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מעו"ף

החדשות המקומיות

בית הדין הארצי לעבודה קבע :רשויות מקומיות
לא יעסיקו עובדים חדשים בחוזים אישיים,
אלא באישור הסתדרות המעו"ף
עמ' 8

חדש בהסתדרות המעו״ף:
מוקד לבדיקת תלושי שכר
עמ' 11
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 +עמוד הבית

מעו"ף

תמונה עם מעו"ף

 +מנהל התוכן
נפרדנו כך

באר שבע תחילה

על פיטורים שלא כדין משלמים
יותר

הסוף לחוזים האישיים
ברשויות המקומיות

חברות וחברים יקרים,
עוד לפני תקופת החגים והחופשה הממושכת,
התקבלה בבית הדין הארצי לעבודה פסיקה חשובה
הצפויה להשפיע על המערכת המוניציפאלית
כולה – איסור חד משמעי להעסיק עובדים בחוזים
אישיים ,ללא יידוע והסכמת הארגון היציג ,קרי
הסתדרות המעו"ף וראשי וועדי העובדים.
בגיליון זה יציגו יו"ר המעו"ף ארנון בר דוד,
ראש חטיבת רשויות מקומיות אלי טרבלסי ועוה"ד
יעל שילוני שייצגה את ההסתדרות במאבק מול
עיריית באר שבע את תולדות המערכה המשפטית
שהתנהלה בשנים האחרונות ,עד לסיומה בתחילת
ספטמבר בפסק דין תקדימי.
כמו כן ,תוכלו להתעדכן בגיליון זה בהטבות
השונות שמגיעות לעובדים המאוגדים במעו"ף
ושאותן הם מקבלים בתמורה לדמי החבר; לעקוב
אחר קידום יישום צו ההרחבה בנושא תעסוקת
עובדים בעלי מוגבלות; ולקבל מידע על תוכנית
המלגות החדשה של ההסתדרות והתאחדות
הסטודנטים הארצית.
מלבד אלו ,נגיש לכם מאמרים בנושאי משפטיים
– מה אומר החוק בנוגע לפיצוי עובד בגין פיטורים
שנעשו שלא כדין ,ומהי אפליה על רקע תאריך
הלידה בתעודת הזהות; מדור הצרכנות יתמקד
הפעם בביטול "עסקאות לתקופה קצובה";
המומחים של מכללת מדיסין יוסיפו לכם תבלינים
לחיים בריאים יותר ,לגוף ולנפש; הוצאת עם עובד
תמליץ על ארבעה ספרים מיוחדים; ונקנח בארבעה
מתכוני שוקולד מתוקים.
קריאה מהנה,
מערכת "מעו"ף פלוס"

מערכת מעו"ף פלוס
יו"ר :ארנון בר דוד
עריכה וכתיבהOnVeDan :
עיצוב :צ'וקה סטודיו לעיצוב גרפי ,טל גולדנברג-קרן
הדפסה :אורי קליסקי מיתוג פרסום והפקות
אתר הביתwww.hmaof.org.il :
המערכת אינה אחראית לתוכן המודעות
לתגובות והצעותasafa@histadrut.org.il :
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חדר מצב
מהי הודעה מוקדמת לפיטורים ,והאם יש הבדל בין עובד במשכורת
חודשית לבין עובד בשכר יומי/שעתי?
מעביד המבקש לפטר עובד חייב – על פי סעיף ( 2א) לחוק הודעה מוקדמת לפיטורים
ולהתפטרות התשס"א 2001-לתת לו הודעה מוקדמת אשר משכה תלוי בתנאי העסקתו :עובד
במשכורת חודשית יהיה זכאי ליום אחד של התראה מראש עבור כל אחד מששת החודשים
הראשונים של עבודתו; החל בחודש השביעי ועד לתום השנה הראשונה יהיה זכאי לשישה
ימים  +יומיים וחצי בשל כל חודש עבודה בתקופה האמורה; ולאחר שנת עבודתו הראשונה
יהיה זכאי לחודש של התראה מראש .עובד המועסק בשכר יומי/שעתי יקבל במהלך שנתו
הראשונה יום אחד עבור כל חודש; בשנתו השנייה  14יום  +יום אחד עבור כל שני חודשי
עבודה; בשנתו השלישית  21יום  +יום אחד עבור כל שני חודשי עבודה; ובשנה הרביעית
יהיה זכאי לחודש של התראה מראש.

+

לרשותך ,מערכת מעו"ף פלוס

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

הכנסו לאתר הבית של הסתדרות המעו"ף

www.hmaof.org.il
באתר תוכלו להתעדכן בכל ההסכמים ,המאבקים ,הזכויות ולמצוא מידע זמין
ועדכני אודות הנושאים העומדים על סדר היום של ציבור העובדים

מתקרבים לגיל ?45
שיהיה בהצלחה

מוקד חינמי לבדיקת
תלושי שכר

יציאה

11
הכל בשבילכם

מה תקבלו עבור דמי החבר?

גול מהקרן

אי של דמי ניהול בים של
אי ודאות

23

ה 60-החדש

חדש במעו"ף
בחודש ספטמבר פרסם מגזין "דה מרקר" את רשימת  100המשפיעים בכלכלה הישראלית לשנת
 ,2015בה דורג יו"ר ההסתדרות אבי ניסנקורן במקום ה .22-בין השאר ציינו ב"דה מרקר" את
הישגי ההסתדרות מאז כניסתו של ניסנקורן לתפקיד ,שכותרתם היא "ההסתדרות מובילה שינוי
חברתי" – סיסמה שטבע היו"ר ואף יצק לתוכה תכנים ,כפי שנכתב במגזין .הסתדרות המעו"ף,
האיגוד המקצועי הגדול בארץ ,גאה להיות שותפתה הבכירה של ההסתדרות הכללית בדרך
שאותה מוביל אבי ניסנקורן ,ויחד נמשיך לשמור על העובדים ולהגן על זכויותיהם.
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ירוק עד

סגולות רפואיות של
תבלינים מהצומח
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27

בשביל הרקורד

ספרים ,רבותי

על הקלטות במקום העבודה

שלוש יריות ,ארבע המלצות

הטבות לחברי הסתדרות
ההסתדרות היא התנועה החברתית הגדולה בישראל ,שפעלה להשגת הסכמים קיבוציים ,שינויי חקיקה הנוגעים לציבור
העובדים והשכבות החלשות ,קידום הסכם העסקת עובדים עם מוגבלויות ,העלאת שכר המינימום ,שינויים והטבות בענף
השמירה והניקיון ועוד .ההסתדרות תמשיך לפעול לטובת צמצום פערים חברתיים וקידום אוכלוסיות מוחלשות בישראל.
כמו כן ,מהווה ההסתדרות תעודת ביטוח לכל עובד במקום העבודה המאוגד .ההסתדרות שומרת על יציבות תעסוקתית,
אמונה על אכיפת זכויות העובדים ופועלת לשיפור תמידי של זכויות ומעמד העובדים.
בעזרת שיתוף הפעולה שלכם לצירוף חברים חדשים ,נוכל לחזק את מעמדנו .רק הסתדרות גדולה וחזקה תוכל לקדם
אותנו יחד להישגים חברתיים משמעותיים ותסייע לביטחונם התעסוקתי של העובדים .להלן פירוט השירותים וההטבות
הניתנים בגין דמי חבר ודמי טיפול ארגוני וההבדלים בניהם:

13

חבר הסתדרות
מהשכר מבטיח את הזכות ליהנות מכלל השירותים
תשלום דמי חבר בגובה
וההטבות המוענקים במסגרת החברות בהסתדרות.

20

תשלום דמי טיפול ארגוני
תשלום דמי טיפול בגובה  0.8%מוגדר ומעוגן בחקיקת המגן
ובהסכמים קיבוציים כניכויי חובה החל על כל עובד המועסק
במקום עבודה שבו ההסתדרות משמשת כארגון היציג.
שירות זה אינו ניתן למשלמים דמי טיפול.

האגף לאיגוד מקצועי  -חברי הסתדרות זכאים לייעוץ חינם על ידי מזכיר האיגוד
המקצועי.
המחלקה המשפטית  -חברי הסתדרות ,בעלי ותק של חודשים ,זכאים לקבלת טיפול עובדים המשלמים דמי טיפול ,בעלי ותק של חודשים ,יחויבו
מקצועי משפטי ללא תשלום .הטיפול כולל :ייעוץ משפטי ,משלוח מכתב התראה למעסיק בתשלום דמי השתתפות בגין הוצאות אלו.
ע"י עו"ד/מזכיר איגוד מקצועי וייצוג בערכאות משפטיות.
רשות ההסתדרות לצרכנות  -חברי הסתדרות זכאים לקבלת סיוע משפטי וטיפול
שירותי ייעוץ משפטי אלו ,אינם ניתנים למשלמי דמי טיפול.
בתלונות ברמה הציבורית והפרטנית ,בנושאי צרכנות ואיכות הסביבה.
עובדים המשלמים דמי טיפול יהיו זכאים לקבלת תשלום חלקי
קרן השביתה  -חברי הסתדרות ,המבקשים לממש את חופש השביתה כסנקציה
ארגונית המתאפשרת בכפוף לסכסוך עבודה קיבוצי ,זכאים לתשלום מלא עבור ימי
ובהתאם לתקנון.
שביתה בהתאם לשיעורים המקסימליים הקבועים בתקנון.
משלמי דמי טיפול אינם זכאים לממש את זכות הבחירה
הזכות לבחור ולהיבחר למוסדות ההסתדרות רק חברי הסתדרות רשאים לבחור
למוסדות ההסתדרות.
ולהיבחר למוסדות ההסתדרות השונים.
גמול ההשתלמות  -חברי הסתדרות זכאים להכרה בגמול השתלמות הניתן במסגרת
משלמי דמי טיפול ישלמו אגרת טיפול מופחתת.
עבור
ההסכמים הקיבוציים הנחתמים ע"י ההסתדרות .כמו גם מהנחה של עד
הטיפול בהסדרת הזכאות לגמול ההשתלמות על ידי מחלקות האיגוד המקצועי.
בתעריפי הייעוץ המשפטי
נעמ"ת  -חברות הסתדרות זכאיות להנחה בשיעור של
עובדות המשלמות דמי טיפול תחויבנה בתשלום מלא עבור כלל
הניתנים על ידי נעמ"ת בנושאים משפטיים ,כגון :מעמד אישי ,הסכמי ממון ,הסכמים
השירותים.
לחיים משותפים ,אלימות במשפחה ,ביטוח לאומי ,אימוץ ,ירושות ,צוואות ועוד .ומהנחה
מעלות הפעילויות במרכזים הקהילתיים הפרוסים במרחבי ההסתדרות.
של
בשירותי המרכז
ל-
חברות הסתדרות זכאיות להנחה בשיעורים הנעים בין
לזכויות האישה ,המעניק סעד ותמיכה נפשיים ומופעל על-ידי נעמ"ת בשלושה
מוקדים – חיפה ,פתח-תקווה ותל-אביב.
בנוסף ,חברות הסתדרות רשאיות להגיש בקשה למלגת לימודים ,הממומנת על ידי
קרן המלגות של נעמ"ת ,המעניקה מדי שנה מענקי מחקר לדוקטורנטיות ומלגות
לסטודנטיות לתואר ראשון ושני בסך כולל של .₪ 400,000
משלמי דמי טיפול יחויבו בתשלום מלא עבור כלל הפעילויות.
פעילויות תרבות ופנאי ושירותים למען הקהילה במרחבי ההסתדרות  -חברי
מעלות פעילויות התרבות ,החברה ,הפנאי והקהילה
הסתדרות זכאים להנחה של עד
במרחבים.
פעילות החברה למרכזי תרבות וספורט  -חברי הסתדרות זכאים להנחה של
משלמי דמי טיפול יחויבו בתשלום מלא ברכישת מנוי למתקני
ברשת מרכזי הספורט של ההסתדרות ,בבאר-שבע ,נס-ציונה ,חולון ,ראשון-לציון ,קרית הספורט.
אתא ורעננה ,אשר כוללים :בריכות שחייה ,חדרי כושר ,מגרשי ספורט ,אולמות ספורט,
 ,חדרי טיפולים ועוד.
עובדים משלמי דמי טיפול אינם זכאים להנחה ברשת בתי הדיור
ממחיר דמי הפיקדון ו-
משען  -חברי הסתדרות זכאים להנחה בגובה של
נוספים בדמי האחזקה החודשיים .בבתי הדיור המוגן שבברודסקי ורמת אביב בתל אביב המוגן משען.
יהיו זכאים החברים להנחה של בדמי הפיקדון ו -הנחה בדמי האחזקה החודשיים.
הנחות נוספות  -חברי הסתדרות זכאים להנחות נוספות במוסדות ההסתדרותיים
עובדים משלמי דמי טיפול אינם זכאים להנחות אלו.
השונים ובהם :מסלולי לימודים שאינם אקדמיים במכללה למנהל ,קורסים במכון
הנחה בקורסים השונים במכללות עמל ,הנחה במכון
הבינלאומי למנהיגות ,עד
אבשלום ללימודי ארץ ישראל ועוד.

