
 סתדרות העובדים הכללית החדשהה

 

 בית נבחרי ההסתדרות

 

 ועדת החוקה של בינ"הישיבת 

 

 

 

 פ  ר  ו  ט  ו  ק  ו  ל

 

 ועדת החוקה של בינ"הישיבת 

 

 9ישיבה מספר 

 

 , בית הוועד הפועלאביב-תל

 

 5201 בינואר 14 – הע"תש בטבת כ"ג, רביעי וםי

 

 

 

 הקלטה ותכתוב/תמלול:

 בע"מ שרותי הקלטה  -אבני  

 

      :  03 - 6127715טל'

 03 - 6005823    פקס: 

 0544 - 622434פלאפון:  



 

 

  14.1.2015 ועדת החוקה של בינ"ה                                              

 

2 

  :נוכחים

   , יו"רמשה פרידמן

 נחום אסד, מזכיר בינ"ה

 מרים פרקש, חברה

 רועי כהן, חבר

 רוני כהן, חבר

 , חברה)ביטי( אורלי שלוח

 , חבררנשטייןאיורם 

 , חבריהונתן דקל

 עמוס גלבוע, חבר

 בראורי לוי, ח

 רפאל בן חמו, חבר

 , חברחיים זהבי

 , חברהאסתר קורדובה

 , חבראריה חבני

 , חבראשר סבן

 , חבראיציק יואל

 , חבראיציק בנישתי

 , חבראבירם עמר

זו(, אילן כהן  )מחליף בישיבה 

 , חברשי טל

 אלי בן גרא

 , חברדוד שחר

זו( יוחנן נתנזון  )מחליף בישיבה 

 יפתח הלינגעו"ד 

 (חליף בישיבה זו)מ יחזקאל אנגלר



 

 

  14.1.2015 ועדת החוקה של בינ"ה                                              

 

3 

 

 

 

 :על סדר היום

 

 אישור תקנון האיגוד הארצי של עובדי התחבורה .1

 

 איגוד עובדי התחבורה. –אישור תקנון בחירות  .2

 

 שונות. .3

 

 

 



 

 

  14.1.2015 ועדת החוקה של בינ"ה                                              

 

4 

 שונות

 בסדר היום( 3)סעיף 

 

שמי משה צהריים טובים לכולם,  :, יו"רמשה פרידמן

, נפגשתם בשם שלי בבינ"ה,   פרידמן

, אני מתכבד לפתוח את הוע  .2015לינואר  14דה הראשונה בראשותי

 

אני לפני זה רוצה להודיע לכם שיש חילופים של כמה אנשים בתוך 

ון ואבי אדרי, הישיבה הזאת בלבד , החברים אופיר אלקלעי, שמעון פרג'

 –הם הודיעו מבעוד מועד שלא יוכלו להגיע, במקומם נמצאים פה 

, אנגלר יחזקאל   . כדורי אילן קיבלתי משלמה אביטן ואכן ויוחנן נתנזון

 הם נמצאים פה.

 

אני אפתח את הישיבה, אני אציג את עצמי בכמה משפטים. שמי משה 

, אני יו"ר ארגון עובדי צה"ל, אני בסה"כ  שנים בהסתדרות  3.5פרידמן

פה, אני תמיד אומר אני מדור של מלחמת יום כיפור, מאז ומתמיד 

 ני זה חייל בשרות סדיר.הייתי אזרח עובד צה"ל, לפני זה בקבע, לפ

 

 4 -הגעתי לפה אחרי בחירות שהיו בארגון עובדי צה"ל לפני קרוב ל

, קיבלתי את האמון שלכם וגם של בינ"ה בישיבה  שנים, ואכן התמניתי

 .האחרונה שהעלו את הנושא ליו"ר הועדה

 

 אז זה ממש בקצרה.
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 אישור תקנון האיגוד הארצי של עובדי התחבורה

 יום(בסדר ה 1)סעיף 

 

 איגוד עובדי התחבורה –אישור תקנון בחירות 

 בסדר היום( 2)סעיף 

 

, יו"ר: היום אנחנו דנים, אתם קיבלתם  משה פרידמן

מראש את החוברת ממזכירות בינ"ה,  

הנושא של האיגוד הארצי של העובדים בתחבורה האווירית, היבשתית 

דון בעניין תקנון בחירות של איגוד העובדים, ואכן אנחנו נ –והימית 

 הזה.

 

 אני רוצה לומר משהו, לא מכובד, :אסתר קורדובה

 

, יו"ר: קודם כל אני מבקש, מאחר ואני חדש  משה פרידמן

פה, ואתם מכירים כולם את כולם, רק  

 להציג את השם, אני מקווה שעד הפעם הבאה אני אזכור.

 

 אסתר קורדובה. :אסתר קורדובה

 

, יו"ר:  כן בבקשה. אסתר קורדובה, משה פרידמן

 

 סיעת עוז. :אסתר קורדובה

 

, יו"ר:  סיעת עוז. משה פרידמן
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לא מכובד שהם דנים והמזכיר איננו,  :אסתר קורדובה

 אדרי איננו. 

, יו"ר:  זהו? משה פרידמן

 

 אז תתייחס. :אסתר קורדובה

 

, יו"ר:  שאני אתייחס? משה פרידמן

 

 תמשיך, :נחום אסד

 

 זה לפרוטוקול. :חבר

 

היא אמרה, תיכף נשיב לה. כשתתן  :נחום אסד

 את רשות הדיבור נדבר. אתה ממשיך. 

