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מעו"ף

שמות הכל על השולחן 
 הסתדרות המעו"ף מובילה בשנים האחרונות 

 את המאבק של הסייעות לשיפור תנאי העסקתן
עמ' 6

תודה! 
 רגע לפני הפנסיה, 
 שלמה שטרן בראיון פרידה 
עמ' 16

החדשות הטובות 
תכירו את רותי לוי ומירי 

גרגיר, עמ' 13-10
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 חברות וחברים יקרים,
בשבועות האחרונים עלתה שוב לכותרות 
הילדים  בגני  הסייעות  מצוקת  הציבורי  ולשיח 

וזעקתן להוספת כוח אדם.
של  פברואר  גיליון  יתמקד  זה  חשוב  במאבק 
"מעו"ף פלוס". לשם כך הפגשנו ארבע סייעות 
מרחבי הארץ לשיחה על המצב, על תפקידן, על 
של  לשינוי  המשותף  רצונן  ועל  עבודתן  שגרת 

ממש בסקטור שאותו הן מייצגות.
לוי,  רותי  עם  היכרות  ראיון  קיימנו  כן,  כמו 
המעו"ף  הסתדרות  של  החדשה  החטיבה  ראש 
סייעות  השאר  בין  מאוגדות  יהיו  תחתיה  אשר 

גני הילדים ומזכירות בתי הספר. 
גם עם  זה  קיימנו בגיליון  נוסף  ראיון היכרות 
חברות  חטיבת  בראש  העומדת  גרגיר,  מירי 
חדש  סקטור   – ההשקעות  ובתי  הביטוח 
שבשנתיים האחרונות החלו לצוץ בו התאגדויות 

עובדים מעניינות. 
במשפחת  החדשות  החברות  שתי  לעומת 
משלמה  שעבר  החודש  בסוף  נפרדנו  המעו"ף, 
שטרן, שפעל במשך יותר משני עשורים בחטיבת 

הרשויות המקומיות וכעת פרש לגמלאות.
מלבד אלו נגיש לכם עדכונים וחדשות מהנעשה 
של  מקצועיים  מאמרים  המעו"ף;  בהסתדרות 
משא  לנהל  יש  כיצד  שיספר  זאב,  כפיר  עו"ד 
ומתן יעיל על הסכם קיבוצי ואיך תוכלו למנוע 
אחרי  סביבו  לפרשנות  באשר  דעות  חילוקי 
מתכוני  חדשים;  ספרים  על  המלצות  חתימתו; 
בריחות  הבית  את  לכם  שימלאו  חמים  קדירה 

מופלאים; ועוד מדורים, להנאתכם.
קריאה מהנה,

מערכת "מעו"ף פלוס"

גרגיר  מירי  חדשות:  חטיבה  ראשות  המעו"ף שתי  הסתדרות  למשפחת  קיבלנו  האחרונים  בשבועות 
ובתי  הביטוח  חברות  עובדי  מאוגדים  שבה  חדשה  חטיבה  בראש  תעמוד  )מימין(  גרגיר  לוי.  ורותי 
ההשקעות, ולוי )משמאל( בראש החטיבה בה מאוגדות הסייעות, המזכירות בבתי הספר, אבות הבית 

ועובדי החינוך הבלתי פורמלי. ראיונות היכרות עמן תוכלו לקרוא בעמודים 13-10. שיהיה בהצלחה!

האם תוספת גמול השתלמות נחשבת לחלק משכר הבסיס?

בהחלט! תוספת גמול השתלמות היא תוספת המשולמת לעובד אשר צבר והשלים את מכסת שעות 
הלימוד הדרושה לצורך קבלת תוספת גמול השתלמות וזאת לאחר הגשת בקשה מתאימה ואישור 

וועדת גמול השתלמות. ניתן לקבל את התוספת עד לשנה רטרואקטיבית, במקרים המתאימים. 
תוספת גמול השתלמות מהווה חלק מבסיס השכר לצורך חישוב השכר השעתי, פדיון ימי החופש, 
ימי המחלה, קרן השתלמות והפנסיה ומשכך, גמול זה מהווה חלק אינטגראלי משכר הבסיס לצורך 

חישוב ערך השעה. נכון להיום, תוספת גמול השתלמות עומדת על 328.76 שקל.

+ לרשותך, מערכת מעו"ף פלוס
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חברות וחברים יקרים,

חדשות.  חטיבות  ראשי  שתי  המעו"ף  הסתדרות  למשפחת  הצטרפו  האחרונים  בשבועות 

הראשונה, מירי גרגיר, שתעמוד בראש חטיבת חברות הביטוח ובתי ההשקעות; והשנייה, מירי לוי, 

שתעמוד בראש חטיבה המאגדת את סייעות גני הילדים, מזכירות בתי הספר ועוד.

מדובר בשני מהלכים שלהם חשיבות עצומה, הן מבחינת הגשמת חזונה של הסתדרות המעו"ף 

בשנים  העבודה  בשוק  והתמורות  החידושים  את  הבנתנו  מבחינת  והן 

האחרונות.

חטיבת חברות הביטוח ובתי ההשקעות מביאה לידי ביטוי התאגדויות 

מדובר  עובדים.  ועדי  בהם  נוצרו  לא  בסקטורים שבעבר  רבות  חדשות 

בתופעה מרתקת, ובטוחני כי הסתדרות המעו"ף תעמיד לרשות העובדים, 

בחברות העוסקות בתחום הפיננסי, את הכלים הדרושים להם על מנת 

שיוכלו ויידעו להגן על זכויותיהם.

בחטיבה החדשה הנוספת מאוגדים יותר מ-30 אלף עובדות ועובדים, המהווים את הכוח המגבה 

במערכת החינוך ומאפשרים לה לפעול כסדרה מדי יום. אנו בהסתדרות המעו"ף רואים בעובדים 

אלה, ובעיקר בסייעות גני הילדים, גורם משמעותי וחשוב לעתידנו כחברה וכמדינה. הסייעות 

בחינוך  כולן  כל  את  ומשקיעות  במשך  אותם  מלוות  בוקר,  מדי  ילדינו  את  המקבלות  אלה  הן 

ובהקניית ערכים ונורמות אשר ילוו אותם עד לחייהם הבוגרים.

אנו נמשיך להיאבק לשיפור תנאיהן ושכרן של הסייעות. הקמת החטיבה החדשה היא תשובתנו 

והתגייסותנו למערכה, ואני משוכנע כי יחד נוכל לשפר את המצב הקיים.

בהצלחה לכולנו!

שלכם,

ארנון בר דוד

יו"ר הסתדרות המעו"ף

דבר היו"ר + המינימום!את שכר להעלות חייבים 

ההסתדרות מובילה
שינוי חברתי

520031824-00000000000408-0000-000 520031824-00000000001257-0000-000520031824-00000000001258-0000-000
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לגן כמעט בלי כישורים חברתיים. הם אגואיסטים, 
רכושניים, ילדי מחשב. הם יסבירו לי איך להפעיל 
זה  מה  להם  תסביר  לך  אבל  מחשב,  או  סלולרי 
משחק חברתי, מה זה לצחוק, מה זה לשתף. אין 
להם את זה כמו היה לילדים פעם. יש היום ילדים 
שנבהלים מחיבוק; אז בהתחלה הם קצת נרתעים, 
כבר  השלישית  ובפעם  נפתחים  השנייה  בפעם 

רצים אלי מדלת הכניסה כדי לקבל חיבוק".

עד כדי כך זה בולט היום?

תורג'מן: "מאוד. ההורים חיים סביב המשכורת 
והקריירה, ובבית הם שולחים את הילדים לראות 
טלוויזיה בזמן שהם מסדרים או מנקים את הבית".
מלצר: "אני בטוחה שלהורים של היום לא נוח 
עם המצב הזה. קשה היום להביא פרנסה הביתה 
ולהורים יש פחות זמן איכות עם הילדים. במפגשי 
שמפקידים  להורים,  אמפתיה  המון  לנו  יש  בוקר 

בידינו את היקר להם מכל והולכים לעבודה". 
היה  כאילו  ילד  לכל  מתייחסות  "אנחנו  אלון: 
מלטפות,  מחבקות,  הבחינות.  מכל  שלנו,  הילד 
פותחות להם את העטיפה של הסנדוויץ'. הילדים 
האלה מגיעים אלינו בגיל מאוד צעיר והם זקוקים 
עניין  פה  יש  לאמא שלהם.  פחות מאשר  לא  לנו 

רגשי ואנחנו דמויות מאוד משמעותיות עבורם".
מאוד  ילדים  עם  מתמודדות  אנחנו  "בפועל 
"תחשוב  אלון,  מוסיפה  קשה",  וזה  צעירים 
בלי  לבד,  הילדים  את  מקבלות  אנחנו  שמהבוקר 
שכבר  בילדים  לטפל  צריכות  ובמקביל  הגננת, 
הגיעו. אז אם יש ילד בן שלוש שפתאום ברח לו 
פיפי, אני צריכה לגשת אליו ולטפל בו כשבינתיים 

ההורים והילדים ממשיכים להגיע". 
מלצר: "לפני עשר שנים, בשבע וחצי בבוקר היו 

כמעט  היום,  ילדים.  שלושה  או  שניים  אולי  בגן 
יוצאים  ההורים  כי  הזו  בשעה  בגן  כבר  כולם 
הצעירות  האמהות  רוב  וגם  מוקדם  לעבודה 

חוזרות מהר לשוק".
אלון: ההורים לא מודעים לכל המטלות הנוספות 
שיש לסייעת במשך היום. סייעת מטפלת, פיזית, 
גם במבנה של הגן ובחצר. יש מכלול רחב לתפקיד 

הזה".
תורג'מן: "אנחנו גם אחראיות על ההזנה, אנחנו 
מבשלות, גורפות עלים בחצר כשצריך, מחליפות 
כמובן  וגם  תפקידים,  ואחד  מיליון  חיתולים; 

מחנכות. אחלה גבר לא היה עומד בזה".

אתן רואות איזשהו שינוי לטובה במצב 
בעקבות המחאה האחרונה?

שעשתה  הרפורמה  בזכות  הוא  "השינוי  אלון: 
בשום  חדש'  'אופק  תוכנית  עד  ההסתדרות. 
לא  אני  הסייעות.  על  דיברו  לא  אפילו  רפורמה 
היתה  שם  אבל  החלום,  את  שהגשמנו  אומרת 
שהסייעות  הבינה  כשההסתדרות  דרך  פריצת 
קו  את  לגמרי  שינו  בהמשך  לתגמול.  ראויות 
תוספת  לסייעות  והעניקו  אלינו  בקשר  המחשבה 
של עשרה אחוזים, הרבה הודות ליו"ר הסתדרות 

המעו"ף, ארנון בר דוד".
מלצר: "ב'אופק חדש' תוקן עיוות – רוב הנטל 
נופל על הסייעות והעיוות הזה זעק לשמיים, עד 

שהושגה תוספת השכר".
לא  היום  הסייעות  שרוב  לציין  "חשוב  אלון: 
לעבוד  גדול  קושי  יש  מינימום.  לשכר  מגיעות 
אבל  מינהלה,  עובדי  כמו  שבועיות,  שעות   42.5
לשמחתי ההסתדרות מציבה אותנו בקדמת הבמה 
של  המינוי  גם  שלנו.  האינטרסים  למען  ופועלת 

רותי לוי כראש החטיבה הוא עדות לרצינות שבה 
מתייחסים למצוקה שלנו, וזו התקדמות. סוף סוף 
כניסה  סף  היום  יש  כמקצוע.  בסייעות  מכירים 
לתחום של 12 שנות לימוד - אבל צריך יותר. לא 
אני  הפנסיה;  גיל  עד  הזה  בתחום  לעבוד  פשוט 
שלי  הילדים  את  לראות  רוצה  הייתי  לא  בעצמי 
עם סייעת שהיא מבוגרת מדי בשביל להפעיל את 

הילדים, הרי אנחנו לא שם רק כדי 'להשגיח'".
תורג'מן: "דווקא לדעתי אישה בת 60 יכולה לתת 
לילדים יותר מאשר ילדה בת 20. הבעיה היא שכל 
הרפורמות  עם  מגיע  החינוך  למשרד  שנכנס  שר 
שלו ובסוף הכל נופל על כתפי הסייעות. למשל, 
'אופק חדש' מחייבת כל גננת לשבת באופן פרטני 
אומרת,  זאת  דקות.  עשר  במשך  בגן  ילד  כל  עם 
הסייעת  הילד,  עם  שהגננת  הזה  הזמן  שבמשך 
רוצה  שאחד  מספיק  ילדים.   34 עם  לבד  נשארת 
לעשות פיפי או שאחד עשה את צרכיו במכנסיים, 

מה אני אמורה לעשות?".

ומה את עושה?

הרי  היא  אבל  'תשגיחי',  לגננת  אומרת  "אני 
חייבת לדבר עם הילדים. אני לא יכולה לחלק את 

עצמי לשניים, וזה מתסכל".
את היתרונות שיש בסייעת נוספת, מלצר מכירה 
היטב מהגן שבו היא עובדת. "היות ואני בגן רב 
שתי  עם  ילדים   35 לנו  "יש  אומרת,  היא  גילי", 
סייעות, בגלל השילוב של ילדים בשנה הראשונה 
שילוב  זה  א'.  לכיתה  שיעלו  ילדים  עם  בגן 

מדהים".
תורג'מן: "כשיש עוד סייעת זה עולם אחר. אני 
ותיקות התקבלו בשעתן  להעיד, שסייעות  יכולה 
להחליף  יצטרכו  לא  שהן  ידיעה  תוך  לעבודה 

מחאת  מצליחה  האחרונים   בשבועות 
בכותרות.  להישאר  הילדים  גני  סייעות 
סייעת  הוספת  המאבק:  של  המרכזית  מטרתו 
שנייה – זוג עיניים נוסף שישגיח; עוד זוג ידיים 
שילטפו או ימחאו כפיים; ועוד לב ענק של סייעת 
של  בילדים,  ולטפל  לחנך  נשגבת:  משימה  עם 

כולנו.
סייעות  ארבע  הפגשנו  החודש  בתחילת 
שמכירות היטב את המציאות בגנים העירוניים – 

35 ילדים, גננת אחת, סייעת 
אחת. לכולן יש ברק בעיניים 
הילדים,  על  מספרות  כשהן 
על  האידיאולוגיה,  על 
והגדולה  האמיתית  האהבה 
בעצם,  או   – למקצוע 
לשליחות – שלהן. וכן, כולן 
הגדולים  שהמנצחים  רוצות 
מעל  יהיו,  הזה  המאבק  של 

כולם, הילדים.
ואהבת  "אידיאולוגיה 
ובראשונה",  בראש  ילדים, 
תורג'מן,  רותי  מסבירה 
רגיל  חובה  בגן  סייעת 
אותה  הביא  מה  באשדוד, 
והחיבוק  "החום  לתחום, 
בגיל  מילדים  מקבלת  שאת 
שיש.  ותמים  נפלא  הכי 
הזה  החיבוק  מספיק  לי 
לפעמים  הנשיקה,  בבוקר, 
גם המחמאה או ה'אני אוהב 

אותך'. זה ממלא".
בעבודה  הייחודי  "הדבר 
הקניית  הוא  הרך  הגיל  עם 
הבוגרים",  לחייהם  הבסיס 

בבאר שבע  עירוני  בגן  סייעת  אלון,  גילי  אומרת 
עם ניסיון של 20 שנה, "המשוב האנושי הזה הוא 
הבסיס שאיתו הם ימשיכו הלאה – לבית הספר, 

לצבא ולחיים בכלל". 
"יש היום סייעות שבוחרות בעבודה הזו בגלל 
בתשע  סייעת  מלצר,  גבי  מדגישה  הנוחות", 
השנים האחרונות ממ"א דרום השרון, "אבל עדיין 
זו  אידיאולוגיה.  בעקבות  שמגיעות  מעט  לא  יש 
עבודה שמי שלא אוהבת אותה ומי שלא רואה בה 
אידיאולוגיה, לעולם לא תצליח בה. אפשר להגיע 
למקצוע הזה בשביל הנוחות, אבל להיות סייעת 

רק בגלל החופשים? זה לא שווה כלום".
שנה,  בתחילת  ילדים  קבוצת  לוקחות  "אנחנו 
ההתקדמות  את  מקרוב  ורואות  איתם  עובדות 

שש  רז,  אורנית  מוסיפה  השנה",  סוף  עד  שלהם 
אביב,  תל  של  העירונית  החינוך  במערכת  שנים 
"זה השכר האמיתי שלנו. אנחנו מקבלות הוקרה 
וזה  אחרות,  ומסייעות  מההורים  הסובבים,  מכל 

סיפוק עצום".

