות המעו"ף: 

"יותם•בננס•הוא•דוגמה•ומופת•לאדם,•שחרף•הקשיים•העצומים•הצליח•
להשתלב•בחברה•ובשוק•העבודה,•לצד•חיי•משפחה•מעוררי•השראה.•
רבות•מטענותיו•אכן•נכונות,•לצערי,•במדינת•ישראל•של•שנת•2017.

הסתדרות•המעו"ף,•תוך•שיתוף•פעולה•הדוק•עם•ההסתדרות•והעומד•
הראשה,•אבי•ניסנקורן,•פועלים•מדי•יום•למען•ציבור•בעלי•המוגבלויות.•

לשמחתי,•באחרונה•נרשמו•מספר•הישגים•בנושא,•לרבות•קידום•העסקת•

עובדים•בעלי•מוגבלויות•במגזר•הציבורי.

למען•יותם,•למען•משפחתו,•ולמען•ציבור•רחב•ויקר•של•בעל•מוגבלויות,•

נמשיך•להיאבק•כל•העת•וככל•שניתן•בסוגיה•זו•-•כחלק•ממאבק•

כולל•של•ההסתדרות•ושל•הסתדרות•המעו"ף,•ליצור•שינוי•של•ממש•

בחברה•ובמדינה".
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אתר האינטרנט של קרן ההשתלמות רעות, 

עבר ריענון ומתיחת פנים וזו סיבה נהדרת להקליק, 

להיכנס אליו וליהנות מכל היתרונות המשתלמים, 

בצורה ברורה ופשוטה.

מגוון מסלולי השקעה שונים ומגוונים

מגוון אפשרויות להלוואה מהירה, נוחה ומשתלמת

דו"חות רבעוניים לצפייה ולהורדה, 

כניסה לחשבון האישי 

וכמובן, כל הפרטים איך לקבל את השירות האישי, 

המקצועי והטוב ביותר שיש לנו להציע.

בקיצור, הגלישה לרעות 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
www.reut.net | info@reut.net | 03-6959824 .רח' ארלוזורוב 93, תל-אביב 62098 | טל. 03-6097779 | פקס

משתלם להיכנס
לאתר החדש של רעות



 הסכם קיבוצי חדש המסדיר את 
תנאי העובדים בעמידר 

ההסכם משפר באופן ניכר את תנאי העסקתם של כ-420 עובדי החברה, וכולל תוספות שכר, מענקים מיוחדים 
לעובדי שטח ועוד. כמו כן קובע ההסכם, כי עמידר מאמצת את הסכם המסגרת שנחתם במגזר הציבורי

הסתדרות,•הנהלת•עמידר•-•החברה•הלאומית•ה
לשיכון•בישראל•בע"מ•-•ונציגות•העובדים•
בחברה,•חתמו•החודש•על•הסכם•קיבוצי•חדש.•
טקס•החתימה•על•ההסכם•התקיים•במעמד•יו"ר•
ההסתדרות,•אבי•ניסנקורן;•שר•הבינוי•והשיכון,•יואב•
גלנט;•יו"ר•הסתדרות•המעו"ף,•ארנון•בר•דוד;•יו"ר•
עמידר,•יצחק•לקס;•מנכ"ל•עמידר,•ראובן•קפלן;•מנהל•
חטיבת•המוסדות•הלאומיים•והחברות•הממשלתיות•
בהסתדרות•המעו"ף,•עו"ד•אסף•אדר;•ויו"ר•ועד•

עובדי•עמידר,•ארז•ויניקור.•

ההסכם•שנחתם,•ואשר•יחול•על•כ-420•עובדי•
החברה,•הושג•לאחר•משא•ומתן•ממושך•בין•הצדדים,•
ותוקפו•לשלוש•שנים•ממועד•החתימה•-•קרי,•עד•
שנת•2020.•ההסכם•מסדיר,•בין•השאר,•נושאים•
כמו•מענקים•ותוספות•שכר,•מנגנון•פיטורים•הוגן•

ושקוף•במקרים•של•התייעלות•או•צמצומים.

כמו•כן,•במסגרת•ההסכם•אימצה•עמידר•אימצה•
עמידר•את•הסכם•המסגרת•במגזר•הציבורי,•עליו•
חתמו•בשנת•2016•ניסנקורן•ושר•האוצר,•משה•כחלון.

בהתאם•בהתאם•לסעיף•זה,•ייושם•הסכם•המסגרת•
על•כל•פעימותיו•על•כלל•עובדי•עמידר,•אשר•יהיו•
זכאים•לתוספת•שכר•חודשית•שקלית•חדשה•
המפורטים• לסכומים• בהתאם• אחיד,• בסכום•
לעובדים• המוענקות• השכר• תוספות• בהסכם.•
מכוח•הסכם•המסגרת,•בפעימות•יולי•2016,•וכן•
פעימות•במועדים•נוספים•שנקבעו•טרם•החתימה•
על•ההסכם•הקיבוצי,•יינתנו•לעובדים•-•נוסף•על•

הפרשים•והפקדות•רטרואקטיביות.•

בהתאם•להבנות•המעוגנות•בהסכם,•הוסדר•
גם•מענק•עבודת•שטח,•שיינתן•לכ-170•עובדים•
המשתייכים•לשתי•קבוצות•עובדים,•המבצעים•
עבודת•שטח•כמוגדר•בהסכם.•קבוצת•העובדים•
הראשונה•שתקבל•מענק•כוללת•רכזי•שטח•ומנהלי•
תיקי•לקוחות•בדיור•הציבורי;•ועל•הקבוצה•השנייה•
נמנים•עובדי•הנדסה•ומנהלי•מרכזי•השירות.•ממועד•
יישום•ההסכם•ועד•סוף•מאי•2018,•ישולם•לעובדים•
אלו•מענק•של•כ-338•שקל,•וכן•מענק•נוסף•בגובה•
משתנה,•שיינתן•במהלך•שתי•תקופות•שהוגדרו•
בהסכם:•מיוני•2018•עד•סוף•נובמבר•2018•תינתן•
תוספת•של•כ-236•שקל,•ומדצמבר•2018•עד•סוף•
פברואר•2019•תחולק•תוספת•של•כ-118•שקל.

נוסף•על•כך,•כלל•עובדי•החברה•יקבלו•מענק•חד•
פעמי•של•1,000•שקל.•עובדי•הקבוצה•הראשונה•
)מנהלי•תיקי•לקוחות(•יקבלו•מענק•מתלי"ם•-•מענק•
חד•פעמי•של•3,000•שקל,•שיינתן•בשלוש•פעימות.•
עובדי•הקבוצה•השנייה•של•אנשי•השטח,•יזכו•ממועד•
חתימת•ההסכם•בתוספת•שקלית•חודשית•של•
3,026•שקל.•כמו•כן,•עובדים•אלו•יקבלו•רכב•צמוד•

לשימושם•בשעות•העבודה•ולאחריהן.•

ההסכם•מעגן•גם•את•גובה•השי•לחג,•שנקבע•

עד•כה•ללא•הסדרה•חוזית•ועל•פי•שיקול•דעת•
ההנהלה.•תווי•השי•שיחולקו•לעובדים•בתקופת•
ההסכם•הועלו•ב-100•שקל,•כך•שכעת•יעמדו•על•
900•שקל•בראש•השנה,•650•שקל•בפסח,•ו-430•
בחנוכה.•השי•יהווה•את•הבסיס•שעליו•יוענק•גם•

שי•מטעם•ארגון•העובדים.