המסלול הירוק

הבאנו לכם משהו
מהדיוטי פרי

15

לפרטים נוספים:

הפז"מ דופק

הקשר בין יחידות נופש
לחדר כושר

21

29
נשיקולדה

מתכונים שיעשו לכם
מתוק בנשמה

30
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 +דבר היו"ר

גמלאי

ארוחות בוקר
חברי מועדון המעוף "שלך" לגמלאי מוזמנים כל השנה
להנות מארוחת בוקר זוגית ב ₪ 29-בלבד

חברות וחברים יקרים,
בראשית ספטמבר האחרון רשמה הסתדרות המעו"ף הישג נוסף ,עם הינתן פסק הדין של בית הדין
הארצי לעבודה בנושא חוזים אישיים ברשויות המקומיות .החלטת השופטים ,שדחו את ערעור עיריית
באר שבע ואסרו עליה לגייס עובדים חדשים בהעסקה ישירה ללא אישור הארגון המייצג ,הינה מהלך
בעל חשיבות רבה והשפעה על עתיד העובדים במערכות המוניציפאליות המאוגדים בהסתדרות
המעו"ף.
כאיגוד המקצועי והחברתי הגדול בישראל ,אנו
גאים בפסק הדין התקדימי ,שמעניק גושפנקא של
ממש לפעילותנו למען ציבור העובדים בארץ הנהנים
מהגנת ההסתדרות וחוקת העבודה .עוד על החלטת
בית המשפט תוכלו לקרוא בהרחבה בגיליון זה.
בטוחני כי גם השנה נמשיך לייצג נאמנה את עמיתינו
במקומות העבודה השונים ,לרבות ברשויות המקומיות,
ונבלום כל ניסיון לפגוע בתנאי העסקתם ובעתידם
המקצועי .יישר כוח!
***
בתקופה זו של "אחרי החגים" ,ברצוני לאחל שוב לכל
העובדים ונציגיהם בוועדים השונים שנה טובה ,פורייה
ומוצלחת ,בה תוכלו להגשים את כל חלומותיכם ויכולותיכם המקצועיות .הסתדרות המעו"ף תמשיך
ללוות אתכם ,בשגרה וכמובן שבעתות משבר ,ולהעניק לכם מעטפת מחבקת של שלל שירותים
במסגרת גופי הסמך שלנו  -קרנות ההשתלמות מינהל ,רעות ורום; העמותות לקידום מקצועי שחר-און;
המכללה למינהל ומכללת מדיסין; ומועדוני "שלך" ו"שלך לגמלאי" .אנחנו כאן בשבילכם.

29
בלבד!₪
לארוחת בוקר
זוגית

שלכם,

את ההטבה ניתן לממש בעזרת הכרטיס המגנטי בלבד לאחר רכישה באתר
התמונה להמחשה בלבד ט.ל.ח

להזמנות יש להתקשר למוקד הטלפוני073-2244344 :
www.yoursg.co.il

ארנון בר דוד
יו"ר הסתדרות המעו"ף
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"אם תהיה עירייה שתתנהל באופן
חד צדדי ,היא תמצא מולה את האיגוד
המקצועי הגדול בארץ ,עם כל יכולותיו"
פסיקת בית הדין הארצי לעבודה ,שאסר על עיריית באר שבע לקלוט עובדים בחוזה
אישי ללא אישור ההסתדרות ,צפויה להשפיע על התנהלות כל הרשויות המקומיות
בארץ .יו"ר הסתדרות המעו"ף ארנון בר דוד ,ראש החטיבה אלי טרבלסי ועו"ד יעל
שילוני שליוותה את התהליך מספרים על דרך שהחלה במבוי סתום והסתיימה במסר
חיובי וחד משמעי
בחודש ספטמבר פסק בית הדין הארצי
לעבודה כי עיריית באר שבע לא תוכל עוד
להעסיק עובדים בחוזים אישיים ללא הסכמת
ההסתדרות ונציגות עובדי העירייה ,ומעבר
לנקבע בחוקת העבודה לעובדי הרשויות
המקומיות בישראל.
מדובר בתוצאה של מאבק משפטי שאותו
ניהלה הסתדרות המעו"ף והסתדרות מרחב
הנגב מול עיריית באר שבע .ראשיתו ב,2012-
ערב הבחירות המוניציפאליות.
"באותם ימים התגלו חילוקי
דעות בשורה של נושאים בין
ועד עובדי עיריית באר שבע
להנהלה" ,נזכר אלי טרבלסי,
ראש חטיבת רשויות מקומיות
במעו"ף" ,המצב הגיע לכדי כך
שהנהלת העירייה סירבה אפילו
לשבת ולדבר עם נציגי הוועד".

"פסק הדין עשה שכל
וגם צדק עם עובדי
הרשויות המקומיות,
ומוכיח שבסופו של דבר
העמדות שלנו נכונות"
 //ארנון בר דוד ,יו"ר
הסתדרות המעו"ף

בבירת הנגב; אלא שלסוג כזה של התנהלות מצד
הנהלת העירייה אף אחד בהסתדרות לא ציפה.
"רצינו להגיע לעמק השווה בכמה נושאים וארנון
ממש היה מוכן ללכת לקראתם" ,ממשיך טרבלסי,
"אבל בשלב מסוים הבנו שכל דבר שנציע יידחה
על ידם ,בתוספת הצבת כל מיני תנאים".
בסיום הפגישה הורה בר דוד שלאור הגישה,
מעתה כל עניין הקשור בעיריית באר שבע יזכה
ב"טיפול מיוחד" – שיגור מכתבים והתראות,

עו"ד יעל שילוני ואלי טרבלסי

המבוי הסתום חייב פגישה ,וזו התקיימה
בלשכתו של ראש עיריית באר שבע .נכחו בה ,בין
השאר ,יו"ר הסתדרות המעו"ף ,ארנון בר דוד;
אלי טרבלסי; נציג הסתדרות המעו"ף במרחב
הנגב ,דודי שמאי; ונציגי ועד העובדים; ומולם
ראש עיריית באר שבע ובכירים נוספים בעירייה.
"העיר היתה בתקופת בחירות" ,מציין טרבלסי,
"לכן סיכמנו על שביתת נשק בתנאי שמיד לאחר
הבחירות ניפגש שוב ונטפל בכל המחלוקות".
ואכן ,כך קרה .פגישה שנועדה לפתוח את
המשא ומתן התקיימה לאחר הבחירות בבית יציב

נקיטת צעדים בשטח ,פעילות בפן המשפטי
וכיו"ב" .חלק מהנושאים הללו הגיעו לבית
הדין ,לסכסוכי עבודה ואפילו לשביתה" ,מספר
טרבלסי" ,אבל הנקודה המרכזית היתה החוזים
האישיים".
למעשה ,בעוד שעל פי חוקת העבודה קליטת
עובדים ברשויות מקומיות באמצעות חוזים
אישיים תיעשה בהסכמה של הארגון היציג,
בעיריית באר שבע המציאות היתה שונה.
"הסתבר לנו שהעירייה קלטה כמויות עצומות של
עובדים (כמאה עובדים מן המניין שאינם בכירים,
מ"פ) בחוזים אישיים" ,מוסיף טרבלסי" ,הרבה
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יותר ביחס לרשויות אחרות וללא ידיעתה של
ההסתדרות .ואת זה החלטנו לתקוף בכל הכוח".

"מערכה משפטית לא פשוטה"
התחנה הבאה היתה בית הדין האזורי לעבודה,
שבאביב  2014קיבל את עמדת המעו"ף וקבע כי
העירייה לא תוכל לקלוט עובדים חדשים בחוזים
אישיים ללא אישור ההסתדרות.
נוסף על כך ,סוכם כי תנאיהם
ושכרם של עובדים קיימים
המועסקים בחוזה אישי לא
ייפגעו.

"בחוזה אישי אפשר
לפטר עובד מהיום
למחר ,כך שהעובד
ניצב נטול הגנה מול
הנהלה שמבחינתה
רואה בפיטורים כאלה
'גמישות ניהולית'" //
אלי טרבלסי ,ראש
חטיבת רשויות מקומיות
תגובת עיריית באר שבע ,חרף
היעדר תמיכת מרכז השלטון המקומי ,היתה
הגשת ערעור ובהמשך סירוב להליך גישור" .זו
היתה מערכה משפטית לא פשוטה" ,משחזרת
עו"ד יעל שילוני ,שמשרדה הגיש את העתירה
מטעם ההסתדרות וועד עובדי העירייה" ,עוד
בטרם הגיע המאבק לערכאות משפטיות היה
בעיריית באר שבע קושי בדו שיח הבסיסי בין
ההנהלה לעובדים ,למעשה כבר מ ;2008-נורמות
שאומצו על ידי רשויות אחרות ,כמו קידום
עובדים מבית ,לא התקיימו שם".
"מדובר בעניין אקוטי" ,ממשיכה עו"ד שילוני,
"אתה בא למקום עבודה ,נותן לו את מרב ומיטב

ארנון בר דוד
שנותיך ,ומצפה שגם הוא יהיה לויאלי כלפיך
וייתן לך יתרון על פני מועמדים חיצוניים לתפקיד
כזה או אחר .בהרבה רשויות מקומיות איכותיות
בארץ יש מנהלי אגפים שכן נכללים בהסכם
הקיבוצי ,ויש לזה יתרון :המעסיק מרוויח עובדים
איכותיים שמכירים את המערכת ולויאליים אליה,
ולעובד הצעיר והחדש יש מוטיבציה להישאר
במקום העבודה .חשוב לציין ,שחלק ממנגנוני
תגמול העובדים מבוססים על קידום מתפקיד
לתפקיד ,כך שלמעשה עירייה לא יכולה לשלם
משכורת טובה  -רק בגלל שהעובד הגיע מבחוץ.
עמדת ההסתדרות לכל אורך הדרך היתה ,שאם זה
המצב יש לעשות משהו כדי לשנות הסכמים  -זה
לא בשמיים ולא חייבים לעשות זאת באמצעות
חוזים אישיים ,יש עוד אופציות ,כמו שיפור תנאי
העובדים .אין שום סיבה שהסכם קיבוצי לא
יאפשר קליטת עובדים טובים".
"בחוזה אישי אפשר לפטר עובד מהיום למחר,
כמובן תוך קיום הליך פיטורים תקין" ,מציין
טרבלסי" ,כך שלמעשה העובד ניצב חשוף ונטול
הגנה מול הנהלה שמבחינתה רואה בפיטורים
כאלה בגדר 'גמישות ניהולית' .אז נכון שעובד
יכול להרוויח יותר בחוזה אישי ,אבל הוא גם
יכול למצוא את עצמו ללא הגנת חוקת העבודה
ובהתראה קצרה גם ללא עבודה".

"שותפים בניהול כוח האדם"
אבל הסוף ידוע :בתחילת ספטמבר האחרון
דחה בית הדין לעבודה את ערעורה של עיריית
באר שבע .וכך כתבו נשיא בית הדין השופט יגאל
פליטמן והשופטים סיגל דוידוב-מוטולה ומשה
טוינה בפסק הדין" :החובה לכבד הסכמים  -קל
וחומר חובתו של מעביד ביחסי עבודה קיבוציים
לכבד את חובתו לארגון העובדים שהוא שותפו
ליחסים אלה  -היא ממושכלות היסוד שאין צורך
להתעכב עליהן .אשר על כן ,רשות מקומית

"בעיריית באר שבע היה קושי בדו
שיח הבסיסי בין ההנהלה לעובדים,
נורמות כמו קידום עובדים מבית לא
התקיימו שם"  //עו"ד יעל שילוני
מבחינת עו"ד שילוני ,סירובה המתמשך של
הנהלת עיריית באר שבע להגיע להבנות עם
ההסתדרות והוועד היה בגדר "בחירה ביציאה
למלחמה מתוך אמונה בצדקתם".