אז היכן הבעיה?

ומעניקות  מנגישות  אמנם  "אנחנו  אלון: 
לסייעות  חסרה  אבל  לחיים,  הכלים  את  לילדים 

בהליך  לקבל  חייבות  שאנחנו  מקצועית  הכשרה 
לימודי, מעבר לתעודת מחנכות ומסייעות. אנחנו 
משפיעות על הילדים כאזרחים לעתיד לכל דבר, 
כל  עוול.  להם  נעשה  בדרך  במשהו  נטעה  ואם 
המחקרים מבוססים על זה שמה שילד מקבל בגיל 
החיים.  להמשך  קריטי  בסיס  הוא  שלוש-ארבע 
לשמחתי, ההסתדרות מובילה רפורמה בכיוון הזה 

ומעודדת יציאה ללימודים". 
ומינהל  סוציולוגיה  אלון  לומדת  אלה  בימים 
ציבורי, שנה שלישית. מלצר למדה הוראה מתקנת 
תואר  לומדת  וכיום  א'-ב'  וכיתות  ילדים  לגני 
ורז  הפתוחה.  והאוניברסיטה  ברל  בבית  ראשון 
הגיעה לתחום אחרי כמה שנים של טיפול בילדים 
בחינוך",  תואר  לי  אין  "אמנם  הפרטי.  במגזר 

אומרת רז, "אבל אני מחנכת לכל דבר".
עם  אבל  קודש,  עבודת  שזו  "אומרים  אלון: 
שלא  ומי  למכולת  הולכים  לא  קודש  עבודת 
זה  שממכר  מה  במערכת.  תישאר  לא  לזה  בנויה 
לנקות  הולכת  הייתי  הילדים,  לא  אם   – הילדים 
הם  הילדים  אבל  גמור.  בסדר  ומרוויחה  בתים 
שנותנים את הדרייב הזה להתעורר בבוקר וללכת 

לעבודה".
לי  סיפר  הילדים  של  האבות  "אחד  תורג'מן: 

ושהילד  הגן  ליד  עברו  הם  שבת  שביום  פעם, 
זה  בשבילי  לרותי'.  מתגעגע  'אני  ואמר  התלהב 
הכל, אין יותר מזה. היו לי בגן ילדים שהיום הם 
חיילים ועדיין באים להגיד שלום, אומרים לי 'אני 

בחיים לא אשכח אותך'".
שאמא  ילדה  שלי  לגן  נכנסה  "השנה  אלון: 
שלה היתה אצלי בגן. הילדים הם באמת האוויר 
יותר  עסוקים  ההורים  היום  לצערי,  לנשימה. 
בעשייה, בקריירה, בעבודה; ככה שהרבה פעמים 
הוא  בבוקר  מקבלים  שהילדים  הראשון  החיבוק 
הילדים  עם  לבד  נמצאות  אנחנו  שלנו.  החיבוק 

לפחות עד שמונה, כשהגננת מגיעה".
נכון  הוא  היום  ההורים  עם  "העניין  תורג'מן: 
ורואים את זה על הילדים – הרבה מהם מגיעים 

"רואים שההסתדרות מכירה 
בחשיבות הסקטור שלנו"

על רקע מחאת הסייעות בגני הילדים ודרישתן להוסיף סייעת שנייה, הפגשנו ארבע 
סייעות מרחבי הארץ לשיחה: על המצב, על המקצוע, על אידיאולוגיה ועל הילדים 

וההורים של היום. וכן, יש סיבות לאופטימיות 

מימין לשמאל: אורנית רז, רותי 
לוי, ארנון בר דוד, גילי אלון, גבי 

מלצר ורותי תורג'מן

תהליך קליטת סייעות והכשרתן בעיריית תל אביב-יפו כולל מספר שלבים:
1. ראשית, על המועמדות להציג מינימום של 12 שנות לימוד. �
2. המועמדות מוזמנות לכנס ובו הן צופות במצגת על העיר ועל מערכת הגנים שלה.  �
3. המועמדות מתחלקות לקבוצות עבודה ובכל אחת מהן נוכחת יועצת חינוכית ורכזת גני ילדים. בקבוצה נערכת  �

סימולציה המדמה עבודת צוות והתמודדות עם בעיות של ילדים וכן של הורים.
4. לקבוצות מתווסף צוות מתצפת, שמעביר את חוות דעתו המקצועית. �
5. המועמדות שנמצאות מתאימות עוברות הכשרה במשך שלושה ימים, הכוללת את הנושאים הבאים: בטיחות  �

וביטחון, תפקיד הסייעת, קוד לבוש, עבודת צוות בגן ועוד.

לשמחתי, סייעות שבוחרות במקצוע עושות זאת באהבה רבה ומתוך עוצמות של נתינה ללא גבולות. החיוך והחיבוק 
שמעניקה הסייעת מדי בוקר נותן כוח רב, הן לילדים והן לה עצמה, להמשיך בתפקידה ובעבודתה החשובה ולתת 

מעצמה עוד ועוד. 
לאחר 15 שנות שירות בתפקיד, אני מרגישה בכל יום מחדש כאילו זה יומי הראשון. אני מחוברת לילדים ונהנית מכל 

רגע בגן ובתפקידי כיו"ר הוועד, וחשה שליחות בהעברת מסר זה לכל הסייעות. עלו והצליחו!

הכותבת היא יו"ר ועד הסייעות בעיריית תל אביב-יפו �

רוצב להיות סייעת?
עפרה מימוני על תהליך הקליטה ועל 15 שנות נתינה ללא גבולות

מגזין מגזין+ +
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לכל  חינוך  אשת  להיות  במקום  היום,  חיתולים. 
מוצאת  ואני  לאחור  שנה   20 אותי  מחזירים  דבר 
מחליפה,  בשירותים,  ילדים  עם  שעות  עצמי  את 
מנקה. אני לא אתן לילד להתלונן ולבכות ששורף 

לו רק כי לא החליפו לו חיתול". 
אחורה.  אותנו  החזיר  טרכטנברג  "דוח  אלון: 
פדגוגיות  סייעות  של  לדרגה  קודמו  הסייעות 
והתחיל תהליך מאוד חיובי. אבל ועדת טרכטנברג 
לא ירדה מספיק לשטח והדור התבסס על מחקרים 
שצריך  קביעה  ממנו  יצאה  המציאות.  על  ולא 

להוסיף סייעת ועל זה אנחנו נאבקות".

השינוי התפיסתי הזה יוביל למציאות 
חדשה?

על  רק  לסמוך  נוכל  הזה  "בעניין  מלצר: 
ואת  אותנו  לייצג  שיכולה  היחידה  ההסתדרות, 

המטרות שלנו". 
אלון: "לצערנו, משרד החינוך מעביר את הכסף 
המקומית,  לרשות  שלנו  למשכורות  שמיועד 
קופון.  גוזרת  שהיא  לפני  לא  לנו  משלמת  והיא 
להיכנס  שנועדה  ברפורמה  התחילה  ההסתדרות 

לשורש העניין כדי לתקן את העיוות הזה".

מה הייתן רוצות שההסתדרות תעשה?

תעודה,  מחייבת  הסייעות  של  "ההכשרה  רז: 
שהיא ההכרה בהגדרת התפקיד שלנו". 

ההסכם  את  לפתוח  יש  "לדעתי  תורג'מן: 
אותו  להתאים  היטב,  אותו  ולבדוק  הקיבוצי 
הזה  ההסכם  ואילו  ב-2015  כבר  אנחנו  לימינו. 
נחתם לפני עשרות שנים. בואו נתעורר ונתקדם". 

מלצר: "אצלנו מחייבים כל סייעת חדשה לצאת 
תוך כדי העבודה ללימודים בבית ברל. סייעת היא 

דמות פדגוגית והיא צריכה הגדרת תפקיד שעמה 
יבוא השינוי, כולל שיפור בתנאי השכר".

וההסתדרות  מורכב  מאוד  נושא  "זה  אלון: 
מבורך.  עניין  בהחלט  זה  בחינוך,  משקיעה 
מה  לברר  התחלנו  העובדים  לוועד  כשנכנסתי 
לא  שאנחנו  וגילינו  מקבלים  אחרים  ועדים 
מקבלות הקצאת שתייה. כלומר, עובדים בוועדים 
אחרים מקבלים תה וקפה, ואנחנו צריכות להביא 
שבהן  הפסקות  לנו  שאין  אפילו  מהבית;  איתנו 
בשלב  שצריך.  כמו  ולשתות  לרגע  לשבת  נוכל 
הזה הוועד שלי מאוד נרתם לעניין; פנינו להנהלה 
עובד  השבוע,  בדיוק  והנה,  נלחמנו  ולהסתדרות, 
זה  שלו.  ההקצאה  את  קיבל  שבע  בבאר  חינוך 
נושא  כי  כנראה  עכשיו,  עד  היה  שלא  משהו 
אלא  היום  סדר  במרכז  היה  לא  פעם  אף  החינוך 

רחוק מהעין ומהלב".
תורג'מן: "הנה עוד דוגמה. אנחנו לא מקבלות 
על  נוסעות  אנחנו  היום  כל  והרי  נסיעה,  החזרי 
הורים  לאספות  ובחזרה,  לגן  מהבית   – חשבוננו 
פתוח,  יום  לאירועי  הצהריים,  אחר  ולמסיבות 
ואפילו לוקחות ילד שנפצע חלילה וזקוק לטיפול 
וזה  חולים.  לבית  או  למרפאה  שלנו  האוטו  עם 
מהסייעות  שחלקן  הבייביסיטר  את  להזכיר  בלי 
על  שישמרו  כדי  הביתה  אליהן  להזמין  צריכות 
הילדים שלהן, בשעה שהן באירוע של הגן, ככה 

שההפסד הוא כפול".
מלצר: "אני מצפה מההסתדרות לדאוג לסייעות 
בארגז  כלים  בעוד  להצטייד  יוכלו  שהן  כך 
התנאים  את  להתאים  יש  שנית,  שלהן.  המקצועי 
לשמחתי,  הזה.  במקצוע  שיש  לשחיקה  שלנו 
הגענו למצב שבו רוב הסייעות הן בחורות ונשים 
חינוך.  כנשות  לתחום  שבאות  אינטליגנטיות 

אנחנו עובדות בצמוד לגננות ומקבלות הכרה רק 
מהמעסיקה  כללי,  באופן  ומההורים.  מהילדים 
הישירה שלנו – כלומר, העירייה – אנחנו מקבלים 
פחות הערכה. יש להכיר בנו כנשות מקצוע - לא 
אקדמאיות, לא מנהלות אבל עם מעמד ראוי. נכון 
שאין לנו את האחריות שיש לגננת, אבל השחיקה 

קיימת".
לגן  להגיע  נאלצות  סייעות  "לפעמים  תורג'מן: 
מחליפה,  לה  שישלחו  מבקשות  הגננות  חולות. 
עם  או  חום  עם  בגן  נשארת  את  הטוב  ובמקרה 
הקאות עד שהיא מגיעה במקרה הרע, את נשארת 
אבל  וסובלת,  מכופפת  הזמן  רוב  היום,  סוף  עד 

למרות הכל – מתמודדת ועובדת". 

ורוב  שכולכן  לעובדה  ומעבר  לסיום, 
אותה  עם  לעבודה  מגיעות  הסייעות 
נקודה  תנו  ולעשייה,  לילדים  אהבה 

אופטימית אחת.

שתנאי  שלם,  בלב  להגיד  יכולה  "אני  רז: 
ההעסקה שלנו לא פוגעים באיכות ובמקצועיות. 
הסייעות הן שותפות מלאות לחינוך של הילדים".
מלצר: "זה עניין של מודעות, בסופו של דבר. 
אנחנו  מה  ולדעת  אותנו  להכיר  צריכים  אנשים 
נהיה  שלא  כדי  אפשרית,  במה  כל  מעל  עושות, 

שקופות".
אלון: "זה שאנחנו הולכות בדרך משותפת עם 
ההסתדרות, מבחינתי זה מקור לאופטימיות. רואים 
הסקטור  בחשיבות  ומכירה  רואה  שההסתדרות 
שלנו, וכולנו רוצים ורוצות ללמוד מטעויות העבר 
המקומיות.  ברשויות  והעובדים  העובדות  למען 

אני בטוחה שהפעם לא נישאר בחוץ".

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

דמי ניהול לשנת 2013

1.5

1

0.5

0

1.03% 1.06% 1.23%1.01%1.00%0.93%0.91%0.89%0.87%

0.48%

מגדל

השתלמות

איפקס יהבית

השתלמות

מנורה

מבטחים

פסגות שיא

השתלמות

כלל

השתלמות

ילין

לפידות

דש

השתלמות

הראל

גלעד
מינהל

מקור הנתונים המוצגים: אתר גמל נט, משרד האוצר

מימין לשמאל: מלצר, אלון, לוי, 
רז ותורג'מן

מגזין +



11 | www.hmaof.org.il | 2015 מעו"ף + פלוס | שבט תשע"ה | פברואר 10www.hmaof.org.il | 2015 מעו"ף + פלוס | שבט תשע"ה | פברואר |

 "העולם מריע למעשים 
ולא למחשבות"

 "רוב האנשים נכנסים למקום עבודה אחרי 
צבא ולימודים ומאותו רגע פשוט מפחדים 
להתפטר ולעזוב. למה? כי זה נוח, כי יש תנאים, 
אינם  האנשים  שרוב  היא,  הבעיה  פנסיה.  יש  כי 
ללא  בבוקר  ומתעוררים  מעבודתם  מאושרים 
אותי,  אם אתה שואל  לעבודה.  ללכת  מוטיבציה 
שיקום,  מוטב  עבודתו  במקום  מאושר  אינו  מי 
יעזוב ויתקדם הלאה. אסור להיתקע, בטח כשאינך 
מאושר. לא הכל זה כסף, צריך ליהנות מהעשייה 

אחרת שום דבר אינו שווה".
הניסיון האישי של רותי לוי בשלושת העשורים 
היא  מה  על  יודעת  שהיא  מוכיח  האחרונים 
מורה  היתה  כבר  היא  שלה  ברזומה  מדברת. 
כמורה  שימשה  מיוחד,  חינוך  בכיתת  ספר  בבית 
עוד  זאת  כל  אמבולנס,  כנהגת  ועבדה  לנהיגה 
לפני שהחליטה, בגיל 40, להירשם ללימודי תואר 

במשפטים ועם סיומם לפתוח משרד עורכי דין.
"טרם ההחלטה שקיבלתי עשיתי קורס מנהיגות 
"וזה הניע אותי  פוליטית לנשים", היא מסבירה, 
בכלים  להצטייד  שאוכל  כדי  משפטים,  ללמוד 
דברים.  ולעשות  ליזום  ובאמצעותם  המתאימים 
לעשות  הכוח  את  לך  אין  הידע,  את  לך  אין  אם 

והעולם הרי מריע למעשים ולא למחשבות".
שנצברו  הכלים  ועם  האחרון,  בדצמבר 
המעו"ף  בהסתדרות  חפיפה  לוי  החלה  בארגזה, 
החדשה  החטיבה  שטרן.  שלמה  של  כמחליפתו 
על  השאר,  בין  אחראית,  עומדת  היא  שבראשה 
הבית  ואבות  המזכירות  הילדים,  בגני  הסייעות 
ועוד.  המיוחד  בחינוך  המטפלות  הספר,  בבתי 
למדתי  בתפקיד  שלי  הראשונים  "בשבועות 
שאני  קורה  פעמים  "הרבה  מספרת,  היא  המון", 
בחטיבה.  לעשות  רוצה  אני  מה  וחושבת  יושבת 
יש  ולמזלי  עבודה  הרבה  יש 
מיו"ר  מאוד  חזקה  תמיכה  לי 
בר  ארנון  המעו"ף  הסתדרות 
מסייע  מייעץ,  שמוביל,  דוד 

ומחזק את החטיבה".

