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 3פרוטוקול ישיבת מועצת העובדים מספר 

 .22128.ביום  אילתמלון המלך שלמה בשהתקיימה 

 .177 מתוךחברים  93 נוכחים בישיבה

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

 .ישעיהו קוסטןדבר תורה נשא חבר המועצה, 

 

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

אני . שבועהסוף גבי את חברי המועצה לששואלים , במועצה אתמול שיחהיה איזה . גיבוש היאמטרת הכנס 

נו עושים את זה א. לעשות את זה שהציעו למרות שהיו ,לא עשינו את זה בחינם , תרגישו בנוח.אומר לכם

אתם עושים  .תלכו בראש זקוף ,שבוע הזה מגיע לכםהסוף  .משתתפים באמת בהוצאה שחברי המועצה ,כך

 .לטובת העובדים שלו ,כל אחד ביומיום שלו .למען העובדים שלכם

שני ל המו"מאת  חילקנו ., לחתימת הסכם שכר חדשמים משא ומתן עם ההנהלהנו מקייבימים אלו א

עם ההנהלה  מקיימיםנו אבכל שבוע ". עולה כסף" ולשני ,"כסףעולה לא " נו קוראיםלראשון א .מסלולים

 עלכל הקלפים מונחים  ,שנכון להיום ,אני יכול לומרו ,גם בלילהות, כמה שע במשך ,מו"משתי ישיבות 

ירדנו גם ו ,הדברים בצורה כוללניתאת  הגשנו להנהלה נוההנהלה עדיין בודקת עלויות. א שולחן ההנהלה.

  לפרטים.

ההנהלה יודעת שהבנק  .ותלא זול , והןעד הפרט האחרון ,שלנו דרישותה ההנהלה יודעת היום את פרטי

ועומדים בחוד  ,שעושים עבודה ,העובדים בשטחרוויח בזכות הוא מו ,מרוויחבנק . הלשלם הרבה כסףיצטרך 

 תליהנו לעובדיםמגיע ו שותפים לעשייה הזאת, שהם ,טוב רגישהעובדים צריכים לה .החנית של המערכת

 .מהפירות האלו

התחיל קודם זה הגם בהסכם  .לחמש שניםיהיה ההסכם ש בעיה אין לנואבל  ,על הסכם לשנתייםדיברנו 

רק  , שההסכם יהיהשלנונחרצת דרישה לא  . זולחמש שנים נשמח לחתום -תשלמו טוב אם  ,אמרנו .ככה

 .שנתייםל

 עם יושבי ראש תינפגש. לאחרונה העובדיםמ יהןדרישותלגבי מאוד,  מתואמות - הגדוליםהבנקים הנהלות 

כמה  ,. ידוע ליהנהלות שלהם מתואמותהואני יודע כמה  ,של בנק הפועלים ובנק לאומי וועדי העובדים

 ,דרישות מאוד לא פשוטות, מהעובדים דרישותלגבי ה, שלהם לותההנה ההנהלה שלנו מתואמת עם

  תנו.ימא תדורש שההנהלה

פשוטות  שאינןדרישות יש  להנהלהאבל בהחלט  ,מכל המדרגות זרקנו את ההנהלהשבעניין הזה  ני אומראי

אני  .הבנקהצלחנו להתמודד יפה עם דרישות  .הסכם טוב נחתםו ,2017שנת בו גם נהתמודדות. תמודדלה

 , לא נוותר.העקרוניים והחשוביםהדברים על אבל  ים,מחיר מסו "לשלם"יתכן שנצטרך שגם הפעם  מניח

זה פשוט לפגוע  ,היום עושותפועלים הל ו"בלהנהלות מה שלדעתי,  .אורגנתלא נוותר על העבודה המ ,למשל

שלא לטובתם של  ,לוהנהלה שהחתם הסכם עם וועד העובדים בבנק דיסקונט,  .בעבודה המאורגנת

 .אחריםבבנקים  כך דורשים גםו ,את הקביעות לבטל בעניינים שלו ,העבודה המאורגנת בענייני -עובדים ה

אני זה לא יהיה.  ,אצלנו :משמעית-חד ,אמרנו להנהלה .הדרישותאותן את  ההנהלה דורשת ,גם אצלנו

  , ואני לא רוצה להרחיב.ההנהלהלגבי הדרישות של ולגבי הדרישות שלנו  ,מדבר בצורה לא ברורה כוונהב
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המנכ"ל הפנה  .המו"מ עם רהושאלו אותו מה קעובדים ו ,ל"שולחן עגול עם המנכ לעובדיםהיה  ,לאחרונה

 והם עלינו בעבר סמכו העובדים. המו"מ לעל והכגם אני לא יכול לומר את השואלים, אל וועד העובדים. 