עו"ד•אסף•אדר,•מנהל•חטיבת•החברות•הממשלתיות•
והמוסדות•הלאומיים:•"אני•מברך•על•המוגמר.•לאחר•
משא•ומתן•ארוך•מול•ההנהלה,•רשות•החברות•
הממשלתיות,•משרד•האוצר•והממונה•על•השכר,•
הושג•הסכם•מהפכני•ותקדימי,•שיש•בו•משום•שיפור•
משמעותי•בתנאי•העסקתם•ושכרם•של•העובדים".

במעמד•החתימה•אמר•ניסנקורן,•כי•"ההסכם•החדש•
משפר•את•תנאי•העובדים•ומחזק•את•ביטחונם•
הכלכלי•והתעסוקתי.•אימוץ•הסכם•המסגרת•מביא•
עמו•גם•בשורה•של•צמצום•פערים•והגברת•השוויון•
בחברה.•אני•רוצה•להודות•לצדדים•המעורבים•
בתהליך,•על•כך•שידעו•להתגבר•על•האתגרים•
ולהגיע•לאיזונים•המשקפים•יחס•של•שיתוף.•ההסכם•
מחזק•את•מעמד•עובדי•עמידר,•בייחוד•עובדים•
הממלאים•תפקידי•שטח,•תוך•הכרה•בחשיבות•
התפקיד•המרכזי•שהם•ממלאים•במתן•שירות•
לדיירי•הדיור•הציבורי.•עמידר•עושה•עבודת•קודש•

למען•האוכלוסיות•המוחלשות•במדינת•ישראל,•

וחשוב•שזו•תהיה•חברה•חזקה•ויציבה•שמתרחבת•

בעשייה•שלה".•

"יישר•כוח•לוועד•עובדי•עמידר•והעומד•בראשו,•

ומתן• במשא• שהפגין• והאחריות• הנחישות• על•

למען•העובדים",•הוסיף•יו"ר•ההסתדרות,•"ותודה•

להנהלת•עמידר•על•השותפות.•אני•רוצה•להודות•

גם•לשר•הבינוי•והשיכון•וליו"ר•הסתדרות•המעו"ף,•

על•מעורבותם•האישית".•

ארנון•בר•דוד•אמר•בטקס,•כי•ההסכם•"משקף•את•

הרוח•החדשה•והטובה•שיש•בעמידר.•זהו•הסכם•

פורץ•דרך,•שנותן•לעובדים•את•המוטיבציה•ואת•

הכוחות•לקדם•את•הנושאים•החשובים•לכל•עם•

ישראל".•

יו"ר•ועד•עובדי•החברה,•ארז•ויניקור,•בירך•את•

העובדים•על•חתימת•הסכם•שכר•חדש,•לאחר•

שנים•רבות•-•"הסכם•שבו•ניתן•דגש•על•שדרוג•שכר•

העובדים,•שמירה•ושדרוג•תנאיהם•הסוציאליים,•

ומתן•כלים•לעובדים•לביצוע•המשימות•החשובות•

במתן•שירות•איכותי•לדיירי•הדיור•הציבורי".

חותמים•על•ההסכם

 פיצוי חסר תקדים של רשת רמי לוי 
לעובדים שנפגעו 

עובדי ביכורי השקמה יקבלו עד עשרות אלפי שקלים, לאחר שבעלי הרשת פגע בזכותם להתאגד. על פי קביעת 
בית הדין, הם יפוצו בסכום של מיליון שקלים וחצי 

יו"ר•ההסתדרות•אבי•ניסנקורן•הורה•לחלק•ה
לעובדי•חברת•ביכורי•השקמה•של•רמי•לוי,•
את•מלוא•כספי•הפיצויים,•בסך•של•1.5•מיליון•
שקל•–•עליהם•פסק•בית•הדין•לעבודה•לטובת•
ההסתדרות.•כזכור,•בפסיקתו•קבע•בית•הדין,•כי•
לוי•והרשת•שבבעלותו•-•רמי•לוי•שיווק•השקמה•
-•פגעו•בהתארגנות•העובדים•באופן•קיצוני,•ולכן•

יפצו•אותם•בסכום•חסר•התקדים.

בביכורי•השקמה•עבדו•כ-175•עובדים,•שביקשו•
להקים•ועד•במסגרת•ההסתדרות.•המהלך•נתקל•
בפגיעה•קשה•ואנושה•מצד•ההנהלה,•תוך•שלוי,•
הין•השאר,•סגר•את•החברה•וקלט•את•עובדיה•
בתוך•רשת•שיווק•השקמה•-•רק•על•מנת•להעלים•

את•ההתארגנות.

בית•הדין•אכן•מצא,•כי•"העברת•פעילות•החברה•
היתה•מהלך•פיקטיבי,•המונע•משיקולים•זרים•של•
פגיעה•בהתארגנות"•–•והחליט•כי•הפגיעה•בהתארגנות•
מצד•לוי•לוותה•ב"נסיבות•חמורות•ביותר,•המצדיקות•

פסיקת•פיצוי•בסכום•גבוה•ומשמעותי•ביותר".•

בהתאם•לכך,•הועברה•להסתדרות•המחאה•ובה•
כספי•הפיצויים,•ויו"ר•ההסתדרות•ניסנקורן•הורה•
לחלק•את•הסכום•במלואו•לכל•140•עובדי•החברה,•
שחתמו•על•טפסי•ההצטרפות•להסתדרות,•ובשל•

כך•נפגעו•על•ידי•לוי•וחברתו.

כ-120•העובדים•שהסכימו•להצעתו•של•לוי,•לעבור•
לעבוד•בחברת•רמי•לוי•מחשש•שיאבדו•את•עבודתם,•
יקבלו•פיצוי•בגובה•של•6,000•שקל•–•על•פי•חישוב•

ממוצע•של•משכורת•אחת.•

כ-20•עובדים•שנותרו•בסופו•של•דבר•ללא•עבודה•

כתוצאה•מההתארגנות•–•אשר•חלקם•היו•חברי•

הוועד•-•יקבלו•חמש•משכורות,•כ-30•אלף•שקל•

לכל•עובד.•

שלושת•חברי•הוועד,•שסבלו•ממרב•ההתנכלויות•

ושצעדיהם•הוצרו•תוך•שהם•סבלו•ממעקבים•ומחקירות,•

פוטרו•עוד•טרם•המעבר•לחברה•החדשה,•ולמרות•

זאת•המשיכו•בליווי•ההתארגנות•ובליווי•ההליך•

המשפטי•זמן•רב•לאחר•פירוק•ההתארגנות.•כל•

אחד•מהם•יפוצה•ב-50•אלף•שקל•נוספים•-•נוסף•

על•חמש•המשכורות•בגובה•כ-30•אלף•שקל.