"כוח לעשות ולשנות"

בשוק  דרכה  ראשית  את 
 ,53  - לוי  עשתה  העבודה 
בנות  לשתי  ואמא  נשואה 
כמורה   –  )25( ובן   )21  ,28(
בבית  המיוחד  החינוך  בכיתת 
זאב הסמוך  גבעת  ספר בישוב 
מסגרת  המהווה  לירושלים, 
עם  לילדים  מענה  שמספקת 

צרכים מיוחדים.
כשהיא  שנים,  כמה  כעבור 
פעוטה,  לתינוקת   24 בת  אמא 
דפדוף  כיוון.  לשנות  החליטה 
בעיתון  הדרושים  במודעות 
עבודה  לראיון  אותה  הביא 
כלי  ירושלמית שמכרה  בחנות 
עם  הראשונה  בשיחה  נשק. 
האחרון  לה  סיפר  החנות  בעל 
כי הוא גר די רחוק מירושלים 
מצליח  הוא  איך  תהתה  ולוי 
הקילומטראז'  את  לשרוד 
היומיומי. "אין לי שום בעיה", 

ענה לה, "אני נוסע על 180 קמ"ש בהלוך ובחזור".
"אני זוכרת שאמרתי לו שזה מאוד מסוכן ושחוץ 
על  שסביבו  הנהגים  כל  את  מסכן  הוא  מעצמו 
הכביש", נזכרת לוי, "וכל מה שהיה לו להגיד זה 
'זה בסדר, אני נהג נפלא'. כשיצאתי מהחנות שלו 
והגעתי הביתה אמרתי לבעלי – 'אני הולכת להיות 
מורה לנהיגה ולהראות לאנשים שנהג נפלא זה לא 

נהג שדוהר על 180 קמ"ש'".
כעבור זמן מה וכחלק ממהלך עסקי, החליטה לוי 
הירושלמית.  באוכלוסייה  מסוים  בפלח  להתמקד 
"בתחילת דרכי כמורה לנהיגה לימדתי גם גברים 
מסוים  בשלב  "אבל  אומרת,  היא  נשים",  וגם 

החלטתי ללמד רק נשים".
"לפני 20 שנה היה נדיר למצוא אישה שמשמשת 
של  הגדול  הצורך  למרות  זאת  לנהיגה,  כמורה 
אחוז   98" לוי,  מוסיפה  הירושלמיות",  הנשים 
ולמעשה  ודתיות  חרדיות  היו  שלימדתי  מהנשים 
זה  עניתי על צורך מסוים. לשמחתי הרבה, היום 
מורי  ועד  שיו"ר  כך  כדי  עד  שכיח  יותר  הרבה 

הנהיגה בירושלים היא אישה".

מה לקחת איתך מאותן שנים?

דבר  הוא  רכב  סבלנות.  והמון  חברות  "הרבה 
מאוד אינטימי, וכשיושבים בו יחד פעמיים-שלוש 
מתחילים  הסיפורים  פעם,  כל  דקות   45 בשבוע, 
המון  שמעתי  רבות,  נשים  הכרתי  החוצה.  לצאת 
עצות  המון  וקיבלתי  נתתי  וסודות,  סיפורים 
לתרבויות  נחשפתי  עבודתי  דרך  ועוצמות. 
 – פוגשת  הייתי  לא  אחרת  סיטואציה  שבשום 
חברות  דתיות,  חרדיות,  ערביות,  יהודיות,  נשים 
בכתות ובזרמים שונים. נחשפתי לעולמות שלמים 

ורכשתי תובנות רבות".

אז מי נוהג טוב יותר, נשים או גברים?

יותר.  טובות  נוהגות  שאנחנו  חושבת  "אני 
סטטיסטית זה נכון, תשאל את כל בעלי המוסכים. 
אך  פח,  בתאונות  יותר  נכון שנשים מעורבות  זה 
מעורבות פחות בתאונות עם פגיעות בנפש. בכל 

מקרה, עדיף לפרנס פחחים ולא רופאים".
לוי  של  הקריירה  מסלול  את  ששינה  האירוע 
"שני  נהיגה.  לימדה  שבהם  בימים  התרחש 
חברים טובים שלי, מורים לנהיגה, נהרגו בתאונת 
לוי,  נזכרת  מילואים",  לשירות  בדרכם  דרכים 
"ובעקבות המקרה הזה החלטתי להתנדב במד"א 
על  לנהיגה  גם כמורה  ובהמשך  כנהגת אמבולנס 

 אחרי שניהלה קפה-תיאטרון, היתה מורה בחינוך המיוחד, לימדה נהיגה, 
 עבדה כנהגת אמבולנס ופתחה משרד עורכי דין, 

רותי לוי מצטרפת להסתדרות המעו"ף עם אג'נדה ברורה

אמבולנס".

שוב, לא מחזה שכיח במיוחד.

נהגות  את  לספור  אפשר  היה  ימים  "באותם 
האמבולנס על כף יד אחת וגם אז היה נשאר עודף. 
היום כבר יש הרבה. לדעתי יש בזה ערך מוסף – 
והכל  יותר חמלה,  ומפגינות  רגישות  יותר  אנחנו 
ביותר, כך  תוף הפגנת מקצועיות ברמה הגבוהה 

שיש לנו יתרון יחסי אך משמעותי".
ואז, בגיל 40, הגיע היום בו החליטה לוי שהגיע 
משפטים.  ללימודי  ונרשמה  נוסף  לשינוי  הזמן 
במקביל המשיכה בשורות מד"א, הפעם כשכירה 
להתפרנס  ממה  לי  שיהיה  "כדי  כמתנדבת,  ולא 
שהניע  "מה  מסבירה,  היא  הלימודים",  במהלך 
מנהיגות  בקורס  היה השתתפותי  ללימודים  אותי 
הבנתי  במהלכו  ויצו,  מטעם  לנשים  פוליטית 
שאני צריכה לעשות משהו משמעותי יותר ושכדי 

לעשות אותו אני חייבת ללמוד".
גם במסגרת הלימודים לא זנחה לוי את האג'נדה 
פעלה  מסוימת  תקופה  ובמשך  הפמיניסטית 
בשדולת הנשים וכשהשלימה את התואר, במהלכו 
פתחה  תעבורה,  לענייני  משפט  בבית  התמחתה 
עם שותף משרד עורכי דין בירושלים. לפני כשנה 
לתל  וירדו  מהבירה  ומשפחתה  לוי  נפרדו  וחצי 
אביב, שם פתחה משרד עורכי דין בבית אמריקה.

נהנית מהעבודה במשרד?

דיני  תחום  את  אוהבת  מאוד  אני  ולא.  "כן 
התעבורה, הליכי השיפוט מהירים יחסית והוגנים, 
מדובר  עסקתי,  בו  שגם  משפחה,  בדיני  אבל 
בהליך  לעסוק  פשוט  לא  ועצוב.  מכאיב  בתחום 
איתך  לוקח  תמיד  אתה  מתפרקת,  משפחה  שבו 

חלק מזה הביתה, וזה קשה".
ללוי  לדגדג  החל  אחר  משהו  הנקודה,  באותה 
העבודה  אותי  עניינה  "מאוד  האצבעות.  בקצות 
"ולשמחתי,  מסבירה,  היא  הציבורי",  במגזר 
כאן  בזמן.  בדיוק  המעו"ף  להסתדרות  הגעתי 
לעשות  הכוח  את  יש  ולי  רבה  עשייה  קיימת 

ולסייע".

"אישה תמיד תדאג לנשים. וכשרוב 
המגזר שלי מורכב מנשים, אני 
בכלל לא רואה צורך להתנצל"

"איך אני עוזרת להן?"

החפיפה  את  החלה  מאז  שחלפו  בשבועות 
רשמי  באופן  ונכנסה  המעו"ף  בהסתדרות 
מעט  לא  לקיים  לוי  הספיקה  כבר  לתפקידה, 
השונים  מהמגזרים  עובדים  ועדי  עם  פגישות 
והראש, היא אומרת, לא מפסיק לחשוב כיצד ניתן 

לשפר את מצבם של העובדות והעובדים.

כשמצוקת  בדיוק  לתפקיד  נכנסת 
הסייעות שוב עלתה לכותרות.

הגדול  בסקטור  שמדובר  לזכור  צריך  "נכון. 
מ-30  יותר  יש  המעו"ף,  בהסתדרות  ביותר 

שבעקבות  הספר  בבתי  ומזכירות  סייעות  אלף 
הרפורמות במשרד החינוך עובדות קשה ולמרות 
בשנים  ההסתדרות  של  המשמעותיים  ההישגים 
האחרונות אני רואה שבמקומות רבים ההסכמים 
שואלת  אני  איתן,  פגישות  אחרי  מיושמים".  לא 

את עצמי 'איך אני עוזרת להן?'".

ומה התשובה?

"אני עדיין לומדת את הנושא, ולשם כך אני תרה 
ולרוחבה, מבקשת להכיר את  את הארץ לאורכה 
האנשים שמאחורי תלושי המשכורת, לראות את 
תנאי העבודה ולהאזין לתלונות כמו גם לשבחים 
ומנסה לסייע ככל שניתן. צריך לדאוג שההסכמים 
על  ונוסף  בהתאם,  יתוגמלו  ושהעובדים  ייושמו 
כך חשוב ללמוד ולהשכיל. כך מצד אחד תשודרג 
יוקרת התפקיד ומצד שני המשכורת תעלה. בעניין 
הלימודים, אני מדברת מניסיוני האישי – הרווחתי 
עצרתי  זאת  ובכל  לנהיגה  מורה  כשהייתי  נפלא 
יש  כי   ,40 בגיל  משפטים  ללמוד  והלכתי  הכל 

דברים שהם מעבר לכסף".

עם  שלך  בפגישות  שומעת  את  מה 
הסייעות ברחבי הארץ?

השכר   – טענות  באותן  מדובר  יותר  או  "פחות 
מורכב  הנושא  מיושמים.  לא  וההסכמים  נמוך 
ואני מתכוונת לפתור אותו בכל הכוח. אני מקווה 
לעשות זאת כבר בשנה הקרובה בעזרת ההסתדרות 
נשים  העובדות.  של  בעזרתן  ובעיקר  והוועדים 
ושיש  שוות  שהן  לעצמן  מודעות  להיות  צריכות 
הפוטנציאל  את  לממש  יכולות  שהן  זכויות,  להן 
ולהתעצם,  להשכיל  ללימודים,  ולצאת  שלהן 
מעבודתן  ידיהן,  ממעשה  וליהנות  טוב  להרוויח 
זה  בית  עקרת  להיות  רוצה  מישהי  אם  ומעצמן. 
נפלא בעיני, כל עוד זה מה שהיא באמת בוחרת".

נראה שהעניין הפמיניסטי מאוד נוכח 
אצלך.

"כן, אם זה לא היה בוער בי לא הייתי פה, אבל 
אני מודה שרק בשיחה איתך שמתי לב לזה, שכן 
מדובר בחלק בלתי נפרד ממני. אני מאוד מאמינה 
בכוח שלנו כנשים, ביכולת שלנו להוביל מהלכים 
רואה  כמו שאני  התחומים.  בכל  אנשים  ולהנהיג 
תמיד  ואישה  לגברים  ידאג  תמיד  גבר  זה,  את 
תדאג לנשים. וכשרוב המגזר שלי מורכב מנשים, 
אני בכלל לא רואה צורך להתנצל; להפך, המגדר 
שלנו מופלה וצריך לעזור לו, הן באפליה מתקנת 
והן בחינוך – לא רק להטיף ולחנך אחרות, אלא 

גם לחנך את עצמי תוך כדי תנועה".

לי  מסייע  המעו"ף  הסתדרות  "יו"ר 
לי  המון, משמש אוזן קשבת ומעניק 
ובעיקר  רבים,  רעיונות  הרב  מניסיונו 

נותן לי חופש פעולה רב"

הופתעת ממצב הסייעות עם כניסתך 
לתפקיד?

מהעוצמות  וגם  שלהן  מהמצב  גם  "מאוד. 
להן.  לסייע  כדי  המעו"ף  מהסתדרות  שיוצאות 
נשים  של  בעיניהן  הברק  את  לראות  מספיק 
שאוהבות את המקצוע שלהן, כדי להבין שמדובר 
ובצדק  חשות,  הן  ביותר.  ומיוחד  מסור  בסקטור 
הן  שיש,  גדול  הכי  הדבר  את  עושות  שהן  רב, 
להן  דווקא  מכולן,  שלנו!  הילדים  את  מגדלות 
אנחנו צריכים לדאוג כדי שהן יקומו בבוקר ליום 

עבודה מספק ומרגש, ובשמחה".

הזכרת את הרצון העז של הסתדרות 
המעו"ף לעזור לסייעות.

"כן, ובעיקר של היו"ר ארנון בר דוד. הוא מסייע 
לי המון, משמש אוזן קשבת ומעניק לי מניסיונו 
הרב רעיונות רבים, ובעיקר נותן לי חופש פעולה 

רב".

"הסייעות מגדלות את הילדים 
שלנו! מכולן, דווקא להן אנחנו 
צריכים לדאוג כדי שהן יקומו 

בבוקר ליום עבודה מספק ומרגש, 
ובשמחה"

"נרתמתי כל כולי לעשייה"

לוי,  רותי  על  ידעתם  שלא  משהו  עוד  הנה 
שלה.  השני  התואר  את  אלה  בימים  שמסיימת 
נהיגה,  ושיעורי  אמבולנסים  על  שחלמה  לפני 
היא ובעלה הפעילו בירושלים פאב. "אהוד ואני 
בבית  בגרויות  כששיפרנו  הצבא  אחרי  הכרנו 
ברל", היא נזכרת, "ולפני שהתחתנו פתחנו מקום 
שנקרא פני ליין – קפה-תיאטרון עם תפריט חלבי 
שם  להופעה.  אחר  אמן  אירח  ערב  שמדי  וכשר, 

גם התחתנו".

המעבר  את  בבית  קיבלו  באמת  איך 
שלך מהמגזר הפרטי לציבורי?

"הבית מאוד מעורב במה שאני עושה. מבחינת 
כמו  עצמי,  על  אתגר שלקחתי  עוד  זה  הבן שלי, 
שלפני כמה שנים החלטתי להשתתף במסע מלכת 

המדבר בסין".

נהגת אמבולנס, מורה לנהיגה, מלכת 
המדבר. בהחלט לא משהו שגרתי.

אני  "כן, אבל כשאני עושה את הדברים האלה 
לא חושבת שהם לא קונבנציונליים, שהרי מדובר 
נרתמתי  בחלק אינטגרלי מהאישיות שלי. עכשיו 

כל כולי לעשייה בהסתדרות המעו"ף".

הכל  שבו  לפאב  תחזרי  בסוף  אולי 
התחיל.

עוד  לפנסיה  אצא  כשאני  אולי  באמת.  "אולי, 
כמה שנים יהיה לנו מקום קטן, עם כמה כיסאות 
הופעות,  חמה,  שתייה  מתוקות,  סופגניות  בר, 

וזהו. וכולכם תהיו מוזמנים".

מגזין מגזין+ +
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הסלולר, ההייטק, חברות הביטוח ובתי ההשקעות 
ואחרים. שוק העבודה השתנה והיום אני שומעת 
מעובדי חברות הביטוח והפיננסים שפתאום, מאז 
היה  אותם.  לספור  התחילו  עובדים,  ועד  שיש 
מישהו לא מזמן שאמר לי 'תראי מה זה, פתאום 
שלומנו,  מה  ושואלים  טוב'  'בוקר  לנו  אומרים 
לנו  מארגנים  העובדים,  אחרון  עד  אותנו  רואים 

פעילויות רווחה וכו'".
כל  המעו"ף,  הסתדרות  יו"ר  דוד,  בר  "ארנון 
נושא  הן  החדשות  שההתאגדויות  אומר  הזמן 
מוסיפה  סמינריוניות",  ולעבודות  למחקר  מרתק 
ודוחף  מניע  מה  לעומק  להבין  "כלומר,  גרגיר, 
זה  ואיך  הטריגר  מה  להתארגן,  חדשים  ועדים 
משפיע על ההנהלות. זה תהליך שמדהים לראות 

אותו קורה".

"פגשתי במעו"ף מדיניות של דלת 
פתוחה, קבלת פנים חמה ורצון טוב 

וכן ללוות ולסייע"

"תפקיד שאני מעצבת מאפס"

שהוקמה  חדשה  בחטיבה  ומדובר  היות 
בהסתדרות המעו"ף, בשלב זה רוב ועדי העובדים 
להסכמים  בדרך  ומתן  המשא  בשלבי  עדיין 
בפגישות  בקביעות  נוכחת  "אני  קיבוציים. 
ובדיונים האלה", מספרת גרגיר, "זה חשוב לי וזה 
גם אינטרס של הוועד שנלווה אותו במשא ומתן, 
כי כשאתה מאחורי הקלעים אתה יודע מה הוביל 

לסעיפים השונים בחוזה, מה ההיגיון מאחוריהם, 
מה היתה כוונת המשורר. זה סיפור שנוצר בימים 
מהכתיבה  חלק  להיות  וצריכה  רוצה  ואני  אלה, 

שלו".

ספרי על שיתוף הפעולה עם ארנון בר 
דוד ועמיתיך החדשים.