 

 איך דנים? :אסתר קורדובה

 

, יו"ר:  נחום, בבקשה. משה פרידמן

 

טוב חברים, טוב, אז אסתר, לעניין  :נחום אסד

טכנית לחלוטין, מאחר  –השאלה שלך  

ה ויו"ר האיגוד הוא נמצא כחבר בועדת חוקה, אין שום סיבה שהוא יהי

פה כשדנים בעניין שלו, כשהוא צריך להצביע, לכן הוא לא נמצא פה. 

בין היתר הוא גם נמצא בכינוס אילת, שכבר תוכנן מבעוד מועד, ואת 

ואנחנו בעצם נפלנו על תאריך שכבר היה מתוכנן הישיבה הזאת קבענו 

 לו מבעוד מועד לכן הוא לא נמצא פה.
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התשובה כמה מילים, זהו, סיימתי את  :נחום אסד

לגבי העניין הזה, את יכולה להעלות  

 אותו בבינ"ה, בינ"ה זה הגוף שבסוף מחליט.

 

אני רוצה לתת לחברים סקירה קצרצרה לעניין התקנונים, התהליך 

ן ועד להגעה לתקנון הזה.  שקרה בדרך בין לבי

 

עובדי התחבורה, גם תקנון הפעולות  אושר התקנון של ארגון 2010 -ב

, כאשר לפני כן 2010 -רות, זה היה האישור האחרון בוגם תקנון הבחי

מיד אחרי שהתקנון אושר הוגשו  2010 -היה עוד תקנון שאושר, וב

, וסוף  ון עתירות לביהמ"ש המחוזי ואחרי זה זה גם הגיע לביהמ"ש העלי

, הוא פסק דין מאוד ארוך,  דבר הגיע, ואני מחזיק בידי את פסק הדין

אני רק רוצה להתייחס למשפט אחד, אני לא אקרא את כולו, אבל 

  –שאומר 

 

 לפני פסק הדין, מה היה הטיעון? :איציק יואל

 

אני אגיד, הטיעון היה זה שלא יכול  :נחום אסד

להיות, היו הרבה מאוד טיעונים,  

הרבה מאוד, לא נכנס לכל ההרבה, ניגע בעיקר שביהמ"ש קיבל ובגלל 

על הסף, כל הטענות שהיו זה יש את התיקון הזה. כל הטיעונים נדחו 

בעתירות, זאת אומרת ביהמ"ש קיבל את התקנון כמו שהוא, בלי 

 לשנות בו מילה אחת.
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היה דבר אחד שכן ביהמ"ש התייחס,  :נחום אסד

לא יכול להיות מצב  –והוא אמר  

שמזכירי האיגוד, שמכהנים בתפקידם במרחבים או המזכירים הארציים 

ו על אותם חברים שנבחרים לועידה או המכהנים כאן בועד הפועל, ימנ

 למרכז או למזכירות מתוקף תפקידם, כפי שהיה נהוג לאורך כל השנים. 

.  כל הטיעונים נדחו, והטענה הזאת נתקבלה בביהמ"ש המחוזי

 

לאחר שהתקבל פסה"ד כפס"ד סופי, הם הגישו בקשה לערער בביהמ"ש 

, ביהמ"ש העליון דחה את הערעור ובעצם הסתיי ון  ם ההליך.העלי

 

מי שהוביל בעצם בגדול את התהליך הזה זה היה יוסי לוי. לאחר 

שהתקבל פסה"ד, ועדת התקנונים של האגף לאיגוד מקצועי, עם הועדה 

לתיאום וביצוע, לקחו את פסה"ד, למדו אותו, תיקנו את התקנון, 

הורידו מתוך התקנון את ההחלטה של ביהמ"ש שאומר שהמזכירים 

ם לא יהיו בתוך המוסדות האלה, אושר אצלם, המרחביים והארציי

והגיע מכתב אלינו להביא אותו לועדת חוקה, ומפה אנחנו ממשיכים 

 איתו לבינ"ה.

 

 , ההחלטה של ביהמ"ש מכובדת, ואני כך שגם התקנון הקודם תוקן

 רוצה לומר לכם משהו נוסף,

 

כמה שנים לקח לעשות כל הדבר  :איציק יואל

 הזה? 
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ודע למה, זה בתי משפט, אתה אתה י :נחום אסד

יודע איך אתה נכנס, אתה לא יודע  

 מה,

 

לא, מתי היה ההכרעה של ביהמ"ש,  :איציק יואל

 עכשיו לאחרונה? 

 

לא, לא, מאז אתם אישרתם בבינ"ה,  :נחום אסד

אני אגיד גם את התאריך, אתם  

 אישרתם פעמיים בבינ"ה הארכות,

 

 הארכה. :אסתר קורדובה

 

 כות, בינ"ה אישרה את ההארכה.האר :נחום אסד

 

 למרות פסיקת ביהמ"ש? :איציק יואל

 

, כי עוד לא למרות לא, לאחר :נחום אסד

התקיימו אף פעם שם בחירות  

במתכונת, פעם זה היה מחזיק תיק התחבורה, בסדר? זה לא היה איגוד. 