Yoninah•,אחד•מסניפי•הרשת•)שאינו•קשור•לידיעה(.•צילום:•מתוך•ויקיפדיה
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 בשורה לכ-7,000 עובדי החינוך המשלים 
ברשויות המקומיות 

ההסכם הקיבוצי החדש יביא לשיפור תנאי העסקתם של עובדי דירוג החינוך והנוער. בין השאר כולל ההסכם 
גמולים המתווספים לתוספות שמקבלים העובדים, במסגרת הסכם המסגרת במגזר הציבורי

צעדים ארגוניים ושיבושים באמישראגז 
בהמשך לסכסוך העבודה ועל רקע המבוי הסתום במשא ומתן להסדרת זכויות העובדים, עובדי אמישראגז 

התריעו בפני הנהלת החברה על כוונתם לפתוח בצעדים ארגוניים מקיפים בכל רחבי הארץ 

הסכם קיבוצי חדש בחברת כלל ביטוח 
ההסכם, השני שנחתם בחברה מאז התארגנות העובדים ב-2013, כולל תוספות שכר, הגדלת בסיס ההפרשות 

לפנסיה, קליטת כמאה עובדי קבלן להעסקה ישירה, העלאה דרמטית של תקציב הרווחה שמקצה החברה 
לפעילויות העובדים, השתתפות המעסיק במימון קייטנות לילדי העובדים, תוכנית פרישה מרצון עם תנאים 
מועדפים לעובדים מעל גיל 60, מענקי יובל לעובדים הוותיקים ומענקי התמדה והצטיינות לעובדים החדשים

הסתדרות,•מרכז•השלטון•המקומי•ומרכז•ה
המועצות•האזוריות•חתמו•בחודש•מאי•על•
הסכם•קיבוצי•חדש,•המשפר•באופן•ניכר•את•תנאי•
העסקתם•של•עובדי•החינוך•המשלים•ברשויות•
המקומיות.•ההסכם•יחול•על•כ-7,000•עובדים,•
הנמנים•על•דירוג•עובדי•חינוך,•נוער,•חברה•וקהילה.

טקס•החתימה•על•ההסכם•התקיים•במעמד•יו"ר•
ההסתדרות,•אבי•ניסנקורן•ומנכ"ל•מרכז•השלטון•
המקומי,•שלמה•דולברג,•לצד•שותפים•נוספים•
להבנות,•בהם•יו"ר•הסתדרות•המעו"ף,•ארנון•בר•
דוד;•מנהל•חטיבת•הרשויות•המקומיות•בהסתדרות•
המעו"ף,•עו"ד•רונן•אהרוני;•יו"ר•ארגון•עובדי•החינוך•
הבלתי•פורמלי,•בועז•לוי;•ראש•מינהל•שכר•והסכמי•
עבודה•במרכז•השלטון•המקומי,•חגית•מגן;•הממונה•
על•יחסי•עבודה•במרכז•המועצות•האזוריות,•פנחס•
הומינר;•וסמנכ"ל•משאבי•אנוש•בעיריית•תל•אביב,•

אבי•פרץ.

ההסכם•החדש•כולל,•בין•היתר,•תוספות•שונות•
ועדכוני•גמולים,•אשר•מתווספים•לתוספות•האחוזיות•
והשקליות•להן•זכאים•העובדים,•מכוח•הסכם•
המסגרת•שנחתם•במגזר•הציבורי•בשנת•2016.

אחת•מהבשורות•בהסכם,•היא•עדכון•של•גמול•
הניהול.•מנהלי•מחלקות•בתחומים•נוער,•ספורט,•
תרבות,•אירועים•ותרבות•תורנית,•זכאים•כיום•לגמול•
ניהול•מתוקף•תפקידם.•גמול•זה•יועלה•ויעודכן•
בהתאם•לגודל•הרשות.•ברשות•מקומית•שבה•פחות•
מ-80•אלף•תושבים,•גמול•הניהול•יעלה•מ-30•אחוז•
ל-40•אחוז,•ואילו•ברשות•מקומית•שבה•80•אלף•
תושבים•ומעלה,•גמול•ניהול•יעודכן•מ-30•אחוז•ל-43•

אחוז.•בשורה•נוספת•שנושא•ההסכם,•
היא•הוספה•של•מנהלי•קידום•נוער•
לרשימת•בעלי•התפקידים•הזכאים•
לגמול•כמנהלי•מחלקות.•שאר•בעלי•
התפקידים•הזכאים•לגמול•ניהול•יקבלו•
לשכרם•תוספת•של•חמישה•אחוזים;•
כלומר,•אם•ערב•חתימת•ההסכם,•
תפקיד•מסוים•זיכה•בגמול•ניהול•של•
15•אחוז,•הרי•שמה-1•בנובמבר•2016•
יהיה•העובד•זכאי•לגמול•ניהול•בשיעור•

של•20•אחוז.

הסכם•זה•מסדיר,•לראשונה,•גמול•
מיוחד•לעובדים•בעלי•תואר•שלישי.•עובדי•
החינוך•המשלים,•בעלי•תואר•אקדמי•
שלישי•)PhD(••עם•זיקה•לתפקידם•
ברשות•המקומית,•יהיו•זכאים•לתוספת•
לשכרם•בשיעור•של•עשרה•אחוזים•
–•במקום•תוספת•תואר•שני•בשיעור•
של•חמישה•אחוזים,•הקיימת•כיום.•
יצוין•כי•תוספת•זו•תהווה•שכר•לכל•
דבר•ועניין,•ותובא•בחשבון•גם•לחישוב•
הפרשות•המעסיק•לקרן•הפנסיה,•

קרן•ההשתלמות,•פיצויי•פיטורים,•גמלאות•ועוד.•
בהקשר•זה,•ראוי•להוסיף•כי•ההסכם•כולל•גם•
עדכון•לגמול•בגין•כפל•תואר.•החל•ב-1•בנובמבר•
2016,•גמול•כפל•תואר,•הניתן•לעובדים•העומדים•
בקריטריונים•שונים•)כמו,•למשל,•בעלי•תואר•ראשון•
בחינוך•המחזיקים•גם•בתעודת•הוראה(,•יעודכן•

ויעלה•משישה•אחוזים•ל-10.5•אחוז.

בהסכם•סוכם•גם•על•הגדלת•השתתפות•המעסיק•
בדמי•החבר•של•העובד•למועדון•"שלך"•–•קרן•לרווחת•
עובדי•הרשויות•המקומיות.•סך•ההפרשה•למועדון•
"שלך"•תעמוד•מעתה•על•336•שקל,•ותוספת•זו•
תחול•על•עובדים•המועסקים•ברשות•המקומית•
יותר•משלושה•חודשים,•ובהיקף•עבודה•הגבוה•
מרבע•משרה.•כמו•כן,•סוכם•כי•ההשתתפות•של•
המעסיק•תעודכן•אחת•לשנה,•על•פי•שינוי•מדד•

המחירים•לצרכן.

נוסף•על•כך,•ההסכם•מקצר•באופן•משמעותי•את•
הוותק•הנדרש•להבטחת•הזכאות•לקצובת•ביגוד•
מוגדלת.•אם•עד•כה•נאלצו•עובדי•חינוך•משלים•
להשלים•ותק•של•26•שנה•כדי•לקבל•קצובת•ביגוד•
ברמה•4•)מעל•2,100•שקל•לשנה(,•משנת•2017•יהיו•
זכאים•לכך•גם•עובדים•בעלי•15•שנות•ותק•ומעלה.

יו"ר•ההסתדרות,•אבי•ניסנקורן:•"ציבור•עובדי•
החינוך•המשלים•ברשויות•המקומיות•ממלא•תפקיד•
משמעותי•בהגברת•החוסן•הקהילתי•ובעיצוב•פני•
החברה•בישראל.•ההסכם•הושג•מתוך•הכרה•
בשליחות•החשובה•שציבור•זה•ממלא,•ומשקף•סדר•
עדיפויות•חברתי•ונכון.•אני•מברך•את•הצדדים•על•
הדרך•המכבדת•שבה•גובש•ההסכם,•ועל•הבשורה•

החשובה•שהוא•נושא•לעובדים".