עיריית באר שבע

המבקשת להתקשר עם עובד בחוזה אישי ומכוח
החוקה נזקקת לאישור המשיבה (ההסתדרות,
מ"פ) לכך – חייבת לפנות ולקבל את הסכמת
המשיבה להתקשרות זו בהליך עליו הסכימו
בצדדים ביניהם".
"אני מאוד שמח וגאה בפסק הדין התקדימי,
שעשה שכל וגם צדק עם עובדי הרשויות
המקומיות" ,מסכם ארנון בר דוד" ,החלטת בית
הדין מוכיחה שבסופו של דבר ,העמדות שלנו
נכונות; הנחיית המעו"ף כאיגוד מקצועי היא
לטפל כמעט בכל הנושאים שבמחלוקת ,וכעת
נוכל למנוע מהעיריות למנות בעלי תפקידים
בחוזים אישיים".
בימים אלה נלמד פסק הדין בקרב הנהלות
הרשויות המקומיות וועדי העובדים ,ובהסתדרות
משוכנעים כי בתוך זמן קצר הוא יוטמע ויהפוך
לנורמה ,וכי תהיה לו השפעה רבה על כלל
הרשויות בארץ .דודי שמאי ,מזכיר מרחב הנגב,
כבר מספר על עשרות רבות של תגובות חמות
שהוא מקבל מאז הינתן פסק הדין מוועדי עובדים
ברשויות המקומיות ברחבי הארץ" .למעשה,
עיריית באר שבע דחפה אותנו להישג הזה" ,הוא
מדגיש" ,ואני מאוד שמח שזוהי תוצאת המאבק.
כעת עלינו להטמיע את פסק הדין ולדעת למצוא
את האיזון הנכון .הדבר החשוב ביותר היה לפעול
לאורה של חוקת העבודה ,כפי שעשה בית הדין
בהחלטתו".
לדברי יו"ר הסתדרות המעו"ף" ,מדובר בשינוי
של ממש בגישה; על כולם להפנים שאנחנו
שותפים מלאים בניהול כוח האדם בעיריות
השונות ,ואם תהיה עירייה שתתנהל באופן חד
צדדי – כפי שקרה בעיריית באר שבע  -היא תמצא
מולה את הסתדרות המעו"ף כאיגוד המקצועי
הגדול בארץ ,עם כל יכולותיו".
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לא רואה בתלוש השכר
את תוספת הסייעות?
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סרבו לתת לך
תוספת מדורגת?

הסתדרות המעו"ף שמחה לבשר על
פתיחתו של מוקד לבדיקת תלושי שכר
השירות יינתן ללא תשלום )פעם בשנה( לכלל עובדי הרשויות המקומיות
החברים בהסתדרות החדשה*
ניתן להצטרף לחברות בהסתדרות החדשה באתר ההסתדרות
www.histadrut.org.il

לצורך קבלת השירות עליכם לשלוח את המסמכים הבאים:
סטודיוהראל
b7652/11109

 .1טופס שאלון למבקש שירות בדיקת תלושי שכר .ניתן להוריד את הטופס
המתאים מאתר הסתדרות המעו"ף www.hmaof.org.il
 .2תלושי השכר הנדרשים לבדיקה.

את המסמכים יש לסרוק לתיבת הדואר האלקטרוני salary@s-on.co.il
או לשלוח אותם ל" :שחר און  -מוקד בדיקת תלושי שכר"
רחוב ריבל  18ת.ד  176מיקוד 677855

יש לכם עוד שאלות?
לרשותכם העמדנו מוקד טלפוני )מענה אנושי( בטלפון שמספרו
073-2244322
אין בפרסום זה כדי להוות שיווק פנסיוני כהגדרתו בחוק ואין בו כדי להוות תחליף לשיווק פנסיוני אשר מתחשב בצרכים ובנתונים המיוחדים לכל אדם.

המוקד יפעל בימים א' עד ה' החל מהשעה  8:00ועד השעה .16:00
*השירות לא יינתן לעובדים המועסקים בדירוג הטכנאים ,המהנדסים ,ההנדסאים ,עו"ס והפסיכולוגים.
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 +חדשות

הטבות לחברי הסתדרות
ההסתדרות היא התנועה החברתית הגדולה בישראל ,שפעלה להשגת הסכמים קיבוציים ,שינויי חקיקה הנוגעים לציבור
העובדים והשכבות החלשות ,קידום הסכם העסקת עובדים עם מוגבלויות ,העלאת שכר המינימום ,שינויים והטבות בענף
השמירה והניקיון ועוד .ההסתדרות תמשיך לפעול לטובת צמצום פערים חברתיים וקידום אוכלוסיות מוחלשות בישראל.
כמו כן ,מהווה ההסתדרות תעודת ביטוח לכל עובד במקום העבודה המאוגד .ההסתדרות שומרת על יציבות תעסוקתית,
אמונה על אכיפת זכויות העובדים ופועלת לשיפור תמידי של זכויות ומעמד העובדים.
בעזרת שיתוף הפעולה שלכם לצירוף חברים חדשים ,נוכל לחזק את מעמדנו .רק הסתדרות גדולה וחזקה תוכל לקדם
אותנו יחד להישגים חברתיים משמעותיים ותסייע לביטחונם התעסוקתי של העובדים .להלן פירוט השירותים וההטבות
הניתנים בגין דמי חבר ודמי טיפול ארגוני וההבדלים בניהם:
חבר הסתדרות
תשלום דמי חבר בגובה  0.95%מהשכר מבטיח את הזכות ליהנות מכלל השירותים
וההטבות המוענקים במסגרת החברות בהסתדרות.

שובר בשווי ₪100

ב ₪70-בלבד!!

כולל כפל מבצעים והנחות  -למימוש עד 1.9.19
התמונה להמחשה בלבד .ט.ל.ח

www.yours.co.il

האגף לאיגוד מקצועי  -חברי הסתדרות זכאים לייעוץ חינם על ידי מזכיר האיגוד
המקצועי.
המחלקה המשפטית  -חברי הסתדרות ,בעלי ותק של  24חודשים ,זכאים לקבלת טיפול
מקצועי משפטי ללא תשלום .הטיפול כולל :ייעוץ משפטי ,משלוח מכתב התראה למעסיק
ע"י עו"ד/מזכיר איגוד מקצועי וייצוג בערכאות משפטיות.
רשות ההסתדרות לצרכנות  -חברי הסתדרות זכאים לקבלת סיוע משפטי וטיפול
בתלונות ברמה הציבורית והפרטנית ,בנושאי צרכנות ואיכות הסביבה.
קרן השביתה  -חברי הסתדרות ,המבקשים לממש את חופש השביתה כסנקציה
ארגונית המתאפשרת בכפוף לסכסוך עבודה קיבוצי ,זכאים לתשלום מלא עבור ימי
שביתה בהתאם לשיעורים המקסימליים הקבועים בתקנון.
הזכות לבחור ולהיבחר למוסדות ההסתדרות רק חברי הסתדרות רשאים לבחור
ולהיבחר למוסדות ההסתדרות השונים.
גמול ההשתלמות  -חברי הסתדרות זכאים להכרה בגמול השתלמות הניתן במסגרת
ההסכמים הקיבוציים הנחתמים ע"י ההסתדרות .כמו גם מהנחה של עד  90%עבור
הטיפול בהסדרת הזכאות לגמול ההשתלמות על ידי מחלקות האיגוד המקצועי.
נעמ"ת  -חברות הסתדרות זכאיות להנחה בשיעור של  20%בתעריפי הייעוץ המשפטי
הניתנים על ידי נעמ"ת בנושאים משפטיים ,כגון :מעמד אישי ,הסכמי ממון ,הסכמים
לחיים משותפים ,אלימות במשפחה ,ביטוח לאומי ,אימוץ ,ירושות ,צוואות ועוד .ומהנחה
של  20%מעלות הפעילויות במרכזים הקהילתיים הפרוסים במרחבי ההסתדרות.
חברות הסתדרות זכאיות להנחה בשיעורים הנעים בין  10%ל 15%-בשירותי המרכז
לזכויות האישה ,המעניק סעד ותמיכה נפשיים ומופעל על-ידי נעמ"ת בשלושה
מוקדים – חיפה ,פתח-תקווה ותל-אביב.
בנוסף ,חברות הסתדרות רשאיות להגיש בקשה למלגת לימודים ,הממומנת על ידי
קרן המלגות של נעמ"ת ,המעניקה מדי שנה מענקי מחקר לדוקטורנטיות ומלגות
לסטודנטיות לתואר ראשון ושני בסך כולל של .₪ 400,000
פעילויות תרבות ופנאי ושירותים למען הקהילה במרחבי ההסתדרות  -חברי
הסתדרות זכאים להנחה של עד  20%מעלות פעילויות התרבות ,החברה ,הפנאי והקהילה
במרחבים.
פעילות החברה למרכזי תרבות וספורט  -חברי הסתדרות זכאים להנחה של 10%
ברשת מרכזי הספורט של ההסתדרות ,בבאר-שבע ,נס-ציונה ,חולון ,ראשון-לציון ,קרית
אתא ורעננה ,אשר כוללים :בריכות שחייה ,חדרי כושר ,מגרשי ספורט ,אולמות ספורט,
 ,SPAחדרי טיפולים ועוד.
משען  -חברי הסתדרות זכאים להנחה בגובה של  10%ממחיר דמי הפיקדון ו10% -
נוספים בדמי האחזקה החודשיים .בבתי הדיור המוגן שבברודסקי ורמת אביב בתל אביב
יהיו זכאים החברים להנחה של  5%בדמי הפיקדון ו 5% -הנחה בדמי האחזקה החודשיים.
הנחות נוספות  -חברי הסתדרות זכאים להנחות נוספות במוסדות ההסתדרותיים
השונים ובהם :מסלולי לימודים שאינם אקדמיים במכללה למנהל ,קורסים במכון
הבינלאומי למנהיגות ,עד  15%הנחה בקורסים השונים במכללות עמל 5% ,הנחה במכון
אבשלום ללימודי ארץ ישראל ועוד.

תשלום דמי טיפול ארגוני
תשלום דמי טיפול בגובה  0.8%מוגדר ומעוגן בחקיקת המגן
ובהסכמים קיבוציים כניכויי חובה החל על כל עובד המועסק
במקום עבודה שבו ההסתדרות משמשת כארגון היציג.
שירות זה אינו ניתן למשלמים דמי טיפול.
עובדים המשלמים דמי טיפול ,בעלי ותק של  6חודשים ,יחויבו
בתשלום דמי השתתפות בגין הוצאות אלו.
שירותי ייעוץ משפטי אלו ,אינם ניתנים למשלמי דמי טיפול.
עובדים המשלמים דמי טיפול יהיו זכאים לקבלת תשלום חלקי
ובהתאם לתקנון.
משלמי דמי טיפול אינם זכאים לממש את זכות הבחירה
למוסדות ההסתדרות.
משלמי דמי טיפול ישלמו אגרת טיפול מופחתת.
עובדות המשלמות דמי טיפול תחויבנה בתשלום מלא עבור כלל
השירותים.

משלמי דמי טיפול יחויבו בתשלום מלא עבור כלל הפעילויות.
משלמי דמי טיפול יחויבו בתשלום מלא ברכישת מנוי למתקני
הספורט.
עובדים משלמי דמי טיפול אינם זכאים להנחה ברשת בתי הדיור
המוגן משען.
עובדים משלמי דמי טיפול אינם זכאים להנחות אלו.