 עכשיו זה הפעם הראשונה.

 

הארכה עד  דבר נוסף שאומר, שגם בישיבת בינ"ה האחרונה אושרה

 -קיום הבחירות, ככל שהתהליך הזה מבחינתנו יסתיים, והוא יסתיים ב

לחודש יש ישיבת בינ"ה, זו הזדמנות לומר לכם, אתם תקבלו גם את  27

 .ההזמנה
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 מתי? :אסתר קורדובה

 

 , זה בהמשך, זה לא קשור לזה.27 -ב :נחום אסד

 

 לינואר? :אסתר קורדובה

 

, לינואר. :נחום אסד  כן

 

, יו"ר: משה , ינואר, ינואר. פרידמן , כן  כן

 

, יהיו כמה שיותר  :נחום אסד ו אז הבחירות יהי

מהר ומבחינתנו אנחנו סיימנו, כיבדנו  

 את זה.

 

אגב אני רוצה שתדעו, או רק להזכיר, ועדת החוקה ובינ"ה אישרה כבר 

ואימצה את הגישה של החלטת ביהמ"ש המחוזי אם אתם זוכרים 

 , זוכרים שעשינו,עובדי הבניין והעץ בתקנון של הסתדרות

 

 באותה ישיבה. חבר:

 

אז כבר אז, כבר אימצנו את זה בלי  :נחום אסד

שום קשר להחלטה של התקנון הזה.  

 זה בעצם הדברים.
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עכשיו, שלחתי אליכם הזמנה חתומה  :נחום אסד

בשם יו"ר הועדה עם שני התקנונים:  

תי על תקנון הבחירות אחרי תקנון הפעולות ותקנון הבחירות. אני עבר

מהאגף לאיגוד מקצועי, שלחתי את ששלחתי לכם, כפי שקיבלתי את זה 

זה אליכם ישירות. היו שם שלושה דברים שאני ביקשתי מאלי לתקן, 

 אם מישהו פה מחזיק את החומר ששלחתי אליכם הביתה,

 

. :אסתר קורדובה  יש לי

 

. חבר:  יש לי

 

, אני שניה, בסדר, בסדר, ז :נחום אסד ה לא מבחן

מסביר. היו שם שני מקרים שהיה  

, אז  ' ו  , טעות בספרור, למשל סעיף ד' היה ריק, ואחרי זה היה ה'

, הוא פשוט תיקן את הספרור. בהמשך היה עוד  ביקשתי מאלי לתקן

הודעה כזאת של שלושה סעיפים ריקים, תבדקו אותי עכשיו אם אתם 

קנון הבחירות, תסתכלו טוב רוצים, שלושה, אלי תיקן את הספרור, ובת

, יש לכם בחומר ששלחנו  –טוב על העמוד, על פרק ב'   -ו 3, 2, 1כללי

לא  4 -ו 3. 2 -ו 1, ובחומר שמונח לכם עכשיו על השולחן יש רק 4

 צריכים,

 

 יש. 5גם  :אסתר קורדובה

 

.  :נחום אסד לא צריכים להיות  4 -ו 3מאה אחוז

בכלל בתקנון בחירות כי זה נמצא  

  .תקנון פעולות, זה לא רלוונטי לבחירות לכן זה ירדב
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, אין  :נחום אסד מה שנמצא אצלכם זה המעודכן

שינויים, יש רק סדר. אני סיימתי את  

 הסקירה.

 

, יו"ר: , מי שרוצה להתייחס. משה פרידמן  רבותי

 

, יש לי שאלה. קוראים לי איציק  :איציק יואל כן

יואל, שלום לכולם, אין פה מספיק  

 .שים דרך אגבנ

 

 נכון. :אורלי ביטי

 

 רציתי בימים האלה החשובים להגיד, :איציק יואל

 

 רק במפלגת העבודה יש. :מרים פרקש

 

 )צוחקים(

 

תראו חברים, אני קראתי את התקנון,  :איציק יואל

אני מברך את ההסתדרות שעשתה  

תיקון לקראת הקמת איגוד עובדי התחבורה. יש פה נושא אחד שצורם 

 מאוד מאוד, אני לא יכול להסכים איתו. לי 
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אני יכול לומר שכבר דיברתי טרם  :איציק יואל

הפגישה הזאת גם עם היועמ"ש  

להסתדרות, אני חושב, אני לא בטוח, אני לא יכול להגיד את זה בשמו, 

שהוא חושב אפילו שאני צודק, ואני אגיד תיכף על מה אני מדבר, ואני 

 את זה בצורה הזאת, יש פה אגב יועמ"ש? חושב שפשוט לא נוכל לאשר

 

 בטח. :נחום אסד

 

 אוקי, בסדר, לא, איציק יואל:

 

 לא, במקרה של ההסתדרות. :נחום אסד

 

טוב, תראו, אני מדבר על ההגדרות,  :איציק יואל

על הסעיף הראשון בתקנון הבחירות,  

ו/או להצביע וההגדרות שמדברות על כל הרכיבים שאמורים להשתתף 

, ואני מדבר על אם הוא חבר. ו/או  להיבחר וכו'

 

כל עובד תחבורה או גמלאי שעבד באחד הענפים המנויים לעיל וכן 

בעל תפקיד באיגוד שבמועד הקובע היה חבר בהסתדרות, קודם כל 

תנאי ראשון שהוא חבר בהסתדרות, ובהתאם לחוקתה, וגם זה בסדר, 

 ,קרה הספציפי הזהאני במתראו, ובלבד שאינו חבר באגודה שיתופית. 