יו"ר•מרכז•השלטון•המקומי,•חיים•ביבס:•"הרשויות•

המקומיות•מבינות•את•חשיבות•ההון•האנושי,•וחותרות•

לשיפור•תמידי•בשירות•לתושבים.•כעת,•עובדי•מחלקות•

החינוך•והנוער•על•תפקידיהם,•שעושים•עבודה•

משמעותית•בחינוך•הפורמלי•והבלתי•פורמלי,•יזכו•

בתוספת•משמעותית•בשכרם•ובהכרה•בעבודתם,•

כפי•שמגיע•להם".

יו"ר•הסתדרות•המעו"ף,•ארנון•בר•דוד:•"ההסכם•

החדש•מחזק•את•מעמד•עובדי•החינוך•המשלים•

ברשויות•המקומיות,•תוך•קידום•רווחתם•של•האנשים•

העושים•לילות•כימים•למען•חינוך•הדור•הבא.•מעבר•

לדאגה•לעובדים,•ההשקעה•בשיפור•תנאיו•של•

סקטור•זה•היא•גם•השקעה•בעתיד•ילדי•ישראל".

מנהל•חטיבת•הרשויות•המקומיות,•עו"ד•רונן•אהרוני:•

"מדובר•בהסכם•חשוב,•שיתרום•לקידום•שכרם•

של•העוסקים•בעבודה•החשובה•והמשמעותית•

מאוד•בחינוך•הבלתי•פורמאלי•על•כל•גווניו•ברשויות•

המקומיות".

יו"ר•ארגון•עובדי•החינוך•הבלתי•פורמלי,•בועז•

לוי:•"התחום•שבו•אנו•עוסקים•אינו•מסתכם•רק•

בשעות•העבודה•–•זוהי•שליחות•חברתית•ראשונה•

במעלה,•שנוגעת•באנשים•רבים.•הגענו•להסכם•

פורץ•דרך•הנושא•בשורה•לכל•עובדי•הסקטור•

ושומר•על•הזכויות•שלנו•בצורה•מיטבית".

אות•עובדי•אמישראגז,•מחברות•הגז•הגדולות•מ
בישראל,•הודיעו•בחודש•שעבר•כי•בכוונתם•
לנקוט•בצעדים•ארגוניים•בכל•תחומי•הפעילות•של•
החברה•ברחבי•הארץ.•הפתיחה•בעיצומים,•אשר•
היקפם•אינו•ידוע•בשלב•זה,•מגיעה•על•רקע•המבוי•
הסתום•במשא•ומתן•להסדרת•זכויות•העובדים•
בהסכם•קיבוצי•חדש,•ובהמשך•לסכסוך•עבודה•

פתוח•בנושא.

כזכור,•קרוב•לחצי•שנה•מתנהל•משא•ומתן•בין•
נציגות•העובדים•לבין•ההנהלה,•אך•עד•כה•ללא•
התקדמות•וללא•תוצאות.•על•אף•ניסיונות•העובדים•
לתת•הזדמנות•הוגנת•למשא•ומתן,•הנהלת•החברה•
המשיכה•להקשיח•את•עמדותיה•ודחתה•את•כל•
נציגות•העובדים,•בניסיון•להכשיל•את• הצעות•
ההידברות•בין•הצדדים•ולהימנע•מהסכם•קיבוצי•
חדש•בחברה.•במקביל•לגרירת•הרגליים,•פועלת•
ההנהלה•בהיעדר•תום•לב,•תוך•ניסיון•לכרסם•בכוח•

העבודה•המאורגנת•בחברה.

יצוין•כי•למעלה•מעשור•לא•היו•העלאות•שכר•
בחברה,•ועובדים•רבים•באמישראגז•משתכרים•כיום•
שכר•מינימום.•במסגרת•המשא•ומתן•על•ההסכם•
הקיבוצי,•עובדי•אמישראגז•מבקשים•לשפר•את•
שכרם•ואת•תנאי•עבודתם,•לצמצם•את•הפערים•
בין•עובדי•החברה,•ולהרחיב•את•תחולת•ההסכמים•
הקיבוציים•על•עובדים•המועסקים•במתכונות•העסקה•

אחרות,•כגון•עובדים•שעתיים.

חברת•אמישראגז,•שמספקת•שירות•לכ-280•אלף•
בתי•אב•במגזר•הפרטי•ולכ-25•אלף•בתי•עסק,•היא•
מחברות•הגז•המובילות•בארץ,•הן•בתחומי•ההובלה•והן•
בתחומי•אספקת•הגז.•במסגרת•הצעדים•הארגוניים•
הצפויים,•תפעל•החברה•במתכונת•חירום•בלבד,•
וייתכנו•שיבושים•רחבים•בפעילות•החברה•ברחבי•
הארץ.•כחלק•מהעיצומים,•לא•תהיה•קבלת•קהל•
ולא•יינתן•מענה•טלפוני•בסניפי•החברה,•תופסק•
פעילות•של•מערך•גביית•הכספים,•יידחו•קריאות•
לתיקונים,•יופסקו•הקמות•בבניינים•חדשים•ולא•
יונפקו•אישורים•הנדרשים•לקבלת•טופס•4•)אישור•

גמר•בנייה(.

במקביל•למשבר•האמון•בין•הצדדים•באמישראגז,•
בסוגיית•ההסדרה•של•זכויות•העובדים,•נחתם•בחודש•
שעבר•הסכם•קיבוצי•חדש•בחברת•סופרגז,•לאחר•

כשמונה•חודשי•משא•ומתן.

יו"ר•ההסתדרות,•אבי•ניסנקורן;•מנכ"ל•קבוצת•
כלל•ביטוח,•איזי•כהן,•ונציגי•הנהלת•הקבוצה;•ויו"ר•
ועד•העובדים•בחברה,•רוני•רז•חתמו•בחודש•יוני•
על•הסכם•קיבוצי•חדש•לעובדי•כלל.•ההסכם,•
שתוקפו•לארבע•שנים,•הוא•ההסכם•הקיבוצי•השני•
שנחתם•בחברה,•והוא•כולל•שורה•של•שיפורים•
בתנאי•העובדים,•שהושגו•בעקבות•משא•ומתן•
מורכב•בין•נציגות•העובדים•לבין•הנהלת•הקבוצה.•
במעמד•טקס•החתימה•על•ההסכם•השתתפו•יו"ר•
הסתדרות•המעו"ף•ארנון•בר•דוד,•ומנהלת•חטיבת•
עובדי•חברות•הביטוח•בהסתדרות•המעו"ף•מירי•
גרגיר,•אשר•ליוו•את•תהליך•ההידברות•בין•הצדדים•

ומילאו•תפקיד•מוביל•בגיבוש•ההסכם.•

ההסכם•הנוכחי,•אשר•יחול•על•כ-3,200•עובדי•
החברה,•ממשיך•את•הוראות•ההסכם•הקיבוצי•
הראשון•שנחתם•בחברה•לפני•כשלוש•שנים•וחצי,•
תוך•שימור•ההישגים•הכלכליים•והארגוניים•למען•
זכויות•העובדים,•ועיגון•הסכמות•חדשות•בין•הצדדים,•
בנוגע•לשיפור•שכרם•ותנאי•העסקתם•של•עובדי•כלל.•

ההסכם,•השני•שנחתם•בחברה•מאז•התארגנות•
העובדים•ב-2013,•כולל•תוספות•שכר,•הגדלת•בסיס•

ההפרשות•לפנסיה,•קליטת•כמאה•עובדי•קבלן•
להעסקה•ישירה,•העלאה•דרמטית•של•תקציב•הרווחה•
שמקצה•החברה•לפעילויות•העובדים,•השתתפות•
המעסיק•במימון•קייטנות•לילדי•העובדים,•תוכנית•
פרישה•מרצון•עם•תנאים•מועדפים•לעובדים•מעל•
גיל•60,•מענקי•יובל•לעובדים•הוותיקים•ומענקי•

התמדה•והצטיינות•לעובדים•החדשים.

