"שי תקן יצר/ה את הקבוצה "התייעלות בלשכה 06/09/15, 8:31 -
אפי נוה נוסף/ה לקבוצה 06/09/15, 8:31 -
,שלום לכולם 31/03/16, 18:14 - +972 54-775-6014:
העברנו לכם עכשיו במייל
פנייה מב״כ של ורד לוי בעניין הליך גילוי מסמכים .חשוב לציין שגם אנחנו העברנו פניה לגילוי מסמכים כללי אולם עד
.כה פניה זו לא נענתה
.בפועל ,משהוגשו כבר תצהירי עדות התובעת הרי שאין בהכרח ממש בפניה זאת אלא בשביל להטריד
.אנחנו נהיה איתכם בקשר לצורך מענה הולם
אפי :תעיפו אותם.חוצפנים 31/03/16, 19:16 -
אפי :חברים שבוע טוב.חשוב לי שנוציא מחר-מחרתיים מכתב הזמנה לשימוע לריבקה אדלין.כל יום 02/04/16, 23:40 -
שעובר היא שודדת אותנו באפס עבודה.כל המגעים של אורי מולה לא הניבו פרי והיא מתעקשת להמשיך לשדוד
.אותנו.חשוב להדגיש שהועד המרכזי החליט בישיבה האחרונה לסגור את מחלקת הביטוח ולהיפרד ממנה
דדי סויסה חדש עזב/ה 07/04/16, 22:42 -
אורי אלפרסי :עדכון .חודש הבא תסתיים העסקתם של שתי עובדות בגזברות .גב ציפי שימשה 12/04/16, 20:01 -
כעוזרת לחשב .וכן קירה רויטמן
אבי ללום :ממתין לישיבה אורי יחד עם אפי 12/04/16, 20:23 -
אפי :אורי תנחה את דנית לתאם עם אבי לשבוע הבא 12/04/16, 20:30 -
אפי :אולי יום שני בצהריים שממילא הוא בלשכה איתי 12/04/16, 20:30 -
שי תקן :מעדכן שהתקשר אליי אמיר ירון מההסתדרות לגבי רבקה .מחופשתו ביוון .אני מבין שגם 18/04/16, 10:27 -
היא וגם שמעון פנו במקביל לאורי
שי תקן :נקבע לה שימוע ליום חמישי לפני החג .אמיר ביקש שנדחה את השימוע לאחרי החג כשהוא 18/04/16, 10:28 -
יהיה פה ושבינתיים ינסו למצות את המגעים להסכמות איתה
שי תקן :הוא לא יתערב אם לא יהיה חייב .כמו שלא התערב עד עכשיו .אבל אומר שיש כרגע הרבה 18/04/16, 10:28 -
לחץ עליו בעניין הזה
שי תקן :אני חושב שכדאי לדחות ולנסות למצות את המומ איתה 18/04/16, 10:29 -
שי תקן :בכל מקרה לא נעים לפטר ערב חג וכו 18/04/16, 10:29 -
אפי :נגמרה ההפקרות.היא יכולה להתקשר גם לאבי ניסנקורן בכבודו ובעצמו.הועד המרכזי סגר את 18/04/16, 10:30 -
המחלקה הזאת.אין צורך במחלקת ביטוח בלשכה .עובדת  15שנים בעלות של  400אלף בשנה.סה"כ עלתה ללשכה 6
מיליון ש"ח .כשנהיה חברת ביטוח נמשיך להעסיק אותה.בינתיים אנחנו לשכת עורכי הדין ולא זקוקים למחלקת ביטוח
אפי :יש גבול לציניות לשוד ולביזה של כספי הציבור.היא באה בבוקר לעבודה ואין לה מה לעשות 18/04/16, 10:30 -
בכלל.גולשת באינטרנט
אפי :נדחה את זה לאחר החג וזהו 18/04/16, 10:31 -
שי תקן :הכל נכון אפי ואנחנו לכן גם נסיים את העסקתה 18/04/16, 10:31 -
שי תקן :אבל חבל להכניס אותם לפינה מולנו .עד עכשעו לא הפריעו 18/04/16, 10:31 -
אפי :ותעביר להם מסר שלא יתערבו .זה ממש לא המקרה שיש סיבה להתערב 18/04/16, 10:31 -