 

לא זאת אומרת אם הוא חבר אגד הוא  :חיים זהבי

 יהיה שייך לכאן? 

 

 )חילופי דברים בין החברים, מדברים ביחד(
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אנחנו בהחלטה הזאת, תחת הכותרת  :איציק יואל

חברי  1,700הזאת, אנחנו מדירים  

הסתדרות מלהיות חברים בארגון, שהארגון הזה בדיוק בנוי בשבילם, 

על, -בנוי כי הם עוסקים בענף התחבורה, יחד עם כמובן אלהוא 

תעופה, רכבות וכל השאר, ואי אפשר להדיר חברי הסתדרות שהם אגב 

חברי הסתדרות הרבה שנים, אם הם בהכרח מיום שהם נכנסים לאגד 

 הופכים להיות חברי הסתדרות.

 

אני יכול להבין אחרי שדיברתי והבנתי גם את מה שכתוב פה, ויתכן 

ן היותך חבר  ויהיו החלטות מסוימות שיש פה איזה ניגוד עניינים בי

באגודה שאתה בעלים, לבין ועד עובדים שזה שכירים. נגיד שני דברים, 

, יש פתרונות לתת למצב שיש ניגוד עניינים.   לזה תמיד נותנים פתרון

 

אבל להוציא אותם לגמרי ולהגיד אתם לא תבחרו, לא יכולים להיבחר, 

, זה אסור שיהיה, וההצעה שלי אומרת ואין לכ ם מעמד פה? זה לא נכון

זה אי אפשר להעביר את זה לבחינה משפטית כי  –דבר מאוד פשוט 

דיברתי גם עם אגד, ואגד מאוד רוצים להיות  –לכם אני חייב להגיד 

 בתוך הארגון הזה, והכוונה היא שהם ילכו לבית המשפט.

 

שנים עכשיו עם בתי משפט, כמו אז אם הרעיון פה בואו נמשוך ארבע 

, בסדר, אנחנו הולכים בדרך הזו, זה בסדר גמור. אבל אם 2010 -מ

שהוקם, לארגון הזה לתת את  אנחנו רוצים באמת לתת לארגון הזה

ביטויו בתוך מערכת האיגוד המקצועי אז צריך את הדבר הזה להוציא 

דר, מפה ולמצוא את הדרך בתקנון העבודה של אותה ועדה, זה בס

 להגיד מתי זה ניגוד עניינים, מתי כן, מתי לא.
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אגב, רק שנדע, שמגדירים פה חבר  :איציק יואל

אגד כבעלים, אז יש פה אגב לפחות  

שניים שחווים את זה ויודעים את זה, הוא לא מתנהג כבעלים, הוא 

מתנהג כעובד שכיר, הוא מקבל משכורת כשכיר, הוא חי עפ"י נהלי 

ל השאר. זה שיש לו מניה וכשהוא יוצא לפנסיה עבודה של שכיר וכ

הוא מקבל אותה חזרה, זה עוד לא אומר שהוא לא יכול להתבטא ו/או 

להשפיע בתוך ארגון של תחבורה. לכן אני רואה בזה, בדבר הזה קושי 

 גדול.

 

שאני רק רוצה להגיד ברפרוף שהבנתי, אני מבין דבר קטן נוסף 

ביו"ר, אבל לא כתוב פה שום שההצעה פה אומרת שהועידה בוחרת 

, נתחיל מזה שהוא בוחר לעזוב, או דבר מה קורה אם היו"ר חס וחלילה

חס וחלילה נאלץ לעזוב, או אנחנו רוצים שהוא יעזוב כי הוא לא 

מתאים, מה קורה? זה לא כתוב פה. זאת אומרת אז חוזרים לפה, 

 מתקנים וקובעים איך נבחר,

 

 דברים ביחד()חילופי דברים בין הנוכחים, מ

 

לא, הועידה בוחרת בכל מקרה, גם  חבר:

 אם הוא עזב. 

 

 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(
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כן, אבל אם הועידה, צריך להיות  :איציק יואל

כתוב, הדברים האלה, כל מה שאתם  

ון, אבל הדברים צריכים להיות כתובים.  אומרים זה הכל היגי

 

 ל.תיכף תענה על הכ :נחום אסד

 

 אלה שני הדברים ברגע זה. :איציק יואל

 

, יו"ר:  אני מבקש מאלי בן גרא, משה פרידמן

 

 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(

 

השאלה אם לא כדאי לרכז את כל  :דוד שחר

 השאלות שלנו. 

 

 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(

 

 שאלה. –שחר, עדיף שיענה שאלה  :מרים פרקש

 

אני חושבת שהשאלה הזאת היא  :אורלי ביטי

באמת מאוד חשובה, כדאי לייחד לה  

 את הזמן.

