
עיר של נשים/ דיויד גילהם

מלחמת   ,1943 ברלין 

השנייה  העולם 

בעיצומה. רוב הגברים 

משרתים בצבא הרייך 

השלישי ובעיר נותרות 

סיגריד  נשותיהם. 

גרמנייה  היא  שרדר 

יום  הולכת   – לדוגמה 

מטפלת  לעבודה,  יום 

הקנטרנית  בחמותה 

חובותיה  את  וממלאה 

כאזרחית נאמנה.  

המלחמה  בתחילת 

סביבה  שקורה  ממה  להתעלם  כמעט  מצליחה  היא 

ולהמשיך בשגרת חייה, אך מאחורי החזות של אשת חייל 

נאמנה מסתתרת אישה שונה בתכלית, אישה שמסתירה 

סוד – מאהב יהודי שאתו ניהלה רומן לפני פרוץ המלחמה 

ועתה אינה יודעת מה עלה בגורלו. 

סיגריד מרגישה כי אינה יודעת עוד דבר על העולם שהיה 

מוכר לה עד כה, וכשעיניה נפקחות ורואות את המציאות 

מתחילות  עצמה  סביב  שהקימה  הבידוד  חומות  סביבה, 

ולפעול  לעוול  הצדק  בין  לבחור  ועליה  להתערער, 

בצללים שביניהם כדי להגן על עצמה. 

הנשית  שהדמות  מרתק  ספר  הוא  נשים”  של  “עיר 

שחיה  רגילה  לאישה  מצוינת  דוגמה  הינה  בו  המרכזית 

מציאות  למבחן  לעמוד  ונאלצה  רגילה  בלתי  בתקופה 

בלתי  להחלטות  להגיע  ולעיתים  ממנו,  קשה  שאין  נוקב 

תקראו  הספר  את  למוות.   חיים  בין  שהכריעו  אפשריות 

בנשימה עצורה ולא במהרה תשכחו את גיבורתו. 

המלצה
ממליצה: טל אלגזי

ּוָעִלים  ִהי ראׁש ַלשּׁ ֱהֶוה ָזָנב ָלֲאָריוֹת, ְוַאל תְּ
ֲחָכִמים,  ֲחבּוַרת  ין  בֵּ ַאֲחרוֹן  ָמקֹום  בְּ ְהֶיה  תִּ שֶׁ מּוָטב  פירוש: 

ִמן  ים.  שִׁ ִטפְּ ֲחבּוַרת  ין  בֵּ ָהִראׁשוֹן  קֹום  מָּ בַּ ְהֶיה  תִּ ר  ֵמֲאשֶׁ

ם.  ה ָעשּׂוי ִלְלמוד ּוְלִהְתַקדֵּ ַהֲחָכִמים ַאתָּ

ְבִחיַרת  בִּ ִטים  ְתַלבְּ ַהמִּ ִמן  ֶאָחד  ְלָכל  ְמַיֵעץ  ֲאִני  דוגמה: 

ראׁש  ִהי  תְּ ְוַאל  ָלֲאָריֹות,  ָזָנב  “ֱהֵוה  ֶתָמִטיָקה:  מָּ בַּ בּוָצה  ַהקְּ

ַח,  תֵּ ה ָעשּׂוי ִלְלמוד ּוְלִהְתפַּ ְקצֹוַע ַאתָּ מִּ ּוָעִלים. ִמן ַהֲחָזִקים בַּ ַלשּׁ

ם”.  ְתַקדֵּ ְהֶיה ִמְצַטיֵּן, אּוָלם לא תִּ ה תִּ שָׁ בּוָצה ַהַחלָּ קְּ בַּ

ִהי  ן ָחָרׁש אֹוֵמר: ֱהֶוה ָזָנב ָלֲאָריֹות, ְוַאל תְּ י ַמְתָיא בֶּ מקור: ַרבִּ

ָנה כ’[.  ֶרק ְרִביִעי, ִמשְׁ ְרֵקי ָאבֹות פֶּ ּוָעִלים ]פִּ ראׁש ַלשּׁ

יש לי מושג
מאת אורי סנדק

אל האופק

יחידת תכנון ובקרת משאבים מתכוננת לתחרות - עמוד 8

תואר שני במדעי הנמל - 4 כבר סיימו, ומה אתכם? - עמוד 10

איך משלבים פרנסה ומימוש מקצועי עם הורות מעורבת? - עמוד 13

מחלתו הנדירה של ניר יגל יצרה עבורו הזדמנות לשינוי - עמוד 14

צלמי הנמל בפוקוס עמ’ 4
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יודעים היכן בנמל צולמה התמונה שלפניכם?
tomersp@ashdodport.co.il :שלחו את הפתרון לתומר שפץ

בין הפותרים יוגרלו 3 ארוחות זוגיות.

לכו חפשו
צילום: אורי סנדק

ברכות לעובדים

לידות
אבישי מג’ר – הולדת הבן

ראובן סולטן – הולדת הבת

ארז אביחזר – הולדת הבת

אסף גרוס – הולדת הבן

אלי חזן – הולדת הבן

ישראל אבוטבול – הולדת הנכד

ריקי זהבי – הולדת הבן

חיים מסיקה – הולדת הבן

מישל גולן – הולדת הבת

בר/בת מצווה
אבי אבן חיים – בר מצווה

אלון אלקריף – בר מצווה

יגאל גדעוני – בר מצווה

אבי שטרית – בר מצווה

אילן סלפטי – בר מצווה

רונן ברנשטיין – בר מצווה

בני לוי – בר מצווה

ירון יעקובי –בר מצווה

נישואים
קמי לוי – חתונת הבן

אילן סויסה – חתונתו

ליאב ג’אן – חתונתו

אייל כווינה – חתונתו

עדי רדימי – חתונתו

אריה אוחיון – חתונת הבת
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נמל  הכנסות  במחזור  גידול  נרשם   2016 ינואר-מאי  בחודשים 

 ₪ מיליון   61 שהם  ב-14.3%  גדל  והוא   ₪ מיליון  ל-487  אשדוד 

בהשוואה לתקופה דומה אשתקד.

מגזרי  בכל  הפעילות  בהיקפי  מגידול  נובע  בהכנסות  הגידול 

הכולל  בהיקף המכולות  כ-14.6%  מגידול של  ובמיוחד  הפעילות 

ומגידול של כ-17% בהיקף המטען הכללי.

הסתכם  אשר  המכולות  בהיקף  חודשי  שיא  נרשם  מאי  בחודש 

ב-135 אלף.  זו הפעם השנייה מאז תחילת השנה שבה נשבר שיא 

המכולות החודשי. סך המטענים שנפרקו ונטענו, בתקופת ינואר-

 16% של  בשיעור  עליה  טון,  אלף  בכ-9,153  הסתכם   ,2016 מאי 

בהשוואה לתקופה מקבילה אשתקד.

יצחק בלומנטל מנכ”ל נמל אשדוד, מסר כי “אנו  ממשיכים לראות 

מתן  עם  יחד  אשדוד.  נמל  חברת  של  בפעילות  עלייה  מגמת 

המענה לגידול בפעילות, אנו שוקדים בחברה על ההכנות לקראת 

תורמת  אלו  לשינויים  העולמי.  הספנות  בשוק  ולשינויים  התחרות 

העובדה כי נמל אשדוד הפך לנמל קבוע של אוניות ענק הפורקות 

מטענים עצומים.”

במהלך חודש יוני קיימנו בנמל אשדוד משחק ארגוני בשם: “יש לי 

מעולם  מושגים  על  אינטראקטיבית  טריוויה  תחרות  שכלל  מושג” 

הנמלים והספנות.

במסגרת המשחק נדרשו העובדים ללמוד ולהפגין ידע  על המושגים 

המקצועיים מתוך מילון המושגים הנמלי שהופץ במהדורה שלישית. 

המשחק נמשך שבועיים ימים וכלל שלושה שלבים עד לשלב הגמר 

מאות  השתתפו  שבה  התחרות,  שלבי  בין  הנמל.  אלופי  הוכתרו  שבו 

עובדים, הופעלו עמדות סימולטור לתרגול משחק הטריוויה. 

העובדים שזכו במקומות הראשונים הינם:

איתן  בארץ:  מלון  בבית  זוגי  לסופ”ש  שובר   - ראשון  בפרס  זכייה   .1

ארגמן – מלח עגינה במחלקת ים, אדיר יערי -  מלח עגינה במחלקת 

ים ואריה טולדנו – מהנדס או”ש ביחידת תו”ם.

זוגי לספא: מוריס ביטון  - מכונאי סירות  2. זכייה בפרס שני - שובר 

במחלקת ים, יגאל בן כליפא – בקר אחראי בחטיבת התפעול, 

3. זכייה בפרס שלישי - שובר לארוחה זוגית: אלמוג סעיד – סוור, אריה 

טולדנו - מהנדס או”ש ביחידת תו”ם, אליהו ראובן – מפעיל ציוד מכאני 

ומכרזים  רכש  במדור  קניינית   – זרגריאן  אורטל  התפעול,  בחטיבת 

ואורן שריקי – מנהל פיתוח מערכות מידע במחלקת המחשוב.