ראשי  עמיתי  עם  ארנון,  עם  הפעולה  "שיתוף 
החטיבות ועם כל גורם אחר במעו"ף הוא בהחלט 
לא עניין טריוויאלי. פגשתי כאן מדיניות של דלת 
ללוות  וכן  טוב  ורצון  חמה  פנים  קבלת  פתוחה, 
ולסייע. ארנון, ממה שהכרתי עד עכשיו, הוא אדם 
חופש  המון  שתחתיו  לדרגים  שנותן  דופן  יוצא 
ומעביר  דעת  שיקול  הפעלת  מעודד  ועצמאות, 
סמכויות ואחריות. מפה והלאה, אני מובילה את 
בר  ארנון  עם  מלא  בתיאום  השונים,  התהליכים 
דוד. חשוב לזכור שנכנסתי למשבצת חדשה שלא 
היתה קיימת עד היום, אין לי חפיפה וזה תפקיד 
רואה  שאני  כפי  מאפס,  עכשיו  מעצבת  שאני 

לנכון".

אילו יעדים סימנת לעצמך?

הבסיס  את  ללמוד  המקצועי,  בפן  "ראשית, 
להבין  חייבת  אני  הזו.  העבודה  של  והיסודות 
החיבורים  את  לעשות  שאוכל  כדי  החומר  את 
שיראו  כך  החטיבה  את  להחזיק  שנית,  הנכונים. 
בי מקור סמכות שיודע לתת מענה ותשובות בכל 
סיטואציה. אני רוצה שיראו שהסתדרות המעו"ף 
עובדים  ועדי  אותם  של  והאמא  האבא  היא 

שנמצאים בתחילת דרכם".
"בסופו של דבר, אתה צריך להוביל דרך ולדעת 
מדגישה  כולם",  עם  מלא  בסנכרון  עובד  שאתה 

ולוודא  ומתן  המשא  את  לקדם  "חשוב  גרגיר, 
והוגנים מבלי למשוך  טובים  שנחתמים הסכמים 

אותם שנים על גבי שנים".

שעשית  השינוי  את  בבית  קיבלו  איך 
בקריירה?

את  היטב  מרגישים  שלי  הילדים  "לשמחתי, 
בעולם  עבדתי  שבה  לתקופה  בניגוד  השינוי. 
ולא  בבית,  אני   – בבית  כשאני  היום  הביטוח, 
מוטרדת מעבודה באותו אופן שהייתי בעבר. גם 
הבוקר  רק  אותי,  מלהיב  שזה  להעיד  יכול  בעלי 
הוא  בטלפון,  דיברנו  הדרך  וכל  לעבודה  נסעתי 
הביתה  חוזרת  וכשאני  והתעניין,  שאלות  שאל 
להתעלם  קשה  שלי  העבודה  יום  על  לו  ומספרת 

מזה שאני נהנית ומתרגשת".

של  וממרחק  לאחור  במבט  כלומר, 
חצי שנה, איך את רואה את ההחלטות 

שקיבלת?

"זה בהחלט הדבר הכי טוב שעשיתי. היו בדרך 
צריך  בנאדם  אבל  ושיקולים;  טלטלות  הרבה 
טוב  מה  מבחוץ  ולבדוק  פאוזה  לעשות  לפעמים 
בשבילו, ולא תוך כדי שהוא נמצא במקום ה'נוח' 
כדי  ותוך  עבודה  מחפשת  הייתי  אם  וה'מוכר'. 
נשארת  הייתי  בביטוח,  לעבוד  ממשיכה  הייתי 
נהדרים,  תנאים  עם  בכיר,  בתפקיד  אמנם  שם. 
לי בסדר,  היה  ובסך הכל  מיליונים  תקציבים של 
כי אני אוהבת את העולם הזה. אבל רציתי שינוי, 
אני  היום  הלאה.  והמשכתי  לי  שהספיק  הרגשתי 
כאן בעיקר למען אחרים, אבל גם בשביל עצמי. זו 

המהות האמיתית של ההסתדרות ושל המעו"ף".

בגיל  האחרון.  בקיץ  הגיעה  המפנה  נקודת   
43 - עם בעל, ארבעה ילדים - בני שנתיים, 
בעולם  מוצלחת  וקריירה   - ו-13  עשר  שש, 
הביטוח, מירי גרגיר עצרה הכל ולקחה פסק זמן, 
חזרתי מהר  הלידה  "אחרי  לתכנן מסלול מחדש. 
מאוד לעבודה", היא נזכרת, "הייתי חברת הנהלה 
בפן  הגדולות  הביטוח  מסוכנויות  באחת 
תקציבים  עובדים,  הרבה  ניהלתי  האלמנטרי, 
עבודה.  תוכניות  בהכנת  שותפה  והייתי  אדירים 
הרגשתי מאוד בטוחה אבל אחרי תקופה ארוכה 
רוצה  שאני  הרגשתי  שנה  כ-18  של  ותובענית 

להיות קצת יותר בבית".

החלטה לא פשוטה.

"מאוד לא פשוטה, אבל הייתי אמיצה. התנאים 
שבהן  בחברות  ובטח  הביטוח,  בעולם  לי  שהיו 
מהר  כך  כל  עוזב  שאתה  כאלה  לא  הם  עבדתי, 
הרבה  פה  דרוש  ביד.  אחר  משהו  לך  שיש  ובלי 
אומץ. אני אמא לארבעה ילדים, בדיוק שנה לפני 
לפסק  הזמן  שזה  הרגשתי  אבל  דירה;  עברנו  כן 
זמן, ולקחתי אותו. זו היתה הפעם הראשונה שזה 
הפסקה  רציתי  שמחתי,  מאוד   .43 בגיל  לי,  קרה 
הייתי  ויתרתי.  הצעות,  המון  שקיבלתי  ולמרות 
הביטוח  בעולם  עבודה  מראיונות  הביתה  חוזרת 
הבנתי  אז  כבר  רוצה'.  לא  'אני  לבעלי,  ואומרת 

שאני מחפשת שינוי".

איך אדם שמונע על ידי עשייה ממלא 
את היום שלו בסיטואציה כזו?

שקשורים  בתחומים  להשתלב  רציתי  "מאוד 
בתרומה לחברה. התחלתי להתנדב בעמותת לתת, 
שבה  על"ם,  ובעמותת  לנזקקים  אוכל  בחלוקת 
אני ממשיכה להתנדב גם היום, יום אחד בשבוע 
בסיכון  נערות  עם  ועובדת  שעות,  חמש  במשך 

שנמצאות על רצף הזנות".
לסרב  יכלה  לא  שגרגיר  ההצעה  הגיעה  ואז 
ולעמוד  המעו"ף  להסתדרות  להצטרף  לה: 
יאוגדו עובדי חברות  בראש חטיבה חדשה שבה 
בדיוק  היה  זה  "עבורי  ההשקעות.  ובתי  הביטוח 
"אבל  משחזרת,  היא  חיפשתי",  שאותו  השינוי 
בפן המקצועי העבודה היא מזווית אחרת לגמרי 
– הסכמי עבודה, ועדי עובדים, ניהול משא ומתן 
וכו'. מדובר בסקטור שרק בשנה וחצי האחרונות 
חלה בו התעוררות בנושא של התאגדויות קבוצות 

עובדים, והתפקיד נראה לי מרתק ומלא אתגרים".

"היום אני כאן בעיקר למען אחרים, 
אבל גם בשביל עצמי. זאת המהות 

האמיתית של ההסתדרות ושל 
המעו"ף"

"מאמינה בשלום ולא במלחמות"

שמאמין  "אדם  שהיא  עצמה  על  מעידה  גרגיר 
היא  שני",  "מצד  במלחמות".  ולא  בשלום 
כמנהלת,  במיוחד  האמנתי,  "תמיד  מדגישה, 
וקבל  זכויותיהם  על  לעמוד  צריכים  שעובדים 
את מה שמגיע להם. לי מאז ומתמיד היה חשוב 
שהעובדים שלי לא יקופחו ולא ייפגעו. כשעזבתי 
מכתב  קיבלתי  שלי  הקודם  העבודה  מקום  את 
כתבו  הם  מה  לראות  מדהים  מהעובדים,  פרידה 
ידעתי  ותמיד  שנים  במשך  איתם  עבדתי  שם. 

שלארגון אין זכות קיום בלי העובדים".

שההצטרפות  נשמע  ככה,  אם 
להסתדרות המעו"ף היה טבעי בשבילך.

ושליחות  אידיאולוגיה  המון  יש  "בהסתדרות 
חטיבת  את  להקים  כדי  הגעתי  למעו"ף  אמיתית. 
והגדול  היחסי  היתרון  ההשקעות.  ובתי  הביטוח 
שמולן  החברות  את  מכירה  שאני  הוא  שלי 
המנכ"לים  מי  הבעלים,  מי   – כיום  עובדת  אני 
הבכירים,  התפקידים  ובעלי  והסמנכ"לים 
הנורמות  מהן  מהן,  אחת  בכל  יש  קשיים  אילו 
המקובלות. נראה לי שזה ארגז כלים נהדר, לא?".
תגיעי  עכשיו  הנהלה,  חברת  היית  היום  עד 

לפגישות עבודה ותייצגי את הצד של העובדים.
"נכון. מאז כניסתי לתפקיד כבר קיימתי לא מעט 
פגישות. למשל, לא מזמן הגעתי לפגישה בפניקס, 
ההנהלה  וחברי  שנתיים,  בה  שעבדתי  חברה 
פה?  את  מי  'מטעם  כמובן,  בצחוק  אותי,  שאלו 

ההנהלה? העובדים?'".

ואיך זה מרגיש?

"מבחינתי, אין בכלל ספק – אני מייצגת את ועד 
בעלי  עם  שלי  הטובים  היחסים  אבל  העובדים. 
שאני  אנשים  הביטוח,  מעולם  בכירים  תפקידים 

את  ולהבין  לראות  לי  מאפשרים  היטב,  מכירה 
השלם ואת כל התמונה. בסופו של דבר, הקשרים 
עוסקים  הרי  אנחנו  חשובים,  מאוד  הם  האישיים 

בחיבור וביחסים בין אנשים".

איתם  נפגשת  שאני  והסמנכ"לים  "המנכ"לים 
שלי",  הקודמים  מהתפקידים  אותי  מכירים 
מוסיפה גרגיר, "אבל לא זוכרים אותי כאחת שכל 
הזמן באה לריב ולהילחם, וזה מצוין. הם מרגישים 
בנוח איתי, יודעים שאני לא אבוא עם מגפון אלא 
לחיות  שצריך  ומההבנה  שלום  של  ממקום  באה 
ביחד, כמובן תוך שמירה על האינטרסים של ועדי 
נצטרך להכריז על  העובדים, בלי להתבלבל. אם 

סכסוך או להשבית, אני אדע לעשות את זה".

 "לא הגיוני שאדם שעבד באותו 
מקום במשך 20-15 שנה יאבד 

את עבודתו רק בגלל שההנהלה 
התחלפה. העובדים הם אלה 

שיוצרים את ה-DNA של הארגון"

הגעת מארגונים וחברות שמתעסקות 
בהם  משתלבים  איך  כסף.  עם  המון 

האנשים, העובדים?

"זה נכון, והרבה פעמים האנשים הולכים לאיבוד. 
מתחלפים  וסמנכ"לים  מנכ"לים  העסקי  בעולם 
לעתים קרובות וכל מנהל בכיר חדש מביא איתו 
שלו.  הניהולית  השדרה  את  שלו,  האנשים  את 
רווחים,  להגדיל  הוצאות,  לצמצם  רוצה  כל אחד 
גורם  זה  העובדים.  חשבון  על  קורה  זה  ולרוב 
לביטחון של העובד להתערער. לא הגיוני שאדם 
20-15 שנה יאבד את  שעבד באותו מקום במשך 
העובדים  בגלל שההנהלה התחלפה.  רק  עבודתו 

הם אלה שיוצרים את ה-DNA של הארגון".

להתאגדויות  הסיבות  אחת  וזו 
החדשות?

ומגזרים  יש תעשיות  הסיבות.  אכן אחת  "נכון, 
את  הבינו  האחרונות  בשנה-שנתיים  שרק 
בשוק  למשל  כמו  ועד,  שבהקמת  היתרונות 

"אני רוצה שהוועדים החדשים 
יראו שההסתדרות היא האבא 

והאמא שלהם"
 לפני חצי שנה עזבה מירי גרגיר משרה בכירה בעולם הביטוח וחיפשה את האתגר הבא. 
היום היא עומדת בראש חטיבת הביטוח והפיננסים החדשה של המעו"ף, ונהנית מכל רגע 
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"מודה לאלוהים שנתן לי את הזכות לעזור 
לאנשים עשוקים"

אחרי יותר משני עשורים בחטיבת הרשויות המקומיות, שלמה שטרן נפרד מהסתדרות המעו"ף

מגזין +

 אם תשאלו את שלמה שטרן מה התוכניות 
תהיה  זו  לגמלאות,  היציאה  עם  שלו 
שהצטרף  מאז  חלפו  וחצי  שנים   21 התשובה. 
לחטיבת הרשויות המקומיות בהסתדרות המעו"ף, 

קדנציה ארוכה ועשירה שהסתיימה בסוף ינואר.

מה זאת אומרת, לכתוב?

כמה  כתיבת  בתהליך  הזו  בתקופה  מצוי  "אני 
כולן  שכתבתי,  בדיחות  ספר  למשל,  ספרים. 

מסופרות בחרוזים".
לא  עדיין  ספר,  שלידו  מהמגירה  שולף  הוא 
הכותרת  מתנוססת  ועליו  הסופית,  בגרסתו 
מציין,  הוא  בדיחות",   365 כאן  "יש  "בדיחרוז". 
שלי,  ישן  תחביב  זה  בשנה.  יום  לכל  "אחת 

לכתוב".

מה עוד אתה כותב, חוץ מהבדיחות?

"יש הרבה חומרים שכתבתי שקשורים בנושאי 
דת או במורשת היהודית. למשל, סיפורים ופרטים 
על אבות האומה, על חגי ישראל ועל המאפיינים 
שלהם; הכל כתוב בחרוזים, הכל צמוד למקורות, 
למדרשים, לתורה ולתלמוד, ומיועד בעיקר לבני 

נוער".

הספרים האלה ייראו בקרוב אור?

"זו המטרה. הם עדיין לא הושלמו והופצו, אבל 
עכשיו בפנסיה יהיה לי זמן להשלים את זה. בכל 
ואולי  לאור  אותם  להוציא  היא  השאיפה  מקרה, 
להצליח לשלב אותם במגזרים מסוימים במערכת 

החינוך, בהחלט".

בעבודה  נוכח  היה  ההומור  כמה  עד 
היומיומית שלך?

"הרבה מאוד. רק עכשיו היתה לי ישיבה עם ועד 
סיפרתי  הפגישה  ובמהלך  הארץ,  מדרום  עובדים 
להם אולי חמש או שש בדיחות תוך כדי השיחה. 
זה שובר את הקרח ויוצר אווירה נעימה, אבל זה 
בעיקר נובע מצורך שלי יש; זה נותן תחושה טובה 
כשכולם צוחקים יחד ולפעמים זה משחרר חסמים 

ומאפשר להתקדם בדיון".

שבו  מסוים  אחד  מקרה  זוכר 
השתמשת בהומור ככלי עבודה?

מעביר  גם  אני  כאלה.  מקרים  מעט  לא  "יש 
הרצאות, בעיקר בנושא של תלושי שכר – מסביר 
לאנשים כיצד לקרוא ולהבין אותם, מלמד אותם 
לשאול את השאלות הנכונות. מעין מורה נבוכים 
רואה  כשאני  האלה,  בהרצאות  שכר.  לתלושי 
הבדיחות  להירדם,  ועומדים  מנקרים  שאנשים 

מאוד עוזרות לי להעיר אותם". 

טוב, עכשיו אתה חייב לשלוף בדיחה.

לנכדים  בייביסיטר  להיות  התבקש  אחד  "סבא 

שלו. הוא נהנה, השתולל ושיחק איתם, עד שבסוף 
והמשיך  על הספה,  נשכב  והוא  אותו  הם התישו 
ניגש  להשגיח עליהם בעין תורנית. אחד הנכדים 
אליו ושאל אותו, 'סבא, למה אתה פוקח רק עין 
אותו  שאל  לדעת?',  לך  חשוב  'למה  אחת?'. 
הסבא, והנכד השיב, 'כי אמא אמרה לנו שכשסבא 
מאוד  נהיה  אנחנו  שלו,  העיניים  שתי  את  יעצום 

עשירים'".