יו"ר•ההסתדרות,•אבי•ניסנקורן:•"אחרי•דיאלוג•
מורכב•וממושך,•ההסכם•החדש•הצליח•להביא•

לפריצת•דרך•נוספת•בתנאי•העבודה•של•עובדי•
כלל.•ההסכם•לא•רק•משמר•את•ההישגים•ששינו•
את•המציאות•לאלפי•עובדי•כלל,•אלא•נושא•בשורה•
של•ממש•בכל•הנוגע•בחיזוק•ביטחונם•הכלכלי".

יו"ר•הסתדרות•המעו"ף,•ארנון•בר•דוד:•"ההסכם•
החדש•הוא•הסכם•פורץ•דרך,•שהצליח•לשמר•את•
מנגנון•תוספות•השכר•לעובדים•הוותיקים•ולדאוג•
גם•לעובדים•החדשים.•המטרה•שלנו•היתה•להביא•
בשורה•בתחום•תוספות•השכר,•והצלחנו•בכך".•

מעמד•חתימת•ההסכם.•צילום:•דוברות•ההסתדרות

משאית•אמישראגז.•צילום:•יח"צ

מעמד•חתימת•ההסכם.•צילום:•דוברות•ההסתדרות
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54%•משתמשים•בהטבות•של•מועדוני•לקוחות•בעת•קניותיהם
28%•משווים•מחירים•לפני•קניית•מוצרי•מזון,•באמצעות•אפליקציות•או•אתרים•ייעודיים

84%•לא•נוהגים•לבדוק•את•החשבון•בסיום•הקנייה•ברשתות•השיווק•
77%•מצאו•בשנה•האחרונה•בין•טעות•אחת•לחמש•בחיוב

6%•מצאו•בשנה•האחרונה•בלבד•)!(•יותר•מ-20•טעויות•בחיוב

מערכת•יחסי•העבודה•יש,•בדרך•כלל,•שני•ב
שחקנים•עיקריים:•עובד•ומעסיק.•למרות•זאת,•
אין•במערכת•החוקים•שלנו•הגדרה•אחידה•וממצה•
ל"עובד"•ול"מעסיק",•ועיקר•העיסוק•בשאלה•הזו•

נתון•לפרשנות•ולהכרעה•של•בתי•המשפט.

לרוב,•קל•לזהות•את•חבר•בני•האדם•במקום•העבודה•
כ"עובדים",•ואת•מקום•העבודה•כ"מעסיק".•בין•אם•
זו•חברה•פרטית•או•ציבורית,•שותפות•או•רשות•
ציבורית•-•בסופו•של•יום,•ה"מעסיק"•הוא•בעצם•
אותו•גוף•שעבורו•ובמסגרתו•מבצעים•העובדים•

את•העבודה.

לכן,•גם•את•יחסי•העבודה•אנו•ממסדים,•בדרך•
כלל,•מול•הגוף•שבו•אנו•מועסקים•ובהתאם,•גם•
את•חוזה•העבודה•חותמים•מול•אותו•גוף.•כך,•מחד•
חותם•העובד•באופן•אישי•על•חוזה•העבודה•ומתחייב•
בעצמו•כלפי•המעסיק;•ומאידך,•חתום•הגוף•המעסיק•
אותו•-•גוף•משפטי•הנפרד•מהאנשים•המנהלים•אותו.

המתכונת•הזו•היא,•כמובן,•חוקית,•ראויה•ומקובלת•
משפטית,•והיא•מגשימה•את•רעיון•הזכות•של•כל•
גוף•משפטי•להעסיק•עובדים;•ואולם,•היא•גם•זו•
שטומנת•בחובה•את•הפוטנציאל•לחיכוכים•עם•
המעסיק•-•או,•ליתר•דיוק,•עם•שכבת•העובדים•

שמופקדת•על•ניהול•מקום•העבודה.

הלכה•למעשה,•והדבר•ידוע,•את•מקום•העבודה•
מפעיל•המעסיק•באמצעות•חלק•קטן•מהעובדים•
-•אלו•המכהנים•בתפקידי•ניהול,•אשר•להם•העניק•
הגוף•המעסיק•את•הסמכות•להוציא•את•מדיניותו•
אל•הפועל,•באמצעות•חלוקת•המשימות•הכרוכות•
בביצוע•העבודה•לעובדים,•ובאמצעות•פיקוח•על•

ביצוע•העבודה.

מכאן,•שלמרות•שאת•חוזה•העבודה•חתמנו•מול•
הגוף•שאצלו•אנו•מועסקים,•בחיי•היומיום•מתנהלת•
שגרת•העבודה•בין•אנשים,•שהם•כולם•עובדים,•

אולם•בדרגים•שונים•ועם•סמכויות•שונות.•

זה•לא•הגוף•שמאשר•לנו•את•החופשה,•וזה•לא•
הגוף•שמבקש•מאיתנו•לבצע•שעות•נוספות,•וזה•
גם•לא•הגוף•שמפטר•אותנו.•בסוף,•אלו•הם•עובדים•
של•הגוף,•בדיוק•כמונו,•שממלאים•תפקידי•ניהול,•
שלהם•יש•את•הסמכות•לתת•לנו•הוראות,•ושלהם•
גם•יש•את•הסמכות•לקבוע•את•עתידנו•התעסוקתי.

כשמערכת•היחסים•טובה,•יש•זהות•אינטרסים:•
אין•כמובן•בעיות,•העסק•מתפקד•ומשיג•את•יעדיו,•
והעובדים•בכל•הדרגים•מגלים•שביעות•רצון.•אולם,•
כשמערכת•היחסים•לא•טובה•או•עולה•על•שרטון,•

האינטרסים•הופכים•מנוגדים:•העמדות•שמשמיע•
כל•צד•הפוכות•)ולעתים•קיצוניות(,•התפקוד•של•
העסק•נפגע,•אף•אחד•מהצדדים•לא•מרוצה,•והאווירה•

במקום•העבודה•הופכת•לא•נעימה.