המשחק הארגוני הופק והתנהל ע”י חן ספנקו רכזת הדוברות ועמית 

כהן מנהל הפיתוח הארגוני של החברה. 

חברת נמל אשדוד ערכה טקס חגיגי ל- 100 עובדים המתנדבים 

בקהילה לאורך כל השנה, במסגרות שונות. הטקס נערך, בראשות 

מנכ”ל הנמל יצחק בלומנטל, סמנכ”לית משאבים רונית סבה, חברי 

הנהלת חברת נמל אשדוד והעובדים המתנדבים.

חברת נמל אשדוד מעודדת את עובדיה הרבים להתנדב - היא עורכת 

הערכה  אירועי  ומקיימת  שונות,  לעמותות  להתנדבות  הרשמה  ימי 

והוקרה שונים למתנדבים. מנכ”ל נמל אשדוד יצחק בלומנטל שמתנדב 

במד”א כפרמדיק צין כי ההתנדבות בקהילה היא חלק מאבני היסוד 

של מקום העבודה שלנו.  עובדים שעוזרים ומתנדבים הם עובדים עם 

רוח ונשמה שבאים לידי ביטוי במהלך העבודה השוטפת.

תוצאות קידום ההתנדבות ניכרות בשטח: יותר מ-10% מעובדי החברה 

לוקחים חלק בפעילויות התנדבות שונות ביניהן חבורת הזמר של הנמל, 

העמותות  פעילות  במסגרת  המתנדבים  עובדים  החובבים,  הקוסמים 

“אתגרים” ו”אנוש” ועוד מגוון מסגרות רחב כגון מד”א והמשטרה. 

תלמידי העיר יגיעו לביקורים בנמל
יאפשר  אשדוד  לעיריית  אשדוד  נמל  חברת  בין  פעולה  שיתוף 

לתלמידי העיר להגיע לנמל ולהכירו כנקודת עוגן מרכזית באשדוד.

במסגרת פרויקט “אשדוד על המפה” - פרי שיתוף פעולה של האגף 

לחטיבה צעירה של מנהל החינוך בעיריית אשדוד והחברה העירונית 

סיורים  במסגרת  פעילה  למידה  המשלב   - באשדוד  הפנאי  לתרבות 

מודרכים בעיר, יבקרו תלמידי שכבות ב’-ה’ מבתי הספר בעיר אשדוד 

במרכז המבקרים האטרקטיבי של חברת נמל אשדוד.

את  לחזק  מחצבתם,  לכור  התלמידים  את  לחבר  הפרויקט  מטרת 

ליבותיהם  את  ולקרב  הקרובה  לסביבתם  העיר  תלמידי  בין  הקשר 

לעיר  זיקתם  וחיזוק  הארץ  אהבת  והנוף,  הטבע  על  השמירה  לערכי 

מגוריהם ולקהילה בה הם חיים.

גידול של 14.3% בהכנסות הנמל 
בחודשים ינואר-מאי 2016

שמירה גבוהה על רמת הבטיחות
במקום עבודתך נדרשת שמירה גבוהה על רמת הבטיחות. עם זאת, 

ישנם מקומות אחדים שבהם לא ננקטו אמצעי הבטיחות המלאים. 

הממונה  בטיחות.  ביקורת  תיערך  היום  כי  עליך  ולממונה  לך  נודע 

מהמקומות  רחוק  הבודקים  את  להוביל  אותך  מנחה  עליך  הישיר 

הבעייתיים, על מנת שהביקורת לא תחשוף את הליקויים. 

כיצד תנהג?

והערבות  החום  היא  אשדוד  נמל  חברת  של  מחוזקותיה  אחת 

ולבדוק  עצמנו  את  לשאול  עלינו  זאת,  עם  העובדים.  בין  ההדדית 

תמיד: היכן הגבולות העלולים לפגוע בסדר הטוב, בהנחיות ובנוהלי 

החברה, שאותם אין לעבור. 

סעיפים רבים בקוד האתי שלנו קובעים כי הבטיחות והשמירה על 

נכסי החברה קודמים לטובה האישית ולערך החברות. ביניהם: סע’ 

לפעולה  המנחה   7.4 סע’  מועיל;  מידע  למתן  מחויבות  הדורש   5

להסרת כל מפגע בטיחותי; סע’ 9.2 הקובע דגש על תחזוקה נאותה 

של הציוד והרכוש; וסע’ 10 המנחה להימנע ממצבים או ממעשים 

העלולים ליצור ניגוד עניינים בין טובת החברה לבין טובתם האישית 

של עובדים.

בהסתרה  שקיפות,  בחוסר  הנוהג  מנהל  בחומרה  רואה  הוועדה 

ובהטעייה, תוך הפעלת מרות על עובדים. 

אנו מצפים ממנהלים בחברה לפעול בשקיפות, לקדם את הבטיחות 

ולהימנע ממתן הנחיות הסותרות ערכים ארגוניים. 

את  לשכנע  לנסות  המתואר  במצב  עצמו  את  המוצא  עובד  על 

הממונה לשנות את ההנחייה. במידה שלא יצליח, עליו לומר לממונה 

כי הוראתו מסוכנת, איננה מקובלת וכי אין בכוונתו למלא הנחיה כזו, 

וכן לפנות למנהלו של אותו ממונה. 

יצליח, עומדת בפני העובד גם האפשרות לפנות אל  במידה שלא 

תלונות  על  הממונה  של  התלונות  תיבת  אל  או  הבטיחות  מהנדס 

העובדים )המבקר הפנימי(.

פינת האתיקה
מאת גדעון שילה, רו”ח, הממונה על האתיקה

זוכי המשחק הארגוני “יש לי מושג”

הנמל מוקיר עובדים מתנדבים

פייגל,  פלורי  מערכת:  חברי   ■ שפץ  תומר  אחראי:  עורך   ■ זיקרי  בן  יגאל  ראשי:  עורך   ■
 ■ ראובן  שלומי  שער:  צילום   ■ דודיק  רינת  סקה,  יעקב  סנדק,  אורי  כהן,  עמית  נהון,  אשר 

הקסם מילת  מנור,  שיר  גרפי:  עיצוב  ראיון,  עריכה,  כתיבה,   ■ טולצ’ינסקי   פבל  צילומים: 

עובדות יקרות ועובדים יקרים, 

אנו ממשיכים להוביל את המשימה המרכזית שלנו ולהיערך 

לתחרות עם הנמל הפרטי החדש שעתיד להיפתח בשנת 2021. 

ביצענו מהלכים מהותיים בתחום התפעולי כהכנה לתחרות 

וביניהם פיילוט מקצועי מוצלח לקליטת אניות ענק ומטענים לא 

שגרתיים.

הנהלת החברה והעובדים פועלים יחדיו לקידום היערכות הנמל 

באמצעות תכנית אסטרטגית לחברה לשנים הבאות. התכנון 

האסטרטגי נועד להבטיח הלימה בין הצרכים הטכנולוגיים 

לאתגרים התפעוליים, שמורכבותם גוברת לנוכח השינויים 

הצפויים בעולם הספנות והמעבר לפעילות מגה אוניות. התכנית 

העסקית נועדה להגברת היקפי התנועה והפעילות בנמל 

ולביסוס החוסן הכלכלי של החברה.

אני בטוח כי נוביל בתחרות בגלל אבני היסוד שברשותנו, 

ובראשן רוח הנמל ומוטיבציה אישית, מומחיות וניסיון של כל 

אחד ואחת מהעובדים בנמל.  מכלול התכונות הללו והשאיפה 

לנצח  הם אלה שימשיכו להוביל אותנו להיות הנמל מספר 1 

במדינת ישראל ובאגן הים התיכון ולהציב אותנו בראש סדר 

העדיפות של לקוחותינו בישראל ובעולם כולו.

בשם כל חבריי להנהלת החברה - אני מוקיר ומעריך את 

פעילותכם.                               

יצחק בלומנטל,

מנכ”ל חברת הנמל

ברכת המנכ”ל

מנכ”ל נמל אשדוד יצחק בלומנטל, שהשתתף בכנס התשתיות 

שבו  הפתיחה  מושב  במסגרת  ציין  כנסים,  מידע  של  הלאומיות 

בסמוך  החדש  הנמל  להיפתח  מתוכנן   2021 “בשנת  השתתף: 

לנמל אשדוד. מעבר לכך נמצאים עולם הספנות ועולם הנמלים 

בשיאו של מהפך טכנולוגי. שינויים אלו גורמים לנו בעולם הנמלים 

הכשרות  ייחודי,  מכשור  על  דגש  ולשים  אחרת  לכך  להיערך 

אלקטרוניקה,  בהם  חדשים  בתחומים  לעובדים  מקצועיות 

רובוטיקה, מכניקה וקליטת עובדים בתחומים אלו. בקרוב יתבצעו 

תהליכי פריקת מכולות באמצעים משוכללים וללא מגע יד אדם 

ועלינו להיערך לכך. זהו האתגר האמיתי”.