 כוח גם לנו ישו ,עובדים טובים ,יש לנו בנק שמרוויח .טוב הסכם נביאש ,יכולים לסמוך עלינו גם היום

  .טוב הסכם נביא .טוב ארגוני

ימים  5 , שללמילואים יוצאיםשל עובד/ת הבנק, בן או בת הזוג כאשר . לגבי שעת מילואים ,פניה אלינוהיתה 

ת מאפשר לצא הבנק .שעת הנקה(לגבי )כמו  שעה אחת קודם ,מהעבודהלצאת  םזכאי העובד/ת, ומעלה

הוצאנו  .אותה שעה חסרה ביום פיצול בגלל ,פיצול עבור לא היה מוכן לשלם הבנק , אבלשעה אחת קודם

אחרי  נו הולכים לתביעה בעניין זה.והודענו שא ,אום עם עורכי הדין שלנויבת, מכתב מאוד חריף להנהלה

וגם  - מסיבה זו ,שעה אחת קודםשיוצאים ת על יום פיצול של עובד/והוא ישלם  ,בוהבנק חזר  ,שלנו המכתב

 .העובד/ת יקבלו פיצול ,בשביל לקבל פיצול היומי,לתקן שעה לעובד/ת,  ההיה חסראם ת

עובד ל .סניף לא נגיד באיזה ,כמובן .שקרה באחד הסניפים שלנו חמור מאוד,אני חייב לשתף אתכם באירוע 

הוא לא יכול ו ,סודיכול ליהנות מהסב העובדשרק לאירועים שמארגן וועד העובדים. הכלל הוא  ,סבסודמגיע 

 ,זוגות תשעהולבסוף יצאו  ,עובדים 20של  ,. באחד הסניפים יצרו רשימת דמהלהעביר אותו לאף אחד

ו רואים את זה בצורה אבל אנ ,אני לא יודע למה אנשים מתעסקים בכסף קטן .בסוד מלא של שני בני הזוגבס

 הסניף מנהלה הגיע להנהלת הבנק. הנושא הזנו יכולים להגיד לכם שא .ןגניבה לכל דבר ועניי ,חמורה מאוד

אבל  ,לא מדובר בכסף גדול. בסוד מוועד העובדיםיבלו סק ,ובת זוגוהסניף מנהל וגם  - היה חלק מהעניין

קיבלנו  .נו לא מוציאים דברים החוצהא .נו עשינו בדיקה ראשוניתא .עדיין מדובר בגניבה לכל דבר ועניין

 תמטפל ההנהלהגם שבגלל  .עדיף לא לענות לנוההמנהל ו. פנינהסניף גם למנהל  .תשובות מהעובדים

ואנו מקווים  - של העובדיםנו נטפל בעניין , ואבעניין של המנהל נו ביקשנו שההנהלה תטפלא ,בעניין הזה

מועצת  שלי עם יו"ר בהתייעצות "בבית".שאר יזה יו ,לגבי העובדיםלהתערב גם  רצהתלא  שההנהלה

שישמש אותנו גם  משמעתי,נו מקימים בית דין א - ארגון העובדים נוןתקועל פי  ,קאפח עופר ,העובדים

 .לאירוע הספציפי הזה

בביה"ד המשמעתי, חברים שיהיו  עובדים חברי הארגון,שני  ממנים ,הוועד יו"ר המועצה ויו"רלפי התקנון, 

 ביה"ד המשמעתי.שיעמוד בראש  -עו"ד שאינו עובד הבנק יו"ר המועצה ויו"ר הוועד, ממנים , אליהם בנוסףו

פנינו אל חברי ויקבל החלטה לגבי כל עובד בו מדובר.  ,את העובדים בהם מדובראליו ביה"ד המשמעתי יזמן 

וזה  ,תודה להםוהם הסכימו.  ,יה"ד המשמעתיבבכחברים זידר, בבקשה לשמש  חיה-יוסי אהרון ו ,המועצה

דין פרוטה  .חבל שזה קורה וד בראש ביה"ד המשמעתי.שיעמ ,חיצוניה מנה את עוה"דנבהמשך,  .שוטלא פ

 כאלו ,יני בעיות פרטכל מנו נתקלים כא ." לשטויות כאלונופלים"ועדיין אני לא מבין למה עובדים  ,כדין מאה

