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ששי שדה

יו״ר האגף לאיגוד מקצועי

 

עובדות ועובדים יקרים,

ההסתדרות הלאומית שמה את העובד במרכז כאשר שמירה על זכויותיו ושיפור תנאי העסקתו הם נר לרגליה.

עשרות אלפי חברים הצטרפו אלינו השנה בעיקר הודות לעבודה המצוינת של החטיבה ולעבודתם היסודית של רכזי 

יחסי העבודה אשר מגיעים עד אליכם, מקשיבים לבעיותיכם ועושים לילות כימים לבדוק את זכויותיכם.

יחד עם זאת, מבקשת הסתדרות הלאומית להעצים לחבריה את התמורה לדמי החבר ומעניקה סל שירותים נרחב 

שמטרתו לסייע לכם בכל תחום, ובין זכויותיכם: חברות בקולקטיב הצרכנות 'שווה' אשר מספק הנחות והטבות

במספר רב של תחומים,  מתן שירות רופא מקוון לחברים וילדיהם, הלוואות ומלגות לזכאים, ליווי וטיפול משפטי לפי 

צורך, הכשרות נרחבות לוועדים, קיום ועדות אכיפה ועוד.

בשבילנו העובד תמיד במרכז! אנחנו גאים להעניק לכם את השירות הטוב ביותר,

 נשמח לשמור אתכם על קשר קבוע.

 ששי שדה,

יו״ר האגף לאיגוד מקצועי



חברות וחברים יקרות/ים,
בפרוס עלינו חג האביב אני שמחה ומברכת על הוצאת ידיעון חדש מבית ההסתדרות הלאומית.

בידיעון זה מרוכזים תקצירי פעולות רכזי יחסי העבודה של הסתדרות עובדי האבטחה, ניקיון וכוח אדם . 

פעולות אלו מבורכות והניבו פירות רבים כגון :

החזרי כספים של למעלה 2.5 מיליון ₪  לחברי ההסתדרות הלאומית שפנו בבעיות פרטניות אלינו בשנת 2018.  -

חתימות על הסכמים קיבוציים חדשים עם חברות נוספות בענפים נותני השירותים.   -

צירוף אלפי חברים חדשים שהשכילו והבינו כי ההסתדרות הלאומית נותנת להם יותר שירותים בתשלום מופחת.   -

הקמת וועדים גדולים ונציגויות בקרב מאות מאבטחים ברחבי הארץ.  -

הצגות ומופעים לחברים ולמשפחותיהם ברחבי הארץ .  -

ימי כיף וגיבוש.  -

בידיעון זה הבאנו לידיעתכם תמצית מפעולות אלו, חטיבת הסתדרות עובדי האבטחה , ניקיון וכוח אדם , שמה לעצמה 

כמטרה לדאוג לזכויותיכם בראש ובראשונה ולשם כך אנו פועלים!

אני מזמינה אתכם לגלוש באתר ההסתדרות הלאומית

www.histadrut.org 
 ולהצטרף לרבבות חברינו

עדי קוסטה דואק

מנהלת חטיבת נותני שירותים 

בברכת חג פסח שמח ,מלא אור, שמחה, 

בריאות ואושר - לכם ולבני ביתכם,

עדי קוסטה דואק

מנהלת חטיבת נותני שירותים



מי אנחנו? 

 אלי בן נאים 
 רכז יחסי עבודה 

איזור צפון 

נמרוד ברדה 
 רכז יחסי עבודה 

איזור שומרון 
ומרכז

מזל נחמני
 רכזת יחסי עבודה 

איזור דרום

 יניר טלקר
 רכז יחסי עבודה 

איזור ירושלים 
ושפלה 

אלינה
 שקודניקוב 

רכזת יחסי עבודה 
איזור השרון 

הסתדרות עובדי האבטחה, ניקיון וכוח אדם פועלת למען המאבטחים, המנקים ועובדי כוח האדם ברחבי הארץ. בזכות טיפוליהם 

הפרטניים של רכזי יחסי העבודה בחברי החטיבה הוחזרו כ- 2.9 מיליון ₪ לפונים , מרבית ההחזרים היו בגין אי הפרשות לפנסיה, 

השלמת פיצויי פיטורים, עדכון וותק וסבסוד ארוחות. המטרה העיקרית שלנו הינה אכיפת זכויות העובדים והשבת הכספים 

המגיעים לכם ע"פ חוק!

בידיעון זה נציג בפניכם את ההישגים שלנו במחצית השנה החולפת בענפים השונים בהם אנו פועלים על מנת להבטיח את 

ההגנה והשמירה על זכויותיכם.