 "בעבודה מול הסתדרות המעו"ף 
והיו"ר ארנון בר דוד, אני בהחלט 
יכול לומר שהיה לי חופש פעולה 

מלא. אף אחד לא התערב לי 
בעבודה ואני מניח שאם עד היום 
לא העירו לי, כנראה עבדתי טוב"

"עבדתי קשה וראיתי הצלחה"

בספטמבר  שטרן  הגיע  המעו"ף  להסתדרות 
1993. עד אז שימש כמורה ליהדות, ללשון עברית 
ספר.  בית  וכמנהל  ישראל,  עם  של  ולהיסטוריה 
את  "עזבתי  נזכר,  הוא  באקראי",  לפה  "הגעתי 
ההוראה והתברר לי שיש משרה פנויה, התמודדתי 

עליה והצלחתי להתקבל".
המשימה הברורה שניצבה אז לנגד עיניו וליוותה 
היתה,  שעבר  החודש  בסוף  פרישתו  עד  אותו 
לנסות  והחלש,  העשוק  לעובד  "לסייע  לדבריו, 
מתנכלים  שלפעמים  גורמים  מול  להם  לעזור 

להם".
עם הייעוד הזה טיפס שטרן עד תפקידו האחרון 
בחטיבת הרשויות המקומיות, בו היה אחראי על 
תחום עובדי המינהלה במערכת החינוך – סייעות 
עובדי  בית,  אבות  ספר,  בבתי  מזכירות  בגנים, 
על  וגם  ומטפלות,  ספרניות  המשלים,  החינוך 

עובדי המועצות הדתיות.

מה זה מבחינתך "עובד עשוק"?

"עובד עשוק הוא עובד שנופל קורבן לפוליטיקה 
לדבר  אוהב  לא  אני  עבודתו.  במקום  או  בארגון 
קיימת;  עובדה  זו  שלנו  במציאות  אבל  זה,  על 
בראש  העומדים  אלו  עם  קו  מיישר  שלא  עובד 
הפירמידה, או מי שלא מתחבר לקליקה 'הנכונה' 
- לא יקודם ולא יקבל את מה שמגיע לו, וכל הזמן 
ושמדי פעם  אותו החוצה  ירגיש שמנסים לדחוק 

יורדים לחייו". 
"לי בעיקר יצא לטפל בעובדים שלא קיבלו את 
מה שהגיע להם לפי ההסכם הקיבוצי. הרבה מאוד 
פעמים לא שולם להם מה שהגיע להם, ובמקרים 
האלה העובד הקטן לא יודע כיצד להתמודד עם 
סמכות  צריך  והוא  שיניים  ובעלי  חזקים  גורמים 
שתכוון אותו. זה היה האתגר האישי שלי, להשיב 

לעובד את מה שמגיע לו".
מקרה ששטרן זוכר במיוחד אירע במהלך השנה 
מאחת  עובד  נהרג  שנים  כמה  "לפני  האחרונה. 
מהמועצות האזוריות בתאונה שלא היתה קשורה 
פנתה אלי  ומשפחתו  לעבודתו. חלפו כמה שנים 
כדי שאנסה לעזור ולבדוק מה יקירם המנוח היה 
מקבל היום לו היה בחיים. התברר לי שבחייו אותו 
שמשכורתו  כך  הנכונה,  בדרגה  הועסק  לא  עובד 
כל השנים נפגעה וגם הקצבה שמשפחתו מקבלת 
מאז פטירתו. ניסיתי בכל דרך אפשרית, אבל לא 
הצלחתי לפצח את אטימות הלב של עובדי משרד 

האוצר. הסיפור הזה כואב לי עד רגע זה".
וחטיבת  שטרן  רשמו  יותר,  הרחבה  בתמונה 
הרשויות המקומיות כמה הישגים בלתי מבוטלים. 
של  שכרן  כמובן  הוא  היום  החם  "הנושא 
מבדיקה  הזו,  "בנקודה  מספר,  הוא  הסייעות", 
ניתן  שנים  ארבע-חמש  לפני  לשכרן  השוואתית 
לראות שיפור של כ-30 אחוז, רק בזכות העבודה 

של ההסתדרות".
ההשתלמות  גמול  על  אחראי  הייתי  "שנית, 
תואר  בעל  שלכל  להסדיר  הצלחנו  ולשמחתי 
רלוונטי,  שאינו  מינהלי  בדירוג  העובד  אקדמי 
כן,  כמו  אוטומטי.  באופן  השתלמות  גמול  יקבל 
לו  עובד במערכת החינוך, בכל תפקיד, שיש  כל 
תואר בחינוך מקבל היום גמול השתלמות, המקנה 
לו תוספת שכר משמעותית. הסדרנו את הגדרות 
התפקיד של כ-50 בעלי תפקידים בחינוך הבלתי 
פורמלי והגדנו מה זכאי כל אחד מהם. אני בהחלט 
יכול לומר שהחזרתי הרבה מאוד מהאמון במוסד 

שנקרא הסתדרות".

תסביר.

נתפס  לא  שאני  לאנשים  מספר  "כשהייתי 
התקשו  הם  קשה,  עובד  שאני  כשקרן  בעיניהם 
שמשוכנעים  אנשים  עדיין  יש  לי.  להאמין  מאוד 
ומחכים  במשרד  יושבים  היום  כל  שבהסתדרות 
למעשה  אבל  העגלה.  עם  שתגיע  התה  למחלקת 
יום  מדי  שעות  מאוד  הרבה  קשה,  מאוד  עבדתי 
ויום, ובעזרת השם ראיתי הצלחה מהעשייה הזו. 
לו  שמגיע  מה  את  שמקבל  עובד  רואה  כשאני 
שהמוסד  יודע  אני  שלו,  התודה  בהבעת  ונתקל 
יותר  בהרבה  רגע  מאותו  יזכה  עבדתי  שבשמו 
מעתה  יידע  גם  עצמו  העובד  והוקרה.  הערכה 
והלאה שדמי החבר שהוא משלם להסתדרות מדי 

חודש אינם לחינם".

עבור  נלחמת  שבהן  השנים  במהלך 
להצביע  תוכל  החינוך,  מערכת  עובדי 
לפריפריה,  מרכז  בין  הבדלים  על 

למשל?

הארץ,  בכל  באמת  הייתי  עבודתו  "במסגרת 
אבל באופן כללי הגורם הגיאוגרפי אינו משפיע. 
הרבה  שיש  לומר  ניתן  למשל,  הסייעות,  בנושא 

רשויות מקומיות שמטפחות מיוזמתן את הסייעות 
ומעניקות להן קורסים, השתלמויות והערכה מצד 
אין  שבהם  מקומות  יש  שני,  מצד  הרשות.  ראש 
התייחסות מיוחדת לסייעות ולא דואגים להן. אני 
אומר את זה בכאב רב, כי יש להן השפעה עצומה 
על הילדים, שהם העתיד של המדינה ושל כולנו".

כלומר, במה זה תלוי?

הרשות המקומית משקיע  ראש  כמה  עד  "תלוי 
העומדים  ומהמשאבים  מכוחו  ממרצו,  בנושא 
לרשותו. יש ערים שמשקיעות המון בסייעות וזה 
יש  העובדים.  ועדי  שנוקטים  בגישה  לעין  נראה 
פועלים  העירייה  עובדי  שבעוד  בחשבון  להביא 
מתוך בניין העירייה, הסייעות והמטפלות עובדות 
במערכת חיצונית, בבתי הספר ובגני הילדים, כך 

ופחות  הוועד  עם  קשר  פחות  להן  יש  שלעתים 
יחושו מחויבות לו".

שאתה  והעובדים  שאתה  הרגשת 
מייצג מקבלים גיבוי מלמעלה?

"בעבודה מול הסתדרות המעו"ף והיו"ר ארנון 
חופש  לי  שהיה  לומר  יכול  בהחלט  אני  דוד,  בר 
פעולה מלא. אף אחד לא התערב לי בעבודה ואני 
מניח שאם עד היום לא העירו לי, כנראה עבדתי 

טוב".
תקין  בלתי  בהחלט  שהוא  משהו  יש  "מנגד, 
החינוך,  משרד  במדינה.  השלטון  בסדרי  בעיני 
למשל, מארגן בשנים האחרונות המון פרויקטים 
מטה  עבודת  כוללות  שלא  ורפורמות  חדשניים 
לא  הם  מגבוה.  אותם  מנחית  ופשוט  יסודית, 
מודעים לכך שיש עובדים נוספים במערכת שאינם 
מורים ושהם נפגעים מחלק מהרפורמות הללו – 
לסייעות בגנים שינו את סדרי העבודה, המזכירות 
בבתי הספר עובדות יותר וכך גם אבות הבית. אין 
פה חשיבה, אין הקצאת כספים ואת הכל מנסים 

האלה  העובדים  בינתיים,  בדיעבד.  רק  לפתור 
מרגישים שחדשות לבקרים משנים להם את תנאי 

ואופי העבודה, בלי שמישהו מתייעץ איתם".

ויש עם מי לדבר?

זה  את  עשינו  לפעמים  לדבר,  מי  עם  היה  "לא 
איומים   – כוח  של  בשפה  שימוש  באמצעות  רק 
מי  ככה  רק  וכו'.  מערכות  של  סגירה  בשביתות, 

שצריך מתעשת בסוף".

במסגרת  נתקלת  בעיות  באילו 
עבודתך עם מגזר עובדי הדת?

רבני  השכונות,  רבני  את  כלל  הזה  "התחום 
ההתיישבות ועובדי המועצות הדתיות – בלניות, 
ומקוואות.  כשרות  עובדי  קדישא,  חברה  עובדי 

בתחילת העבודה שלי איתם היו לא מעט בעיות, 
משכורת  קיבלו  לא  הם  ארוכים  כשחודשים 
כוח  אין  האלה  לעובדים  בשבילם.  ונלחמנו 
ארגוני – הרי רבנים לא יכולים להפסיק להתפלל, 
השערים  את  לנעול  יכולים  לא  מקוואות  עובדי 
והקברנים לא יכולים להפסיק לקבור. לכן, נאלצנו 
להילחם את מלחמתם בדרכים אחרות, ורק בשנים 
מענייניהם  כמה  הסדיר  הדתות  האחרונות משרד 
מועצות  ראשי  החלפת  הבראה,  תוכניות  ידי  על 

דתיות, חקיקה ותקנות".

"40 שיחות שלא נענו"

שטרן  בפני  שניצבו  האחרונות  המשימות  אחת 
היתה חידוש חוקת העבודה. "החוקה הזו נכתבה 
שלא  הסכמים  מאות  עוד  נחתמו  ומאז  ב-2001 
עלי  הוטלה  "המשימה  מספר,  הוא  בה",  שובצו 
המקומי  מהשלטון  נוספים  אנשים  ארבעה  ועל 
ומההסתדרות, אני אישית השקעתי בפרויקט הזה 

יקבל  כל אחד  ואני מקווה שבקרוב  מאות שעות 
עותק חדש ומעודכן.

בשנים  שלך  היום  סדר  נראה  איך 
האחרונות?

יום  היה  מיילים.  הודעות,  טלפונים,  "פגישות, 
וכשחזרתי  בבית  הסלולרי  את  שכחתי  שבו  אחד 
חיכו לי בו יותר מ-40 שיחות שלא נענו. אני גאה 
בעצמי שהצלחתי לחנך את כל המזכירות שהיו לי, 
שפנייה שמגיעה היום תטופל עוד היום. במקרים 
או  בדיקות  לערוך  אותי  מחייב  המענה  שבהם 
טלפון  יקבל  הפונה  ואחרים,  כאלה  בירורים 
ושבתוך  בבדיקה  ושהנושא  התקבל  שמכתבו 
פרק זמן מסוים נשוב אליו עם מענה. מאחורי כל 

לקבל  עומד אדם שצריך  הודעה  או  מייל  מכתב, 
תשובה".

למחליפתך  לתת  תוכל  עצות  אילו 
בתפקיד?

העובדים,  של  לבם  לרחשי  קשובה  "להיות 
למרות שזה לא התפקיד שלנו לעבוד מול אנשים 
לעזור  לנסות  העובדים.  ועדי  מול  אלא  פרטניים 
או  העובדים  שוועד  חשש  קיים  היכן  ולדעת 
ההסתדרות לא יסייעו מספיק ולהתערב במקומות 

האלה כדי לעזור".
"הגיע הזמן להעביר את התפקיד שלי הלאה", 
אשמח  ואני  נפש  מרירות  בי  "אין  שטרן,  מסכם 
בעתיד, ככל שאוכל וככל שאלוהים ייתן לי כוח, 
דתי  כאדם  עבודה.  בנושא  ייעוץ  לעובדים  לתת 
וחובש כיפה אני רוצה להודות לאלוהים שנתן לי 
את הזכות לעזור לאנשים עשוקים. אני חש סיפוק 
אנשים  ולקדם  זה  את  לעשות  שהצלחתי  עצום 
זאת  אעשה  עצות  לתת  להמשיך  שאוכל  וככל 

בשמחה".

מגזין +
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"אף אחד לא רוצה לעבוד במקום שאין בו בסיס אירוע של פעם במאה שנה
עבודה תקין בין עובדים להנהלה" 

אפריקה עם מעו"ף

רשת משען תקלוט בהעסקה ישירה עשרות עובדות קבלן

 כ-700 גמלאיות של הסתדרות המעו"ף הדרימו בסוף ינואר למלון הילטון מלכת שבא באילת, 
 שם השתתפו בסמינר "העצמה נשית" מטעם מועדון "שלך לגמלאי" – 

עמותת גמלאי הרשויות המקומיות שהוקמה ע"י הסתדרות המעו"ף

יו"ר הסתדרות המעו"ף ארנון בר דוד הנחה שני פאנלים בכנס אילת ה-19 לנושאי עבודה, תחת הכותרת 
"עבודה בסביבה עסקית – ועדי עובדים במאה ה-21"

 יו"ר הסתדרות המעו"ף, ארנון בר דוד, השתתף בקונגרס העולמי 
של האיגודים המקצועיים בסקטור הפרטי, שנערך בקייפטאון

:UNI 2014 בקרו באתר 
http://www.uniworldcongress.org/?cat=1  

חברת משען, המפעילה רשת בתי דיור מוגן, תקלוט בהעסקה ישירה עשרות עובדות שהועסקו בה עד כה 
כעובדות קבלן. יו"ר ההסתדרות אבי ניסנקורן, במעמד החתימה על ההסכם: "ההסתדרות תמשיך ותפעל 

למגר תופעות העסקה פוגעניות ולהבטיח את ביטחונם התעסוקתי של מירב העובדים במשק"

לסמינר  שעבר  בחודש  יצאו  המעו"ף  הסתדרות  של  גמלאיות  מאות   
"העצמה נשית" באילת מטעם מועדון "שלך לגמלאי" - עמותת גמלאי 
הרשויות המקומיות שהוקמה על ידי הסתדרות המעו"ף. הסמינר נערך במלון 

הילטון מלכת שבא.
כוכבים.  חמישה  במלונות  באילת  מתקיימים  נשית"  "העצמה  סמינרי 
וגמלאיות של הרשויות  יוצאות אליהם כ-1,000 נשים, עובדות  מדי מחזור 
פעולה  שיתוף  בזכות  שנוסד  לגמלאי",  "שלך  מועדון  בשיתוף  המקומיות 
הסתדרות  ויו"ר  ניסנקורן  אבי  הכללית  ההסתדרות  יו"ר  בין  קיבוצי  והסכם 

המעו"ף ארנון בר דוד לבין המעסיקים ברשויות המקומיות.
סמנכ"ל  קניסטר,  הילה  מספרת  שלנו",  בחברה  המטפל  הכוח  הן  "נשים 
חברת שחר-און, "כאימהות הן מטפלות בבני המשפחה, בילדים, וכסבתות 
הן מטפלות בנכדים. הסמינרים להעצמה נשית הם חלק מדרכנו להודות להן 
על מסירותן ולהעניק להן חוויה מפנקת ומעשירה. זהו ביטוי נוסף לחזון של 

ארנון בר דוד, לפיו נשים תמיד שואפות קדימה ולכן יש לקדמן ולאפשר להן 
להציג את כישוריהן ויכולותיהן כגורמים מובילים בחברה ובמשק".

נרשם אירוע מרגש במיוחד. בערב הראשון בבית  בסמינר שנערך בינואר 
במהלך  שרוף.  עינת  הזמרת  של  מהופעתה  הגמלאיות   700 נהנו  המלון 
של  השטח  מנהלת  יוסף,  מור  לפלורי  המשתתפות  אחת  ניגשה  ההופעה 
הפרויקט, וסיפרה לה כי אמה ויקטוריה קדוסי, גמלאית עיריית פתח תקוה 

שנמצאת אף היא בסמינר, חוגגת ממש היום את יום הולדתה ה-100.
יוסף עידכנה את קניסטר ובתוך דקות המסר הועבר גם לעינת שרוף  מור 
על הבמה, שסחפה את הקהל להריע ולברך את ויקטוריה הנרגשת ולאחל לה 
עוד שנים רבות של בריאות ואושר. יצוין כי בשני הערבים הנוספים שלהן 
בהילטון נהנו משתתפות הסמינר גם ממופע הבידור של מיקי קם ומהרצאות 
של כלת פרס ישראל לקולנוע גילה אלמגור ומומחית התזונה והדיאטה ד"ר 

מאיה רוזמן.