אפי :ממש לא המקרה 18/04/16, 10:31 -
שי תקן :נדחה לאחרי החג .ננסה למצות את המומ ואם לא נפטר 18/04/16, 10:31 -
שי תקן :ככה גם לא יוכלו לטעון שלא עמדנו בהודעה של  60יום מראש לוועד לפי ההסכם הקיבוצי 18/04/16, 10:32 -
...אפי :אגב דווקא על העניין שלה מתאים לי מאבק ציבורי 18/04/16, 10:32 -
שי תקן :נדחה כי הוא ביקש ונדאג להעביר את המסר בהחלט .הוא לא יתערב אם לא יהיה חייב 18/04/16, 10:32 -
;( שי תקן :מאבק ציבורי סבבה .אבל בלי פיטורים ערב החג 18/04/16, 10:33 -
שי תקן :אנחנו בכל זאת יהודים 18/04/16, 10:33 -
שי תקן :סוג של כלומר 18/04/16, 10:33 -
אפי :נסביר לעורכי הדין למה אי אפשר לקצץ להם עוד בדמי החבר כי יש אוכלי חינם כמוה שבוזזים 18/04/16, 10:33 -
אותנו בחסות ההסתדרות
אפי :אחלה קמפיין נעשה 18/04/16, 10:33 -
אפי :נדחה את השימוע לאחר החג 18/04/16, 10:34 -
אפי :הרוויחה עלינו עוד שבועיים 18/04/16, 10:34 -
 (:שי תקן :אוקיי .סיכמנו 18/04/16, 10:34 -
?שי תקן :אורי .תודיע לה על הדחייה 18/04/16, 10:34 -
אפי :אורי תכין טיוטת מכתב על הדחייה 18/04/16, 10:34 -
אפי :לשבוע שאחרי החג 18/04/16, 10:34 -

אפי :מעניין מה יהיה לה אז להגיד 18/04/16, 10:35 -
אפי :אולי בינתיים נקנה חברת ביטוח כדי שתהיה לה עבודה 18/04/16, 10:35 -
אורי בדיוק הוציא לרבקה מייל שהשימוע נדחה לבקשתה 18/04/16, 10:35 - +972 54-775-6014:
ליום רביעי לאחר החג 18/04/16, 10:35 - +972 54-775-6014:
שי תקן :הפניקס באמת עומדת למכירה אחרי שהעסקה עם הסינים התפוצצה 18/04/16, 10:36 -
אפי :מה לא נעשה בשביל רבקה ובשביל שלא נקבל טלפון מיוון 18/04/16, 10:36 -
?אפי :תגיד לו שייצא לחופשה בארץ.לתמוך בעובדים המקומיים.למה יוון.זה הדוגמא שהם נותנים 18/04/16, 10:37 -
...אפי :אחרי זה בוכים למה מפטרים במלונות 18/04/16, 10:37 -
שי תקן :אפי .בלי קשר לגברת ולירון .היו הרבה יוזמות בעבר בעניין הזה של עידוד תיירות פנים 18/04/16, 10:49 -
בארץ .גם של ההסתדרות .למשל שתשלום דמי ההבראה יהיה נטו אם ישתמשו בהם לרכישת שירותי תיירות בארץ .זה
לא הצליח בעבר .אם אתה רוצה להרים כפפה בעניין הזה יחד עם אבי והתאחדות בתי המלון זה דווקא כיוון מעניין
אפי :בכיף.תייצר פגישה ונקדם את זה 18/04/16, 11:29 -
אורי אלפרסי :מה קורה עם התצהירים של ורד 20/04/16, 18:23 -
היי אורי ,עובדים על זה .צריך להגיד עד ליום 20/04/16, 18:23 - +972 54-775-6014: 8.5.2016
?אפי :אז סוכם שרק אורי נותן תמהיר 20/04/16, 18:32 -
אפי :תצהיר 20/04/16, 18:32 -
בגדול דיברנו גם על מיכל שישבה בשימוע 20/04/16, 18:35 - +972 54-775-6014:
אפי :אז תכינו גם לה 20/04/16, 19:47 -
אפי :תחתום בלי בעיה 20/04/16, 19:47 -