לפרטים נוספיםwww.histadrut.org.il | *2383 :
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 +חדשות

עובדי אמדוקס
התאגדו בהסתדרות
מהלך ההתאגדות של עובדי אמדוקס החל בחודש מאי וכלל מאבק משפטי נגד ועד פנימי שקם
במטרה לעצור את ההתארגנות .יו"ר האיגוד המקצועי לעובדי הסלולר ,ההייטק והאינטרנט ,יקי חלוצי:
"זוהי קריאת הניצחון של התאגדות העובדים האותנטית" .יו"ר ועד הפעולה ,אורי פנחסי" :אנחנו רוצים
לשמור על אמדוקס וגם לדאוג לביטחון התעסוקתי ולרווחת העובדים"

מבצע מימון

4
0
,
0
0
0
תשלומים שווים
ב40-
₪

א ריבית והצמדה
לל

די לחברי מועדון:

בלע
מנוי
שטיפומט
שנתי

+ + +
כרטיס דלק
בסך ₪1,000
(בנזין)

התחייבות
לטרייד אין
עתידי

חיישני
רוורס

כחצי שנה לאחר שהחלו להתאגד ולמרות
הניסיונות לסכל את ההתארגנות ,הקימו
עובדי חברת אמדוקס ישראל ועד בהסתדרות.
במכתב ששלח יקי חלוצי ,יו"ר איגוד עובדי
הסלולר ,האינטרנט וההייטק להנהלת החברה,
נכתב כי יותר משליש מהעובדים חתמו על טפסי
ההצטרפות לארגון היציג ,כנדרש בחוק.
מהלך ההתארגנות החל על רקע רצונם של
העובדים להבטיח את ביטחונם התעסוקתי ולשפר
את תנאי העסקתם.
אמדוקס ישראל ,מקבוצת אמדוקס העולמית,
מעסיקה בארץ כ 4,700-עובדים  -רובם במרכז
הפיתוח ברעננה והשאר בסניפים נוספים בחיפה,
בנצרת ובשדרות .אמדוקס היא אחת מחברות
ההייטק הראשונות והגדולות בישראל ועיקר
פעילותה היא בתחומי הבילינג ,מערכות מידע
ופיתוחים לחברות תקשורת וסלולר מובילות
בעולם ובישראל ,כגון AT&T, Vodafone,

 ,T-Mobile, Virginסלקום ,פלאפון ובזק.
מהלך ההתאגדות של עובדי אמדוקס החל
בחודש מאי האחרון וכלל מאבק משפטי נגד ועד
פנימי שקם במטרה לעצור את ההתארגנות .לאחר
שהמחלקה המשפטית של ההסתדרות הגישה
עתירה בנושא לבית הדין האזורי בתל אביב,
נפסק בחודש אוגוסט כי הוועד הפנימי אינו ארגון
עובדים ואסר על הנהלת החברה להכיר בו ככזה
ולנהל עמו משא ומתן קיבוצי.

יו"ר האיגוד המקצועי לעובדי הסלולר ,ההייטק
והאינטרנט בהסתדרות ,יקי חלוצי" :התאגדות
העובדים האותנטית קראה את קריאת הניצחון
שלה מול הניסיונות לסכלה .טוב תעשה הנהלת
אמדוקס אם תודיע באופן מידי כי היא מכירה
בוועד העובדים ותתחיל במשא ומתן להסכם
קיבוצי ,כמתחייב ממנה בחוק".
יו"ר ועד הפעולה של אמדוקס ,אורי פנחסי:
"ההתאגדות שלנו צמחה מלמטה ,מעובדי
אמדוקס שאוהבים את החברה ורוצים לשמור
עליה וגם לדאוג לביטחונם התעסוקתי ולרווחתם
של העובדים .יצאנו לדרך עם אמונה גדולה
בעובדי אמדוקס והיום אנחנו גאים יותר מתמיד
להיות חלק מהמשפחה המאוגדת הזאת .ביחד,
אמדוקס תהיה חזקה מתמיד .אנחנו קוראים
לכולם להמשיך להצטרף ולחזק אותנו לקראת
המשא ומתן להסכם קיבוצי".

יקי חלוצי

עובדי הדיוטי פרי-ג'יימס ריצ'רדסון
התאגדו בהסתדרות
כאלף עובדי רשת החנויות הפטורות ממכס הקימו ועד עובדים ,לאחר שיותר משליש מהם חתמו על
טפסי ההצטרפות לארגון היציג .יו"ר ההסתדרות במרחב לוד-רמלה ,משה ארבלי" :העובדים הבינו את
חשיבותה של העבודה המאורגנת והביעו את אמונם בדרכה של ההסתדרות להוביל שינוי חברתי"

בתוקף עד גמר המלאי ו/או עד  31.10.15המוקדם
מביניהם ,בכפוף לאישור הבנק המממן ,כפוף לתקנון ,ט.ל.ח.

האתר של המועדוןwww.yours.co.il :

ההסתדרות הינה הארגון היציג בקרב עובדי
דיוטי פרי ג'יימס ריצ'רדסון .כך הודיע
החודש יו"ר ההסתדרות במרחב לוד-רמלה משה
ארבלי למנכ"ל החברה אורי גלבוע ,לאחר שיותר
משליש מעובדי רשת החנויות חתמו על טפסי
ההצטרפות לארגון היציג .מהלך ההתארגנות קרם
עור וגידים לאור רצונם של העובדים לשפר את
תנאי העסקתם ולהבטיח את ביטחונם התעסוקתי.
חברת ג'יימס ריצ'רדסון מפעילה רשת חנויות
פטורות ממכס ,בהן מועסקים כאלף עובדים,
מרביתם בחנות הגדולה והמוכרת ביותר בנמל
התעופה בן גוריון וחלקם במטה החברה
באיירפורט סיטי ,במעברי הגבול השונים ובנמלי
הים.
באסיפת עובדים שנערכה לעובדי החברה נבחרו
חמישה מהם שישמשו כוועד פעולה זמני .בהליך

משה ארבלי,
צילום אורן כהן
דוברות ההסתדרות

ההתאגדות סייעו מ"מ יו"ר ההסתדרות במרחב
לוד-רמלה דני אוחיון וצוות האיגוד המקצועי
במרחב.
ארבלי" :מעתה ציבור הנוסעים בנתב"ג יוכל
לרכוש את המוצרים בדיוטי פרי מעובדים עם חיוך
על הפנים .אני מברך את העובדים על החלטתם
להתאגד לאחר שהם הבינו את חשיבותה של
העבודה המאורגנת והביעו את אמונם בדרכה
של ההסתדרות להוביל שינוי חברתי .אני קורא
להנהלה לשבת עמנו ועם נציגות העובדים למשא
ומתן ענייני לטובת החברה והעובדים כאחד.
תודתי נתונה ליו"ר ההסתדרות אבי ניסנקורן
שתמך ועקב אחר הליך ההתאגדות ונתן לו גיבוי
מלא".
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הידעת!

בתום  6שנות חסכון ניתן
להמשיך לחסוך בקרן.

המשמעות:

קרן השתלמות לפקידים עובדי המינהל והשירותים

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

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

דמי ניהול לשנת 2014
1.5

0.85% 0.87% 0.87% 0.89% 0.90% 0.90% 0.94% 0.98% 1.04% 1.06%

0.47%

1
0.5
0

הראל

אקסלנס

הלמן
אלדובי

מנורה
מבטחים
להבה

אלטשולר
שחם

פסגות
שיא

מגדל

ילין
לפידות

כלל

מיטב
דש

מינהל

קרן השתלמות מינהל מציעה לך בחירה
בין שלושה מסלולים לפי העדפתך האישית:
•מינהל כללי
•מינהל טיטניום מניות
•מינהל אג”ח
בכל המסלולים דמי הניהול הינם מהנמוכים ביותר
בשוק ועמדו בשנת  2014על 0.47% -
* מוגבל בתקרת הפקדה

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

צלצלו03-6868000 :

www.minhal.org

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

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

מטפסים איתכם גבוה ובאחריות!
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 +חוק ומשפט

מגיע לכם יותר

עו"ד כפיר זאב הוא בעל
משרד עורכי דין המתמחה
ביחסי עבודה ובדיני עבודה

בתי הדין לעבודה מחמירים עם מעסיקים שפיטרו עובדים בניגוד לחוק.
עו"ד כפיר זאב על המגמה החדשה במערכת המשפט
על פי חוק פיצויי פיטורים ,עובד המפוטר מעבודה לאחר שנה שבה
הועסק על ידי אותו מעסיק או באותו מקום עבודה ,זכאי לפיצויי
פיטורים ,המחושבים על פי שכר אחרון במכפלת מספר שנות העבודה.
במקומות עבודה רבים מופרשים כיום פיצויי הפיטורים באופן שוטף לקרנות
הפנסיה ,זאת בהתאם להסדר שנקבע מכוחו של סעיף  14לחוק.
לצד הזכות החוקית לקבלת פיצויי פיטורים ,התפתחה בפסיקת בתי הדין
לעבודה הלכה משפטית המסדירה את המקרים שבהם יינתן ,נוסף על פיצויי
הפיטורים ,גם פיצוי בגין פיטורים שלא כדין .פיצוי כזה הוא פיצוי ששיעורו
נקבע בהתאם לשיקול דעתו של השופט היושב בדין ,והוא יינתן במקרים
שבהם ימצא בית הדין לעבודה כי הפיטורים כרוכים בהפרה כזו או אחרת
של הדין.
פיטורים שלא כדין יכולים להיות תוצאה של שלושה גורמים :הפרת הסכם,
לרבות החובה לקיים את ההסכם בתום לב; הפרת חוק ,כגון חוק שוויון
הזדמנויות בעבודה; או הפרת הלכות שנקבעו בפסיקת בתי הדין לעבודה,
כגון חובת השימוע .כאשר יסתבר כי הפיטורים נעשו תוך הפרה של הדין,
יהיה העובד זכאי לא רק לפיצויי הפיטורים על פי חוק אלא גם לפיצוי נוסף
בגין הפרת הדין.
***
בבואו לקבוע את שיעור הפיצוי שיעניק בית הדין לעבודה על פיטורים
שלא כדין ,נבחנים שני ראשי נזק :נזק ממוני ,ובעיקרו אובדן ההכנסה
כתוצאה מהפיטורים; ונזק בלתי ממוני ,ובעיקרו עוגמת הנפש שנגרמה
לעובד כתוצאה מהפיטורים.
הכללים לחישוב פיצויי הפיטורים בגין נזק בלתי ממוני דומים לכללים
שנקבעו בחוק לחישוב פיצויי הפיטורים ,ומבוססים גם הם על התוצאה
המתקבלת ממכפלה של תקופה ושכר; כלומר :תקופת אובדן ההשתכרות
במכפלת השכר שהעובד הפסיד .עם זאת ,הכללים לקביעת אורך התקופה
וגובה השכר שונים מאלו שנקבעו בחוק ,ועל כך נעמוד להלן.
נזק ממוני הוא הנזק שנקבע על בסיס הפסד ההכנסה של העובד כתוצאה
מפיטוריו .מאחר שקשה לומר מתי היו מסתיימים יחסי העבודה אם העובד
לא היה מפוטר ,ומצד שני  -כמה זמן יידרש לעובד על מנת למצוא עבודה

חדשה ,קשה לקבוע מהי תקופת
הפסד ההכנסה ,ועל כן קיים קושי אמיתי לכמת את
הנזק הממוני.
לאור זאת ,קבעו בתי המשפט רף עליון של שנה לתקופת הפסד השכר
כתוצאה מפיטורים שלא כדין ,כך שנכון להיום התקופה המקסימלית שביחס
אליה ניתן לתבוע פיצויים על פיטורים שלא כדין היא תקופה של שנה.
יצוין כי בפסיקה קיימים מקרים חריגים שבהם רף זה נחצה ,ובאחרונה אף
התעוררה בפסיקה התהייה אם לא יהיה נכון לבטל את הכלל הקובע רף עליון
של שנה.
לאחר שמצאנו כי תקופת הפיצוי בגין נזק ממוני נקבעה על תקופה
מקסימלית של שנה ,נשאלת השאלה מה יהיה השכר הקובע שעל פיו יחושב
הפיצוי .עד לאחרונה קבעה הפסיקה ,כי השכר הקובע לצורך קביעת הפיצוי
הוא השכר הקובע של העובד לצורך חישוב פיצויי הפיטורים לפי חוק .בגדרי
שכר זה לא מובאים בחשבון התנאים הנלווים המשולמים בשכרו של העובד.
אולם ,בפסק דין שניתן באחרונה על ידי בית הדין הארצי לעבודה שונתה
קביעה זו ונקבע ,כי לצורך חישוב הפיצוי בגין פיטורים שלא כדין יילקח
בחשבון מלוא שכרו של העובד ,לרבות התנאים הנלווים; כך ,למעשה ,נכון
להיום השכר הקובע עבור פיצוי על פיטורים שלא כדין גבוה יותר מהשכר
הקובע לפיצויי פיטורים על פי חוק.