 בפעם הראשונהלא אני אומר את זה  . שמרו על עצמכם,אל תתעסקו בשטויות - ומר לעובדיםאני או ,ואחרות

  .עשויברור שאסור שי. אל תעשו דברים, שום עובד או לקוחאל תחתמו במק .אל תעשו שטויות -

אין הצדקה  .ו לא רוצים להתעסק בדברים כאלואת היושרה שלכם. אניש  -ראשון הבמקום  ,לפני מבצעים

  .עובד אחד כזהאפילו שיהיה 

 :שאלות של חברי מועצהוהשיב על דניאל דהן המשיך בדבריו, 

 .עם קלפים גלויים אי אפשר לנהל מו"מ .אני מנוע מלדבר על זה .יכול לפרט בשלב הזה אני לא - לגבי המו"מ

נו לא שא ,תסמכו עלינו .תאמינו לנו .לדבר הלא יכול ההנהלה .ו לא יכולים לדבר. אנזה חלק מהמשחק

אתם יכולים לא לאשר  נגיע.אליו ש ,אתם צריכים לאשר את ההסכם שאינו טוב לעובדים. ,על הסכם נחתום
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 ,עכשיואפילו אני יכול להכריז  שאינו טוב לעובדים. ,נו לא נחתום על הסכםאשגם  ,אבל אני אומר לכם ,אותו

 ,לקרוא לכםמ אמנעלא  -אם יידרש  .זה לא הזמן .נכון לאחושב שזה אני אבל  -להצביע ו ,סכסוך עבודהעל 

 .לבוא להצביע ,באמצע יום עבודהאפילו 

 עובדי לטובת, טפחות מזרחי לעובדי גודא בנק עובדי בין בשכר פער יש, להיום ןנכו –מחבר מועצה  שאלה

 ,הוא קיבל את זה .ל"נפגשתי עם המנכהמדויקים.  אין לי את המספרים ,אני משער שזה ככה ?אגוד בנק

את הלוז של ישיבות המו"מ  מו"מ לגבי הסכם השכר החדש. הוא ביקש לראות לקיים הרבה ישיבותלחץ ו

  ה.שלי הייתה די נכונ ההשערה ,כנראהאז  -שנקבעו 

בו ו ,ראיתם( שאת הסרטון לגביוכמה חברי מועצה באזור המרכז )עם  ,של נציגי הוועדכנס לאחרונה התקיים 

יהיה שכנחתום רק נו א .יום קדוש אינו ,31.12.22 ,. לנוטוב על הסכםרק נו נחתום אבכל מקרה כי  ,אמרתי

אז לא צריך , 2022מתחילת  אקטיביתרטרו . ההסכם יחולוזה לא משנה מתי זה יהיה ,הסכם טוב ביד

  .עניין הזהגם ב ,להתרגש

יש לנו . זאת תפיסת העבודה של ההנהלה בעבודה.יותר  קללא יהיה  החדש,גם אחרי חתימת הסכם השכר 

לעבוד  יוכלולא שהם  ,סניפיםהעובדי גבי ל ההחליט ההנהלה .בעניין עבודה מהבית ,ויכוח עם ההנהלה

 יכמעט כל עובד)סניפים עובדי העל כך שגם מאבק לא פשוט, ו ,בכללותון הזה נו מנהלים על העניי. אמהבית

נדרש בשלב  ,האם רוצים לסדר את העניין הזמהבית. בשבוע, יום אחד לעבוד גם הם  יוכלו ,(הסניפים

בתחום שכבר קורה כיום )כמו  ללא תיאום מראש ,סניףבמסחרי בנקאי עם  להיפגשיוכל  לאלקוח ש ,הראשון

נו דורשים א .(כל פגישה של לקוח עם בנקאי משכנתאות, הינה רק בתיאום מראשש - המשכנתאות

 -וכל מי שבא  ,שהדלת פתוחה הינה, ההנהלה. התפיסה של אום מראשירק בת יגיעכל לקוח ש ,ההנהלהמ

 , לשנות את התפיסה הזו.את ההנהלהנו מנסים לשכנע . אברוך הבא

. הזהיהיו חלק מהעניין שגם עובדי הסניפים  מעונייניםנו . אתמהביבשבוע, נו רוצים שיהיה יום עבודה אחד א

, לגבי עבודה מהבית, 2022שאמור להסתיים בסוף דצמבר  ,בבל"לפיילוט יש  ובודקים. ,נו עושים עבודהא