זה לא הגוף שמאשר לנו את החופשה, 
וזה לא הגוף שמבקש מאיתנו לבצע 

שעות נוספות, וזה גם לא הגוף שמפטר 
אותנו. בסוף, אלו הם עובדים של 

הגוף, בדיוק כמונו, שממלאים תפקידי 
ניהול, שלהם יש את הסמכות לתת לנו 

הוראות, ושלהם גם יש את הסמכות 
לקבוע את עתידנו התעסוקתי

**

למצבים•כאלה•יש•פתרונות•שונים:•להביא•את•
מערכת•יחסי•העבודה•לכדי•סיום•בהסכמה,•או•
שלא•בהסכמה;•להעביר•את•העובד•ליחידה•אחרת•
במקום•העבודה;•להכניס•למקום•העבודה•יועץ•
ארגוני;•להעניק•תגמול•כספי•-•מהלך•שבחלק•
מהמקרים•עשוי•לפתור•את•הבעיה;•או•להפריד•
כוחות•באופן•זמני•באמצעות•יציאה•לחופשה•-•גם•

זה•יכול•לעשות•את•העבודה.

במקום•עבודה•לא•מאורגן,•יצטרך•הפתרון•להתגבש•
באופן•ישיר•בין•העובד•לבין•הגוף•שמעסיק•אותו.•
מתכונת•כזו,•ברוב•המקרים,•מחלישה•את•העובד,•
שנאלץ•להתמודד•מול•הגוף•המעסיק•אותו•ומול•

המנהל•שפועל•מטעמו•של•אותו•גוף.

במקום•עבודה•מאורגן,•הסיפור•שונה•לגמרי.•
כאשר•נוצרות•נסיבות•המצריכות•מציאת•פתרון•
לשמירה•על•תקינות•יחסי•העבודה,•הופך•ועד•
העובדים•לגורם•מאזן•אל•מול•כוחה•של•שכבת•

הניהול•בהנהלה,•ומאפשר•קיומו•של•שיח•הוגן•יותר,•

ענייני•יותר•ובעיקר,•מאוזן•יותר.

האינטרסים•של•העובדים•באים•לידי•ביטוי•טוב•

יותר•במקום•עבודה•שבו•קיים•ועד•עובדים,•והיכולת•

של•העובד•הבודד•להגן•על•האינטרסים•האלה•רבה•

יותר•במקום•עבודה•מאורגן.•עצם•קיומו•של•ועד•

עובדים,•מקנה•לו•מעמד•של•שותף•ביחסי•עבודה,•

ומול•המעסיק•-•הגוף,•כבר•לא•עומד•אדם•בודד•

אלא•ארגון•עובדים,•גוף•בפני•עצמו.•וכך,•השיח•

הופך•להיות•אחר•לחלוטין.

עם•זאת,•זה•לא•צריך•להיות•שיח•כוחני•)אלא•

אם•אין•ברירה(,•שכן•המפתח•ליחסי•עבודה•טובים•

טמון•הן•בשמירה•על•כל•שכבת•הניהול•מחוברת•

כל•הזמן•לצרכי•העובדים,•והן•ביצירת•ההבנה,•

שהגוף•המייצג•את•העובדים•מייצג,•למעשה,•גם•

את•צרכי•המנהלים•)שגם•הם•עובדים(•-•ובעצם,•

מייצג•את•הצורך•הבסיסי•של•כולם:•לשמור•על•

מקום•העבודה•פעיל,•מתפקד•ומעסיק.•

לכן,•אמנם•נכון•שארגון•עובדים•מנהל•את•מרבית•

בהנהלה,• הגורמים• עם• שלו• היחסים• מערכת•

שאמונים•על•ניהול•המשאב•האנושי•)בדרך•כלל•

מנכ"ל•ומנהלי•משאבי•אנוש(;•אך•עם•זאת,•על•

ארגון•העובדים•להשקיע•משאבים•דומים•גם•בכל•

שאר•שכבת•הניהול•-•למעשה,•באותם•המנהלים•

הממונים•באופן•ישיר•על•העובדים;•שכן•רק•אז•

יהיה•קל•יותר•להקטין•את•פוטנציאל•החיכוכים•

והמשברים•במקום•העבודה,•ויהיה•גם•פשוט•יותר•

לפתור•אותם•כשהם•מתגלים.

הכל אנשים
עו"ד כפיר זאב על מערכת היחסים המורכבת 

שבין העובד למעסיק, ועל תפקידו החשוב של 
ארגון העובדים בעת משבר

הכותב הוא בעל 
משרד עורכי דין 
המתמחה ביחסי 

עבודה ובדיני עבודה

77%•יפסיקו•לקנות•בבתי•עסק•הפוגעים•בזכויות•עובדיהם
67%•טוענים•כי•הכנסת•אינה•מחוקקת•מספיק•חוקים•להגנת•הצרכן

70%•לא•סומכים•על•הרשויות•הממשלתיות•שיגנו•על•זכויותיהם•הצרכניות
71%•סבורים•כי•עלות•המחייה•בישראל•גבוהה•יותר•ביחס•לשנה•קודמת

59%•אינם•מודעים•לרוב•הזכויות•המגיעות•להם•כצרכנים
55%•סבורים•כי•ההתנהלות•של•בתי•העסק•כלפי•הצרכנים•אינה•הוגנת
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  צרכנות נבונה

משלמים על זה 
ביוקר

כמה פעמים טעו לכם בחשבון? האם אתם 
משווים מחירים? ומי, אם בכלל, שומר עליכם? 

עו"ד ירון לוינסון עם קווים לדמותו של הצרכן הישראלי 

הכותב הוא מנכ"ל 
רשות ההסתדרות 

לצרכנות

אז•שנת•1983•נהוג•לציין•בעולם•את•יום•הצרכן•הבינלאומי,•שמטרתו•להגביר•את•מודעות•ציבור•הצרכנים•לזכויותיו•ולעודד•צרכנות•נבונה•ואחראית.מ

התאריך•שנקבע•לציון•יום•הצרכן•הבינלאומי•הוא•ה-15•במרץ•-•היום•בו,•בשנת•1962,•קבע•נשיא•ארצות•הברית•ג'ון•פ.•קנדי•את•זכויותיו•הבסיסיות•
של•כל•צרכן:•הזכות•לבטיחות,•הזכות•למידע,•הזכות•לבחור•והזכות•להישמע.•במשך•השנים•נוספו•כמובן•זכויות•צרכניות•בסיסיות•נוספות.

לרגל•יום•הצרכן,•ערכה•רשות•ההסתדרות•לצרכנות•סקר•מיוחד,•באמצעות•מכון•גיאוקרטוגרפיה,•בקרב•צרכנים.•להלן•הממצאים•-•או,•אם•תרצו,•הקווים•
לדמותו•של•הצרכן•הישראלי.•

משבר אמון

שתי•נקודות•למחשבה•בעקבות•תוצאות•הסקר:

• הטעויות•הרבות•שמתגלות•בחשבונות•הקנייה•ברשתות•השיווק•מחייבות•אותנו,•הצרכנים,•לגלות•ערנות•רבה.•הן•גם•מחזקות•את•המסקנה,•	

שיש•להתנגד•לכל•הניסיונות•הנעשים•לאחרונה,•לבטל•את•חובת•סימון•המחירים•-•כך•שהצרכן•בקופות•לא•יוכל•להבחין•מיד•בטעות•ולהפנות•

את•תשומת•לבו•של•בית•העסק.

• על•רקע•התחושות•הצרכניות•של•הציבור,•יש•לפעול•להגברת•האכיפה•וההרתעה•מצד•הגורמים•הרלוונטיים,•להגביר•את•החקיקה•במקומות•	

שבהם•נוצר•כשל•שוק•הפוגע•בצרכן,•ולפעול•להעלאת•המודעות•הציבורית•לזכויות•הצרכן•בישראל.