במקרים שבהם ימצא בית הדין לעבודה כי פיטורי העובד
נעשו שלא כדין ,יוכל בית הדין לפצות את העובד בגין
אובדן ההשתכרות ובגין עגמת נפש
יוצא אם כן ,שבגין הנזק הממוני שנגרם כתוצאה מפיטורים שלא כדין ניתן
לתבוע הפסד שכר של שנה ,כאשר בחישוב השכר יובאו גם התנאים הנלווים
לשכר .במילים אחרות ,גובה הפיצוי בגין נזק ממוני במקרים של פיטורים
שלא כדין ,הוא שכר מלא עבור שנת עבודה.
חשוב לציין ,כי על התובע פיצוי על פיטורים שלא כדין מוטלת החובה
להקטנת נזק; כלומר ,החובה לפעול למציאת מקור הכנסה אחר בתקופת
אובדן ההשתכרות (כמו מציאת מקום עבודה חדש או קבלת דמי אבטלה),
ובהתאם להפחית מהפיצוי הנתבע את ההכנסות האחרות של העובד מעבודה
בתקופת אובדן ההשתכרות.
***
ראש הנזק השני שבגינו ניתן לתבוע פיצוי בגין פיטורים שלא כדין הוא
נזק בלתי ממוני – כלומר ,נזק כתוצאה מגרימת צער ,כאב ,סבל ,עגמת
נפש וכיו"ב .בשונה מהפיצוי בגין נזק ממוני ,במקרה של פיצוי בגין נזק
בלתי ממוני נקבע בפסיקה ,כי שיעור הפיצוי ייקבע במלואו על פי בית הדין
לעבודה ,ללא רף עליון או הגבלה אחרת .עם זאת נקבע ,כי פיצוי מעין זה
יינתן רק במקרים מיוחדים וחריגים  -כאשר גם בעניין זה מתעורר באחרונה
ספק אם אכן נכון לצמצם פיצוי זה רק למקרים מיוחדים וחריגים.
נוסיף שלצד ראש נזק זה – או כחלק ממנו  -קיימים מקרים שבמסגרת
הפיצוי שייפסק יינתן גם פיצוי עונשי לשם הרתעה ,המוכר גם כ"פיצויים
לדוגמה".
הנה כי כן ,במקרים שבהם ימצא בית הדין לעבודה כי פיטורי העובד נעשו
שלא כדין ,יוכל בית הדין לפצות את העובד בגין אובדן ההשתכרות ובגין
עגמת נפש .המגמה החדשה המתפתחת בפסיקה היא להרחיב את התקופה
שבגינה ניתן הפיצוי וכן את שיעור הפיצוי ,זאת על מנת לחייב מעסיקים
לכבד את הדין ולהרתיע אותם מפיטורי עובדים תוך הפרה אסורה של הדין.
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בטל בשישים

עו"ד נעמי לנדאו היא מומחית
לדיני עבודה ועומדת בראש
משרד עורכי הדין נעמי לנדאו ושות'

עו"ד נעמי לנדאו על תופעת הגילנות – אפליה על רקע תאריך הלידה –
שאם לא תיעקר מהשורש תגבה מכולנו מחיר כבד בתוך שנים בודדות
תוצאות סקר שנערך לאחרונה על ידי מכון ברוקדייל של ג'וינט ישראל
בקרב מחפשי עבודה בני  60פלוס ,הציבו בפנינו מראה של מציאות
קשה שבה עובדים מופלים על סמך תאריך לידה בתעודת הזהות .הסקר בחן
תוכנית פיילוט של המדינה למציאת תעסוקה לבני  60פלוס ,ומצא כי כמעט
ממחצית הנשאלים –  49אחוז – עזבו את מקום העבודה האחרון שלהם
כתוצאה מפיטורים וכעת הם מתקשים למצוא עבודה חדשה .אותם אנשים
מנוסים ,מקצוענים ובעלי מוטיבציה וניסיון מוצאים עצמם נאבקים על
פרנסתם ועל זכותם להתקיים בכבוד ,ובמאבק הזה רובם מפסידים .מעסיקים
פשוט לא נותנים להם הזדמנות.
עושה רושם שהחברה שלנו ,המקדשת את הנעורים ,שכחה את ערכי ניסיון
החיים ,הסבלנות והנאמנות ,והדבר בא לידי ביטוי באופן הבולט ביותר
בשוק העבודה .מרבית המעסיקים סבורים כי עובד מבוגר הוא אפקטיבי
פחות ,יעלה להם יותר ויתקשה להשתלב בחברה מבחינה חברתית וארגונית.
לתופעה המכוערת הזו יש שם – גילנות ,אפליה על רקע גיל.
אחת הדוגמאות הממחישות אותה ,היא ההצעה של מעסיקים רבים
לעובדיהם לפרוש מרצון ,שהרי מדובר במכבסת מילים שנועדה להראות
לאותם עובדים מבוגרים את הדלת החוצה .אם נחזור רגע לתוצאות הסקר,
נראה כי  19אחוז מהנשאלים ציינו כי עזבו את מקום העבודה בגלל "פרישה
מוקדמת מרצון" .נתון זה מעלה בזיכרוני אינספור סיפורי אימה ששמעתי
בכל שנותי כערכת דין; סיפורים על עובדים מבוגרים שסבלו מהתעמרות,
התנכלות ולחץ בלתי פוסק לפנות את מקומם בטרם עת עד שלא השאירו
להם ברירה מלבד לצאת לפרישה מוקדמת.

אם בעבר הגילנות היתה נחלתם של בני  60פלוס ,כיום
מדובר בתופעה שחווים על בשרם גם אלו שחצו את רף
גיל ה ,45-כאשר לפניהם עוד יותר מ 20-שנות עבודה
עד לפרישה

בעוד שכולם מסכימים כי מדובר בתופעה פסולה ,אנו עדים לכך שהיא
הולכת ומחריפה ככל שחולף הזמן .אם בעבר הגילנות היתה נחלתם של בני
 60פלוס ,כיום מדובר בתופעה שחווים על בשרם גם אלו שחצו את רף גיל
ה ,45-כאשר לפניהם עוד יותר מ 20-שנות עבודה עד לפרישה.
בשעה שבמדינות רבות בעולם כבר זיהו את הבעיה שיוצרת הגילנות
והחלו לפעול למיגורה ,אצלנו קופאים על השמרים .בשבדיה ,למשל ,זנחו
את התפיסה המסורתית שלפיה עלייה בוותק של העובד מחייבת גם עלייה
בשכרו ועברו לשיטת תגמול המבוססת על ביצועים וכישורים בלבד  -זאת
על מנת להתמודד עם המחסום של העסקת עובדים מבוגרים בשל שכר גבוה.
מדינות אחרות באירופה פועלות כדי להשאיר עובדים מבוגרים במקום
העבודה הקיים על ידי הטלת סנקציות כספיות על מעסיקים שיפטרו עובדים
מבוגרים .ואילו באוסטריה ,צרפת וספרד מעסיק שמפטר עובד מבוגר נדרש
לשלם למדינה מס גדול יותר.
נכון שבישראל נעשו ניסיונות כאלו ואחרים במהלך השנים ליזום תוכניות
להשמת עובדים מבוגרים ,אך אלה היו מעטות ולא מועילות במיוחד.
חשיבותן של תוכנית השמה והכשרה היא גדולה אם בונים אותן כהלכה,
משקיעים בהם זמן ומשאבים ובסוף ,מוציאים אותן לפועל .אולם כדי לתת
מענה אמיתי לתופעה יש לפעול לעקירתה מהשורש ,בשני מישורים.

בראש ובראשונה ,עלינו להחזיר את הרלוונטיות של עובדים
מבוגרים לשוק העבודה ,באמצעות חינוך והסברה במימון ממשלתי ומתן
קווים מנחים שיסייעו למעסיקים לזהות את התועלת הכלכלית בהעסקתם.
מדובר בתועלת שהיא ,במקרים רבים ,לא פחותה ואף גבוהה מזו של
עובדים צעירים – בזכות ניסיונם הרב ,מהימנותם ואישיותם הבוגרת,
יציבותם הגדולה והמשמעותית מזו של העובדים הצעירים ונטייתם לנאמנות
ולאחריות כלפי סביבת העבודה שלהם .שנית ,יש להשיב את הרלוונטיות של
העובדים המבוגרים באמצעות מתן תמריצים לעידוד העסקתם ,לצד הטלת
סנקציות על מעסיקים מפלים .שיטה זו הוכיחה את עצמה במדינות שונות
באירופה ואין סיבה שלא תצליח גם בישראל.
דבר אחד בטוח :רק נקיטת פעולות רציניות ואפקטיביות יצליחו לשנות
את הכיוון שאליו אנחנו צועדים .אם נמשיך לטמון את ראשנו בחול ,וכל
היותר נצקצק בלשון ,בעוד שנים בודדות כולנו נשלם את המחיר של הדרת
מבוגרים משוק העבודה ונתעורר למציאות של חוסר צדק ומשבר כלכלי
שאף אחד מאתנו לא ירצה לחיות בה.

יציאה
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מילה במילה

הכותבים הם עורכי דין
במשרד עו"ד
נעמי לנדאו ושות'

עו"ד גיא לנדאו ועו"ד שגיא אסמן על הקלטות הנעשות על ידי עובד
במקום עבודתו

כיום ,בכיסו של כמעט כל אדם מונח טלפון חכם הכולל ,בין השאר ,גם
יכולת הקלטה .כתוצאה מכך הפכו הקלטות לדבר שבשגרה ועם
התרחבות התופעה עלה הנושא גם בפני ערכאות שיפוטיות.
מעשה ההקלטה אינו מתקיים בחלל נורמטיבי ריק .את החלל ממלאים
בעיקר חוק האזנת סתר ,תשל"ט 1979-וחוק הגנת הפרטיות ,תשמ"א.1981-
עם זאת ,נניח כי עובד המקליט במקום העבודה עומד בדרישות חוקים אלה
– למשל ,כשהעובד הוא צד בשיחה או כשהוא מקליט אותה בידיעת אחד
מהצדדים  -האם הוא עדיין הוא עובר עבירה?
בטרם נשיב ,ניצור שתי הבחנות מרכזיות .הראשונה היא עובד המקליט
את עמיתיו במקום עבודתו מול הקלטת הסביבה על ידי אדם שאינו עובד.
כך נבין את טיבם של יחסי העבודה ,בשונה למשל מיחסים חוזיים אחרים.
השנייה תיעשה בתוך עולם העבודה ,בין עובד בשוק העבודה הפרטי (הכפוף
לדיני העבודה הכלליים) לבין עובד ציבור (הכפוף ,נוסף על כך ,גם לחובות
משמעת ,לאתיקה ועוד).

הקלטה של עובד את עמיתיו:
חוזה עבודה אינו חוזה רגיל לרכישת מצרך ,כפי שניתן ללמוד מסיסמתו
הידועה של ארגון העבודה הבינלאומיLabor" :
 ."is not a commodityמדובר ב"חוזה יחס"
( )relational Contractהמובחן מחוזה רגיל
במספר אופנים .מחוזה העבודה עולים יחסים
אישיים בין הצדדים הנמשכים זמן ,ובהם מתפתחת
סולידריות ,יחסי תלות והדדיות ,נוצרים קשרים
מעבר לפורמאליות שמאפיינת חוזה רגיל ,נדרש
שיתוף פעולה עמוק ונרקמות כוונות ומטרות
משותפות .באמצעות הבנת מערכת היחסים
כ"חוזה יחס" ,חלחלו לתוך חוזה העבודה כללים
וחובות שלא נכללו בו במפורש על ידי הצדדים:
עקרון תום הלב ,דרישת ההגינות וחובת נאמנות.
עובד בשוק הפרטי אל מול עובד במגזר הציבורי:
גם בתוך שדה משפט העבודה יש לבצע הבחנה
חשובה בין עובד במגזר הציבורי לבין עובד במגזר
הפרטי .הבחנה זו חשובה משום שבין דיני העבודה
הכלליים לבין הדינים החלים על עובדי המגזר
הציבורי קיימת מערכת נוספת (ולא חליפית) של
דינים ,החלים על עובדי המגזר הציבורי .הכוונה
לחובות משמעת ,אתיקה ,הוראות תקנון שירות
המדינה ועוד.