ההישגים שלנו 

בענפים השונים

 עמדות

בחצי השנה שחלפה דאגנו להסתובב בכל האתרים בארץ ולאתר מקומות בהם מזמיני השירות לא מתקינים עמדות אבטחה 

ע"פ החוק. לפניכם דוגמא לשלוש עמדות האבטחה החדשות שהוקמו בזכות התערבותנו. 

בכל העמדות הותקנו מזגנים ושופרו תנאיהם כך שיזכו לעבוד בתנאים ראויים.

הסתדרות עובדי האבטחה, הניקיון וכוח האדם יזמה חוק בכדי להילחם בתופעה המבישה של עמדות שמירה בתנאים לא 

הולמים ומרגע שהחוק נחקק בשנת 2017 דואגת למאבטחים ברחבי הארץ לעמדות ראויות בהתאם.  



 רווחה 

השתלמות עובדי ניקיון בים המלח

במהלך חודש נובמבר 2018 יצאו עובדות הניקיון מקבוצת ש.ניר להשתלמות בים המלח והתארחו במלון דיוויד 

ים המלח. ההשתלמות כללה:

 1( הרצאה של רכז יחסי עבודה, אלי בן נאים בנושא צו ההרחבה וההסכם הקיבוצי בענף הניקיון.

2( חלוקת עלונים ושי צנוע לעובדים.

ערב גיבוש למאבטחי מעבר ל"ה 

בחודש נובמבר נערך ערב גיבוש למאבטחי שלג לבן במעבר ל"ה בארגונו של רכז יחסי עבודה, מר יניר טלקר ויו"ר ועד העובדים 

מר יונתן חיריק. כ-80 מאבטחים נהנו מארוחת ערב ומסיבה אל תוך הלילה בלופט בבאר שבע.



 רווחה

חגיגות חנוכה

חגיגות חג החנוכה - זו השנה החמישית ברציפות שהסתדרות עובדי האבטחה, הניקיון וכוח האדם מסבסדת אירועי חנוכה 

עבור עובדי חברת הניקיון ISS וילדיהם.

העובדים נהנו מהקרנת סרט חגיגית ברשת בתי הקולנוע גלובוס מקס ברחבי הארץ בהשתתפות נציגי ההסתדרות.

ערבי גיבוש למאבטחי העיר העתיקה

רכז יחסי עבודה- מר יניר טלקר וחברי וועד מאבטחי העיר העתיקה מר דוד כהן ומר נחמן ישראל שושן ארגנו שני ערבי גיבוש 

שכללו ארוחה מהסרטים לכל החבר'ה.

חגיגה של בשרים, שתיה וים פינוקים, במיוחד לאנשים ששומרים ומגנים על המקום הקדוש לנו ביותר. מגיע להם!

 תביעות



  תביעות

מניעת פיטורי חברי וועד מאבטחי הקו המהיר לירושלים מקבוצת שחף

בתחילת חודש ינואר החלה התארגנות מאבטחי חברת שחף בקו המהיר לירושלים יחד עם רכז יחסי העבודה מר יניר טלקר 

לשורות ההסתדרות הלאומית. שני עובדים אשר הובילו את ההתארגנות זומנו לשימוע ובעקבותיו קיבלו הודעה על שיבוץ באתר 

ישובו שני העובדים לעבודה ללא  בירושלים, התקבלה הסכמה שלפיה  לילי דחוף שהתקיים בבית הדין לעבודה  בדיון  חלופי. 

שתהיה פגיעה במעמדם ובשכרם.

בהסתדרות הלאומית מברכים על החלטת בית הדין, שנתן תוקף להסכמות שהציגו באי הכוח של שני הצדדים ומשוכנעים כי 

מלכתחילה לא היה מקום להגיע למצב של כוונה לשבץ באתר חלופי את שני חברי הוועד.

שומרים על זכויות עובדי הקבלן

רכז יחסי עבודה בהסתדרות עובדי האבטחה, הניקיון וכוח האדם – מר נמרוד ברדה, הגיש תביעות בבית הדין האזורי לעבודה 

בתל אביב בשם 11 עובדי ניקיון מחברת מוקד יסעור ניקיון ואחזקה. התביעות הוגשו בסכום כולל של 725,000 ש"ח בגין אי 

העברת הכספים שנוכו בתלושי השכר של העובדים לקרנות הפנסיה, ההשתלמות והפיצויים. 



  טיפולים פרטניים

לא נאפשר לפטר עובדים שלא כדין

חברת ניקיון גדולה פיטרה עובד ללא שימוע וללא מתן הודעה מוקדמת.