 

אני רוצה לחדד את השאלה בקטע  :דוד שחר

 הזה. 
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, יו"ר:  אוקי, מה השם? משה פרידמן

 

שחר דוד מתמורה. נושא של אגודות  :דוד שחר

שיתופיות, זה לא קשור רק לאגד, כי  

בורה, כמו קואופרטיב של הנמל החדש יש מלא קואופרטיבים של תח

לדעתי זה באופן עקרוני, אם יואל התייחס רק לאגד, וכדומה. השאלה 

 אז להגדיר את זה לכל, לכל האגודות השיתופיות.

 

 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(

 

זה כתוב בנוסח שלא רק לאגד, לכל  :אלי בן גרא

 מי שחבר באגודה שיתופית. 

 

 בסדר, אוקי, מאה אחוז, אז אני שמח. :דוד שחר

 

טוב, אני אתחיל מהקל אל הכבד  :אלי בן גרא

 איציק, 

 

. :איציק יואל  כן

 

לגבי איך משחררים יו"ר מתפקידו, יש  :אלי בן גרא

לך בתקנון הפעולות, זאת אומרת  

עמוד  4התקנון פעולות זה אומר איך האיגוד הזה מתנהל, יש לך בפרק 

נבצר ממנו, הועבר מתפקידו, יש לך את כל  את כל הכללים, 7

 האפשרויות שיו"ר איגוד יפסיק את התפקיד שלו, בסדר? 
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 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(

 

נבצר מיו"ר האיגוד, ויש לך  :אלי בן גרא

 אפשרויות. 

 

 הורשע בעבירות פליליות, חבר:

 

 כל האופציות. :אלי בן גרא

 

 .נבצר, הנה :מרים פרקש

 

בסדר? עכשיו נחזור לשאלה המרכזית  :אלי בן גרא

שאיציק יואל מעלה לגבי חבר באגודה  

שיתופית, יש פה בעיה מהותית ולא סתם זה הוכנס לנושא של 

אגד, כי איציק יואל הוא  –ההגדרות, כי בעצם, אני אתן לכם דוגמה 

גם בעברו, אני חושב שגם היום, הוא באגד, הוא גם יו"ר מרכז 

 פרציה,הקואו

 

 קואופרציה, מרכז הקואופרציה. :מרים פרקש

 

קודם כל דואג לקואופרטיבים, שניים  :איציק יואל

 לאגד. – 

 

בסדר, אנחנו, אני אומר, זה, אנחנו  :אלי בן גרא

מדברים על משהו דוגמה חיה, לא  

 משהו תיאורטי.
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חבר אגד הוא בעצם המעסיק של  :אלי בן גרא

 וצגים ע"יקבוצת השכירים באגד שמי 

האיגוד הזה. ההסכם הקיבוצי שנחתם מול הנהלת אגד הוא לא חל על 

חברי אגד, הם מתנהלים לפי התקנות של האגודות השיתופיות, יש 

להם, הם אגב מרכז הקואופרציה הוא זרוע של ההסתדרות, זה לא 

משהו זר, הם חברים בהסתדרות, אבל הם חברים בעלי מניה באגד 

הקואופרציה, זה לא מתאים שחבר שהוא בעל מתנהלים לפי תקנון 

מניה באגד יתנהל לפי תקנון של שכירים שמיוצגים ע"י ההסתדרות, זו 

 סתירה מהותית שלא יכולה להתקיים.

 

, הוא זרוע של האיגוד הזה,  כי בעצם הועד של אגד למשל, או של דן

של איגוד עובדי התחבורה, הוא מייצג אותם מול ההנהלה, הוא מנהל 

המו"מ על כל הזכויות שלהם, על ההסכמים הקיבוציים. נראה לכם את 

יכולים בהחלט  1,700שיכול להיות מצב שבועידה יבחרו חברי אגד, 

להשפיע, שחבר אגד יישב וינהל את המו"מ עם חבריו שהם בהנהלת 

, הוא לא יכול להתקיים, יהיה פה  אגד? זה מצב שהוא בלתי אפשרי

, כי כ ל המטרה של האיגוד הזה היא לא חברות ניגוד עניינים מהותי

כמו חברות בהסתדרות. אגב, הם חברים בהסתדרות ויש להם את כל 

הזכויות של חברי הסתדרות, אבל המטרה העיקרית של האיגוד הזה 

שאתם רואים בהגדרות הוא לדאוג לזכויות של העובדים השכירים, זו 

של עובדים המטרה העיקרית. ומול מי אתה מנהל מו"מ על זכויות 

 שכירים? מול ההנהלה של המפעל.

 

ההנהלה של המפעל במקרה הזה זה חברי אגד שהם בעלי המניות, לכן 

 זה נכון אגב לאיגוד, להרבה קואופרציות,הכנסנו את זה, 
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 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(

 

 גם לאיגוד מפעלי תובלה, :אלי בן גרא

 

להסתדרות משלמים אבל אם הם  :רועי כהן

 מלא?  

 

 מה זה קשור? חבר:

 

 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(

 

אני סיימתי? עוד דקה, אני כבר  :אלי בן גרא

 מסיים. 

 

 אם הם משלמים להסתדרות מלא? רועי כהן:

 

אבל דווקא ההנהלה זה רק חברי אגד,  :אריה חבני

 לא יהיה שכיר, לא יהיה חבר הנהלה. 