פרשת שמואלי כמקרה מבחן:
בית הדין למשמעת הרשיע את גב' שמואלי ,ראש ענף גבייה ואכיפה באחת
מיחידות משרד האוצר ,בהקלטת שיחתה עם הממונה עליה ללא ידיעת
הממונה ,מכוח סעיף  )3(17לחוק שירות המדינה (משמעת) ,וקבע כך" :לא
קיימה את המוטל עליה כעובדת מדינה ...והתנהגה התנהגות שאינה הולמת
עובדת מדינה ואשר עלולה לפגוע בתדמיתו של שירות המדינה".
בשל הרשעתה ,ערערה גב' שמואלי לבית המשפט המחוזי וזה נעתר
לערעור ,זיכה אותה מאישום הקלטת שיחתה עם הממונה ,ועקב כך הקל
באמצעי המשמעת שהוטלו עליה (עמדו נגדה שני אישומים נוספים שבהם
הורשעה ,ג"ל) .וכך קבע סגן נשיא בית המשפט מ' דרורי:
"הגם שפרשנותו של בית הדין את סעיף  )3(17לחוק המשמעת אפשרית,
היא אינה מקובלת עלי ,שכן לטעמי זו אינה מתחשבת בנסיבות המקרה
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המיוחד ואינה נותנת משקל מספיק
לסיטואציה המיוחדת ,אשר בה היתה נתונה המערערת:
עובדת בודדת ,לא מוערכת ,המחפשת נואשות ראיות או עדים אשר יוכלו
לתמוך בעמדתה".
לאחר שלא קיבל חלקים אחרים בערעורה ,הגישה העובדת בקשת רשות
ערעור לבית המשפט העליון .בהחלטתו בערעור קבע השופט א' רובינשטיין
כך:
"הלכה זו (הלכת אהרוני,,הח"מ) ראויה לאישוש ולחיזוק .הקלטת אדם
שלא בידיעתו נגועה ככלל בפגם מוסרי ,שלמותר להכביר עליו מילים ,הרי
שיחה בין אדם לחברו אינה ככלל מיועדת להקפדה 'משפטנית' על כל מילה,
בידיעה שהיא תשמש חומר ראייתי בהליך כזה או אחר .המקליט ועושה בכך
שימוש ,הריהו עושה ככלל מעשה אשר לא ייעשה 'ברשות התורה' להבדיל,
ויחשוב כל אחד מאתנו מה היה הוא חש אילו נודע לו שהוקלט על ידי פלוני
מחבריו לעבודה בלא ידיעתו".
אמרה זו של בית המשפט העליון נאמרה אמנם כאוביטר (כבדרך אגב,
הערה שאינה מהווה הלכה מחייבת) ,אך הנאמר מצטרף ומוסיף על הלכה
מחייבת קודמת של בית המשפט העליון שנקבעה על ידי השופט זמיר
בפרשת אהרוני שלעיל .

ביקורת הפסיקה והדין הרצוי:
כפי שהיטיב לציין השופט מ' דרורי ,קיים שוני
מהותי בין פרשת שמואלי לבין פרשת אהרוני .בפרשת
שמואלי דובר ב"עובדת בודדת ,לא מוערכת" ,הנאבקת
על שימור עבודתה הקיימת ,שעה שהיא מסוכסכת
עם הממונים עליה ולאחר שהועברה כבר מתפקידה
הקודם; ואילו בפרשת אהרוני דובר על עובד אשר
חשש כי קידומו ייפגע עקב חשד שקינן בליבו כי
המכרז אליו הוא ניגש "תפור" מראש.
"תום לב"" ,הגינות"" ,נאמנות" וכן דיני המשמעת
של עובדי הציבור הינם "סטנדרטים"  -נורמות בעלות
"רקמה פתוחה" ,הקולטת אליה רשימה בלתי סגורה
של מעשים .המאפיין המרכזי של אלה הוא גמישותם,
המאפשרת לבתי הדין להתאימם לעובדות שונות
ולנסיבות המשתנות של המקרה שלפניהם ובכך להביא
לתוצאה מדויקת וצודקת יותר.
לדעתנו ,אין לכרוך בחבילה אחת את דינו של עובד
שהקליט את מעסיקו בעורמה – למשל ,לשם חשיפת
סודות מסחריים (הקלטה התקפית)  -כדינו של עובד שעובר התעמרות
והשפלות באופן קבוע על ידי המעסיק או עמיתים לעבודה ,ומקליט אותם
על מנת להיחלץ מן המצב המתסכל אליו נקלע (הקלטה הגנתית).
יתרה מכך ,לעתים ,במצבים מסוימים דווקא ההקלטה היא היחידה שיכולה
להוות כלי יעיל ומרתיע למיגור תופעות פסולות ולתיקון עוולות .העובדה כי
חובת הנאמנות למקום העבודה איננה מוחלטת אלא יחסית ומולה עומדים
העקרונות העולים מחוק יסוד כבוד האדם וחירותו בכל הקשור בחירות
העובד לאסוף ראיות מקום שהדבר נדרש ואף מתחייב  -מחזקת עמדה זו.
על עובד העומד בדילמה אם להקליט את מי מחבריו לעבודה ,לבחון מה
מטרת ההקלטה .רק כשההקלטה נועדה להגן עליו או רק כשההקלטה נועדה
לתמוך בטענתו כי נעשים מעשים ש"דגל שחור" מתנוסס מעליהם ואין לו
כל דרך אחרת לחשוף אותם ,אז הקלטה היא כלי לגיטימי; ולא פחות חשוב,
עובד שכבר החליט להקליט בטרם יחשוף את ההקלטה ,עליו לפנות ליעוץ
מקצועי על מנת לשקול את מידת התועלת מול הנזק שעלול להיגרם.

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

הזמנתם יחידת נופש או עשיתם מנוי לחדר כושר ,ואתם מעוניינים לבטל?
עו"ד ירון לוינסון על הוראות מיוחדות לגבי עסקאות לתקופה קצובה
עסקה לתקופה קצובה היא עסקה שבה רוכש הצרכן שירות הנמשך על
פני תקופת זמן ארוכה – למשל ,מנוי לבריכה או לחדר כושר .מלבד
הדרכים הרגילות שבהן ניתן לבטל עסקה ,עסקאות מסוג זה ניתן לבטל
בדרכים נוספות  -למשל ,ניתן לבטל את העסקה גם לאחר שהצרכן כבר החל
להשתמש במנוי ,אך כשהוא עדיין מעוניין לבטלו לפני סיום תוקפו .כיום,
החוק עוסק בשני סוגים של עסקאות לתקופה קצובה :יחידות נופש ובמכוני
כושר.

יחידות נופש
יחידת נופש היא זכות שרכש צרכן לשימוש בחדר
או במקום מגורים אחר לתקופה של לפחות שלוש שנים ,לפחות במשך
יומיים בשנה.
על הצרכן למסור לעוסק
הודעה בכתב – בדואר רשום ,בדואר אלקטרוני או בפקס.
בתום המועד שבו לצרכן יש את זכות
השימוש ביחידת הנופש ,בסמוך לאחר מסירת ההודעה .הודעה שנמסרה
במהלך מועד השימוש השנתי תגרום לביטול העסקה בתום אותו מועד שנתי.
התשלומים היחידים שהעוסק יוכל לגבות מהצרכן הם:
החלק היחסי בגין זכות השימוש ביחידת הנופש עד למועד שבו
ייכנס לתוקף ביטול העסקה.
ביחידות שנרכשו החל ביום  24.3.2014בלבד –  50אחוז ממחיר
יחידת הנופש ,כפי שפורט בטופס הגילוי בעת רכישת יחידת הנופש,
בניכוי הסכום האמור בסעיף הקודם .גביית סכום זה מותנית בכך
שהעוסק לא הגביל את אפשרות הצרכן למכור לאחר את הזכויות
ביחידת הנופש.
חשוב לדעת :העוסק אינו רשאי לגבות דמי ביטול ואף יחזיר לצרכן כל
סכום ששילם בניכוי הסכומים שהוא רשאי לגבות לפי סעיף  4לעיל ,בתוספת
הפרשי הצמדה.

מכוני כושר
ההוראות הבאות חלות רק על עסקאות שנעשו מיום :24.3.2014
מקום שבו מתאמנים במכשירים המפעילים
את השרירים בתנאים של מאמץ גופני ,כל מקום שניתנים בו שירותי ספורט
או מועדון בריאות  -לרבות בריכת שחייה ,תרגילי התעמלות ועיצוב הגוף,
סאונה וג'קוזי.
חוג המבוסס על תוכנית לימודים ושניתן
להצטרף אליו בהרשמה מראש בלבד ולא במועד מאוחר יותר; ומקום
שניתנים בו שירותי בריכת שחייה בלבד ,הפעילה עד חמישה חודשים בשנה.
כדי לבטל עסקה לתקופה
קצובה במכון כושר חובה לשלוח הודעה על הביטול .ההודעה תהיה בכתב
ותישלח בדואר רשום ,בדואר אלקטרוני או בפקס.
הביטול יכנס לתוקף חודש ימים ממועד
מסירת הודעת הביטול.
העוסק רשאי לגבות תשלומים בעקבות ביטול העסקה רק
אם הוחל בפועל בביצוע העסקה .במקרה זה ,הגבייה מוגבלת לתשלום:

החלק היחסי – בעד זכות השימוש עד למועד
כניסת הביטול לתוקף.
דמי ביטול – רק במקרה שבו העוסק מסר לצרכן לפני העסקה
מסמך התקשרות ובו פירט מחיר חודשי לעסקה במסלול לתקופה לא
קצובה.
דמי ביטול העסקה יחושבו לפי הנמוכה מבין
שלוש האפשרויות הבאות:
מספר החודשים שהיה המנוי בתוקף ,כפול ההפרש בין המחיר
החודשי בעסקה לבין המחיר לחודש במסלול החלופי.
אחוזים מכל תשלום שהצרכן היה צריך לשלם בקשר לעסקה (כולל
דמי רישום) ,בשיעורים הבאים:
 25אחוז :אם העסקה בוטלה בשליש הראשון של התקופה.
 20אחוז :אם העסקה בוטלה בשליש השני של התקופה הקצובה.
 17אחוז :אם העסקה בוטלה בשליש האחרון של התקופה
הקצובה.
הסכום שהיה על הצרכן לשלם בעד זכות השימוש ממועד הביטול
ועד לסיום התקופה הקצובה.
המידע המובא להלן הינו כללי בלבד; אין הוא מהווה תחליף לייעוץ משפטי
ואין להסתמך עליו ללא ייעוץ מתאים.
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 +הכסף שלכם

אקס פקטור
עו"ד גיל בר-טל ותמיר פלג על דמי ניהול
בתקופה של ריביות ותשואות נמוכות
בעולם של ריביות ריאליות נמוכות מאוד (ריבית בנק ישראל נאמדת
היום בשיעור של  0.1אחוזים בלבד!) ,בד בבד עם תנודתיות גבוהה
בשוקי המניות (ירידות חדות אל מול עליות חדות ,מבלי זהות של מגמה
ברורה) ,דמי הניהול שנגבים מכלל המכשירים הפנסיוניים שלנו מהווים
פקטור חשוב הרבה יותר מבעבר.
לקבוצות מסוימות יש קרנות וקופות סקטוריאליות המאגדות סקטור מסוים
ומספקות לעמיתיהן דמי ניהול נמוכים ביותר .לא כל אחד יכול להצטרף
כעמית מהמניין לקופות אלו אלא אך ורק לסקטורים נבחרים שעבורם הקימה
ההסתדרות קרנות סקטוריאליות – למשל ,קרן השתלמות שבמקור נועדה
לשמש את העובדים למימון השתלמויות ,כגון כנסים מקצועיים ולימודי
המשך.
כיום ,על פי רוב ,משמשות קרנות ההשתלמות כאפיק חסכון לטווח בינוני
 האפיק היחיד שלא לטווח ארוך שנותר פטור ממס לאחר הרפורמות במיסוישוק ההון בישראל.
על פי החוק ,הפקדות העובד והמעסיק לקרן השתלמות פטורות ממס
הכנסה אם הן עד שני אחוזים וחצי משכר הברוטו (הפרשה של העובד),
ועד שבעה אחוזים וחצי משכר הברוטו (הפרשה של המעסיק ,לכל היותר
פי שלושה מחלק העובד)  -זאת עד לתקרת שכר חודשי של כ 15,712-שקל,
נכון ל .2015-ניתן להפריש לקרן כספים גם מעבר לתקרה ,אך עליהם לא
יחול הפטור.
***