מעבר לכך, הוסיף בלומנטל כי בתחום הספנות גם ניכרת מגמת 

השינוי וההתחדשות, שבמסגרתה מגיעות מגה אוניות, עם קיבולת 

TEU. לצורך כך נדרשו  מכולות עצומה בגדלים של עד 18 אלף 

פעולות תשתית מתאימות ובהן השקעת משאבים רבים בהעמקת 

הנמל הקיים, חיזוק רציפים, רכישת מנופים מתאימים והגבהתם, 

שבהן  פעולות  אדם,  כח  של  מקצועי  וניווט  אדם  כח  הכשרת 

השקענו עד כה כחצי מיליארד שקלים.

מנכ”ל הנמל: “בעתיד יעבדו 
הנמלים באוטומציה כמעט מלאה”

> 
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שלומי ראובן, מנופאי, 23 שנים בנמל, מספר שבשבילו צילום זה דרך 

חיים. את תחביב הצילום גילה בנערותו, בגיל 14-15. “אז זה היה אתגר”, 

מייד  וללמוד  במקום  תמונה  לראות  אופציה  הייתה  “לא  נזכר.  הוא 

מהטעויות. הייתי מתעד במחברת את כל התמונות שצילמתי על כל 

נתוניהן, ואחר כך הייתי לומד מהטעויות ומיישם בתמונות הבאות. היום 

זה הרבה מעבר לתחביב.

עין אחרת

“צילום תמיד היה לי בנשמה. תמיד הייתה לי עין אחרת - הייתי רואה 

קדימה,  אותי  הוביל  תמיד  וזה  אחרים,  מאנשים  אחרת  קצת  דברים 

להעלות את זה על הנייר. עד היום זה קורה. לפני כשנה, 

כאשר צילמתי תמונת גלישה של עובד נמל, היא פורסמה 

 Moment-כ אותי  הגדיר  תמונות  ומבקר  באינטרנט, 

Catcher - אחד שתופס את השנייה הנכונה.

אוהב לצלם תנועה

חיים  בעלי  של  תנועה,  לצלם  במיוחד  אוהב  “אני 

חיים  מאוד  הרבה  יש  בנמל  בפרט.  וציפורים  בכלל 

עליהם,  מסתכלים  כך  כל  לא  שאנשים  הרציפים  על 

ביופיו,  מדהים  פשוט  כשהנמל  החורף,  בימי  במיוחד 

עם הסערות, הציפורים והרוחות. זה אחד מהדברים 

שאני הכי אוהב לצלם בנמל.  

ורגעים  חוויות  וצובר  “אני גם מטייל הרבה בעולם,   

מוצגת  אלה  בימים  בתמונות.  איתי  שנצורים  רבים 

תערוכה שלישית שלי בנמל בבניין מנהל, שמכילה 

50 תמונות. רוב התמונות בתערוכה צולמו בהודו, 

פשוט  היא  הודו  אחדים.  חודשים  לפני  הייתי  שם 

ארץ הצבעים מבחינתי – לצלם בה זה גן עדן”.

“תודה לתומר שפץ שנותן במה לצלמי הנמל”.

“ לתפוס את הרגע בזווית אישית

שאול ביטון, סוור, עובד שנה בנמל, מעיד על עצמו שהוא מאוהב בצילום 

ובמדיה. שאול נמנה על קבוצת וואטסאפ “נאמני התקשורת של הנמל” 

שמספקים  בנמל  שונות  ממחלקות  אנשים  עשרות  המכילה  קבוצה   –

כמו  בנושאים  הדוברות,  ליחידת  מהשטח  ותמונות  אקטואליות  ידיעות 

מטענים מיוחדים ושיאים תפעוליים, לצורך פרסום באמצעי התקשורת. 

“כדי שהציבור הרחב יידע איך באמת מתנהל העולם הזה”, אומר שאול.

בבית  למד   16 מגיל   – כנער  עוד  הצילום  לעולם  נחשף  שאול  גם 

שנים אחדות.  אירועים למשך  כצלם  ולאחר מכן עבד   – לצילום  ספר 

השיגרה הלא בריאה של חיי הלילה הביאה אותו למיצוי של עולם צילום 

האירועים, אבל הצילום נשאר עמו, כתחביב.

רוצה,  שאתה  איך  אותו  להראות  הרגע.  את  לתפוס  אותי  מושך  “הכי 

הזווית  את  יש  צלם  לכל  בצילום.  שיפה  מה  זה  שלך,  המבט  מנקודת 

והסגנון שלו. 

בשבילי זה בונוס שאני פה

“אנשי הנמל מפרגנים, ואף מעלים לדף הפייסבוק של החברה. זה תורם 

מאוד לחיבור למקום העבודה. אין בזה שום מטרת רווח – אנחנו, צלמי 

הנמל, עושים את זה בזמננו הפנוי. 

“הנמל זה הבית - תמיד כיף לצלם את הבית. אין להרבה אנשים גישה 

כזאת לצלם מים וספינות, דברים מיוחדים, מטענים גדולים. לאנשים אין 

אופציה להיכנס לכאן ולצלם. בשבילי זה בונוס שאני פה ויכול לצלם את 

הדברים האלה”.

שאול ביטון: “הנמל זה 
הבית - תמיד כיף לצלם 

את הבית.... בשבילי זה 
בונוס שאני פה ויכול לצלם 

את הדברים האלה...”

צלמי הנמל בפוקוס

צילום: שאול ביטון

צילום:  שלומי ראובן  

צילום:  שלומי ראובןן  

רבים מעובדי הנמל נמשכים לתחביב הצילום. אולי זו הפוטוגניות של 

ואולי הוא פשוט מושך אליו  זו ההשראה שהוא מייצר,  המקום, אולי 

אמנים רבים, שמגלים אותו ומתגלים בזכותו. שוחחנו עם ארבעה מהם
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דברים שרואים מלמעלה

טל,  שבתאי  גם  נמנה  הנמל  של  התקשורת  נאמני  קבוצת  על 

הצבאי.  שירותו  סיום  מאז  בצילום  שעוסק  מכאני,  ציוד  מפעיל 

ושל  אשדוד  העיר  של  סטילס  תמונות  להנאתי  צילמתי  “תחילה 

המשפחה. בשנה האחרונה אני מצלם צילומי אוויר – וידאו ותמונות 

השנה  שצילמתי  גלים  שובר  תמונת  מקצועי.  רחפן  באמצעות   -

זכתה השנה במקום הראשון בתחרות של כנס “אנשים ומחשבים 

 .”2016

“לצילום תמיד התחברתי, תמיד נמשכתי - זה כיף, מעניין, מרגיע, 

מספק, חלק בלתי נפרד מהיומיום - בעיקר בנמל, וגם בחוץ עם 

המשפחה, ועם הרחפן. אני רואה דברים מיוחדים וישר רוצה לצלם, 

בעיקר בסלולר כי הוא תמיד זמין והתמונות יוצאות ממש טובות. 

כלי,  מטיסים   - מאתגר  וגם  כיפי  גם  הרחפן  עם  הצילום  “שילוב 

שולטים עליו, ומגיעים בעזרתו לאיכויות צילום מטורפות.

בעיקר  מיוחדים,  ומטענים  רציפים  אוניות,  לצלם  אוהב  אני  “בנמל 

ליחידת התקשורת התאגידית. תמיד יש כאן סצינות מעניינות לצילום, 

בחורף במיוחד, במיוחד בעת השקיעה ובימים מעוננים. 

“בקרוב צפויה להתקיים תערוכה של צילומיי בנמל, שתכיל צילומים 

נבחרים של הנמל וצילומים נוספים”. 

זו באמת אשדוד

נתן כהן, עובד חדר TOS, החל לעבוד בנמל לפני כעשור, וגילה את 

לצלם:  והתחיל  פילם  קיבל מצלמת  כן, כאשר  לפני  הצילום כשנה 

תחביב,  בגדר  היה  תמיד  זה  אבל  הזה,  העולם  את  מאוד  “אהבתי 

ומעולם לא התפתח להיות מעבר לזה, למרות שלחצו עליי בכיוון.

פינות,  הרבה  כך  כל  בו  יש  ביופיו.  מדהים  המקום  כי  בנמל  “צילמתי 

בחורף  בעיקר  ביום.  כך רחב של שעות  כל  במגוון  במיטבן  שנראות 

יצא  כך  במקום.  קסם  הרבה  יש  ערפילים,  כשיש  מעבר,  ובעונות 

במקרה שראו את התמונות שפירסמתי בפייסבוק, ואז תומר שפץ יצא 

איתי קשר, והציע לי לפרסם את התמונות על גבי קירות המסדרונות, 

ובעמוד הפייסבוק של הנמל.

“הצילום פשוט עושה לי טוב - קודם כל בשבילי, כי השקט בריא לנפש. 

פינה,  למצוא  המצלמה,  עם  לטייל  ללכת  בשקט,  עצמי  עם  להיות 

להתמודד לעתים עם איתני הטבע )לעתים לא פשוט לצלם - ברקים 

במיוחד(. בצד זאת, אני יוצא נשכר גם מהתגובות – אם אני גורם למישהו 

באיזושהי נקודת זמן להסתכל על רגע אחר שהקפאתי בזמן ועושה לו 

בכך משהו טוב, זה קוסם לי. 