ה-19  הכנס  באילת  נערך  שעבר  בחודש   
לנושאי עבודה. באירוע, שהתקיים במלון דן 
דיונים  כמה  נערכו  ימים,  ארבעה  במשך  אילת 
שונים  ובהיבטים  בנושאים  שעסקו  מקצועיים 
שני  שכלל  הדיונים,  אחד  את  עבודה.  בענייני 
פאנלים תחת הכותרת "עבודה בסביבה עסקית – 
כאן",  כבר  המהפכה  ה-21:  במאה  עובדים  ועדי 

הנחה יו"ר הסתדרות המעו"ף, ארנון בר דוד.
בפאנל הראשון, שנושאו "ארגון עובדים כארגון 
עסקי", השתתפו עו"ד רמי גל, יו"ר ארגון עובדי 
ועד  יו"ר  קוזליק,  אלירן  אביב-יפו;  תל  עיריית 
עובדי חברת טבע כפר סבא; אחיאב שמחי, יו"ר 
ועד עובדי חברת תנובה; ועו"ד גיל בר-טל, מנהל 
בהסתדרות  המקומיות  הרשויות  עובדי  חטיבת 

המעו"ף.
בפאנל השני, תחת הכותרת "הילכו שניים יחדיו 
נכון?",  זאת  עושים  כיצד  ועובדים?  – מעסיקים 
כהן  בני  עו"ד  ממשרד  כהן,  בני  עו"ד  השתתפו 
ויו"ר  תנובה  קבוצת  מנכ"ל  שור,  ואריק  ושות'; 
הארגונים  נשירות  של  העבודה  בוועדת  משותף 

המקצועיים.
"ארגון העובדים חייב להתאים את עצמו למאה 
ה-21 ובתוך כך לפעול בצורה אחראית ומושכלת 

החברה  להחלטות  ביחס 
העסקיים",  באספקטים 
הסתדרות  יו"ר  בכנס  אמר 
דוד,  בר  ארנון  המעו"ף, 
הופך  ובכך  נרתם  "העובד 
החברה,  להצלחת  לשותף 
תנאי  את  משפר  וכן 
בארגון.  ורווחתו  העסקתו 
לשכפל  ניתן  היה  אם 
הוועדים  התנהלות  את 
למקומות  בפאנל  היושבים 
עבודה אחרים, אין לי ספק 
אחרת  היתה  שההתנהלות 
היתה  המדינה  וכלכלת 
טובה יותר. אנו בהסתדרות 
המעו"ף מתווים את הדרך 
תקינים  יחסים  ליצירת 

בין העובדים להנהלה. אף אחד לא רוצה לעבוד 
במקום שאין בו בסיס עבודה תקין בין הצדדים. 
חייבים לפעול מתוך ראייה בונה לעתיד הארגון".

 יו"ר הסתדרות המעו"ף, ארנון בר דוד, השתתף 
 UNI בחודש שעבר בכנס הקונגרס העולמי של
– הארגון הבינלאומי של איגודים מקצועיים בסקטור 

הפרטי.
הפעם  אירחה  שנים,  ארבע  מדי  שנערך  הכנס,  את 
יותר  בו  והשתתפו  אפריקה  דרום  קייפטאון,  העיר 
שנשא  בדברים  העולם.  מרחבי  צירים  מ-2,000 
פעילותה,  את  היו"ר  הציג  הנוכחים  בפני  דוד  בר 

עמדותיה ועקרונותיה של הסתדרות המעו"ף, ובסיום 
זכה במחמאות מעמיתיו מהמדינות השונות.

סוגיות  מהמשתתפים  חלק  העלו  הנאום  במהלך 
הסף.  על  דוד  בר  הדף  שאותן  פוליטיות  ושאלות 
המקצועיות  על  דגש  לשים  היו"ר  העדיף  בדבריו 
הקיבוציים  ההסכמים  המעו"ף,  הסתדרות  של 

וההתארגנות החדשה.

 עשרות עובדות השיווק וה-Call Center בחברת משען, המפעילה 
רשת בתי דיור מוגן ברחבי הארץ, נקלטו בתחילת החודש באופן רשמי 

להעסקה ישירה בחברה. 
העובדות הועסקו במשך שנים על ידי משען דרך חברת קבלן. החל מהחודש, 
ולאחר שהוסדרו כל זכויותיהן, הן החלו לעבוד כעובדות מן המניין במשען. 
ההסתדרות  בבית  היום  נערכה  העובדות  לקליטת  ההסכם  על  החתימה 
בתל אביב בין הנהלת חברת משען לעובדים, לאחר שיו"ר ההסתדרות אבי 

ניסנקורן הנחה לקדם את הנושא.
הנהלת  עם  שההסכם  כך  על  שמח  "אני  ניסנקורן:  אמר  החתימה  במעמד 

משען קרם עוד וגידים. העסקה ישירה היא הדרך הנכונה להעסיק עובדים, 
בצורה המכבדת ביותר אותם כאדם. ההסתדרות תמשיך ותפעל למגר תופעות 
העובדים  מירב  של  התעסוקתי  ביטחונם  את  ולהבטיח  פוגעניות  העסקה 

במשק".
דרך  ציון  אבן  מהווה  ״ההסכם  קניסטר:  כוכבה  משען,  עובדי  ועד  יו״ר 
במערכת  מאוד  חשוב  במעמד  חלק  לקחת  זכיתי  משען.  חברה  בתולדות 
יחסי העבודה בחברה. אני רוצה להודות לאבי ניסנקורן בשם העובדים על 

ההירתמות למהלך״.

הילה קניסטר
 עינת שרוף חוגגת 
עם ויקטוריה קדוסי
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על  שחתמתם  אחרי  שרגע  זה  את  מכירים   
את  בראש  שומעים  אתם  קיבוצי  הסכם 
והזה...  הזה  הנושא  את  להסדיר  שכחנו  ה"אוי, 
ולא  ורגע, בנושא הזה היינו צריכים לכתוב ככה 

כמו שכתבנו...".
שבה  הזו  השנייה  תמיד.  כמעט  קורה  זה  כן, 
אתה יוצא מחדר הישיבות אחרי משא ומתן ארוך 
ויורד במעלית או במדרגות בדרך הביתה, ופתאום 
המוח מתחיל לעבד את מה שקרה והשכל מתחיל 
לחשוב אחרת. ככל שאתה מתרחק יותר, הסכמות 
שהתגבשו אחרי שעות של משא ומתן מתחילות 

להיראות פחות נכונות בדרך הביתה.
יכול  ומתן  משא  סוף.  לזה  אין  האמת,  למען 
לצוץ  יכול  הזה  וה"אוי"  להיגמר  בלי  להימשך 
תיגמר  הזו  התחושה  למעשה,  ושוב.  שוב  בראש 
רק ברגע שמחליטים לקבל החלטה שזהו, המשא 
ומתן מיצה את עצמו ושהגיעה העת לסיימו. משא 
חשוב  אלא  לנהל,  איך  לדעת  רק  לא  צריך  ומתן 

מזה – לדעת מתי לסיים.
***

משא ומתן קיבוצי יעיל הוא משא ומתן שבו כל 
שלו.  הגבולות  את  ובראשונה,  בראש  מבין,  צד 
הצד  של  בשטח  ומתן  משא  לנהל  שננסה  ככל 
עבודה  ביחסי  מתוסכלים.  יותר  נהיה  כך  השני, 
הגבולות הם בדרך כלל ברורים ומי שיודע להבין 
שלכל צד יש את השטח שלו, ולכבד את השטח 
עושה  אליו,  לפלוש  לנסות  מבלי  השני  הצד  של 

לטעמי חצי מהדרך להסכם.
להגדיר  ומתן חשוב  נכנסים למשא  לכן, כאשר 
רוצים  שאנחנו  המטרות  את  מראש  לעצמנו 
להשיג, תוך התחשבות במצבו של מקום העבודה 
המטרות  את  להשיג  שלנו  וביכולת  אחד,  מצד 
על  מדברים  ואנחנו  מאחר  שני.  מצד  שהוגדרו 
יחסי עבודה, צריך גם לדעת להעריך נכונה מראש 

את הכוח שיש לנו לנהל מאבק כאשר המשא ומתן 
שיביא  לחץ  להפעיל  ונצטרך  שרטון  על  יעלה 

לשינוי עמדות.
השלב הבא אחרי שהגדרנו לעצמנו את המטרות 
צד  כל  כאשר  לגופו,  ומתן  המשא  ניהול  הוא 
הפרק.  שעל  בנושאים  עמדותיו  בהצגת  מתחיל 
בדרך כלל מבינים שני הצדדים שעמדות הפתיחה 
לא יהיו ההסכמות שיגובשו בסופו של יום. השלב 
הזה הוא הקשה והמתסכל ביותר, ולא פעם הפינג 

פונג של המשא ומתן מורכב ומתיש.
הגדולות  הן  ההתלבטויות  שבו  השלב  גם  זה 
שמתגבשות  ההסכמות  שאולי  חשש  ויש  ביותר 
נכונות,  מספיק  ולא  טובות  מספיק  לא  בחדר 
מהמטרות  אחרת  קצת  נראות  כשהן  במיוחד 
שהצבנו לעצמנו בראשית הדרך. החשש הזה קיים 
כמעט לכל אורכו של המשא ומתן ואפילו, כאמור 

בפתח הדברים, ברגע החתימה על ההסכם.
אז איך בכל זאת מקטינים את החשש? חושבים 

לאחור.
עצמה,  בפני  מטרה  היא  הסכם  על  החתימה 
מתחילה  עבודה  ביחסי  הכל.  חזות  לא  היא  אבל 
ההסכם,  על  שחותמים  אחרי  האמיתית  העבודה 
במבחן  עומד  ההסכם  אם  הבדיקה  מתחילה  אז 

המציאות.
פעם  בכל  לאחור.  לחשוב  מציע  אני  לכן, 
להבין  רק  לא  צריך  הסכמה  להתגבש  שמתחילה 
צריך   – מכך  חשוב  אלא  שלה,  המשמעות  מה 
ביום  למעשה  הלכה  תתורגם  היא  כיצד  לחשוב 

שאחרי החתימה. 
של  סימולציות  לעשות  צריך  הזו  במסגרת 
מקרים ותגובות; צריך לחשוב מה ההסכם מוסיף 
בהשוואה  מהם  גורע  אולי,  הוא,  ומה  לעובדים 
גם  וצריך  חתימתו;  ערב  מקבלים  שהם  למה 
לחשוב מה יקרה בתסריט הגרוע ביותר של ניצול 

ההסכם.  לרעה של 
לנסות  פשוט  צריך 

ההסכם  את  ולחיות 
ביום שאחרי החתימה, עוד לפני שהוא בכלל 

על  לאחור  לחשוב  להתחיל  ואז  ונחתם,  נכתב 
מתאימה  היא  האם  ולבדוק  המתגבשת  ההסכמה 

לאופן שבו אתם תופסים את יישומה בפועל.

 החתימה על הסכם היא מטרה 
בפני עצמה, אבל היא לא חזות 

הכל. ביחסי עבודה מתחילה 
 העבודה האמיתית אחרי 

שחותמים על ההסכם

לאחור  חשיבה  של  כזו  מתכונת  כלל  בדרך 
המשא  את  מורידה  היא  החששות;  את  מקטינה 
את  ויוצרת  מעשי  לדיון  תיאורטי  מדיון  ומתן 
מספיק  נראה  לא  אולי  שבתיאוריה  שמה  ההבנה 
ברגע  פשוט.  יותר  הרבה  במציאות  יהיה  ברור, 
שמגיעים להבנה הזו, הדרך לחתימה על ההסכם 
קצרה ומהירה יותר, ההסכמות שהתגבשו מקבלות 

תוקף ממשי ואפשר להעלות אותן על הכתב. 
ומתן,  למשא  נכנסים  שאתם  הבאה  בפעם  אז 
שהוא  רוצים  אתם  באמת  איך  הזמן  כל  תחשבו 
ייגמר, הפעילו את הכוח במידה הנדרשת להשגת 
המטרות ונסו לחשוב לאחור ולעשות כמה שיותר 
סימולציות שיתרגמו את מה שקורה בחדר המשא 
ומתן למה שיקרה בפועל ליחסי העבודה ולתנאי 
שאחרי  ביום  העובדים  של  והשכר  ההעסקה 

החתימה על ההסכם.

חוק ומשפטחוק ומשפט ++

ניהלתם  ארוכים  חודשים  במשך 
מעט,  לא  התלבטתם  ומתן,  משא 
התייעצתם לכל אורך הדרך ובשעה 
על  דבר  של  בסופו  חתמתם  טובה 
מה  ואילך,  זה  מרגע  קיבוצי.  הסכם 

שכתוב בהסכם – הוא מה שקובע. 
פעם  לא  עולם,  של  כדרכו 
מתעוררות מחלוקות באשר לפרשנות 
לעתים   – הקיבוצי  בהסכם  הכתוב 
אפילו חודשים מעטים בלבד לאחר 
חתימתו; ואז מתעוררת השאלה, על 

אילו כללי פרשנות עלינו לבחון  פי 
את ההסכם הקיבוצי.

בראש  הוא  קיבוצי  הסכם  ובכן, 
ועניין,  דבר  לכל  חוזה  ובראשונה 
כן,  על  עליו.  חל  החוזים  חוק  אשר 
בבואנו לפרש הוראות מתוך ההסכם 
הקיבוצי, יש לבחון אותן תחילה על 
פי כללי הפרשנות של כל חוזה אחר, 
החוזים.  בחוק  נקבעו  שאלו  כפי 
ליישם  שיש  הראשון  המבחן  כיום, 
כלומר:  החוזה;  לשון  מבחן  הוא 
אם  מהכתב.  שעולה  הפרשנות  מה 
יש לפרש את  לשון ההסכם ברורה, 
ההסכם בהתאם לאמור והכתוב בו, 
גם אם צד מסוים טוען שהכתוב לא 
שאליה  ההסכמה  את  נכונה  מבטא 

התכוונו הצדדים.
את  להשקיע  שיש  לכך  הסיבה  זו 
כל המשאבים הנדרשים לשם ניסוח 
שיהיה  הקיבוצי,  ההסכם  של  נכון 

מצד אחד ניסוח פשוט, קריא וברור 
של  ההסכמה  את  יגלם  שני  ומצד 
להשאיר  מבלי  שהיא,  כפי  הצדדים 
שמנוגדת  מאוחרת  לפרשנות  מקום 

להסכמה אליה הגיעו הצדדים.
ואולם, בפרשנות לשונו של החוזה 
מאפיינים  הקיבוצי  להסכם  די.  לא 
על  החל  כזה  בהיותו   - ייחודיים 
ציבור רחב של עובדים; בהיותו כזה 
האישיות  ההוראות  את  הן  שמסדיר 
המעסיק  שבין  ביחסים  שיחולו 

ההוראות  את  והן  ועובד  עובד  לכל 
שבין  ביחסים  שיחולו  הקיבוציות 
ובהיותו  העובדים;  לוועד  ההנהלה 
ארוכה  תקופה  לאורך  החל  כזה 
ומתחדשת של יחסי עבודה נמשכים. 
על כן, נדרשים להסכם הקיבוצי גם 
כללי פרשנות נוספים, המיוחדים רק 

בבואנו לפרש הסכם קיבוצי.
מתעוררת  שבו  במקום  כך, 
הסכם  לפרשנות  בנוגע  מחלוקת 
לעבודה  הדין  בית  יפרש  קיבוצי, 
את ההסכם פרשנות תכליתית ויבחן 
המשותף  דעתם  אומד  היה  מה 
לאינטרסים,  בהתאם  הצדדים,  של 
למטרות ולערכים שההסכם הקיבוצי 
אחרות:  במילים  להגשים.  נועדו 
למה באמת התכוונו הצדדים כאשר 
ניסחו את ההסכם כפי שניסחו, ואיזו 

מטרה רצו להשיג.
החוזה  לשון  קודם,  שאמרנו  כפי 

ללמוד  הראשון  המקור  תהיה 
לצד  אך  הצדדים;  כוונת  את  ממנו 
הנסיבות  גם  ייבחנו  החוזה  לשון 
על  הצדדים  חתימת  קודם  שהיו 
של  מהותן  הקיבוצי,  ההסכם 
ההסכמות שגיבשו הצדדים, ההקשר 
התעשייתי-מפעלי, התנהגות הצדדים 
שבו  האופן  ההסכם,  חתימת  לאחר 
והשוואה  בפועל  יושם  ההסכם 
שנחתמו  יותר  מאוחרים  להסכמים 

בין הצדדים.