נציגת השירות ממרכז המידע, הגב' שרון אלהב שמרה על זכויות העובד שעבד בחברה שלושה חודשים בלבד, ודאגה כי המעסיק 

ישלם לעובד 3,200 ש"ח עבור  10 ימי הודעה מוקדמת.

דאגה לתשלום פיצויים למאבטח פורש 

מאבטח שהגיע לגיל פרישה פנה למרכז המידע והשירות של הסתדרות לאומית לאחר שגילה כי חברת האבטחה לא שילמה לו 

פיצויי פיטורים מלאים.

לאחר התערבותנו החברה שילמה לעובד השלמה לפיצויי הפיטורים בסך 8000 ש"ח

הסתדרות לאומית תמשיך לפעול בנחישות ותדאג לאכיפת הזכויות של העובדים בישראל!

מרכז מידע 8882*

נציגי השירות שבמרכז המידע טיפלו 

בשנת 2018 ב-3,277 פניות של עובדי 

האבטחה, ניקיון וכוח אדם – יישר כוח!!



  עשייה פוליטית

הצעת חוק חדשה!

בחודש אוקטובר 2018 הועברה בכנסת הצעת חוק חשובה של חברת הכנסת, הגברת יוליה מלינובסקי. 

הצעה זו  אושרה פה אחד בדיון בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות בכנסת. בדיון נכחו הגברת עדי קוסטה דואק, מנהלת 

הסתדרות עובדי האבטחה, ניקיון וכח האדם ורכז יחסי עבודה, מר יניר טלקר.

במסגרת הצעת החוק מאבטחים יהיו זכאים לפיצויי פיטורים בעת חילופי קבלנים במקום העבודה. 

המשמעות היא שמאבטחים שסירבו להצעת עבודה מהמעסיק היוצא, יקבלו סוף סוף את מלוא הזכויות ויוכלו לקבל פיצויי 

פיטורים מלאים!

 עשייה פוליטית



 עשייה פוליטית

הסוף לתורים הארוכים ברכבת!

בתחילת השנה ביצעה רכבת ישראל קיצוץ במערך שירותי האבטחה, הניקיון ודיילי השירות מה שגרם לתורים ארוכים בכניסות 

לתחנות רכבת רבות, לאיחורים, לפגיעה קשה ברמת השירות לנוסעים וכן בתנאי עבודתם של נותני שירות אלו.

מר דויד אברמוב, יו"ר ועד מאבטחי רכבת ישראל של חברת מודיעין אזרחי פנה לגברת אלינה שקודניקוב, רכזת יחסי העבודה 

בחטיבת הסתדרות עובדי האבטחה, ניקיון וכוח אדם של הסתדרות לאומית וסיפר לה על מצוקת המאבטחים בעקבות צמצום 

מערך האבטחה. העובדים התלוננו על הפחתת משמרות ומקרי אלימות רבים של נוסעים כלפיהם.

אלינה הבטיחה לו שתעשה הכל כדי שהנחייה זו תבוטל. ואכן עשתה. בעקבות לחץ רב שהופעל על ידי מנהלת החטיבה הגברת 

עדי קוסטה דואק מול משרד התחבורה בוטלה ההנחיה והוחזרו תקני האבטחה!



השירותים להם תהיו זכאים 

כחברי ההסתדרות הלאומית

• ייעוץ, ייצוג והגנה על עובדים, 
מידע  מתן  עובדים,  וזכויות  שכר  בדיקת 

שוטף בכל הנוגע לדיני עבודה.

וייצוג  הצורך,  במידת  משפטי,  ליווי   •
בבי"ד לעבודה ע"י מיטב עורכי הדין 

ואנשי המקצוע בתחום.

• ייצוג מול המעסיק בנושאי שכר, תנאי 
עבודה ויחסי עבודה.

• קיום ימי עיון והשתלמויות לעובדים.

• שירות רופא אונליין בחינם לכל חברי 
נגיש  השירות  הלאומית,  ההסתדרות 

מהמכשיר הנייד, 24/7 מכל מקום בארץ 

ובעולם.

החברים  לסטודנטים  מגוונות  מלגות   •
ובכפוף  )בהתאם  הלאומית  בהסתדרות 

לתנאי הקרן(.

• הלוואות לחברים בהסתדרות הלאומית 
)בכפוף לתנאי הקופה(.

• בדיקת הפרשות לפנסיה ולקרן 
השתלמות בתלושי השכר בהתאם לצווי 

ההרחבה המתאימים.

• הצטרפות למועדון שווה - מועדון שווה 
מקנה לחברים הנחות, מבצעים

והטבות בעשרות בתי עסק ברחבי הארץ 

ללא עלות נוספת לדמי חבר.

www.histadrut.org  השארו מעודכנים