“לרוב מאוד אוהבים את התמונות. כשאדם אומר לך “וואהו, איזה יופי”, 

ידע  לו  אין  אם  גם  אז  מיוחד,  בצליל  זה  את  ומלווה  גדולות,  בעיניים 

מקצועי – זה כל מה שצריך. רבים אומרים לי גם: ‘מה, זו באמת אשדוד?’ 

– ואז אני מבין שהצלחתי לייצר אווירה של חו”ל”. 

צילום:  נתן כהןצילום:  שבתאי טל

צילום: נתן כהן צילום: שבתאי טל

צילום: שבתאי טל, התמונה הזוכה בתחרות של כנס “אנשים ומחשבים 2016”

““ שבתאי טל: “שילוב הצילום 
עם הרחפן גם כיפי וגם 

מאתגר...”

נתן כהן: “הצילום פשוט 
עושה לי טוב...”
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להוות גוף מטה מקצועי המוביל פרויקטים 
ומעצב תהליכי עבודה

ערכי
היחידה
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חזון

על פי חשיבה עסקית אסטרטגית ומערכתית ובהתאם 
ליעדים העסקיים ולצרכים המשתנים של החברה.

הינם פעולה עם הפנים ללקוח, מתן ערך מוסף לארגון בהיבטים של 

בראייה  תהליכים  ושיפור  ארגונית,  ויעילות  מדידה  ותפוקות,  שירות 

אסטרטגית, תוך הטמעת ערכי יוזמה וחדשנות. 

ראש  וחצי  כשנה  לפני  התחלפו  היחידה  שעוברת  מהשינויים  כחלק 

היחידה )בעקבות פרישה לפנסיה( ומנהלת מדור פרויקטים ונבחרה 

מנהלת חדשה למדור נוכחות ושכר עידוד, סמדר בן משה, שעתידה 

להחליף את דני כהן שפורש לגמלאות.  בהזדמנות זו נאחל לשניהם 

בהצלחה.

מנת  על  פנימית,  בחינה  של  בתהליך  החלה  היחידה  כך,  על  נוסף 

להתאים את עצמה מקצועית ושירותית לארגון המשתנה.  

באמצעות  ארגוני  אבחון  לעצמנו  עשינו  ביצועים,  לשפר  מנת  “על 

חברה חיצונית, ובדקנו במסגרתו באילו נקודות אנחנו צריכים לגעת 

ולטפל”, מספרת רינת דודיק, מנהלת מדור ניהול פרויקטים ביחידה. 

“האבחון התקיים בשני מדורי היחידה – ניהול פרויקטים ושכר עידוד”.

מגדירים חזון וערכים
במסגרת האבחון הארגוני שבוצע נותחו תהליכי העבודה המרכזיים 

ביחידה, תוך התייחסות למונחי יעילות ואיכות שירותים ואופן מדידתם. 

המחקר, שארך כשלושה חודשים, בחן היבטים בתחומים שונים כגון: 

שירותי היחידה, מטרות ויעדים, תכנית עבודה, ממשקי עבודה פנימיים 

וחיצוניים, שיטות העבודה והגדרת מדדים לבחינת הביצועים.

בהמשך, החל תהליך ליווי וייעוץ ארגוני למנהלי הפרויקטים ביחידה 

והכנת תוכנית יישום להסדרת תהליכי עבודה וטיוב ממשקים כאמצעי 

הפיתוח  מנהל  בשיתוף  בוצע  התהליך  האבחון.  המלצות  להטמעת 

הארגוני והובילו אותו מנהלי היחידה.

היישום, הגדירו מנהלי היחידה  נוסף על כך, כבסיס להמשך תהליכי 

את חזון היחידה – “להוות גוף מטה מקצועי המוביל פרויקטים ומעצב 

תהליכי עבודה על פי חשיבה עסקית אסטרטגית ומערכתית ובהתאם 

ליעדים העסקיים ולצרכים המשתנים של החברה” – ואת ערכי היחידה: 

“להט, מקצועיות, שירות, הנאה, חדשנות ויוזמה, מיקוד למתן ערך”. 

כמו כן, מנהלי הפרויקטים קיימו פורומי חשיבה צוותיים שכללו מיפוי 

של האתגרים וניתוח תהליכי עבודה שבהם נדרש שיפור ויישום.

משתפרים עם הפנים אליכם
ומיצוב  לחיזוק  ומיומן  מקצועי  אדם  כוח  של  תשתית  בונים  “אנחנו 

מקיימים  אנו  הנושא  קידום  “ולצורך  יחזקאל,  יורם  מספר  היחידה”, 

הכשרות והדרכות פנימיות ומשפרים את ניהול הידע הפנימי.

“החל מהשנה האחרונה התחלנו להעסיק יועצים משתי חברות ייעוץ 

מקצועיות בתחומי תעשיה וניהול - אשד ואביב – שמבצעות פרויקטים 

בתחום התעשייה והניהול בהנחיית ובשיתוף מנהלי הפרויקטים. 

עבודה  תהליכי  שיפור  פרויקט  היתר,  בין  החל,  האחרונה  “בתקופה 

ושדרוג מערכות המידע במדור הפרמיות. מדובר בפרויקט תלת שנתי, 

ודיווחי  העבודה  תהליכי  כל  ייבחנו  שבמסגרתו  הייעוץ,  חברת  בליווי 

הפרמיות וישודרגו מערכות המידע למערכות מודרניות נוחות ויעילות, 

יותר  עם הפנים לעובד. המערכות החדשות יאפשרו מהימנות גבוהה 

בנתונים, ממשק משתמש טוב יותר,  שיפור הבקרה ושקיפות לעובד”.

יחידה מלוכדת
רינת  מספרת  שלה”,  הליכוד  הוא  היחידה  את  בעיניי  שמבדל  “מה 

דודיק. “אנחנו מציינים את ימי ההולדת של כולם, מרימים יחד כוסית 

בכל חג, מתחפשים בפורים - יש גיבוש. וועדת תרבות פנימית שלנו 

דואגת לתבל תמיד כל חג בחידון על החג או במשחק מיוחד”. 

“הגיבוש החברתי ביחידה הוא מסורת שקיבלנו בירושה, ואנחנו אף 

בחרנו  בכדי  “לא  יחזקאל.  יורם  מספר  אותה”,  ומשפרים  מפתחים 

וחברתית  מקצועית  שנהנה  מי  שלנו.  מהערכים  כאחד  בהנאה 

מהעבודה יבצע אותה על הצד הטוב ביותר. הגיבוש תורם לעבודת 

צוות ולאווירה הטובה בין האנשים, והפעילות בחגים משמרת אווירה 

טובה של עשייה ושל התלהבות”.

אנחנו בונים תשתית של כוח “

אדם מקצועי ומיומן לחיזוק 

ומיצוב היחידה.

היחידה מלוכדת בפורים

במהלך השנה האחרונה ביצעה יחידת תכנון ובקרת משאבים “חישוב 

מסלול מחדש”, לארגון ככלל וליחידה בפרט. 

בעבר עסקה יחידת מינהל וארגון בעיקר בנושאי תקינת כ”א, שכר עידוד 

וכחלק  הארוך,  לטווח  אסטרטגית  בחשיבה  עבודה.  בהסכמי  וטיפול 

רה-ארגון  היחידה  ביצעה  לתחרות,  הכללית  הארגונית  מההיערכות 

הרה-ארגון  במסגרת  ויעילות.  תפעולית  מצוינות  על  בהקפדה  פנימי, 

בוצעו תהליכי חשיבה לשינוי התפישה המקצועית ותפישת ההפעלה, 

ופחות  ובתוצאות  בתהליכים  מיקוד  מערכתית,  ראייה  על  בדגש 

בתשומות, ועיסוק בפרויקטים חוצי ארגון המותאמים לצרכים החדשים.

של  כתיבתה  את  אלה  בימים  ומשלימה  מרכזת  היחידה  זאת,  בצד 

ההתייעלות  תוכנית  הסקטורים.  בכל  ארגונית  התייעלות  תוכנית 

מתייחסת לכל פרט ופרט בתהליכים הארגוניים, ברזולוציה הגבוהה 

הארגוני,  המבנה  בחינת  וטכנולוגיות,  תהליכים  שיפור  כולל   - ביותר 

רענון הנורמות לתשלום שכר עידוד, עדכון תקני כוח האדם וכן הלאה. 

בנמלים  דומות  פעילויות  היתר,  בין  נבחנו,  התוכניות  הכנת  במהלך 

יותר  טוב  שירות  ולהעניק  ביצועים  לשפר  במטרה  בחו”ל,  מקבילים 

ללקוח, תוך הקפדה על יעילות מירבית.

קצת רקע
יחידת  הינה  יחזקאל,  יורם  בראשות  משאבים,  ובקרת  תכנון  יחידת 

עבודה  ממשקי  שמקיימת  המשאבים,  בחטיבת  ארגון  חוצת  מטה 

משרד  החברות,  רשות  עם  ובנוסף  הנמל,  יחידות  כלל  עם  פנימיים 

האוצר, חנ”י/ משרד התחבורה ועוד. 