בעוד התשואה העתידית אינה ידועה ,הנתון היחיד שניתן
לדעת בוודאות מסוימת לגבי העתיד הוא דמי הניהול
 אותם ייאלץ העמית לשלם גם בשנים שבהן תהיהתשואה נמוכה או אפילו שלילית
כיום השוק הוא פתוח וקיימת בו תחרות חופשית בתחום קרנות ההשתלמות.
ליתר דיוק ,מדובר בשוק פרוע  -כולם נלחמים בכולם ויש מאות סוכנים
ומשווקים שמסתובבים בשטח ומשכנעים עמיתים  -תמורת עמלות שמנות
שנגזרות ,כמובן ,משיעור דמי הניהול  -לעבור מקרן לקרן ,כאשר כל גוף

עו"ד גיל בר-טל הוא מנכ"ל קרן ההשתלמות רום,
ותמיר פלג הוא סמנכ"ל הקרן

נלחם ברעהו ,בעיקר בתחום התשואות הניתנות למפקיד.
חשוב לזכור כי בעוד התשואה העתידית אינה ידועה (ודבר ידוע הוא
שתשואות העבר אינן מעידות על אלה העתידיות) ,הנתון היחיד שניתן לדעת
בוודאות מסוימת לגבי העתיד הוא דמי הניהול  -אותם ייאלץ העמית לשלם
גם בשנים שבהן תהיה תשואה נמוכה או אפילו שלילית .כספי העמיתים
בקרנות הסקטוריאליות מנוהלים בדרך כלל על ידי בתי השקעות גדולים ,כך
שלמעשה העמיתים זוכים מצד אחד לניהול השקעות על ידי בתי השקעות
מובילים וכן זוכים לקבל הטבות נוספות עקב השתייכותם לקרן סקטוריאלית,
כגון דמי ניהול נמוכים והטבות נוספות.
***
דוגמא לקרן סקטוריאלית היא קרן ההשתלמות רום ,המיועדת לעובדי
הרשויות המקומיות וגופי הסמך שלה כגון תאגידים עירוניים ,חברות
עירוניות וכיו"ב .קרן רום אינה משלמת עמלות הפצה לסוכנים ואינה
משלמת עמלות הפצה לבנקים  -עמלות שבדרך כלל מועברות לעמיתים,
שכך מגדילים את שיעור דמי הניהול שהם משלמים  -ולכן דמי הניהול שהיא
גובה הם מהנמוכים ,שכן היא מתנהלת על פי הוצאות בפועל (דמי הניהול =
הוצאות הקרן ללא עמלות למתווכים בדרך ורווחים לבעלי המניות).
ניהול ההשקעות מתבצע בשני בתי השקעות מובילים – פסגות ואי.בי.אי,
המפוקחים על ידי ועדת השקעות מנוסה.
נוסף על כך ,קיים מגוון של מסלולי השקעה ברמות סיכון שונות המתאימות
לאופיו של החוסך ,כך שכל עמית יכול לבחור את מסלול ההשקעה המתאים
לרמת הסיכון ולצרכים שלו .על מנת לענות על כל הדרישות יחדיו  -מבוגרים,
צעירים ,נועזים וסולידיים  -חולק אופי העמיתים בקרן רום לשלוש רמות
סיכון שונות:

העמית הסולידי:
חוסך ותיק אשר עומד לפני סיום עבודתו ונותרו לו שנות הפקדה מועטות.
לאלו מומלץ להתאים את רמת הסיכון לגילם ולהקטנת ההכנסות הצפויה
עקב פרישה; כלומר ,למעט בחשיפה למניות ולפנות לאפיקים סולידיים
יותר ,כדוגמת מסלול רום רביד אג"ח של קרן ההשתלמות רום ,אשר בו
מושקע מרבית הכסף באגרות חוב של מדינת ישראל.

העמית המאוזן:
חוסך המעוניין בתיק מאוזן ואקטיבי אשר מאפשר למנהל ההשקעות לבצע
(ׁ Asset allocationהקצאת הנכסים בין מסלולי ההשקעה השונים) ,וכן
מאפשר לו להגיב לשינויים המתרחשים בשוק ההון במסגרת מגבלות תקנון
הקרן ומסלול ההשקעה – למשל ,מסלול רום קלאסי של קרן ההשתלמות
רום.

העמית הנועז:
חוסך שלפניו עוד שנים ארוכות של הפקדות ,המעוניין להשקיע את כספו
בתיק שרובו מניות במטרה להשיג תשואות גבוהות תוך נטילת סיכונים
כמקובל בשוק המניות ,כדוגמת מסלול רום ספיר של קרן ההשתלמות רום.
האמור לעיל מהווה מידע כללי בלבד ואין לראות באמור משום שיווק פנסיוני
או ייעוץ פנסיוני .יש להתחשב בנסיבות האישיות והפיננסיות של כל עובד על
מנת להתאים עבורו את המוצר ואת מסלול ההשקעה המתאים ביותר ועבורו.

24

| מעו"ף

מעו"ף

פלוס | חשון-כסלו תשע"ה | נובמבר www.hmaof.org.il | 2015

פלוס | חשון-כסלו תשע"ה | נובמבר | www.hmaof.org.il | 2015

נובמבר  -דצמבר 2015
גלאט

בור הדתי
לצי

לגונה אילת הכל כלול
8-12.11.15

נושא הסמינר:
“קבלת החלטות וניהול זמן אפקטיבי”
עמית * 110ש”ח | נלווה  1410ש”ח

אסיאנדה
8-10.11.15

נושא הסמינר:
“בריאות הגוף והנפש בסביבת העבודה”
עמית  50ש”ח | נלווה  700ש”ח

כינר לציבור הדתי  /חרדי
10-12.11.15

נושא הסמינר:
“העצמה אישית ומקצועית מתוך חוכמת היהדות”
עמית  20ש”ח | נלווה  670ש”ח

רויאל רימונים ים המלח
15-17.11.15

נושא הסמינר:
“תקשורת מילולית ובלתי מילולית”
עמית  160ש”ח | נלווה  810ש”ח

יו סוויטס אילת
22-26.11.15

נושא הסמינר:
“מודעות עצמית ואינטלגנציה רגשית”
עמית * 350ש”ח | נלווה  1650ש”ח

דן פנורמה תל אביב
24-26.11.15

נושא הסמינר
“מוטיבציה והתפתחות אישית”
עמית * 0ש”ח | נלווה  1120ש”ח

מהרו והזמינו ....

אל תיסע קח טיסה
העמותות לקידום מקצועי וחברתי מציעות לך טיסות
במחירים מסובסדים החל מ ₪140-לעמית
מותנה בהזמנת סמינר (המחיר לאדם לכיוון)

ישרוטל ים המלח
29.11-3.12.15

נושא הסמינר
“העצמת אישית ככלי למצוינות”
עמית * 390ש”ח | נלווה  1690ש”ח

דן פנורמה אילת
13-17.12.15

נושא הסמינר:
“שיפור השירות ותדמית אישית בעבודה”
עמית * 0ש”ח | נלווה  1180ש”ח

סדרה מפנקת,
מרגשת ,מאתגרת
ובעיקר  -מעצימה
של מפגשי שיח נשים

לאורך כל השנה

שאלי את הנציג...
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
אותנו ב-

1700-700-126

www.amitnet.co.il

25

26

| מעו"ף

מעו"ף

פלוס | חשון-כסלו תשע"ה | נובמבר www.hmaof.org.il | 2015

פלוס | חשון-כסלו תשע"ה | נובמבר | www.hmaof.org.il | 2015

27

 +מדיסין

בריאות זה בטבע שלנו
סובלים מנפיחות בבטן? מבחילות? מתשישות? מלחץ דם גבוה?
יכול להיות שכל מה שאתם צריכים זה כמה תבלינים שכולכם מכירים
כאשר חושבים על צמחי תבלין ,מיד נכנסים
לפעולה חמשת החושים :ריחם המשכר,
טעמם המגוון ,צבעם המרהיב ,מרקמם המיוחד,
ויש כאלה שאפילו מסוגלים לשמוע את לחישתם.
ההרבליסטים ,אנשי המקצוע המצמחים ברפואת
צמחים ,מכירים גם את תכונותיהם החבויות ואת
כוחות הקסם היכולים לרפא מטופלים ולהעניק
להם מזור מן הטבע.
מקורם של התבלינים בעולם הצומח ,והשימוש
הוא בחלקיו השונים של הצמח :חלקי הפרח,
העלים ,השורש וקנה השורש .בחלקם משתמשים
בזרעים או בפרי ובאחרים בקליפות; חלקם
מחממים וחלקם מקררים; יש כאלה שמכייחים
וכאלה שמפיגים גזים; יש ביניהם נוגדי דלקת
ואחרים הם נוגדי זהום.
את התבלינים ניתן ואף רצוי להוסיף למזון שאנו
מכינים .ניתן לחלוט חלקים רכים כמו עלים וחלקי
פרחים ולשתות להנאתנו ,אולם חלקים קשים כמו
שורשים ,קליפות וזרעים רצוי לבשל ולהרתיח
במים.
המגוון שלהם הוא כל כך גדול ,שתקצר היריעה
מלהכיל את כולם כאן .ובכל זאת ,נמנה כמה
מהשימושים הרפואיים החשובים של אחדים
מצמחי התבלין:

זרעי הקימל ,השומר והאניס:
צמחים ממשפחת הסוככיים ,בעלי תכונות
סופחות גזים ומצוינים אחרי ארוחה למניעת
נפיחות .יש להביא בחשבון את העובדה שלקימל,
למשל ,יש יכולת מעולה להקל אך מאידך הוא
אינו מתאים במצבי עצירות .כמו כן ,הקימל,
השומר ובמיוחד האניס הם תבלינים מכייחים
נהדרים.

ג'ינג'ר (זנגביל):
צמח מאוד מחמם ,מצוין במצבי תחושת קור אך
לא מתאים במקרים של התקררות המלווה בחום.
התכונה הדומיננטית שלו היא כנוגד בחילות
והקאות והוא אחד הצמחים היעילים ביותר
לבחילות בהריון או כתוצאה ממחלת ים.

זרעי סלרי:
יכולים להוות תחליף נהדר למלח שולחן.
משמשים להורדת לחץ הדם ולסילוק רעילות דרך
הכליות הודות ליכולתם לשתן.

תימין (קורנית) ורוזמרין:
לראשון יש ,בין השאר ,תכונות מחטאות בדרכי
הנשימה ,נוגד שיעול ,מרחיב סמפונות ומפחית
ליחה .השני נחשב כצמח ממריץ יותר ,מחזק

מאת ג'וד וילדר
הכותבת היא הרבליסטית
ונטורופתית ,ומרצה לתזונה
וצמחי מרפא במכללת
מדיסין חיפה

מערכתי ,משפר זרימת דם לאיברים רחוקים
ומאוד מתאים במצבי תשישות ,חולשה ,כושר
ריכוז לקוי ולחץ דם נמוך.

כורכום וקינמון:
הכורכום הוא אחד מצמחי התבלין הנחקרים
ביותר בהיבט הרפואי .סגולותיו הרפואיות רבות
וכוללות ,בין השאר ,פעילות נוגדת דלקת ,נוגדת
חמצון ונוגדת קרישה ,פעילות משקמת כבד
וגם פעילות התורמת להורדת רמות שומני דם
וכולסטרול .השימוש בו כתבלין רפואי משמעותי
מחייב שימוש בכמויות גדולות של כורכום
בתפריט ובצירוף פלפל שחור להעלאת רמת
הספיגה.