 

 בין הנוכחים, מדברים ביחד( )חילופי דברים

 

, אז לכן אני אומר הסעיף הזה  :אלי בן גרא נכון

, הוא מהותי להתנהלות של   הוא חיוני

 , האיגוד הזה, במיוחד מול הקואופרטיבים לתחבורה.האיגוד
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זה לא נכון אבל, זה לא נכון, אם חבר  רועי כהן:

אגד משלם מסים מלאים להסתדרות,  

יש להם באגד הנהלה, במקרה אבא שלי הוא חבר הוא לא רלוונטי לזה, 

אגד, אחי הוא חבר אגד, אז הוא לא שייך להנהלה, יש הנהלה נבחרת 

שזה  מזכירות, שהיא, וזה בכלל הם הולכים לעבור עוד מעט להיות 

 חברה.

 

, הוא בעלים של החברה, הוא  :אלי בן גרא רועי

 הבעלים. 

 

 הוא לא בעלים. רועי כהן:

 

 הוא בעלים, המניה היא של אגד, :אלי בן גרא

 

 אבל ככה זה היה כל השנים. :יחזקאל אנגלר

 

 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(

 

 אני אענה,שניה,  :אלי בן גרא

 

 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(

 

, יו"ר: אני מבקש לתת לו לסיים, אני אתן  משה פרידמן

 לך את זכות ההרשמה, בסדר? 

 

 לא, לא, אני, חבר:
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 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(

 

 חברים, :אלי בן גרא

 

 איפה העו"ד שלנו? חבר:

 

 רק משפט אחד ואני מסיים. :אלי בן גרא

 

 חבר'ה, אי אפשר לשמוע. :נחום אסד

 

 משפט אחד, :אלי בן גרא

 

, :דוד שחר . הם שינו .  תגיד לי, את ה.

 

 )מדברים ביחד(

 

 זכויות, מה שרועי אמר,  :ראאלי בן ג

 

. לישיבה. :דוד שחר . . 

 

 )מדברים ביחד(

 

 מה שרועי, :אלי בן גרא

 

 אני שואל ברצינות, לא בציניות. :דוד שחר
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 לא שמעתי מה שאלת. :אלי בן גרא

 

 הוא אומר שהוא כבר חבר אגד, :דוד שחר

 

, :אלי בן גרא  כן

 

 מי חבר אגד? חבר:

 

 לא. :מרים פרקש

 

 יואל, לא? :דוד שחר

 

 לא, קואופרציה. :מרים פרקש

 

 איציק יואל, :אלי בן גרא

 

איציק יואל, השאלה אם הוא חבר  :דוד שחר

אגד מבחינת שלא יפסל כאילו הקטע  

 של,

 

 לא יפסל שום דבר. חבר:

 

 אני לא יודע, אני לא, :דוד שחר

 

 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(
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 האיגוד.הוא לא יו"ר  :מרים פרקש

 

 יש פה ניגוד עניינים. :דוד שחר

 

 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(

 

 משפט אחד לרועי, משפט אחד לרועי, :אלי בן גרא

 

, יו"ר: חבר'ה, אני מבקש לתת לו להשיב,  משה פרידמן

 לסיים את המשפט. 

 

 משפט לרועי, :אלי בן גרא

 

, יו"ר:  תודה. משה פרידמן

 

, הוא חבר  מה :אלי בן גרא שאתה אומר זה נכון

הסתדרות, הוא משלם מסים  

להסתדרות, הזכויות שלו מעוגנות בגופים האחרים של ההסתדרות, 

בבינ"ה, בהנהגה, במוסדות ההסתדרות, בכל. אבל לקטע הזה של איגוד 

 השכירים בתחבורה הוא לא מתאים, נקודה, זהו.

 

 זהו. :נחום אסד

 

 זה איגוד עובדים.. זה איגוד עובדים :אלי בן גרא
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אם הוא לא השתכנע אני יכול לתת  יחזקאל אנגלר:

 כל הזמן, )?(כורלו דוגמאות מה היה ב 

 

 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(

 

 נחום, אני יכולה לתת דוגמה? :אורלי ביטי

 

, יו"ר: אני מבקש, יואל ביקש את רשות  משה פרידמן

 הדיבור, 

 

 קשתי,אני בי :איציק יואל

 

, יו"ר:  אחר כך את. משה פרידמן

 

אני לא פסול מזה שאני חבר אגד  – 1 :איציק יואל

אני פה גם כיו"ר  – 1משני טעמים:  

ן היתר גם חבר אגד מושאל אמנם למרכז מרכז הקואופרציה, ואני  בי

איש פה שרוצים להיות באיגוד  1,700הקואופרציה, אבל אם אני מייצג 

בטח לא פסול מלהגיד את דעתם או להגיד  שהם חברי הסתדרות אני

 את רצונם, זה ברמה שהערת.

 

,  –הרמה השניה  חברים, תקשיבו, אתם טענתם טענה שלא לעניין

, אין שום בעיה, ומה אם  ומבססים את הכל על טענה שהיא לא לעניין

אני אגיד לך שחברי אגד מתים לפעול עפ"י ההסכמים של האיגוד הזה 

, כלפי ההנהלה שלהם?   אז לא תתן לי
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יתאפשר לי להיות על ההסכם  :איציק יואל

הקיבוצי כדי שאני אקח את  

.ה . .  , ן  עקרונות שלי מתוך זה אצל הנהלת אגד? יש פה עניי

 

 )מדברים ביחד(

 

מי בוחר את ההנהלה של אגד? מי  :אלי בן גרא

 בוחר את ההנהלה של אגד? 