היחידה מחולקת לשני מדורים: 

המדור הראשון, מדור ניהול פרויקטים, שמנהלת רינת דודיק, כולל 

מהנדסי תעשייה וניהול ויועצים מחברות ייעוץ בתחומי תעשיה וניהול. 

בנושאים  ופרויקטים  מתכללות  מטה  עבודות  מתבצעות  במדור 

הובלת  )לרבות  ביצועים  מדידת  תהליכים,  שיפור  כגון:  מגוונים, 

למדידה  ביצועים’  ‘מצפן   –  BSC מתודולוגיית  להטמעת  פרויקט 

 - ‘רזה’  ניהול  אופטימיזציה,  סימולציה,  ארגוניים,  ארגונית(,אבחונים 

Lean Management, אפיון מערכות מידע ועוד. בעת ביצוע המחקרים 
לשטח  יוצאים  היחידה  עובדי  תהליכים,  על  תצפיות  ולצורך  בשטח, 

ולומדים מקרוב לצורך שיפור הביצועים.

עוסק  כהן,  דני  בניהול  עידוד,  ושכר  נוכחות  מדור  השני,  המדור 

ליחידה,  שזורמים  לדיווחים  בהתאם  לעובדים.  פרמיות  בתשלום 

בסקטורים  העבודה  הסכמי  עפ”י  עידוד  שכר  חישובי  מתבצעים 

לפעילות  בהתאם  לעובדים  הפרמיה  תשלום  אחר  ובקרה  השונים 

התפעולית השוטפת.

וסינרגיה מלאה. עובדי  שני המדורים עובדים בשיתוף פעולה שוטף 

נתונים,  ובניתוחי  שטח  במחקרי  תומכים  עידוד  ושכר  נוכחות  מדור 

ומנהלי הפרויקטים נעזרים בידע הרב הנצבר במדור הפרמיות לצורך 

הכנת עבודות מטה בעולמות התיעלות ושכר עידוד.

יחידת תו”מ אחראית, בין היתר, גם על סינכרון כל תוכניות העבודה 

כן,  ועדכון של נהלי החברה. כמו  ועל כתיבה  יחידות הארגון  של כל 

היחידה שותפה בהובלת תהליכי שינוי דרך הסכמי עבודה מול נציגי 

הועדים בכל הסקטורים.

פרויקט נוסף של חברת הנמל שהיחידה מרכזת הינו שיתוף פעולה 

ראש  אישי  באופן  אחראי  ניהולו  שעל  אורט,  הימי  הספר  בית  עם 

היחידה. במסגרת שיתוף הפעולה מבצעים תלמידי י”ב של בית הספר 

ועובדים  עבודת גמר על פונקציות שונות בנמל, בהנחיית מהנדסים 

בנמל ובפיקוח משרד החינוך. כחלק מעבודתם, התלמידים מציעים 

הצעות לשיפור תהליכי העבודה. 

מתחילים מבפנים
תשתית  ביצירת  הצורך  את  עיניי  לנגד  ראיתי  לתפקיד  כניסתי  “עם 

ועדכנית לטווח הארוך כחלק מהיערכות הנמל לתחרות”,  מקצועית 

מספר יורם יחזקאל, מנהל היחידה, על תהליך השינוי הפנימי שעוברת 

היחידה בשנה האחרונה. “העקרונות המנחים אותי בהובלת היחידה 

יחידת תכנון ובקרת משאבים ביום עיון

לתחרות  הארגון  להתאמת  החברה  מאסטרטגיית  כחלק 
ובונה תשתית עדכנית  יחידת תו”מ משנה את פניה  הצפויה, 

ומותאמת לצורכי הארגון החדשים

יחידת תכנון ובקרת משאבים 
מתכוננת לעתיד
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יבואן.  כל  ומורכב שעובר  ארוך  הובלה  הוא רק חלק מתהליך  “הנמל 

מעבר  רחבה,  יותר  ראייה  תהיה  הנמל  עובדי  שלכל  ראוי  לדעתי 

אומר  האלה”,  הנושאים  לגבי  שלהם,  היומיומית  העבודה  למשבצת 

של  הראשון  המחזור  בוגר  בנמל,  הבילינג  פרויקט  מנהל  מימון,  יניב 

רופין.  ימיות במרכז האקדמי  ומערכות  לימודי תואר שני בלוגיסטיקה 

“עניין אותי אישית לראות את תהליך הסחר הימי והבינלאומי מכל מיני 

נקודות מבט - של הנמל, של הלקוחות, של חברות הספנות, של בעלי 

המטענים – היבואנים והיצואנים”.

הסקרנות והרצון להרחיב את הידע וללמוד תואר שני בתחום שיוסיף 

שמונה  שמשכו  הם  בחו”ל  בנמלים  סיור  וכולל  לעבודה  והבנה  עניין 

הייחודי  הלימודים  למסלול  להירשם  יניב,  שביניהם  הנמל,  מעובדי 

שכולל שלושה סמסטרים.

ושהנמל  נפתחו  שהלימודים  מייל  שלח  זהבי  דודו  הלילות  “באחד 

התעניינתי   - אליי  דיברו  מאוד  “התכנים  יניב.  נזכר  אותם”,  מעודד 

בהבנת התהליך לעומק כבר מאז שהתחלתי את עבודתי בנמל בשנת 

2008. אומנם חששתי מעט לגבי שעות הלימודים, אבל לשמחתי אשתי 

עודדה אותי ואמרה שנסתדר. למחרת כבר הייתי עם התיק על הגב 

בדרך לרופין”.

ארבעה עובדי הנמל שהתחילו את התואר בשנה שעברה סיימו אותו 

התחילו  נוספים  ארבעה  יתרה.  בהצטיינות  שלושה  מהם   – באחרונה 

לימודי התואר באוקטובר האחרון. כל השמונה ממליצים לעובדי  את 

הנמל שרוצים להבין לעומק את עולם התוכן שעליו מתבססת עבודתם 

היומיומית, ומוכנים להשקעה מרובה – לבחור במסלול.

לימודים מחוברים לשטח

לתוכנית  הצטרף  בנמל,  לקוחות  שירות  מחלקת  ראש  שובל,  רם 

במנהל  שני  תואר  סיים  שכבר  אף  על  בנמל,  שנתיים  לפני  שהוצעה 

עסקים באוניברסיטת בן גוריון. “הניעו אותי הן חוויית הלימוד והן העובדה 

שהחומר הנלמד מרחיב אופקים עבורי”. 

התחבורה  הספנות,  בתחום  מובילים  מקצוע  מאנשי  מורכב  “הסגל 

בעבר  כיהן  סחיש,  אריה  ד”ר  התוכנית,  ראש  הבינלאומי.  והסחר 

כסמנכ”ל תפעול ותכנון ברשות הנמלים, וכמשנה למנהל נמל אשדוד. 

תובנות  המביאים  מעשה  אנשי  הם  לתוכנית  שנבחרו  המרצים  כל 

מהשטח”.

שומרים על הנמל

“הרחבת האופקים בתחום הספנות והנמלים מחויבת מציאות בימינו”, 

נורית  אשדוד.  בנמל  שנים   25 תרבות,  רכזת  פרץ,  נורית  אומרת 

נמל,  עובד  של  “כבתו  האחרון.  באוקטובר  התואר  לימודי  את  החלה 

מבחוץ  להסתכל  נדירה  אפשרות  לי  נתנו  הלימודים  בנמל,  שגדלה 

התמונה  את  ולראות  לבועה,  מחוץ  אל  להציץ  שלנו,  המסגרת  על 

בכירים  של  הרצאות  סדרת  כוללת  בתואר  הסדנאות  אחת  הגדולה. 

ובחו”ל. שמענו מהם  והספנות בארץ  בתחום התחבורה, הלוגיסטיקה 

על תחומים חדשים, על דרכי העבודה שלהם ובאילו בעיות 

הם נתקלים - זו הדרך הנכונה להבין כיצד עלינו להשתנות 

תואר שני במדעי הנמל

תלמידי   – במכמורת  והצלילה  בחו”ל  בנמלים  הסיור  בגלל  רק  לא 

התואר השני ללימודי לוגיסטיקה ומערכות ימיות במרכז האקדמי רופין 

ממליצים לכל עובדי הנמל על התוכנית מרחיבת האופקים שמציגה 

את תהליך הסחר הימי והבינלאומי על כל פניו וזוויותיו

מימין לשמאל: קובי ביטון, אנה לוי, ד”ר אריה סחיש, יניב מימון, אריק שאודר נציג Kuehne+Nagel, רם שובל

סיור ב-Kuehne+Nagel במסגרת התואר

נורית פרץ: “...הלימודים נתנו “

לי אפשרות נדירה להסתכל 

מבחוץ על המסגרת שלנו, 

להציץ אל מחוץ לבועה, 

ולראות את התמונה הגדולה”.

“ בשביל הלקוחות שלנו, בשביל הבית השני שלנו.

