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 2פרוטוקול ישיבת מועצת העובדים מספר 

 8.9.22שהתקיימה במלון ריזורט חדרה ביום 

 .176מתוך חברים  134נוכחים בישיבה 

 בדברי ברכה. הישיבהפתח את  ,פחאעופר ק ,יו"ר מועצת העובדים

 גד אבן צור.דבר תורה נשא חבר המועצה, 

 

 :הוזמן לשאת את דברו ,דניאל דהן ,יו"ר ארגון העובדים

הדרישה הראשונה  כי עדכן היו"רלפתוח בפרטי המו"מ. בשלב זה  היה מתבקש ,מטבע הדברים

 הינה טיפול בעומס הרב בסניפים, בחינת התקינה, ומסירת התוצאות לוועד העובדים.

והציג באמצעות שקפים  ,היו"ר ביקש להגיב על דברים שנכתבו בקבוצת הוואטסאפ של המועצה

להימנע מלכתוב על נושא "עיוות בהשלמת  ,יותר מפעם אחת ,חלק מהשיח בקבוצה, בו הוא מבקש

משום שהדברים יוצאים מהקבוצה ומגיעים להנהלת  ,דרגות למקבלי השלמה לשכר המינימום"

 עים בעובדים ובמשא ומתן.ולמעשה פוג ,הבנק

ניתן היה ממנו  באופן ,הוצגו תלושים חלקיים של שני עובדים ,בשיח שהתנהל בקבוצת הוואטסאפ

 חלוקת דרגות ההשלמה לשכר המינימום. בשל ,נפגעה הכותבתכאילו  ,להבין

ים כאילו היו"ר מציג שקפים סודי ,צעקות שברומהומה  פרצה ,מרגע שהיו"ר התחיל לגעת בנושא זה

 .את הכותבתוכאילו כוונתו להכפיש  ,לעיני כל

שנמצאים בקבוצת הוואטסאפ, אלא שעכשיו  אנשיםמול אותם  ,דברי היו"ר היו בשקיפות מלאה

שבסופה מוצאת  ,דבר שהוא ראוי הרבה יותר מאשר בהתכתבות ,דיבר אליהם פנים אל פנים היו"ר

 שעניינם לא בהכרח טובת העובדים. ,החוצה אל גורמים

פעם וגם לקראת כנס המועצה נבדקו  ,נעשו בדיקות בעברכי היו"ר הדגיש  ,לאחר שנרגעו הרוחות

 טסאפ.אהוו בקבוצתולא כפי שנכתבו  ,ולו כדי שדבריו יהיו מדויקים ,תלושים של עובדיםנוספת 

וגם כאן  ,לאחר שנותחו ונבדקו לעומק ,יו"ר התייחס גם לתלושים שהועלו בקבוצת הוואטסאפה

 לא הייתה ואין פגיעה בעובדים.כי  העלתה הבדיקה

גאה על כך כי הוא ו ,סכם השכר הטוב ביותר במערכת הבנקאיתהאת השגנו כי  ,יו"ר חזר וצייןה

 שחוסלה התופעה הפסולה של מתן השלמת שכר מינימום לעובדים בבנק!

 ,חלק מהחבריםעל ידי שנאמרו לאחר בדיקה מעמיקה, הוא התבקש  ו,יו"ר עמד על דבריההגם ש

 .הבמהועשה זאת מעל  ,שחשו נפגעים חברים אותםכלפי להביע התנצלות 

 והציג חלק מהנושאים במשא ומתן: ,על ההתקדמות במשא ומתןדיווח היו"ר  ,לאחר מכן

 .תוספות שכר לכל העובדים 
 לי מנהלי תחומים, מו"ח ג', ראשי צוותים, מנה :כגון – תוספות שכר לקבוצות ייחודיות

 עסקים.
 .תוספת לעובדי הסניפים 

 .אופציות לעובדים 

 דרגות.ה מותפתיחת סול 
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  על ידי הוספת רכיבים חדשים. ,לפנסיה ותהפרשההגדלת 

  הפרשות לקרן השתלמות.ההגדלת 

 .עדכון ערך שעה 

 .פדיון ימי מחלה 

 .הגדלת תקציב רווחה 

 הגעה למט"ל.בגין  ,תשלום תוספת 

 .עבודה מהבית 

 .תלוש שכר חדש 

 לעובדים עם ילדים. ,הפחתת פיצול אחד בשבוע 

 .גמישות בשעת הנקה 

ולהביא  ,גם אנחנו וגם המנכ"ל מעוניינים לסיים את המשא ומתן עד סוף שנה זוכי יו"ר הדגיש ה

 לעובדים הסכם שכר חדש.

 

 דיבר על נושא ההתפטרות השקטה. ,שמעון בן דוד ,מזכיר הוועד

 

 .2021-ו 2020את המאזנים לשנים המועצה, הביא לאישור  ,קוסטןישעיהו  ,גזבר הוועד

כל הגזבר, כי ציין  - 2020בשנת  בנוגע לאי ניצול כל תקציב הרווחה ,במענה לשאלה שעלתה במועצה

 .2021 תלתקציב של שנ הועברו ,2020ת הכספים שלא נוצלו לרווחה בשנ

 

 סדר הא"ב, כדלהלן:לפי  -( מועמדים 5)ועדת ביקורת  חברי 3-ל בחירותהתקיימו 

 אלתר עוז, בן שטרית יעקב, כחלון עינב, לוק קרוטר חן, שכטר עדי.

 חברי ועדת הביקורת, לפי הסדר הבא: 3נבחרו 

 אלתר עוז .1

 חן לוק קרוטר  .2

 עדי שכטר .3

 

 ברכות לחברי ועדת הביקורת הנבחרים, והצלחה במילוי תפקידם.

 

מפרטת את הסדרי הפנסיה שיש ה ,יגיטליתחוברת ד -מחברת פרופיט  ,הציגה אתי מויאל ,לסיום

 ואת חשיבות התכנון הפנסיוני המוקדם. ,לעובדים

 


