
 

 
 

0321/2/31/ 
 הודעה לעיתונות

 מפלגותביוזמת יו"ר ההסתדרות: תקציב ה
 2%/ -הפוליטיות בהסתדרות יופחת ב

 

הפוליטיות מפלגות המימון של ההפחתה תאפשר להעביר כספים מ
ולנשים **  , למאבקי עובדיםלאיגוד המקצועי, להתארגנויות עובדים

ברציפות  שישיתה הזו השנ***  ₪מיליון  562על  310/ -התקציב יעמוד ב
 שבה מציגה ההסתדרות תקציב מאוזן ולא תקציב גרעוני 

 

. 3102הארגון לשנת  תקציב את היום אישר )בינ"ה( בית הנבחרים של ההסתדרות
יוזמתו של יו"ר ההסתדרות, עופר עיני, להפחית  במסגרת אישור התקציב התקבלה

זאת לטובת האיגוד בהסתדרות  את תקציב של כלל המפלגות הפוליטיות 32% -ב
  המקצועי, מאבקי עובדים, התארגנויות עובדים ונשים.

זאת ההפחתה השנייה שבוצעה בתקציב המפלגות הפוליטיות מאז נכנס עופר עיני 
 32% -והיום כאמור ב 01% -הופחת התקציב ב 3118 -לתפקידו כיו"ר ההסתדרות. ב

תקציבים ם לטובת נוספים. מדובר בהמשך המגמה של הפחתת תקציבים פוליטיי
  עובדים. פעילויות של לצורך 

 

אמר היום כי "המגמה שלנו היא לאפשר להסתדרות  עופר עיניההסתדרות,  יו"ר
להתמודד עם האתגרים הגדולים הניצבים בפני העובדים. מגמה זו שבה התחלנו 

 ותימשך". לפני מספר שנים תלך 
 

התקציב . ₪ליון ימ 562על  3102בשנת ד ומעההסתדרות אשר אושר היום   תקציב
 אף אושר שבוע שעבר בישיבת ההנהגה. 

מיליון  522 -כשעמד של  3103לעומת תקציב  3% -יגדל בשיעור של כ 3102תקציב 
בין הוצאות  בסימן איזון תקציבי מלא 3102. למרות הגידול בתקציב תעמוד שנת ₪

 . זאת לאחר שנים רבות של גרעון בתקציב. ברציפות שישיתהשנה הלהכנסות זו 
 

, כמו גם בשנים 3102 -הגדלת התקציב תוך שמירה על איזון מתאפשרת ב
במספר חברי ההסתדרות. הגידול מתבטא במספר הודות לגידול  האחרונות,

מצטרפים באופן פרטני באמצעות מרחבי ההסתדרות והאיגודים ההולכים ו החברים
תוך חתימה על  ,ת ועדי עובדים חדשים בהסתדרותכן בהקמ-המקצועיים וכמו

שבהם התאגדו העובדים כמו, למשל,  הסכמים קיבוציים במקומות עבודה
 ועוד.  ט, בנק דיסקונט למשכנתאות, טבעולישראכר

 

בהעמקת הפעילות  3102 -הגידול בתקציב מיועד לאפשר להסתדרות להשקיע ב
ים וכמובן גם בהתאגדות עובדים. ובדהשוטפת במקומות העבודה ובקשר עם וועדי ע

בצורך להשריש את הפעילות של הנוער העובד ולומד. כמו כן נובע הגידול 
עבור צמצום  -למאבקים ציבוריים של נעמת ₪ההסתדרות אף תקצה השנה מיליון 

 פערי שכר מגדריים, סבסוד למוצרים לתינוקות ועולם עבודה תומך במשפחה. 
 ןלפירעו ₪ ליוןימ 45 -של כלהקצות כספים בסך  3102 -ההסתדרות אף תמשיך ב

חובות ואשראים שקיבלה בעבר. זאת על מנת להגדיל את החוסן הכלכלי והלימות 
 . ההון של ההסתדרות
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