מהי  סוחר,  באוניית  שייט  סבבי  של  עלויות  לחשב  למדנו  היתר,  “בין 

עלות יום המתנה בכל נמל, ואיזה נזק כלכלי עלול לגרום כל איחור, 

עיכוב או תקלה. לדעתי, בכדי שנוכל לשמור על הנמל בתנאי התחרות 

ונדע איך זה עובד בפועל מול  - כדאי שכולנו נלמד  בעתיד הקרוב 

הלקוחות שלנו”.

צוללים למים העמוקים

אינם  שהלימודים  הינו  הזה  התואר  של  המובהק  “היתרון  מימון:  יניב 

החומר  את  לראות  לנו  התאפשר  בהתנסות.  משולבים  אלא  יבשים, 

הנלמד במו עינינו, לשאול שאלות ולהיפגש עם אנשי מקצוע מובילים 

בתחום הנמלים – היה לימוד מעשי ממש חווייתי של התכנים, אווירה 

מאוד פתוחה ונעימה וקשר אישי עם המרצים”.

אחד מהקורסים החווייתיים ביותר היה “ניהול בר קיימא של הסביבה 

והנמלים על  זה למדנו על השפעות הספנות  ייחודי  “בקורס  הימית”. 

הסביבה ועל החיים בים, האיזון האקולוגי, אמנות בינלאומיות לשמירה 

על איכות הסביבה”, מספר רם שובל. “למדנו גם כי בתכנון של מבנים 

נזק  למניעת  מעמיקה  חשיבה  נדרשת  ומרינות,  נמלים  כמו  ימיים 

לסביבה הימית וכן למבנים יבשתיים על קו החוף גם אם הם מרוחקים 

מאוד. שיא הקורס היה יום צלילה בחוף מכמורת שבמהלכו ראינו את 

אותם יצורים ימיים עליהם למדנו”.

סימולציה  משחק  היה  שובל,  רם  לדברי  מכולם,  המרתק  הקורס 

אנושית בסוגיית הקמת נמל ימי ברצועת עזה. “כל אחד מהסטודנטים 

התבקש לשחק תפקיד של בעל עניין והשפעה, החל מראש הממשלה 

והשרים ועד ראש הראשות הפלסטינית. אני למשל שיחקתי בתפקיד 

‘נציגים’ של  שר התחבורה, וניהלתי וועדה לוגיסטית למשא ומתן עם 

בעלי עניין, שבהם הרשות הפלסטינית והקהילה הבינלאומית. המטרה 

התייחסות  תוך  בעזה,  ימי  הנמל  בסוגיית  מוסכם  לפתרון  להגיע 

ההמלצה  ובינלאומיים.  סביבתיים  ביטחוניים,  לוגיסטיים,  להיבטים 

נמל  דרך  לרצועה  מטענים  להעביר  להמשיך  הייתה  אגב,  שלנו, 

אשדוד, תוך פתיחת צווארי בקבוק בשרשרת הלוגיסטית”.

נמלי  חברת  מנכ”ל  היה  הסימולציה  במשחק  מימון  יניב  של  תפקידו 

ישראל: “השתמשנו בכלים שלמדנו בקורסים אחרים כדי להצדיק את 

מה שלדעתנו הינו החלופה הכי נכונה, כולל נתונים מספריים מדויקים, 

והסברים כיצד הקמת הנמל תשפיע על התחבורה הימית והיבשתית, 

כחלק משיקולי משרד התחבורה. זו הייתה חוויה מעניינת ומלמדת”.

חוויות מעבר לים

אין  המשותף,  והשנירקול  הסימולציה  שבחוויית  ההנאה  כל  עם  אבל 

ספק שגולת הכותרת של התואר הוא סיור בנמלים בחו”ל. 

קונג  בהונג  מרתק  סיור  חוו  לדוגמה,  שלה,  המחזור  ובני  נורית 

ובסין: “שם רואים כמה גדול זה יכול להיות ואיך זה נעשה ביעילות. 

במסגרת הסיור ביקרנו במסוף Yantian בסין, בנמל הנהרות בהונג 

קונג, במרכז התחבורה הימי בהונג קונג ובמרכז לוגיסטי ענק שבנוי 

בתוך בניין המשתרע על פני כ-10 קומות, שבתוכו נוסעות משאיות 

שפורקות וטוענות. הסיור התקיים באוטובוס שנסע בתוך הבניין עצמו. 

המכולות  במסופי  גם  ויעיל.  היטב  מתופעל  ענק,  מדהים,  היה  זה 

 - מכירים  לא  שאנחנו  גודל  בסדרי  שם  העבודה  משמעותי.  הגודל 

לשם אנחנו צריכים לשאוף.

“קצב ואיכות הבנייה שם מדהימים. הם בנו נמל שלם בשנתיים, כולל 

ייבוש האדמות לרציפים אל תוך הים - זה קצב שאנחנו לא מכירים 

כאן בארץ”.

לימודי  סיור  ערכו  הלימודים  מסלול  של  הראשון  המחזור  חברי 

ובמסוף   DP World של  המכולות  במסוף  ביקור  הכולל  באירופה, 

הגדול  היבשתי  בנמל  ביקור  בבלגיה,  אנטוורפן  בנמל  כללי  מטען 

יניב מימון: “היתרון המובהק 

של התואר הינו שהלימודים 

אינם יבשים, אלא משולבים 

בהתנסות...”

רם שובל צולל במכמורת במסגרת הלימודים

מימין: 4 תלמידי המחזור ה-1 באנטוורפן
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באירופה - Duisport שבגרמניה, ובמרכז ההפצה של חברת השילוח 

.Kuehne+Nagel והלוגיסטיקה הגדולה בעולם

יניב מימון: “התרשמנו במיוחד מהאוטומציה של הנמל בבלגיה - שהיה 

אירופה  לכל  המטענים  הפצת  ומיעילות  לחלוטין,  אוטומטי  כמעט 

ממרכז ההפצה הלוגיסטי בגרמניה”. 

רם שובל: “ראינו את התחרות בין מסופי מכולות סמוכים ומרוחקים, 

שירותים  של  חשיבותם  ואת  כלפיו  והמחויבות  הלקוח  תפיסת  את 

משלימים לניטול מטענים. התרשמנו גם מיישום שירות עצמי לנהגי 

המשאיות בשער, מאחסון מכולות ריקות בגובה 7 ועוד”. 

קשרים מעשירים

מעבר להרצאות, הסדנאות והסיורים, לימודי התואר יוצרים מפגשים 

מעשירים עם החברים לספסל הלימודים.

יניב מימון: “פוגשים שם סטודנטים שהם כמונו, בתחום הנמלים, על כל 

צדדיו – מתחום הספנות, היבוא והיצוא, ההפצה הלוגיסטית והשילוח 

הבינלאומי. השיחות שמתנהלות איתם תורמות מאוד להבנת הצדדים 

השונים של תהליך הסחר”.

נורית מספרת שהקשר עם הסטודנטים האחרים בתוכנית תורם לשני 

והקשר  בתחום,  עוסקים  הזה  בתואר  שבוחרים  “האנשים  הצדדים: 

איתם פותח דלתות להם ולנו, ועוזר לנו לחוות את הצד שלהם ביום 

יום לדוגמה, אחת מהחברות לתואר, שהינה מנהלת בחברת ספנות, 

הגיעה לפגישה בנמל עם אנשי השיווק שלנו והרגישה בבית, כי נפגשה 

להרגיש  כדי  קרבה  נדרשת  בעסקים  גם  איתה.  שלמדו  אנשים  עם 

בטוח ולגעת שיש על מי לסמוך, והיא היום סומכת עלינו”.

לשיקום  גם  הזדמנות  פותחים  האחרים  הסטודנטים  עם  הקשרים 

על  טוב  לא  רושם  היה  איתנו  שלומדים  “לסטודנטים  הנמל:  תדמית 

עבודה  של  סרטון  להם  צילמתי  “אז  נורית,  מספרת  הנמל”,  עובדי 

שלנו  הסוורים  איך  ראו  הם  ענקית.  ברזל  באניית  ומסוכנת  סיזיפית 

באמת עובדים, והבינו כמה זה קשה. עכשיו הם מכירים אותנו ומבינים 

שהפרסום השלילי לאו דווקא מוצדק”. 

רם שובל: “רוב הסטודנטים הם לקוחות ישירים או עקיפים של הנמל. 

שמענו ממקור ראשון את דעתם על הנמל, ומנגד הצגנו את הדברים 

כהווייתם, כך שהבינו איך עובד נמל ומה חלקו בשרשרת הלוגיסטית 

תמיד  לא  בתקשורת  שהדיווחים  העובדה  לאור  חשובה  הסברה   -

מדויקים ואינם מציגים את התמונה המלאה”.

רוצים להתקדם?

את  מרחיב  כמובן  הוא  התואר,  שמקנה  והקשרים  הידע  לכל  מעבר 

אפשרויות ההתקדמות בתוך הארגון.

נורית פרץ: “זה תואר שיתרום לידע הכללי של מי שעוסק בתחום, ואולי 

גם ייתן דחיפה קטנה למעלה. אנשים שבאים לעבוד בנמל רואים את 

עצמם כאן לטווח הארוך. מי שרוצה לאתגר את עצמו ולנסות דברים 

אחרים – כדאי שיצטרף”. 