לא פעם קורה מצב 
אבסורדי, שהפרשנות 

הניתנת בסופו של דבר 
להסכם הקיבוצי מביאה 

לתוצאה שאליה לא 
התכוון צד כזה או אחר 
ולעתים, אפילו שניהם

האישיות  בהוראות  הקשור  בכל 
החלות מכוח ההסכם הקיבוצי על כל 
עובד ועובד, יבחן בית הדין לעבודה 
של  האובייקטיבית  תכליתו  את  גם 
בדרך  מטרות  איזה  קרי:  ההסכם, 
להשיג  הזה  מהסוג  חוזה  נועד  כלל 

ולהגשים עבור העובד הבודד.
כל המבחנים  יישום  גם לאחר  אם 
יהיו  עדיין  עתה  עד  האמורים 
אפשריים  פירושים  שני  קיימים 
להסכם הקיבוצי, בית הדין יבחר את 

עקרונות  את  שמגשימה  הפרשנות 
עיקרון  )כמו  השיטה  של  היסוד 
הלב  תום  עקרונות  ואת  השוויון( 

ומשפט העבודה.
מהאמור עד עתה עולה, כי פרשנות 
עניין  להיות  יכולה  קיבוצי  הסכם 
מורכב ולא פשוט, ובהינתן העובדה 
ציבור  על  חל  הקיבוצי  שההסכם 
שינוי  שלכל  הרי  עובדים  של  רחב 
באופן שבו מפרשים הצדדים הוראה 
מתוך ההסכם, תהיה השפעה ישירה 

והשכר  העבודה  תנאי  על  ומיידית 
פעם  לא  כולו.  העובדים  ציבור  של 
שהפרשנות  אבסורדי,  מצב  קורה 
להסכם  דבר  של  בסופו  הניתנת 
שאליה  לתוצאה  מביאה  הקיבוצי 
לא התכוון צד כזה או אחר להסכם 
ולעתים, אפילו לא לתוצאה שאליה 

התכוונו שני הצדדים.
על כן, אחרי שניהלתם משא ומתן 
כל  את  והשקעתם  ומתיש  ארוך 
המשאבים על מנת להגיע להסכמות 
לא  חשוב  דעתכם,  את  שמניחות 
המשאבים  כל  את  להשקיע  פחות 
כל  של  נכון  לתרגום  הנדרשים 
הסכמה שהושגה בעל פה להסכמה 
כתובה שתבוא לידי ביטוי במסגרת 
שיאפשר  באופן  הקיבוצי,  ההסכם 
ההסכם  מפירות  ליהנות  לעובדים 
שיתעורר  מבלי  ארוכות,  לשנים 

מחלוקות פרשניות.

עניין של פרשנות היום שאחרי מחר
 כך תנהלו משא ומתן על הסכם קיבוצי שיבטיח עמידה במבחן המציאות / 

מאת: עו"ד כפיר זאב
לטובת כל הצדדים: מדוע מומלץ להשקיע בניסוח ההסכם 
הקיבוצי לפחות כמו במשא ומתן עליו? / מאת: עו"ד כפיר זאב

הכותב הוא בעל משרד עורכי דין המתמחה 
ביחסי עבודה ובדיני עבודה
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ההצגה חייבת להימשך

ביותר   אחד ההישגים הצרכניים החשובים 
שהושגו בישראל הוא חובת סימון כל מוצר 
היתרונות  מחירו.  את  הנושאת  בתווית  ומוצר 

הגלומים בכך לצרכנים רבים מאוד:
1. הצרכן יכול לדעת את המחיר באופן מידי תוך 

חסכון בזמן יקר באיתורו.
מחיר  את  להשוות  אפשרות  לצרכן  ניתנת   .2

המוצר עם מחיר מוצר דומה במדף אחר.
המוצר  מחיר  את  בבית  לבדוק  יכול  הצרכן   .3
זהים  מוצרים  מחירי  עם  אותו  ולהשוות  הנקוב 

שנקנו בעבר או במקום אחר.
לוודא  יכול  הצרכן  מכולם:  החשוב  היתרון   .4
בקלות יתרה שהמחיר שבו חויב בקופה אינו גבוה 

יותר מהמחיר הנקוב על המוצר.
היתרונות  העסקים,  מבעלי  לחלק  הנוגע  בכל 
הללו הופכים לחסרונות. לפיכך, ברור מדוע בעלי 
בהישג  לפגוע  פעם  מדי  מנסים  שונים  עסקים 

הצרכני החשוב הזה - על חשבון הצרכנים. 
הקיימת  השיטה  מתנגדי  של  המרכזית  הטענה 
היא, שחובת סימון המוצרים יוצרת עלות גבוהה 
טוענים,  הם  לפיכך,  הצרכנים.  אל  המגולגלת 
השוק"  ל"כוחות  תגרום  הסימון  חובת  הסרת 

להוריד מחירים. 
בין  בחו"ל  שנערכו  השוואתיות  מבדיקות 
מוצר  כל  גבי  על  מצוין  המחיר  שבהן  רשתות 
ומוצר לבין רשתות המציגות מחירים באופן אחר, 
עלה כי הפער במחירים בין הרשתות זניח. כלומר, 
כל  סימון  חובת  של  הגבוהה"  ש"העלות  ברור 
מוצר ומוצר לא מוטלת על הצרכן. שנית, גם אילו 
היתה עלות המוטלת על הצרכן בגין חובת סימון 
כל מוצר ומוצר, הרי שהמציאות מלמדת שביטול 
גורמת  היתה  לא  ומוצר  מוצר  כל  סימון  חובת 

לכיסם  אלא  הצרכנים  של  לכיסם  העלות  לגלגול 
בישראל  לעשות,  מה  אבל  העסקים.  בעלי  של 
באופן  מזומנות  לעתים  פועלים  השוק"  "כוחות 

הפוך לחלוטין ממה שנדמה.
הדוגמה המוכרת ביותר לכך היא פרשת מחירי 
נתון  היה  2006 מחיר הקוטג'  לשנת  עד  הקוטג'. 
הקודם,  בשמו  )או  הכלכלה  משרד  פיקוח  תחת 
משמעותו  המחיר  על  פיקוח  התמ"ת(.  משרד 
קביעת מחיר על ידי הממשלה בהתחשב בעלויות 
הייצור מצד אחד, ובקביעת שיעור רווח מקסימלי 
ליצרן מצד שני. היצרנים רצו, כמובן, לבטל את 
הפיקוח בטענה כי עצם הטלתו קובעת מחיר גבוה 
שהסרת  וכן  לפיו,  "מתיישרים"  היצרנים  שכל 
הפיקוח תוביל לפעולת "כוחות השוק" ולהורדת 
הפיקוח  ואכן,  התחרות.  הגברת  בשל  מחירים 

הוסר.
ומה קרה? מאז ועד היום, מחירי הקוטג' קפצו 
בשיעורים של עשרות אחוזים. כך עבדו "כוחות 
מעניין  לצרכנים.  הנוגע  בכל  בישראל  השוק" 
לציין כי הציבור הפנים מגמה זאת היטב, ובסקר 
לצרכנות  ההסתדרות  רשות  לאחרונה  שערכה 
התברר שיותר מ–80 אחוז מהציבור לא מאמינים 
להורדת  תתורגם  הסימון  חובת  שביטול  לטענה 
המר  הניסיון  בעלי  הצרכנים  כלומר,  מחירים. 
תפגע  רק  המוצרים  סימון  חובת  הסרת  כי  הבינו 
והדבר  המחירים,  את  תוזיל  ולא  בזכויותיהם 

משתקף היטב בסקר הזה. 
טענה נוספת של בעלי העסקים המתנגדים לשיטה 
הטכנולוגית".  "הקדמה  בשם  מועלית  הקיימת 
ניתן להישאר בעידן  בעלי העסקים טוענים שלא 
פשוטות  מדבקות  בו  הנייר(,  עידן  )או  הברזל 
לאמצעי  לעבור  ויש  המוצר,  מחיר  את  מסמנות 

כפי   – אלקטרוני 
כיום  שמקובל 

כאשר  בעולם, 
המגמה היא לסמן מחירי מוצרים באמצעות 

צגים אלקטרוניים.
על  ליישום  ניתן  אינו  אלקטרוני  שסימון  אלא 
בעלי  מבקשים  לפיכך,  כמובן.  ומוצר,  מוצר  כל 
שליד  במדף  יהיה  המוצרים  סימון  כי  העסקים 
יצר  כבר  כזה  מחירים  סימון  אולם   - המוצרים 
המחוקק  את  שהובילו  רבות  בעיות  בישראל 
ומוצר.  מוצר  כל  על  מחיר  סימון  חובת  לקבוע 
למעשה, אם תשונה חובת סימון המוצרים כאמור, 
זה  מאמר  בתחילת  שצוינו  לצרכן  היתרונות  כל 
יהיו כלא היו. ומה יקרה אם בעלי העסקים יחליטו 
לייקר את מחיר המוצר בעשרות אחוזים דקה לפני 
על  דיברנו  לא  ועוד  זאת,  כל  לקופה?  שהגענו 

העובדה שלסימון אלקטרוני גם יש עלויות.
טענה נוספת שמעלים בעלי העסקים המתנגדים 
בעולם".  מקובל  ש"כך  היא,  הקיימת  לשיטה 
ללמד  כדי  בה  אין  כי  לומר  ניתן  זו  טענה  לגבי 
באופן אוטומטי שזה מה שטוב לעשות, או שזה 
לבעלי  להזכיר  יש  לעשות;  שניתן  ביותר  הטוב 
העסקים כי בעולם גם מקובלת אכיפה ממלכתית 
שהיא  אכיפה  הצרכן,  הגנת  דיני  של  משמעותית 

חלשה יחסית בישראל.  
בטענה כי "כך מקובל בעולם" למעשה מבקשים 
בעלי העסקים לקבל את השיטה הנהוגה במקומות 
רבים בעולם, אך לא את התוצאה הצרכנית שהיא 

משיגה.
לסיכום, עלינו כמגני הצרכנים להמשיך לעמוד 
על המשמר ולהתנגד לשינויים המוצעים בשיטת 

הצגות המחירים הנהוגה כיום בישראל.

)ע"ר( למינהל  המכללה 
המעו"ף הסתדרות  של  מיסודה 
פותחת בפניך את שוק העבודה

*5030
college.org.il 

MYJOB
מרכז השמה מבית המכללה למינהל )ע"ר(

 חשיבותה של חובת סימון המחירים בישראל / 
מאת: עו"ד ירון לוינסון

הכותב הוא מנכ"ל רשות 
ההסתדרות לצרכנות
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אלה הרגעים היפים בחיינו...
חיכינו להם זמן רב. חלמנו עליהם. סוף 

סוף אנחנו יוצאים עם הילדים לטיול. 
הכול מוכן. ההכנות הסתיימו, בחרנו 
לאן ניסע, הדרך עברה בשלום והנה 

הגענו. זה יום נהדר, אבל אז מגיע רגע 
אחד מפתיע ומוכר מאוד: אחד הילדים, 

שניהם, לפעמים אפילו שלושתם מעקמים 
את הפרצוף ויורים במהירות סדרה של 

שאלות: למה באנו? מה עושים? יהיה לנו 
כיף? ומה זה בכלל המקום הזה? מי בנה אותו? מה רואים פה? כמה הולכים, 

מתי נאכל? ומה זה שם, העץ הגדול ההוא? 
אם הם קשוחים כמו שרק ילדים יודעים ויכולים להיות, יופיע בסוף הצרור 
המשפט הקטלני: "כבר היה טוב יותר להישאר בבית." בדיוק מזה חששנו. 

בדיוק בשביל הרגע הזה הכנו את הספר שאתם מחזיקים בידכם. 
זה אינו רגע קל. מתברר לפתע שלא כל בני המשפחה שאנחנו אוהבים כל כך 

חיכו בכיליון עיניים לטיול הזה בסח'נה, בחולות כסוי, בחיפה או באילת. 
יש להם דעה משלהם, מצבי רוח והמון שאלות, ולא תמיד אנחנו יודעים את 

התשובות עליהן. למעשה, ברוב המקרים אין לנו תשובות לשאלות האלה. 
כמה מהן למען האמת פשוטות ובסיסיות ביותר. מי היו האבירים? מה, 

למשל, אכל האדם הקדמון או למה צומחות הרקפות דווקא על הגבעה הזאת? 
אפילו שאנחנו רוצים כל כך שהיום הזה יהיה מושלם, שכולנו ניהנה בו יחד, 

שנרגיש את אותה שמחה מגבשת שיכולה לצוץ רק בטיולים משותפים, 
חסרים לנו מידע וכמה רעיונות לפעילות משותפת, שיוסיפו עניין וצבע לטיול. 

חסרים לנו ידע ופעילויות שיעזרו לנו ויגרמו לנו הנאה בזמן ההכנות לטיול, 
בנסיעה הארוכה שמתלווה אליו או כאשר שבים ממנו הביתה. 

בספר מוצעים 50 טיולים בישראל שמיועדים למשפחות עם ילדים. הוא פונה 
להורים, לבני משפחה, למבוגרים ולילדים כאחד. 50 האתרים המוצעים כאן 

מגוונים מאוד - אתרים עירוניים לצד שמורות טבע, אתרים ארכיאולוגיים 
לצד תצפיות נוף, אתרים משעשעים לצד אתרים מסקרנים, והם מיועדים 

למבקרים בני כל הגילים. כמה מן האתרים שנבחרו לספר מוכרים לכולם, 
פופולריים מאוד, אבל גם בהם דרושה, כך נראה לנו, הנחיה לטיול עם ילדים. 
ידע מתאים, גישה נכונה והצבעה על ההיבטים המעניינים והמתאימים לטיול 

משפחתי יכולים לגרום לכל אתר ולכל טיול להיות חוויה מרעננת, נעימה 
וזכורה לטוב. אין לנו עניין לגלות לכם אתרים חדשים שאינכם מכירים. 

כמעט אין כאלה בארץ קטנה כמו שלנו. יש לנו עניין להפוך את האתרים 
המוכרים והאהובים ליעד מתאים ומהנה לביקור משפחתי. 

השאלות המוצגות בספר הן כאלה המתעוררות במבקרים רבים, והתשובות 
להן אינן זמינות תמיד. עכשיו הן כאן – מזמינות אתכם לצאת לטיול 

משפחתי, לשאול את השאלות, לדעת את התשובות ולעשות דברים יחד. זה 
סוד הקסם. ההנחה העומדת ביסודו של הספר הזה היא כי מעט ידע בסיסי, 

שמתאים לבני כל הגילים, ופעילות משותפת, כזאת שעושים יחד ונהנים 
ממנה, יהפכו את הטיולים המשפחתיים לחוויה נהדרת. אם תרמנו לכך אפילו 

מעט, מקומנו בגן עדן מובטח. 
טיול נעים!

באותה  שגדלו  ילדות  חברי  שני  ויואב,  בניה 
התנחלות, נזרקים מתוך חייהם וכל אחד מהם יוצא 
ערב  הוא  הזמן  יסתיים.  כיצד  לדעת  שאין  למסע 
פינוי ישובים לטובת הסכם מדיני. בניה, רב צעיר 
בהתנחלות, נקלע למאבק בין נערי גבעות מקומיים 
לבין המתונים שבאנשי היישוב - מאבק המידרדר 
יכול  אינו  בניה  והלאה  זה  מרגע  קשה.  לאלימות 

לקיים עוד את שגרת חייו.
מסעותיו  אחרי  אביב  בתל  שהתיישב  יואב, 
בעולם, חוגג עד אובדן חושים במסיבת טבע, ובה 
שמאז  הצבאי,  שירותו  מימי  טראומתי  אירוע  עליו  ומשתלט  עולה 

שקרה הוא מתקשה לחזור לשגרה.
דרך  על  לכאורה,  כאן,  מצטיירים  זמננו  בני  ישראליים  צעירים  שני 
גם  אחר,  או  זה  בצד  תחומים  אינם  הלבטים  אבל  המוחלט;  הניגוד 
ייפגשו לבסוף שני המסעות  לא הכמיהות. על ספו של כפר פלסטיני 

המנוגדים.
באומץ, בפיכחון ובכישרון רב נפתח כאן צוהר כפול אל שני עולמות 

שרק מעטים עסקו בהם מתוך היכרות אינטימית כל כך.
1981, גדל בהתנחלות פסגות וכיום  יונתן ברג, ביבליותרפיסט יליד 
מתגורר בתל אביב. זוכה פרס עמיחי לשירה, זוכה תחרות הפרוזה "כל 
ההתחלות" מטעם הוצאת עם עובד וזוכה פרס שרת התרבות לסופרים 

בראשית דרכם.