 ,בעזרתם של מנהלי הסניפים ,נו מנסיםא ילות כזו.אפילו לא חושבים לעשות פע ,אצלנו .של עובדי סניפים

 יעבוד כל עובד - בדיםעו 5שבו סניף לדוגמא, עבודות יהיה ניתן לבצע מהבית.  לויאלגבי  - רשימה לגבש

 ,אופיס-בקהאת עבודת  יבצע ,יתב. העובד שיעבוד מהבסניף יעבדונוספים  הוארבעיום אחד בשבוע,  מהבית

נו רוצים שגם בסניפים וא ,הגיד מי יכול לעבוד מהביתלכבר יודעים  .ל כבר ידועוהכ ,טהבמ. של כל החמישה

לא יורדת  שהתפוקה ,נו צריכים לוודאא .לנסוע שעה או שעתיים לעבודה יצטרךלא  שעובדמספיק  זה יהיה.

שתהיה  ,לכךאיך שהוא  לדאוגנו צריכים יעיל, אפחות יהיה  , אבל אם העובדזה טובמהבית  . עבודהעבודהב

 .בעבודה , כאילו היהתפוקה לעובד

 ללכת,לא נעים לי שעובד אומר לעצמו ", מעובדים בסניפים אני שומע למשל סיבהלגבי העומס בסניפים, 

להרגיש  לא צריךאתה אז  ,נוספות, אם לחבר שלך חשוב לעבוד שעות ואני אומר - חבר שלי נשאר לעבוד"

יותר  ,טבלאותנראה לי שאתם מחכים ל .ד לשניתפסיקו לעשות תחרות בין אח. הביתה ללכת ,לא בנוח

 ? עלאתם יודעים על מה - על מה אתם מתחרים . תפסיקו להתחרות אחד בשני.חכה לטבלאותמשהמנהל מ

ששווה הרבה יותר  ,יש לכם טייס אוטומטי ,דרגהאולי יתנו לכם? גם אם לא יתנו לכם שבסוף  ,הדרגה

 .אז בואו תחשבו על זה .מדרגה

אשר שבנק ישראל י ,אני לא מאמין .אפשרות שלא יהיה פיצול בסניפים ה, שהיא בודקתאמרגם  ההנהלה

 רסיהוו יש להנהלה ,עכשיו .שבכלל לא יהיה פיצול -של ההנהלה זו הייתה הוורסיה הראשונה  .דבר כזה



 ארגון עובדי מזרחי טפחות

 מועצת העובדים

 5-מ 4
 

  03/6186600  .פקס  03/6185500טלפון    א.ת. חדש ראשל"צ 13ההגנה רח' 

 mtv.laoved.netלעדכון שוטף אתר האינטרנט 

 

 - 8או עד גיל  10ילדים עד גיל לורים ה בסניפים, שהםנם ישעובדים כמה  ,תגידו לנו :נו ביקשנו. אשניה

שעובד יוכל לעשות פיצול אחד  ,נו מצמצמים את כוח האדם באותו יום של הפיצולשנוכל לראות איך א

קצת  לקבל אבל עובדים מוכנים ,לא דיברנו על כסף בכלל .כסףלעובד גם אם ירד  .פיצולים, ולא שני בשבוע

 של ההנהלה שניההורסיה הו. . זאת הנקודה הזועולה יותר מהשעה שהם יקבלובייביסיטר כשהפחות כסף, 

נו א אחד.פיצול לאז ירדנו . הדבר יתאפשר לו -אחד בשבוע פיצול רק יום שרוצה לעבוד  עובדשכל  הינה,

בגילים אבל  הילדים, גילהתגמש לגבי נו נהיה מוכנים לא .יש לנו דרישה כזו .בעניין הזהחזק צים וחל

צטרך לוותר על חלק מהדרישות נו יודעים שנא אחד בשבוע. פיצולרק עובד לעבוד ל צריך לאפשר ,מיםימסו

 .שלנו

בימי רוב העובדים רוצים לעבוד ברצף להפסקה.  ,כמו פעם ,ללכת הביתהביום פיצול למה לא ניתן  ,נשאלתי

עות להישאר בשתצטרכו  -שעתיים משך ל ,ביעיבימים שני ור בפיצולהביתה, אם תלכו , ללא הפסקה. פיצול

 בימים ללא פיצול. ות,ריותר מאוח

 -שני ורביעי אחר הצהריים ימים רק ב ,להגיע לסניףשיכולים  ,למשל פנסיונריםשאינם  ,לקוחות יש הרבה