ד”ר אריה סחיש, סמנכ”ל נמל הנהרות hk, נורית פרץ ופרופ’ אהוד מניפז

רם שובל ואנה לוי בטקס הסיום rttc ( River Trade Terminal ( בהונג קונג

הסטודנטים )מחזור ראשון( במפגש בבלגיה

משחק סימולציה אנושית. בראש השולחן: רם שובל

 איך משלבים בין פרנסה ומימוש מקצועי להורות מעורבת? 

פרופ’ אן-מרי סלוטר, שהתמודדה עם הקונפליקט בין קריירה 

 משגשגת להורות מספקת, קוראת לשינוי כולל ומקיף 

efratk@ashdodport.co.il ,מאת אפרת קסלר, הממונה על קידום מעמד האישה

שני  ועם  אובמה,  בממשל  הבכיר  תפקידה  ממרומי 

ילדים בבית, פרופ’ אן-מרי סלוטר קוראת לשינוי 

מי  ההורים,  לטובת  העבודה,  בתרבות  עמוק 

שאינם הורים, והכלכלה כולה.

הראשונה  כאישה  מפוארת  קריירה  לאחר 

לנושאים  הספר  בית  דיקאנית  בתפקיד 

ובינלאומיים באוניברסיטת פרינסטון,  ציבוריים 

חלומותיה:  תפקיד  את  סלוטר  פרופ’  קיבלה 

תכנון מדיניות החוץ של אמריקה עבור הבית הלבן 

– שוב, האישה הראשונה ששימשה בתפקיד זה. 

לתפקיד  לקידום  מועמדת  שהיא  לה  נרמז  כשנתיים  כעבור 

נקלעה לקונפליקט עמוק. מצד אחד, החלום  והיא  יותר,  בכיר אף 

המקצועי מתגשם.  מצד שני, היא הרגישה שעליה לחזור הביתה. 

לפוליטיקה  פרופ’  שהינו   - זוגה  בן  לתפקיד,  שהתמנתה  בעת 

בפרינסטון - הוא זה ששימש כהורה הדומיננטי בבית, וסלוטר חיה 

על הקו: באמצע השבוע עבדה בוושינגטון ובסופי שבוע חזרה לביתה 

שבניו ג’רזי. הילדים חוו משבר והיא חשה שהבית החל להתפרק. 

איך לשלב בלי לאכזב?
ולחזור  וושינגטון  את  לעזוב  החליטה  היא  הקדנציה  סוף  לקראת 

למען  הפועל  ארגון  למנכ”לית  ומונתה  ללמד  שבה  היא  הביתה. 

רענון הפוליטיקה והשגשוג החברתי והכלכלי באמריקה. היא עדיין 

עבדה בהיקף של יותר ממשרה מלאה, אך היא התגוררה בביתה, 

יותר לבני ביתה. ובכל  והיתה זמינה  יותר  התנהלה עם לו”ז גמיש 

זאת, עדיין שמעה רמיזות על פיחות בערכה, על כך שהיא מאכזבת, 

שלא מימשה את ההבטחה הגדולה. סלוטר זעמה וכתבה מאמר 

לספר  התגלגל  דבר  של  בסופו  אשר  בעניין,  רבים  הדים  שעורר 

מכר  לרב  הפך  הספר   .)”Unfinished business“( גמור”  לא  “עסק 

משום שהוא מתמודד עם אחד מהנושאים המטרידים ביותר בחיי 

העובד/ת כיום: איך משלבים בין פרנסה ומימוש מקצועי להורות 

מעורבת? והאם אפשר לעשות את זה באופן שמיטיב עם הילדים, 

ההורים ושוק העבודה גם יחד?

ההורה המוביל/ה
סלוטר מציעה להפסיק לדבר על אמהות שמטפלות בילדים, אלא 

נשים  יותר,  שיוויוני  עבודה  בשוק  זאת.  שעושים  הורים  על  לדבר 

שנועד  )מושג  המוביל”  “ההורה  וגברים  המפרנסות  להיות  יכולות 

מציעה  סלוטר  עובדת”(.  לא  “אמא  המעליב  הביטוי  את  להחליף 

לשים לב לגישה שלנו: לא להתייחס להורים שהורידו הילוך לטובת 

המשפחה ככישלון ולהתעניין אצל אבות טריים איך הם מסתדרים 

עם העבודה.

אפשר לעבוד מכל מקום
עליו  יהיה  העבודה.  משוק  גם  יידרש  מהותי  שינוי 

פיזי,  מקום  בהכרח  אינו  עבודה  שמקום  להבין 

לאנשים  מאפשרות  והכלכלה  ושהטכנולוגיה 

במקצועות רבים לעבוד מאיפה שהם רוצים, מתי 

שהם רוצים ואיך שהם רוצים – כל עוד העבודה 

מתבצעת באופן מיטבי. למשל, IBM חוסכת 700 

מיליון דולר בהוצאות נדל”ן מפני שרבע מעובדיה 

עובדים מהבית. 97% מהחברות שעובדות באופן הזה 

מדווחות על עלייה בפרודוקטיביות, 88% מהעובדים שלהן 

מסופקים יותר בעבודה ו-45% חשים פחות מתוחים ושחוקים.

מצ’ואיזם של זמן
מכנה  יותר  מאוחר  ונשאר  יותר  קשה  עובד  מי  על  התחרות  את 

סלוטר “מצ’ואיזם של זמן”, כאילו מי שעובד יותר בהכרח עובד טוב 

של  הקצב  את  לשנות  מציעים  ליצירתיות  מומחים  אדרבה,  יותר. 

דבר  מהיום,  בחלק  בחופשיות  לפעול  למוח  ולהניח  העבודה  ימי 

שיאפשר להתבונן בסביבה בדרך אחרת.

הקשיבו לעובדים - זה משתלם
היא כותבת: “עובדים מאושרים יותר, פרודוקטיביים יותר ונאמנים יותר, 

ולהיות  משפחתם  ובבני  בעצמם  לטפל  מרחב  להם  מאפשרים  אם 

מעורבים בקהילה. מנהלים צריכים להפסיק להסתכל על זה מבעד 

למשקפיים של אמהות עובדות וצריכים לדבר על הטווח הרחב של 

מחויבויות של עובדים: טיפול בילדים, בהורים מזדקנים, בבני משפחה 

חולים או עם מוגבלות. אם מישהו/י אהוב/ה צריכ/ה  אותך, קשה לך 

להתמקד בעבודה. אבל אם המנהלים קשובים לצרכים האלה כשהם 

עולים, תעבוד/תעבדי קשה יותר וטוב יותר כשתחזור/י לעבודה”.

כאינטרוואלים, מקטעי עבודה  סלוטר מציעה להסתכל על החיים 

וחיים עם סדרי עדיפויות ומקצבים שונים: יהיו תקופות שבהן תעבדו 

בכל הכח ויהיו תקופות שבהן תרצו להאט את הקצב ולעשות דברים 

אחרים, בהתאם לצרכים המשתנים.

בהקשר של הורות שיוויונית, עברה לאחרונה בכנסת בקריאה שנייה 

ושלישית הצעת חוק חשובה ל”חופשת אבהות”, לפיה, תינתן לאבות 

ייחשבו  חופשת לידה של 5 ימים, כאשר שלושת הימים הראשונים 

כחופשה שנתית ויומיים נוספים ייספרו כימי מחלה. כך, אבות טריים 

עתה  שזה  ילדיהם  עם  להיות  מהמעסיק  אפשרות  הם  גם  יקבלו 

נולדו. הדבר יקל, ולו במעט, על משפחות צעירות לצאת לדרך של 

הורות שיוויונית ומשותפת.

 קריאה לשינוי בתודעה, 
בחיים ובשוק העבודה
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מקור:  לא סופרוומן / קרן צוריאל הררי, כלכליסט 27.4.2016
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הזדמנות לשינויה

שנים  כשש  לפני   )43( יגל  ניר  אצל  שפרצה  הנדירה  המחלה 

חלון  לו  פתחה  גם  היא  אך  פיזית,  למוגבלות  לו  גרמה  אומנם 

הזדמנויות להרחבת האופקים ולשינוי קריירה. ניר, שעבד עד אז 

14-15 שעות ביום )גם בסופי השבוע( כמנהל בענף הרכב, נאלץ 

לעזוב את מקום העבודה עקב זמן האשפוז והשיקום הממושך 

בבית לווינשטיין ובקהילה. בתקופה זו הבין את החשיבות העליונה 

שהתפנה  הרב  הזמן  את  להקדיש  החליט  ולכן  המשפחה,  של 

הוא  וללימודים.  – למשפחה  וחצי שבהן שהה בביתו  – שנתיים 

בילה זמן רב עם הילדים, אפשר לאשתו להשקיע בקריירה שלה, 

טיפח את תחביב הבישול והאפייה וגם למד את המקצוע שתמיד 

עניין אותו – משפטים. 

לעבודתו  בנמל.  המשפטית  בלשכה  כמתמחה  עובד  ניר  כעת 

ייעודי לאוכלוסיות הזכאיות  בנמל הוא התקבל במסגרת מכרז 

לייצוג הולם, שביניהן אנשים עם מוגבלות, כחלק מפעילותה של 

חברת נמל אשדוד לעידוד העסקת אנשים עם מוגבלות. 