 

 חברי אגד. :איציק יואל

 

 קואופרטיב.החברים ב :אלי בן גרא

 

. :איציק יואל  כן

 

 איך נראה לך, :אלי בן גרא

 

 נו? :איציק יואל

 

שפעם אחת הוא יבחר את ההנהלה  :אלי בן גרא

שלו ופעם שניה הוא ינהל מו"מ על  

 הזכויות?

 

 )מדברים ביחד(

 

 בועד עובדים. חבר:
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 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(

 

ם, הוא גם הוא יבחר את הועד שלו ג חבר:

 יבחר את הועד שלו. 

 

כמו, כמו שיש, בוא אני אגיד לך,  :איציק יואל

, אני אשאל אותך שאלה   תגיד לי

כזאת, תענה לי, כשבוחרים איגוד אחר, לא איגוד תחבורה, פה 

בהסתדרות, לא מאפשרים לו לבחור גם את הנהגת ההסתדרות 

 בבחירות הכלליות של ההסתדרות?

 

 ר,זה בסד :אלי בן גרא

 

תן לו את הזכויות שלו, יש לו זכות  :איציק יואל

להיות, להצביע בתוך ההסתדרות,  

להצביע בתוך הנהלת אגד, והוא גם רוצה להיות באיגוד הזה כדי 

 אם יש, – 2להשפיע. 

 

על השכירים באגד הוא רוצה  :אלי בן גרא

 להשפיע? 

 

 לא, הוא מדבר על החברים. :נחום אסד

 

אתם יודעים, חברים, זה  ,מהלא,  איציק יואל:

הסכמים קיבוציים? זה מדיניות מול  

 ממשלה, זה על תחבורה, על תעופה, כל הדברים האלה מול ממשלה, 
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מה, המדיניות פה היא רק הסכמי  :איציק יואל

בשביל זה  ?עבודה מול המעסיקים 

איגוד, רק בשביל לעשות הסכמי עבודה? בואו, זה האיגוד  מקימים

דע לעשות את זה לבד, והכי טוב מכולם. שני פקידים עם המקצועי יו

 עו"ד אחד והכל מסודר, זה פעם בחמש שנים עושים.

 

אנחנו מדברים על מדיניות, איך פועלת תחבורה בתוך מדינת ישראל 

 ואיך העובדים נמצאים בתוך העניין הזה.

 

, עוד פעם, לא שמעתי מהיועמ"ש, אבל אני חושב, עוד  תקשיבו, אני

,  פעם, , יש פה עניין משפטי למרות מה שאתה אמרת ומה שאני עניתי

להיות בתוך איגוד האם אתה מדיר חבר אגד שהוא חבר הסתדרות 

 תחבורה? זאת השאלה.

 

אז יש פה יועץ משפטי שיענה, מה,  חבר:

 מה הבעיה? 

 

 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(

 

, זה לא היה איגוד עובדי תחבורה :אלי בן גרא

איגוד חדש. היה מחזיק תיק שניהל  

 את כל העניינים של הועדים בתחבורה.
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נבדוק את ההיבט הזה אם הוא טוב  :רפאל בן חמו

או לא טוב, אם הוא מייצג או לא  

 מייצג, זו השאלה כרגע.

 

 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(

 

, יו"ר:  חברים, משה פרידמן

 

איציק, אני אומר עוד הפעם, איציק,  רפאל בן חמו:

 ההערה הזאת, 

 

 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(

 

האם לשיטתנו כרגע מול, השיטה של רפאל בן חמו:

איציק יואל, שהוא אומר, הוא מדבר   

, אני מדבר  –על שיטה  לייצג ולהיות מיוצגים, זה עניין עקרוני, מהותי

ההסתדרות בלבד, אלא מעמד על דברים מהותיים, לא על דברים של 

של כל הגוף הזה שאנחנו כרגע מאגדים אותו, אם יש מקום להערות 

 לשיפור זה בדיוק המקום.

 

 נכון, אבל, :אלי בן גרא

 

אתה מבין שאם אתה פותח את זה  :נחום אסד

 נגיד במקרה הזה, 

 

 סעיף אחד, רפאל בן חמו:
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סעיף אחד, זה אומר שכל ההנהלות  :נחום אסד

שיש להן עובדים, ת ישראל במדינ 

 שההסתדרות מייצגת אותם, בוחרים ונבחרים.

 

 תן דוגמה, רגע, תן דוגמה. :איציק יואל

 

עכשיו משרד ראש הממשלה יש לו  :נחום אסד

עובדים, גם לראש הממשלה  10,000 

שמנהל אותו יש זכות הצבעה מי יהיה בועד העובדים וגם הוא יכול 

 להתמודד.

 

 א, ממש לא.לא, לא. ל :חברים

 

 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(

 

 למה לא? למה לא? :נחום אסד

 

 ראש מוסד לא יכול. :חברה

 

 למה לא? למה לא? :נחום אסד

 

 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(

 

 מנהל כוח אדם, מנכ"ל, גזבר. חבר:
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 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(

 

, יו"ר:משה פרידמ ה, ן  ששש. חבר'

 

 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(

 

.. חבר: .  אלה הדמויות שלא יכולים 

 

 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(

 

 הכל בסדר, אני רק רוצה לעזור. :נחום אסד

 

, יו"ר: עוד משפט ליואל, ואני אתן לכם  משה פרידמן

 להתייחס. 