ההשקעות  תיקי  בעלי  של  הקשים  המראות 
ממרומי  מותם  אל  וקופצים  נכסיהם  את  שאיבדו 
בניין הבורסה בוול סטריט נחרטו בזיכרון הקיבוצי 
כמבשרי המשבר הכלכלי הגדול של המאה ה-20. 
הטענה המקובלת היא כי המשבר, שהחל ב-1929, 
היה תוצר של מכלול אירועים שלשום ממשלה או 
גורם כלכלי אחר לא היתה שליטה עליהם. "אדוני 
ליאקת  המחבר   – זו  טענה  להפריך  מבקש  הכסף" 
ואת  המהלכים  את  קוראיו  בפני  שוטח  אחמד 
ההכרעות של ארבעה בנקאים, ראשי הבנקים המרכזיים במדינותיהם, 

שחוללו את המיתון הגדול.
הבנקאים  בפנינו  נחשפים  מופלאות,  ובבהירות  בדייקנות  אט־אט, 
הגדולים, שבלא דעת שינו את המאה ה-20 והחישו את בֵערת מלחמת 

העולם השנייה.
מנהל הבנק האנגלי מונטגיו נורמן, אמיל מורו הצרפתי, היימלר שאכט 
הגרמני ובנג'מין סטרונג מהבנק הפדרלי האמריקני - אלה הם הגיבורים 
הטרגיים של הסיפור הקשה על לקחיו לימינו, שנחשף ב"אדוני הכסף".
ליאקת אחמד הוא בנקאי עתיר ניסיון, בוגר האוניברסיטאות הרווארד 
בארצות הברית וקיימברידג' שבאנגליה, עבד שנים רבות בבנק העולמי 
בוושינגטון, והוא חבר במועצות מנהלים של מוליכי המשק והכלכלה 

בארצות הברית.

 מדוע עמידר היא מקום שטוב לעבוד בו?

בהענקה  נתינה,  שמאמין  מקום  ובראשונה,  בראש  היא,  עמידר  "חברת 
יכול לעבוד  לא  ולא מסוגל לתת מעצמו  יודע  לזולת. אדם שלא  ובעזרה 
העובדים  של  העיקרי  והשכר  במיוחד  גבוהה  לא  המשכורת  כי  בעמידר, 
מלאי  מהעבודה  הביתה  בערב  חוזרים  אצלנו  אנשים  הסיפוק.  הוא  שלנו 
של  רבות  לאוכלוסיות  וסייעו  עזרו  היום  שבמשך  אחרי  וסיפוק  אנרגיה 
מוגבלים, קשישים, אנשים קשי יום ועוד, שזקוקים לעזרה שלנו ומקבלים 

אותה מדי יום".

הנהלת  עם  שלך  העבודה  יחסי  את  מתאר  היית  כיצד 
החברה?

"עד 2014 היו בינינו יחסים של הרמוניה, שקט, שלווה ושיתוף פעולה 
מדהים, עד כדי שלדעתי היינו מושא לקנאה בקרב הוועדים בארץ ובקרב 
חברי ההסתדרות. הוועד ואני שותפנו בכל מהלך שההנהלה רצתה לנקוט, 
כדי  ומדברים  יושבים  והיינו  הדלת  את  אחרי  סוגר  למנכ"ל,  נכנס  הייתי 
להגיע לתוצאות משביעות רצון עבור שני הצדדים. אנשים חשבו שאנחנו 
היה  הזה  הקשר  למעשה  אבל  יחד,  נהדר  עבדנו  כי  טובים  מאוד  חברים 
מבוסס על כבוד ועל ערכים שלצערי כבר לא קיימים היום בשוק הפרטי 
כולה  והמערכת  ההנהלה  האחרון  באוגוסט  הציבורי.  בשוק  לא  ובטח 

התחלפה ועכשיו אנחנו עומדים בפני סכסוך עבודה".

מהם הישגיך בתפקיד?

עובדים  שני  מיניתי  ראשון  וכצעד  ב-2007  היו"ר  לתפקיד  "נבחרתי 
ועד  שמאז  אלא  מ-1975,  החוק  היה  זה  למעשה  בדירקטוריון.  כנציגינו 
של  החברות  בזכות  האחרונות,  בשנים  אותו.  יישם  לא  יו"ר  שום   2007
ועד העובדים שותף מלא בתהליכי קבלת החלטות  נציגינו בדירקטוריון, 
ובקביעת מדיניות החברה והם חלק אורגני מהמהלכים האלה. שנית, הקמנו 
קרן בטוחות לעובדים שכיום יש בה עשרות מיליוני שקלים שההנהלה לא 
יכולה לגעת בהם, הם מיועדים אך ורק לעובדים שיצאו לפרישה מוקדמת 
על מנת שתהיה להם מעין רשת ביטחון. כמו כן, שיפרנו את תנאיהם של 
של  למעמד  ב'  מדור  מעמדם  את  והשווינו  הדירה  בשכר  הסיוע  עובדי 
עובדים מן המניין; ב-2007 התחלנו בקידום עובדים מדרג הביניים ומעלה 
לתפקידים בכירים בחברה כשקבענו ששום עובד בכיר לא ייבחר על ידי 
קידמנו  במסגרתו  ומאז  בחברה  רה-ארגון  עשינו  ב-2008  חיצוני;  מכרז 
שלא  עובדים  חטיבות,  ומהנדסי  סניפים  מנהלי  לתפקידי  עובדים  מאות 

קודמו בשכר מאז 1997".
 

מה האני מאמין שלך?

ולאן  באת  מאיפה  תשכח  'אל   – בהם  דבק  שאני  עקרונות  שני  לי  "יש 
הוא  שלנו  שהתפקיד  מאמין  אני  לתורה'.  קדמה  ארץ  ו'דרך  הולך',  אתה 
ומי שעושה לשם שמים סופו  שמירה על העובדים. אנחנו שליחי מצווה 
שיתקיים. עלינו להגן על העובד כמו שהיינו מגנים על עצמנו ולכן, בכל 

הליכי השימוע נאבקתי כאריה שואג. אני לא יכול לעמוד בפיטורים".

מהו סגנון הניהול שלך?

"מאוד פשוט – מי שעבד תחתי יודע שאני לא אוהב שקוראים לי 'אדוני 
המנהל', לא אוהב שמתייחסים אלי כאילו אני מורם מעם. אני אוהב לדבר 
עם אנשים בגובה העיניים, ואם אני נותן כבוד אני מקבל כפול. אני מתייחס 
לאנשים בשיא הכבוד, מבחינתי זה ערך עליון וזה גם מניב תוצאות. אם יש 
טעויות האחריות היא עלי, ואם יש הצלחה – היא נרשמת לזכות העובדים".

איזו עצה אתה יכול לתת לנבחר ציבור?

"הכי קשה לתת עצה, אבל אל לאף אדם לשכוח מנין בא. אדם צריך לזכור 
בלי  הציבור  טובת  למען  לפעול   – אחת  למטרה  לאן שהגיע  הגיע  שהוא 
לקבל על זה שכר. במקרה שלי, מדובר בטובת העובדים שהיא תמיד לנגד 

עיני".

למי אתה רוצה להודות?

"להמון אנשים. ראשית, למשפחתי, שאני לא רואה אותה היום כמו פעם 
שהם  שלנו,  לעובדים  מעניקים  שאנחנו  והשירות  בעבודה  העומס  בגלל 
שעבדתי  ההסתדרות  ראשי  לכל  מודה  אני  שנית,  גדולה.  אחת  משפחה 
איתם, ובראשם אבי ניסנקורן וארנון בר דוד, שבשבילי הוא דוגמה ומופת, 
וגלית  לנדאו  נעמי  שלנו,  הדין  ולעורכי  ארדי  ברק  החטיבה  לראש  וכן 
להודות  מבקש  הייתי  חביבים,  אחרונים  אותנו.  שמלווים  קופרשמידט, 

לחברי בוועד העובדים, הנאמנים והמסורים".

 יו"ר ועד עובדי עמידר על מקום שקודם כל 
נותן לאחרים

יו"רים באוויר +

בראש אחד

מוטי בן סימון

 בן 59, נשוי + 3, סב ל-3 נכדות. 

עובד בעמידר מ-1991, חבר בוועד כ-20 שנה ויו"ר הוועד משנת 2007

להזמנות נא להתקשר לטלפון: 03-6288511

anat@am-oved.co.il :או לשלוח מייל אל ענת

עם עובד +

מחיר קטלוגי: 68 שקל; הספר מוגן על פי החוק להגנת הספרות 
והסופרים ועל כן אין עליו הנחות. הנחה של 10 אחוזים מתאפשרת בעת 

www.am-oved.co.il קנייה באתר ההוצאה

מחיר קטלוגי 84 שקל; הספר מוגן על פי החוק להגנת הספרות 
והסופרים ועל כן אין עליו הנחות. הנחה של 10 אחוזים מתאפשרת בעת 

www.am-oved.co.il קנייה באתר ההוצאה

"עוד חמש דקות" / יונתן ברג

"אדוני הכסף – הבנקאים אשר רוששו את העולם" / 
ליאקת אחמד

מתי מגיעים?
על "טיול ילדותי – הורים וילדים מטיילים" / דובי 

טל, משה ואיקי גלעד
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מאפה ג'חנון
החומרים:

6-5 ג'חנונים לאפייה, מופשרים 

1/2 כפית פלפל שחור

כפית שטוחה פפריקה מתוקה
כפית מלח גס

אופן ההכנה:

חותכים כל ג`חנון לשתיים-שלוש חתיכות )תלוי בגודל 

- כל חתיכה אמורה להגיע למחצית גובה תבנית אינגליש 

קייק  אינגליש  תבנית  של  תחתית  על  מפזרים  קייק(. 

מחצית מכמות כל אחד מהתבלינים. מניחים את חתיכות 

הג'חנון בתבנית עם החלק החתוך כלפי מטה, מרווחים 

מעט זה מזה. מפזרים את שארית התבלינים על חתיכות 

הג'חנון. אופים כשמונה שעות ב-100 מעלות.

חמין עוף
החומרים :

2 בצלים קלופים וקצוצים
1 ראש שום

6 חלקי עוף )פולקע, רבע(
6 תפוחי אדמה קלופים

2 בטטות קלופות ופרוסות
3 תמרים מג'הול

1 כוס אורז
1 כוס שעועית לבנה
1 כוס גרגרי חומוס

1 כוס חיטה
ביצים )כמספר הסועדים(

לתיבול:
 1 כף גדושה מאוד אבקת מרק עוף 

)ועוד קצת לפזר בתוך שקיות הקוקי(
2 כפות גדושות פפריקה )כנ"ל(

1 כף כמון )כנ"ל(
1 כפית כורכום )כנ"ל(

כפית מלח )כנ"ל(
כפית שטוחה פלפל שחור )כנ"ל(

)אחרי אופן ההכנה: מסדרים את תפוחי האדמה וביניהם מניחים את הביצים. את חלקי העוף ולצדו ראש שום בשלמותו. מסביב לעוף השלב הזה אפשר לכבות את האש(. במרכז הסיר מניחים בסיר כבד מטגנים את הבצלים בשתי כפות שמן 
תפוחי לכל אחת מהשקיות, סוגרים ויוצרים שני חתכים קטנים למשל, שעועית וחומוס ביחד(. מכניסים מעט מהתבלינים או ארבע שקיות קוקי )אפשר כל אחד בנפרד או לערבב – את האורז, השעועית, החומוס והחיטה מחלקים בשלוש מפזרים את התיבול מעל הכל. מעל  השקיות  את  מניחים  השקיות.  הסיר את הסיר במים עד שיכסו הכל ומביאים לרתיחה חזקה.האדמה והביצים וביניהן מפזרים את התמרים. ממלאים בתחתית  את  מכסים  לבינונית-נמוכה,  הלהבה  את  הפנימי מנמיכים  החלק  את  ומצפה  אמא  כמו  עושה  )אני  איטי היטב  לבישול  ומשאירים  נ"ש(  כסף,  בנייר  המכסה  שעתיים-שלוש של  )אחרי  שלם  לילה  חשמליות  כיריים  הצליחו על  המים  אם  ולראות  הסיר  את  לפתוח  לחלחל לשקיות ואם לא חסרים מים(. בערך בזמן הזה, מומלץ 

הריח בבית כבר אמור לשגע אתכם.

מתכונים מתכונים+ +

בישול למרחקים ארוכים

נוי שניר היא מנהלת "פשוט טעים – הבלוג של נוי". 

 blog.tapuz.co.il/pashuttaim :למתכונים פשוטים וטעימים נוספים 
או חפשו בגוגל: "פשוט טעים נוי"

חמין מקרוני וקציצות
החומרים לקציצות:

1/2 ק"ג הודו אדום טחון
1/3 כוס פירורי לחם

חצי כוס פטרוזיליה קצוצה
1 ביצה

תבלין גריל עוף
מלח, פלפל

החומרים לתפוחי האדמה:
2 תפוחי אדמה גדולים

פפריקה מתוקה
כורכום

מלח, פלפל

החומרים לספגטי:
חבילת מקרוני מספר 7 )חלול(

2 כפות שמן
פפריקה מתוקה

כמון
מלח, פלפל

אופן ההכנה:
מבשלים את המקרוני כשתי דקות פחות מהוראות היצרן. 
מסננים ומערבבים עם השמן והתבלינים. מערבבים יחד 

את כל חומרי הקציצות לעיסה אחידה.
הקציצות  את  ומטגנים  השמן  את  מחממים  גדול  בסיר 
להיות  אמורות  לא  הן  זה  )בשלב  הצדדים  משני  מעט 

מוכנות(, ומעבירים לצלחת.
תפוחי  את  קלות  מטגנים  השמן(  )ובאותו  הסיר  באותו 
ומסדרים  הלהבה  את  מכבים  בלבד.  אחד  מצד  האדמה 
את  מסדרים  האדמה.  תפוחי  מעל  המקרוני  מכמות  חצי 
בשכבה  ומכסים  המקרוני  מעל  אחת  בשכבה  הקציצות 
מים  כוס  חצי  הכל  מעל  מוזגים  מקרוני.  של  נוספת 
היטב  ואוטמים  אפייה  בנייר  הכל  את  מכסים  רותחים. 

בצדדים. מכסים את הסיר.
התנור  חום  את  מורידים  כשעה.  מעלות  ב-150  אופים 

ל-100 מעלות למשך שמונה שעות נוספות.

נוי שניר, מנהלת הבלוג "פשוט טעים - הבלוג של נוי", מגישה:
שלושה מתכונים בבישול איטי וריחות שיטריפו את הבית כל הלילה



כבר למעלה מ-10 שנים!
עשרות אלפי עובדי רשויות מקומיות לא טועים

בהתאם לבחירת הסתדרות המעו"ף, מבטחת הראל גילעד פנסיה עשרות אלפי עובדי רשויות בקרב מאות 
רשויות מקומיות ומועצות אזוריות.

קבוצת הראל רואה חשיבות עליונה בקשר בינה לבין הסתדרות המעו"ף וחבריה, ופועלת ללא לאות להעמדת הניסיון 
 והידע שנצבר במסגרת שנות העבודה הרבות במגזר הרשויות המקומיות על מנת להעניק לך, חבר/ת הסתדרות המעו"ף,

את המוצר הטוב ביותר.

כחבר/ת הסתדרות המעו"ף את/ה נהנה/ת מהטבות ייחודיות:
דמי ניהול מהצבירה השנתית בשיעור של % 0.2. ■

דמי ניהול מההפקדות השוטפות בשיעור של % 1. ■

ההטבות הייחודיות יגדילו באופן משמעותי את החיסכון הפנסיוני שלך לגיל פרישה.

"הראל מובילה את הדירוגים בקרנות הפנסיה הגדולות והבינוניות - גם מתחילת 
השנה וגם ב-12 החודשים האחרונים, ונמצאות בצמרת גם בטווחים הארוכים 

יותר..."

רון שטיין, 25.07.2014

מותנה בהפקדות שוטפות, רציפות וישירות לקרן הפנסיה ובכפוף לתנאי ההסכם והוראות הדין. אין בפרסום זה כדי להוות שיווק פנסיוני 
כהגדרתו בחוק ואין בו כדי להוות תחליף לשיווק פנסיוני אשר מתחשב בצרכים ובנתונים המיוחדים לכל אדם.

לפרטים נוספים:

יעלי לוי - מנהלת תחום רשויות מקומיות

052-8329210 
yaelil@harel-ins.co.il 
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