 יבטלו את הפיצולים.לא ש ,סבוראני  וגם בגלל זה

יקבל  שניעובד  ,תואחד יקבל שלוש דרגעובד ש ,הינה ההנהלהמדיניות  -שנשאלתי  ,בנושא חלוקת הדרגות

 מנהל שמקבללו ,זה חלק מהעניין דרגה.יקבל לא  רביעידרגה אחת, ועובד יקבל  שלישיעובד  שתי דרגות,

 עובד. דרגה אחת לכלאסור לתת  -דרגות  100% של אפילו ,הקצאה

נו חושבים שאם . אמההנהלה שונהבאופן  ,נו תופסים את הענייןמשמעותית. א ,יש דרישה -ל "בעניין אש

הרבה יותר  סכומיםנו מדברים על אשעות.  4אם הוא עבד לפחות  למשל,ל. "מגיע לו אש ,עובד הגיע לעבודה

 .ממה שמקבלים היום ,גבוהים

מה אפשר בצורה מסודרת, לגבי אלינו  מי שמציע זאת, יפנהאשמח מאוד אם  -מהבית  ,פיצוללגבי ביצוע של 

  ונבדוק זאת. ,שעות של הפיצול באותןמהבית אחר הצהריים, לעשות 

לחלק  - ההנהלהלהגיע להסכמות עם על מנת הכול עושים ו ,נות גם את ההרכב של הבונוסמנסים לש נוא

להגדיל את מבקשים גם נו ה. אהיותר גבותהיה של הבנק  התשואהככל ש ,אוטומטית בונוסים בצורה כמעט

  .לכולם ,הבונוס האחידאחוז 

לבין  מקרן גלעד הוותיקה,פנסיה  ה בין עובדים שאמורים לקבלהפריד ההנהלה -לגבי פרישה מוקדמת 

שיש וחשבנו שזה לא הוגן  ,על העניין הזה "עלינו"נו הוותיקה. א מקפתמקרן פנסיה  עובדים שאמורים לקבל

  .היא קצת פחות מאוזנת םהיוו ,קרן גלעד הייתה מאוזנת בזמנו, רק בגלל שעובדבין עובד ל אפליה

אין לנו בעיה להכריז על  ?2017-כמו ב ,לא מכריז על סכסוך עבודה למה הוועד –מחבר מועצה  שאלה

אז אני לא  ,ל מתנהליםונו חושבים שהדברים בסך הכ. אשםלא שאנחנו  ,חושבאני פשוט  .סכסוך עבודה

נו אני לא יודע לומר. אבל אם א .חודשיים אובעוד חודש או בעוד שבוע  ,שכר חדש שנגיע להסכם יכול לומר

אין  .ולהכריז על סכסוך עבודה ,ס את המועצהכנצריך יהיה ל - מכוון, ברגליים תרגור נגיע למצב שההנהלה

ואני חושב שגם  ,קודםה ההסכםהמצב שלנו לפני הרבה יותר טוב מ ,כיוםהמצב שלנו  מאבק.לנו בעיה עם 

אם  ,את זה . עובדים יבינולא היינו מגיעים לתוצאות האלו, 2017בשנת בלי המאבק . רואים את התוצאות

 נהיהאם רק  -עבודה . נכריז על סכסוך גרירת רגליים אמיתית תהיהאלא אם  - זה לא עניין של זמן .יהיה צורך
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  .לא שםעדיין נו או ,אותנו "מורחים"בהרגשה ש

, לקחנו משרד עורכי דין שמתמחה בתחום .שמאוד התאכזבנו ממנו ,היה לנו טיול לאירלנד וסקוטלנד

דון יבית המשפט מקווה ש .יעה משפטית נגד החברההגשנו תבו ,עניין הזהמינוס" בא"ק ו מול חברתנהתנהל

 .עובדים ארגוןבאו גדולה של מטיילים, קבוצה ב שמדוברבגלל אולי  -תביעה בבהקדם 

לפי ו ,ההסכמותופי ההסכמים שהדברים נעשים ל, לוודא שמירהלהיות כלב הזה  -חלק מהעבודה שלנו 

. נושאאל תחכו לישיבת מועצה, בשביל להעלות תגידו באותו רגע.  ,ל שיש בעיה במקום מסויםוככ ,החוק

 .נו עונים לכולםא ,, ותאמינואתם יכולים לפנות אלינו - ומספרים לכם סיפורים ,יקטינו לכם את התקן אם

 .אחרינו "רודפים"הם שמ יותר עובדים שפנו אלינו, חריא "לרדוף"נו ממשיכים לפעמים, א

 