העסקה רב גונית – חשיבות ערכית

עם  אנשים  של  ובקידום  בהעסקה  רואה  אשדוד  נמל  חברת 

גונית,  רב  להעסקה  פועלת  החברה   – מערכיה  חלק  מוגבלות 

ערכית,  חשיבות  מתוך  מוגבלות,  עם  אנשים  העסקת  ובכללה 

תורמת  וקידומם,  מוגבלות  עם  אנשים  העסקת  כי  הבנה  ומתוך 

להצלחת חברת הנמל. מעבר לכך, חברת הנמל מחוייבת בייצוג 

הולם לאנשים עם מוגבלות גם מתוקף הוראות שונות.

אדם עם מוגבלות - ההגדרה

אדם עם מוגבלות הינו אדם שמתקיימת בו ההגדרה שבחוק )“אדם 

עם לקות פיסית, נפשית או שכלית לרבות קוגניטיבית, קבועה או 

זמנית, אשר בשל לקותו מוגבל תפקודו באופן מהותי בתחום אחד 

או יותר מתחומי החיים העיקריים”(, ואשר בנוסף, מתקיים בו אחד 

מהקריטריונים הבאים:

על  המוכרת  ומעלה,  נכות  של 40%  מוגבלות  הינה  מוגבלותו  א. 

ידי המוסד לביטוח לאומי, משרד הביטחון, מס הכנסה, או משרד 

הבריאות; או

ב. עבר שיקום מקצועי לצורך השמה בעבודה ע”י המוסד לביטוח 

לאומי, משרד הרווחה, או משרד הבריאות; או

ג. הינו נכה צה”ל אשר עבר שיקום מקצועי לצורך השמה בעבודה 

ע”י משרד הביטחון. 

רקע  על  מוגבלות  עם  אדם  להפלות  מעסיקים  על  אוסר  החוק 

שלבי  בכל  שווה  באופן  אליו/ה  להתייחס  ומנחה  מוגבלותו/ה, 

כולל בתוכו גם את הדרישה לביצוע  התעסוקה. איסור ההפליה 

של  העסקתו/ה  את  לאפשר  מנת  על  נדרשות  אשר  התאמות 

כי תבוצע העדפה מתקנת  החוק,  קובע  עוד  מוגבלות.  עם  אדם 

הם  כאשר  ובקידום,  לעבודה  בקבלה  מוגבלות  עם  למועמדים 

בעלי כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.

שני הצדדים יוצאים נשכרים

בידיים  תחושה  לחוסר  שגורמת   CIDP בשם  ממחלה  סובל  ניר 

חזקים,  שרירים  בכאבי  המלוות  שרירים  ולהתכווצויות  וברגליים, 

שמובילים למוגבלות בתנועה. 

את סיפור מחלתו והתמודדותו בחר ניר לחשוף על מנת לשמש 

דוגמה לאחרים כמוהו, שחוששים להיחשף.

“יש אנשים שנמנעים מלחשוף את מחלתם מפחד שמא זה יפגע 

בהם במקום העבודה - אולי החברה תפסול אותם”, מספר ניר. 

“לא צריך לפחד להיות מוכר כעובד עם מוגבלות. לא כל אחד 

חייב לפרסם את עצמו, אך כדאי לגשת למשאבי אנוש, והם יוכלו 

רק לבוא לעזרת העובד/ת”.

 – מוגבלות  עם  עובד  מהעסקת  נשכרים  יוצאים  הצדדים  “שני 

החברה והעובד. כחברה, חשוב לשלב גם את האחר, הן תדמיתית 

והן פונקציונלית. חברות שמעסיקות אנשים עם מוגבלות מרוויחות 

עובד הרבה יותר מחויב. אנשים עם מוגבלות בדרך כלל נותנים 

מחלתו הנדירה של ניר יגל יצרה אצלו אומנם מוגבלות פיזית, אך פתחה עבורו חלון 
הזדמנויות לקריירה חדשה ולהתקרבות למשפחה – חברת נמל אשדוד מאמינה בחשיבות 

העסקה רב גונית, מעודדת העסקת אנשים עם מוגבלות ומנגישה את מקום העבודה

efratk@ashdodport.co.il ,ראיון ותחקיר: אפרת קסלר, אחראית לקידום תעסוקת אנשים עם מוגבלות

את המקסימום. 

“גם כמנהל הנהגתי העדפה מתקנת, וכך הרווחתי הרבה יותר – גם 

ברמה האישית וגם ברמה המקצועית”.

הנגשה לניצול מקסימלי של הכישורים
ניר מדגיש בדבריו את חשיבות ההנגשה עבור עובדים עם מוגבלויות: 

הם  יכולים,  שהם  כמה  לעשות  שמנסים  באנשים  שמדובר  “בגלל 

צריכים כמובן התאמות - כדי שיוכלו לנצל את כישוריהם”. 

החוק מטיל על המעסיק לבצע התאמות שיאפשרו את העסקתם 

של אנשים עם מוגבלות ואת השתלבותם במקום העבודה.

חברת נמל אשדוד פועלת להנגשת המבנים והשירותים של החברה 

 - ואורחים  עובדים, לקוחות   - לנמל  על מנת לאפשר לכל הבאים 

שירות נגיש ושיוויוני. 

הדרייב שלי
נובעת מהתמודדותו הסבוכה  ניר במקצוע המשפטים  בחירתו של 

“נוכחתי לדעת  עם הביורוקרטיה של הביטוח הלאומי כאשר חלה. 

מה  את  מקבלים  לא  שאנשים 

וזה  לקבל,  וזכאים  צריכים  שהם 

מסייע  אני  עכשיו  גם  שלי.  הדרייב 

טרום  ייעוץ  לקבל  מוגבלות  עם  לאנשים 

של  מבט  נקודת  להם  מספק  אני   – משפטי 

לגשת  איך  להם  ממליץ  מהם,  יותר  קצת  שמבין  מי 

אינם  שרבים  זכויותיהם,  לגבי  אותם  ומיידע  למוסדות, 

מודעים אליהן”.

בימים אלה ניר מעורב בפעילות לטובת עדכון חוק הביטוח הלאומי 

“סיכוי  של  הפייסבוק  בקבוצות  חברותו  במסגרת  לדבריו,  המיושן, 

שווה”. “כיום חוק הביטוח הלאומי אינו מותאם לצורכי בעלי המוגבלות 

או לסוגי המוגבלויות”, הוא מספר. 

פעילות  גם  מבצע  ניר  לשינוי,  הלבבות  את  להכשיר  מנת  על 

תהודה  וליצור  ההחלטות  מקבלי  את  ליידע  במטרה  לוביסטית, 

ציבורית. בצד אלה, ניר פעיל גם בפורום המעביר מידע לחברי כנסת 

שמקבלים  הסכום  את  לשנות  מנת  על  שווה,  שכר  בנושא  ולשרים 

נכים שאינם עובדים, שמותאם לשכר המינימום מלפני 15 שנה. 

דוגמה לילדינו
“עוד כשנה, לאחר שאסיים את ההתמחות ואעבור את המבחנים, אני 

רואה את עצמי משתלב בפעילות התנדבותית לעזור לאוכלוסיות 

בקליניקה  זאת  עשיתי  כלכלית.  יכולת  להן  ואין  לסיוע  שזקוקות 

ייעוץ  )שירות  ש”ל  עם  שמשולבת  נתניה,  מכללת  של  המשפטית 

לאזרח(. מסייעים שם משפטית למעוטי יכולת. 

זה כיף לעזור לאנשים דרך המקצוע. חלק  “מעבר לסיפוק האישי 

לי  נתנה  שהמדינה  מה  על  להחזיר  תהיה  החברתית  מפעילותי 

במימון הלימודים, שהם חלק מהשיקום שלי.

“אני מאמין שמעורבות חברתית תשמש דוגמה לילדינו, שמסתכלים 

עלינו כמודל לחיקוי, ותיצור חברה טובה ואכפתית יותר”.

לקבל  או  מוגבלותם  על  לדווח  המעוניינים  עובדים 

לאחראית  לפנות  מוזמנים  בנושא,  נוסף  מידע 

קסלר,  אפרת  מוגבלות,  עם  אנשים  תעסוקת   לקידום 

במייל efratk@ashdodport.co.il או בטל. 08-8517626.  

לרכז  לפנות  מוזמנים  הינכם  נגישות  בנושא  פנייה  בכל 

ronb@ashdodport. במייל  ביבס,  רון  בחברה,  הנגישות 

co.il או בטל’ 08-8517413.

לא צריך לפחד להיות 

מוכר כעובד עם מוגבלות. 

לא כל אחד חייב לפרסם 

את עצמו, אך כדאי לגשת 

למשאבי אנוש, והם יוכלו 

רק לבוא לעזרת העובד/ת.

  חברות שמעסיקות “

 אנשים עם מוגבלות 

 מרוויחות עובד הרבה יותר

 מחויב. אנשים עם מוגבלות 

בדרך כלל נותנים את המקסימום.