  משפטי



יער•בן•שמן,•המשתרע•על•פני•כ-21•אלף•דונם,•
הוא•מהגדולים•שביערות•קק"ל.•ביער•אתרים•רבים,•
כשקברות•המכבים•ובקעת•הנזירים•הם•שניים•
מהארכיאולוגיים•שבהם.•כמו•כן•יש•בו•מיצפורים,•

חניונים•רבים,•דרכי•נוף•ושבילי•אופניים.•

אחד•האתרים•המעניינים•ביער•הוא•גן•האבן•שבדרך•
החשמל,•המציג•סדרה•מרשימה•של•פסלים•סביבתיים.•
בשלהי•2016•זכו•הגן•והדרך•לשיפוץ•והמקום,•על•
שני•החניונים•הקטנים•והנחמדים•שבו,•מחכה•לכם•
בלב•היער.•הקמת•גן•האבן•התאפשרה•בסיוע•ידידי•

קק"ל•בקנדה•ובשווייץ.•

איך מגיעים:
נוסעים•בכביש•1,•ובמחלף•בן•שמן•פונים•מזרחה•
לכביש•443.•נכנסים•ליער•בכניסה•הראשית•למצפה•
מודיעים•)בין•סימני•ק"מ•6¬7-(.•ממשיכים•דרומה•
בדרך•סלולה,•חולפים•על•פני•הכביש•העולה•למצפה•
מודיעים,•ולאחר•כ-400•מטר•פונים•שמאלה•בדרך•
עפר.•מצד•ימין•נראית•פגודה•ססגונית.•ממשיכים•
היישר•לפנים,•ולאחר•כ-200•מטר•מגיעים•לצומת,•

בו•פונים•ימינה•במורד•על•פי•השילוט•המנחה•לדרך•
החשמל.•לאחר•עוד•400•מטר•פונים•שמאלה•בדרך•
סלולה•בחלקה,•היא•דרך•החשמל.•המרחק•מהכניסה•

ליער•הוא•כ-1.5•ק"מ.•

יער בן שמן, בקצרה:
קק"ל•רכשה•את•אדמות•בן•שמן•בשנת•1904,•
וארבע•שנים•אחר•כך•החלה•בנטיעת•היער•-•נתון•
ההופך•אותו•לאחד•הוותיקים•בישראל.•הוא•משתרע•
משני•צדי•כביש•443,•המוביל•לעיר•מודיעין.•סמוך•
לכניסה•הראשית•ליער,•למרגלות•מצפה•מודיעים,•
הקימה•קק"ל•חניון•גדול•ובו•שולחנות•פיקניק,•מתקני•

שעשועים•ומי•שתייה.•

דרך החשמל:
דרך•החשמל•נולדה•מכורח•המציאות.•בשנת•
1990•נאלצה•חברת•החשמל•להעביר•קו•חשמל•
בלב•היער,•ולצורך•השלמת•העבודה•נפרצה•דרך•
לצד•אותו•קו•חשמל.•במקום•להתאבל•על•המצב,•
ניצלה•קק"ל•את•התוואי•החדש,•שאורכו•כ-800•

מטר,•והפכה•את•הגזרה•להזדמנות.

אלמנטים•של•מתכת•משולבים•בסלעים•הטבעיים•
ומוסיפים•ליער•בן•שמן•נופך•אמנותי.•סלעים•שנעקרו•
להכשרת•הדרך•נוצלו•לבניית•מעין•חומה•קדומה,•
התוחמת•רחבה•חצי•עגולה•מפולסת,•וכך•נוצר•בלב•

דרך•החשמל•מתחם•גן•האבן.•

בדרך•החשמל,•שהקמתה•נמשכה•כשנה,•תמצאו•
מתקני•משחקים,•עמודי•שפה•וציוני•דרך.•קרוב•לקצה•
המערבי•של•הדרך•ניצבת•רחבת•תצפית•ובה•מתקן•

מודולרי•מקורה•לעמדת•מיצפור.•בשני•קצות•הדרך•
הציבה•קק"ל•חניונים•לפיקניק.•

גן•האבן•הוקם•בפסח•1992,•בסדנה•לעבודה•בטבע•
שנערכה•בקרחת•יער•קטנה.•12•יוצרים•הוזמנו•
לסדנת•פיסול•מהירה,•בה•עבדו•במשך•חמישה•ימים•
רצופים•ויצרו•במפסלת•ובפטיש•פסלים•סביבתיים•
מסלעי•המקום.•ליד•כל•פסל•הוצב•שלט,•המציין•
את•שם•היצירה•ואת•שם•האמן.•לא•נוכל•להזכיר•
כאן•את•היצירות•כולן,•אך•לא•נצא•ידי•חובה•בלי•

להזכיר•אחדות•מהן.•

סלע•גדול•ובתוכו•חלון•מרובע•הוא•"דלפק•לטבע",•
יצירתו•של•ראובן•שרף,•המזמינה•את•המטיילים•
להציץ•אל•הטבע;•ברני•פינק•גילף•וחרט•על•גוש•
סלע•גדול•את•היצירה•"דרך•הראם",•וסגנון•עבודתו•
מזכיר•חרותות•שיצרו•קדמונים•בסלעי•המדבר;•גם•
גרשון•היימן•חרט•את•יצירתו•"חרקים"•על•הסלע•
הטבעי,•מבלי•לגלף•כלל•את•פניו•-•ואמנם,•קווים•
דמויי•חרקים•נראים•זוחלים•על•הסלע;•הּפַסלים•
ורדה•גבעול•ואילן•גלבר•יצרו•שתי•לטאות•ירוקות•
וגדולות•דמויות•שממית,•הנראות•מטפסות•על•

הסלעים•-•וליצירה•היפה•שלהם•אין•שם.••

קצת•מחוץ•להיכל•הפיסול•נמצא•סלע•המפוסל•
בקווי•מתאר•של•ספינקס•-•ומכאן•שמו•-•יצירתו•
של•הפסל•צבי•לרמן;•בקצה•המזרחי•של•גן•האבן,•
סמוך•לדרך,•משגיח•על•המתחם•"שומר•היער•2"-•

סלע•זקוף•בגובה•אדם,•יצירתו•של•זאב•קרישר.•

 גן האבן בדרך החשמל, 
יער בן שמן: אמנות שמתמזגת עם הטבע

אזור שפלת יהודה

עונה•מומלצת•כל השנה

אורך•כ-500 מטר, במסלול מעגלי

משך•המסלול•שעה-שעתיים

רמת•קושי•קלה

יש חשמל באוויר

לפני צאתכם למסלול מומלץ להתעדכן 
בשינויים הרלוונטיים באמצעות קו ליער, 

מוקד המידע של קק"ל:

טל'. 1-800-350-550

 - ניווט  ולקובצי  למפה  נוספת,   לקריאה 
סרקו את הקוד

•כתב•וצילם:•יעקב•שקולניק•
•)מתוך•"e•ירוק",•

מגזין•הטיולים•של•קק"ל(
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ממשיכים גם בשנת 2017
הטבה מיוחדת לעמיתים

מינוי שנתי לרשות הטבע והגנים
במחיר משתלם ביותר

כניסה לכ- 55 גנים לאומיים
ושמורות טבע בכל הארץ

ובנוסף:
מינוי למגזין הטבע הדו-חודשי "בשביל הארץ" 