קינמון:
צמח מחמם המסוגל להוריד רמות סוכר בדם.
כמו כן הוא נוגד שלשול ,מגביר תיאבון ,מפיג
גזים ומשפר את זרימת הדם לאיברים רחוקים.
באחרונה נקשר שמו עם יכולת במניעת מחלת
האלצהיימר.
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 +עם עובד

מומלצים

טובת הילד / ,מאת :איאן מקיואן
ספריה לעם

הנדסאים

נסיכת השמש /
מאת :דויד גרוסמן איורים :מיכל רובנר
ספר מופלא ויחיד במינו על חושך ואור,
על עולם הלילה ועולם היום ועל אמא ובת
שיש להן סוד ביחד.
פעם אחת בשנה ,במשך יום שלם,
אמא של נגה היא מלכת השמש ונגה
היא הנסיכה .את הספר יצרו יחד הסופר
דויד גרוסמן והאמנית מיכל רובנר ,והוא
מצטרף אל יצירתם האהובה "חיבוק".

המכללה למינהל

מחיר קטלוגי 68 :שקל .הספר מוגן על פי החוק להגנת הספרות
והסופרים ועל כן אין עליו הנחות .הנחה של עשרה אחוזים מתאפשרת
בעת קנייה באתר www.am-oved.co.il

המכללה למינהל מאחלת לכם
שנה מלאת הצלחה ,השראה
ומימוש עצמי.

מרגל בין חברים :קים פילבי והבגידה הגדולה /
מאת :בן מקנטייר
סיפורו המסעיר של קים פילבי הכתיר
אותו בתואר "גדול המרגלים של ימי
המלחמה הקרה" .פילבי  -עיתונאי ,סוכן
כפול ומראשי המודיעין בבריטניה  -הקסים
את כל מודעיו ומכריו ,אך בגד בארצו ובכל
חבריו .המידע המסווג והיקר שהעביר
למפעיליו במוסקבה סיכל פעילות ביטחונית
חשובה של מדינות המערב ,והביא למותם
של רבים .לאחר שנחשפה פעילותו והוא
נמלט למוסקבה מאימת חבריו ושותפיו,
אנשי הריגול והביון ,התגלו פרטים על עברו
וקשריו עם "המולדת האדומה" .בן מקנטייר
נשען על עדויות חדשות ומפתיעות ומאיר פנים חשוכים ונסתרים
בסיפור הבגידה הגדול ביותר של המאה ה.20-
ספריו הקודמים של בן מקנטייר בהוצאת עם עובד ריתקו אליהם
קוראים רבים וזכו בשבחי הביקורת" :מבצע קציצה"" ,בגידה כפולה"
ו"סוכן זיגזג".
מחיר קטלוגי 78 :שקל .הספר מוגן על פי החוק להגנת הספרות
והסופרים ועל כן אין עליו הנחות .הנחה של עשרה אחוזים מתאפשרת
בעת קנייה באתר www.am-oved.co.il

המכללה למינהל

(ע"ר)

מיסודה של הסתדרות המעו"ף

פותחת בפניך את שוק העבודה

MYJOB
מרכז השמה מבית המכללה למינהל

"

(ע ר)

פיונה מיי היא שופטת בבית המשפט העליון
העוסקת בדיני משפחה ולעתים אף בדיני נפשות.
ברגע של משבר בחייה הפרטיים היא נקראת לדון
בדחיפות במקרה של נער שמצוות דתו אוסרות
עליו לקבל עירוי דם שיציל את חייו .הדרמה
הביתית והדרמה המשפטית משתלבות בדרכים
מתעתעות ויוצרות סיפור סוחף שבצדו שאלות
עקרוניות :באיזו מידה צריך בית המשפט החילוני
להתערב בשאלות של דת ומצפון? מהי טובת
הילד והאם יש יותר מדרך אחת לפרשה או להגן
עליה? המפגש בין השופטת לנער מעורר רגשות
לא צפויים ולפתע עומדת האחריות האישית שלה
למבחן מרחיק לכת" .מורכב ,מרתק ובסופו של דבר שובר לב .יצירה
ספרותית רבת יופי" ("טיימס").
מחיר קטלוגי 64 :שקל .הספר מוגן על פי החוק להגנת הספרות והסופרים
ועל כן אין עליו הנחות .הנחה של עשרה אחוזים מתאפשרת בעת קנייה
באתר www.am-oved.co.il

שלוש יריות ועשרים שנה  -הרהורים על הפסיפס
הישראלי  /בעריכת אניטה שפירא ונורית כהן-לוינובסקי
אסופת המאמרים המוצעת לקוראים במלאת 20
שנה להירצחו של ראש הממשלה יצחק רבין אינה
מפעל הנצחה .העוסקים במלאכה גם לא ביקשו
מן המשתתפים בקובץ לפרוס את יסודותיה של
"מורשת יצחק רבין" שהשתרשה מאז הרצח
המזעזע .הרצח ,וזאת לא יכחיש איש ,היה פרי
מחלוקת עזה ופורצת גדרות ,שחרגה מגבולות
המותר בחברה דמוקרטית .רבין ,ראש הממשלה,
ניסה לגבש דרכים לפתרון הבעיה המטרידה את
מדינת ישראל מאז הקמתה –יחסיה עם שכניה –
ושילם בחייו על תעוזתו ועל מנהיגותו .מאז הרצח אנו שואלים את עצמנו,
כלום נלמד הלקח? האמנם השכלנו לנתב את המחלוקות המסעירות את
חיינו לדרכים של ליבון ודו שיח הנמנע מאלימות?
מגוון המשתתפים בקובץ מעיד כאלף עדים שעדיין המחלוקות בעינן.
עדיין אנו תוהים מהי הדרך שתוליך את מדינת ישראל אל השלום המיוחל.
בהצגת מגוון הדעות בחברה בישראל ,בלא כחל ובלא ׂשרק ובלי צנזורה,
אנו מבקשים לבחון האמנם הופנם לקח הרצח ,ולהראות שמחלוקות
יכולות להתנהל בספרים ולא ביריות בכיכר העיר.
מחיר קטלוגי 64 :שקל .הספר מוגן על פי החוק להגנת הספרות והסופרים
ועל כן אין עליו הנחות .הנחה של נשרה אחוזים מתאפשרת בעת קנייה
באתר www.am-oved.co.il

להזמנות נא להתקשר לטלפון03-6288511 :
או לשלוח מייל אל ענתanat@am-oved.co.il :
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אמנות הפיתוי
נוי שניר ,מנהלת "פשוט טעים – הבלוג של נוי",
מגישה ארבעה מתכונים עם מכנה משותף אחד ומתוק

שושני שמרים-שוקולד
עם קיצור דרך
החומרים (לתבנית אינגליש קייק אחת):
 1/2חבילת בצק שמרים מוכן (מעדנות)
 100גרם שוקולד מריר ,שבור לקוביות
 25גרם חמאה (או מחמאה)
 2כפות גדושות ממרח שוקולד אגוזים
 1ביצה טרופה
אופן ההכנה:
ממיסים יחד את השוקולד המריר והחמאה במיקרוגל למשך
כדקה ומערבבים לקרם חלק .פורשים את יריעת הבצק כך
שמולכם ייראה הבצק בצורת מלבן שוכב .מדמיינים קו
שחוצה את המלבן לשני מלבנים צרים יותר ,ומורחים כל
אחת מהם בסוג אחר של שוקולד  -למעלה ,במלבן שרחוק
מכם ,את ממרח האגוזים ולמטה ,במלבן שקרוב אליכם,
את השוקולד המריר .מגלגלים את הבצק משני צדיו מקצה
לקצה ,כך שתיווצר צורת מגילה  -שני גלילים ארוכים וצרים
צמודים זה לזה ,כשכל אחד מכיל מילוי אחר .בעזרת סכין
חדה מפרידים את שני הגלילים .פורסים את שני הגלילים
שנוצרו במרווחים שווים ככל שניתן (בערך תשעה-עשרה
"שבלולים" מכל גליל) .מסדרים את השבלולים בתבנית
עגולה (בצורה יחסית צפופה ,אין צורך לשמן את התבנית).
מומלץ לסדר את השבלולים כך שלא יהיו שניים צמודים עם
אותו המילוי .מכסים את התבנית במגבת ומתפיחים כשעה
ורבע .מברישים בביצה טרופה ואופים בתנור שחומם מראש
ל 160-מעלות למשך כ 50-45-דקות ,עד שהמאפה שחום
והשושנים תפוחות.

מוס שוקולד ללא הקצפה
עוגת שוקולד-תפוז
החומרים לעוגה:
 4ביצים
 1כוס סוכר
 1/2כוס קקאו
 1/2כוס שוקולית
 1כף גדושה אבקת קפה נמס
מיץ מתפוז אחד
קליפה מגורדת מתפוז אחד
 1כוס קמח תופח
החומרים לקרם:
 100גרם שוקולד מריר ,שבור לקוביות
 1/4מכל שמנת מתוקה
 1כפית תמצית רום
אופן ההכנה:
מערבבים יחד את כל החומרים לבלילה חלקה .מעבירים לתבנית מלבנית
משומנת ואופים בתנור שחומם מראש ל 180-מעלות למשך כ 35-דקות
(עד שהעוגה יציבה למגע במרכז) .ממיסים את השוקולד והשמנת יחד
במיקרוגל למשך כדקה ,מוציאים ,מוסיפים את תמצית הרום ומערבבים
לקרם חלק .כעשר דקות לאחר שהעוגה יצאה מהתנור שופכים מעליה
את הקרם ומורחים בשכבה אחידה.

החומרים:
 2קופסאות "שמנת של פעם"
 3/4מכל שמנת מתוקה
 200גרם שוקולד מריר
 100גרם שוקולד חלב
 50גרם חמאה
 4כפות סוכר
אפשר גם
להוסיף
קמצוץ
ג'ינג'
ר/קמצוץ אגוז מוסקט/כף אייריש קרים
אופן ההכנה:
ממיסים את
שני
סוג
השוקולד
במיקרוגל בנפרד :את המריר עם  30גרם
חמאה ואת
החלב
עם
20
גרם
חמאה.
טורפים היטב יחד את כל החומרים
עד
לבלילה
חלקה.
מעבירים
לכלים
אישיים ומקררים לפחות שעתיים
במקרר.

בראוניז שוקולד-אגוזים
החומרים:
150גרם חמאה ,חתוכה לקוביות
 200גרם שוקולד מריר ,שבור לקוביות
1כוס סוכר
3ביצים
1כוס קמח
 1/2כוס אגוזי לוז קלופים
 10כפיות ממרח שוקולד אגוזים
אופן ההכנה:
ממיסים יחד
כדקה
במיקרוגל
את
החמאה והשוקולד המריר ומערבבים
לקרם חלק.
מוסיפים
את
הסוכר,
מערבבים היטב ומניחים לצינון למשך
כעשר
דקות
בט
מפרטורת
החדר.
מוסיפים את הביצים אחת-אחת (טורפים
היטב
לאחר
כל
ביצה,
כך
שתיטמע בתערובת) .מוסיפים את הקמח
ו
מערבבים
עד
שנטמע
בבלילה.
מוסיפים את האגוזים ומקפלים פנימה.
מעבירים
את
הבלילה
לתבנית
מלבנית מרופדת בנייר אפייה ומיישרים.
מפזרים את ממרח השוקולד על פני הבלילה בתבנית ומערבבים מעט
בעזרת תנועות סכין .אופים בתנור שחומם מראש ל 170-מעלות למשך
כ 40-35-דקות ,עד שפני העוגה נסדקים מעט ושוליה יציבים למגע.
מצננים כשעה בטמפרטורת החדר ומעבירים למקרר לשעתיים נוספות.
מחלצים את העוגה מהתבנית בעזרת נייר האפייה וחותכים לריבועים.

נוי שניר היא מנהלת "פשוט טעים – הבלוג של נוי".
למתכונים פשוטים וטעימים נוספיםblog.tapuz.co.il/pashuttaim :
או חפשו בגוגל" :פשוט טעים נוי"

31

בס”ד ,חשון תשע”ה ,אוקטובר 2015

הטבות ביטוח ייחודיות
לעמיתי הסתדרות המעוף

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.