הנחה מיוחדת על פעילויות, סיורים וטיולים
הנחה באתרי תיירות פרטיים

לחברי עמותה בלבד!
המחיר המשתלם ביותר בישראל

כל ההכנסות קודש לשמירת הטבע והמורשת בישראל

073-2244126להרשמה ופרטים:

www.amitnet.co.il

מחירון למינוי שנתי:

70₪
50₪

12

122

---

₪167₪

3

207₪

18-5(



פנדה יוצאת למרעה / מאיר שלו, צילומים: דן גולדפינגר - ילדים
קיץ•אחרון•באלכסנדריה,•בשכונה•הסמוכה•למסלול•מרוצי•הסוסים.•רובי,•ילד•סקרן•בן•עשר,•לא•ישכח•את•
הקיץ•הזה•לעולם:•לא•את•התענוגות•האסורים•שהתנסה•בהם,•ולא•את•היצרים•האחרים•שהתוודע•אליהם•
דרך•משפחה•קהירית•אחת,•שבאה•לנפוש•בעיר•הנמל.•גורמזאנו•גורן•מתאר•את•עולמה•של•משפחה•יהודית•
במצרים•בקיץ•האחרון•שלפני•מהפכת•הקצינים•ואת•המעמד•הבינוני-גבוה•ואורחותיו•הנהנתניות•-•רגע•לפני•

שיתהפך•עליהם•עולמם.

מחיר קטלוגי: 74 שקל. מחיר מיוחד לקוראי "מעו"ף פלוס": 45 שקל 
להזמנות: טל'. 03-6288511, או מייל anat@am-oved.co.il )ענת(

 אלמוניות / אגור שיף - סדרת ספריה לעם

שני•סופרים•ישראלים•נחטפים•מפסטיבל•סופרים•במרקש,•מרוקו•ומוחזקים•כבני•ערובה•בלב•מדבר•סהרה.•
האחד,•הסופר•האלמוני•ארם•פריש•והאחר•-•הסופר•הפופולרי,•יקיר•הממסד,•שבע•הכיבודים•והתהילה•-•

יואל•און,•שנחטף•עם•אשתו•תִרזה.•בעת•השהייה•הארוכה•במדבר,•מנותקים,•מותשים•ומיואשים,•תוך•שהם•
מנהלים•דיאלוג•סהרורי•עם•חוטפיהם•וממתינים•לגזר•דינם,•מיטלטלים•שני•הסופרים•בין•בוז•הדדי•לאחווה•

סלחנית,•והאישה•שביניהם•מתווכת•ומפרידה•לסירוגין.•מה•יציל•אותם?••
מחיר קטלוגי: 88 שקל. מחיר מיוחד לקוראי "מעו"ף פלוס": 54 שקל 

להזמנות: טל'. 03-6288511, או מייל anat@am-oved.co.il )ענת(

ארבעה אבות / אמיר זיו - סדרת ספריה לעם
דרמה•גדולה•וחסרת•פשרות,•שביסודה•אהבה•וקנאה•עזות•כמוות.•מה•שמתחיל•בהתכתבות•מנומסת•
ושגרתית•לכאורה•בין•פקיד•עירייה•לתושב•נרגן,•המתלונן•על•חריגות•הבנייה•של•שכנתו•הצעירה•והמושכת,•
ממשיך•כשגבר•צעיר•מגלה•שאשתו•מפרסמת•בשם•בדוי•שירי•אהבה•בעיתון•נוער,•ומסתיים•בסיפורה•של•
ילדה•שננטשת•לילה•אחד•ביער•בדרך•לירושלים•-•מתפתח•לשלוש•עלילות•שמתרחשות•במרחק•של•שנים•
זו•מזו•ונקשרות•ונחתמות•יחד.•ספרו•הראשון•של•אמיר•זיו,•הנע•במיומנות•מפתיעה•ובכישרון•גדול•בין•רגעים•

קומיים•משעשעים•לשיאים•דרמטיים.

 מחיר קטלוגי: 84 שקל. מחיר מיוחד לקוראי "מעו"ף פלוס" : 52 שקל
להזמנות: טל'. 03-6288511, או מייל anat@am-oved.co.il )ענת(

גינת בר / מאיר שלו - רשימות ואיורים
באהבה•ובהומור,•מספר•מאיר•שלו•על•הצבעים,•הריחות•והקולות•העולים•מגינת•ביתו•שבעמק•יזרעאל,•
על•מחזורי•העונות•וחליפת•הזמן,•על•מחשבותיו•בעת•הנביטה,•הכמישה,•הלבלוב•והעישוב.•הוא•מתאר•את•
איסופם•וזריעתם•של•זרעי•הנורית•והפרג,•את••מלחמתו•בחולד,•את•האדמה•והאדם.•בשולי•הדברים•הוא•מלמד•

מעט•ספרות,•היסטוריה•ומיתולוגיה,•חיזוי•גשמים,•קטיף•של•סברס,•איך•מכינים•לימונצ'לו•וכובשים•זיתים.•

מחיר קטלוגי: 94 שקל. מחיר מיוחד לקוראי "מעו"ף פלוס": 58 שקל
להזמנות: טל'. 03-6288511, או מייל anat@am-oved.co.il )ענת(

ארבע על ארבע
והפעם על המדף: חטיפה בלב מדבר, מסע בין אהבה לקנאה, החלומות של פנדה הכלבה, 

וזיתים כבושים ישר מהגינה
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הידעת!
בתום 6 שנות חסכון ניתן
להמשיך לחסוך בקרן.

המשמעות:
 הגדלת הצבירה הנזילה למשיכה בכל עת

 פטור ממס על מלוא הצבירה הכספית*

קרן השתלמות לפקידים עובדי המינהל והשירותים

גבוה איתכם  מטפסים 
המוכיחה: ויציבה  ותיקה  קרן  הינה  מנהל  השתלמות  קרן 

• תשואות•טובות•לאורך•זמן	

• דמי•ניהול•נמוכים•ויציבים	

• שרות•אדיב,•אישי•ומהיר	

• ניהול•איכותי•ומקצועי	

• צוות•עובדים•מיומן•ומסור	

•••••על•ידי•יועץ/משווק•מוסמך,•בהתאם•למאפיינים•האישיים•של•כל•אדם.• אין•באמור•לעיל•משום•תחליף•לייעוץ/שיווק••פנסיוני•האמור•להינתן•••

רח’ אחד העם 9, תל-אביב 6525101  ||  פקס. 03-6868988

www.minhal.org צלצלו: 03-6868000

בחירה לך  מציעה  מינהל  השתלמות  קרן 
האישית: העדפתך  לפי  מסלולים  שלושה  בין 

• מינהל•כללי	
• מינהל•מניות	
• מינהל•אג”ח	

בכל המסלולים דמי הניהול הינם מהנמוכים ביותר בשוק ועמדו 
בשנת 2016 על - 0.47% 

ובאחריות!

* מוגבל בתקרת הפקדה
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דמי ניהול לשנת 2016
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0.86% 0.89% 0.98%0.84%0.80%0.78%0.78%0.75%

0.47%

אקסלנס הראל הלמן
אלדובי

אלטשולר
שחם

פסגות
שיא

מיטב ד״ש
עד 6 שנות 

ותק

0.74%

כלל ילין
לפידות

מנורה
מבטחים

מינהל
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www.yours.co.il

במיוחד לחברי מועדון ״שלך״