 

 כחים, מדברים ביחד()חילופי דברים בין הנו

 

אם אפשר רק משהו, באמת, כל אחד  :נחום אסד

יגיד מה שהוא רוצה, רק שניה, בלי  

 להתפרץ, מכיוון שטוב שבפרוטוקול זה יופיע.

 

נחום, זה לא ויכוח אישי ואני גם לא  :איציק יואל

יפריע כמובן לאנשים. זה מה  

שלו, אבל  שאמרתי, אפשר לתקן את התקנון עפ"י הצרכים האמיתיים

לא בהגדרות הראשיות של המסמך. אתה יכול להגיד כשיש סכסוך בין 

 שכירי אגד לבין הנהלת אגד, אוקי,
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 עכשיו יש סכסוך עבודה. :אלי בן גרא

 

 )מדברים ביחד(

 

, אין מה  :איציק יואל יושב בתוך האיגוד הזה, נכון

לומר בעניין הזה, בסדר? זה ניגוד  

 עניינים.

 

ים באגד, שים לב, אותם חברי נבחרלהחליט שה אפשר –דבר שני 

..הנהלה באגד,  .  נבחרים לא יכולים 

 

ו(  )חילופי דברים בין החברים תוך כדי דברי

 

 לא יכולים מה? חבר:

 

1 -זה בסדר, אבל לא כל ה :איציק יואל איש.  700,

אתה בעצם לוקח נהג, שבסדר הוא  

לכל דבר ועניין, בחר פעם בארבע שנים את ההנהלה, הוא עובד כשכיר 

מה כל אתה אומר לו אתה בהסתדרות לא יכול להשפיע פה, אז מה, 

 הרעיון? אז תבהיר את זה, זה בסדר.

 

חברי אגד בעלי מניות הארגון שלהם  :אלי בן גרא

זה הקואופרטיב שנקרא אגד, שם הם  

נבחרים, שם הם מתנהלים, זאת הכתובת שלהם. הם לא יכולים להיות 

 השכירים שעובדים אצלם, אין מצב כזה. ועד העובדים של
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 תשמעו, אני יודע ממישהו, :איציק יואל

 

, יו"ר: יואל, בוא, אני צריך לתת גם זכות  משה פרידמן

דיבור לאחרים, אז בוא תגיד משפט  

 אחרון,

 

 אבל רגע, :איציק יואל

 

, יו"ר:  משפט אחרון. משה פרידמן

 

.  :איציק יואל , אוקי . שהומשפט אחרון . א כש.

, רצו אותו   ון קואופרטיב, היה אותו די

להיות באיגוד או לא באיגוד, או מה שהיה קודם, איך זה נקרא? דבר, 

 מה היה קודם לפני איגוד התחבורה?

 

 תיק התחבורה, מחזיק תיק. :נחום אסד

 

. אז מצאו להם פתרון, הם מחזיק תיק :איציק יואל

הקימו מין ועד של החברים והם  

 נכנסו,

 

 זה בצדק, :גרא אלי בן

 

 אז יש פתרונות, מה זה אין פתרונות? :איציק יואל
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, יו"ר:  אוקי, בבקשה גברת, תציגי את עצמך. משה פרידמן

 

. :חברים  עו"ד אורלי ביטי

 

 אורלי ביטי. :אורלי ביטי

 

חבר'ה, אל תעזרו לה, היא יודעת  :נחום אסד

 להגיד. 

 

, עו"ד, ואנישמי אורלי ביטי ואני  :אורלי ביטי

, אני ישבתי עשר   יואל, אני רק רציתי

שנים בערעורים על מרכז הקואופרציה, אז קואופרציה אני מכירה לא 

רע, ואני, כשאתה מדבר ומיד כולנו מתגייסים לחברים האלה שהם 

אבל מול עיני עומד תיק  חברים ובהוויה היומיומית שלהם הם עובדים,

ו על חישוב הפנסיה גמלאי אגד שכירים ערער 600שאני ישבתי בו, 

שלהם, זה נגע לכל חבר אגד, לחישוב הפנסיה שהשפיע על ערך המניה, 

, ואמר, והוא  הופיע אצלי עו"ד מכובד ממשרד מכובד, משרד מכובד, כן

עו"ד כך  –גורר את זה, וגורר את זה, וגורר את זה, ואני אומרת לו 

שיותר.  וכך, עד כמה תגרור את זה? אז הוא אומר לי עד שימותו כמה

 , שהיא מורכבת, אוקי? והוא מייצג את הנהלת אגד

 

 )מדברים ביחד(

 

 כמה יותר, חברים או שכירים? חבר:
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שהיא נבחרת ומורכבת מחברי אגד.  :אורלי ביטי

בסוף יש רגע שההוויה הזאת של  

ו, אני לא  מו"מ משפיעה גם על ערך המניה של האדם, ולכן, עכשי

דרך אגב על כל חבר וחבר, אבל זה משיקה את התשובה הגסה הזאת 

ממחיש לך איזה ניגוד עניינים יש בתוך מו"מ קיבוצי ביחסי עבודה, 

 איזה ניגוד יכול להיות. 

 

, הרי אני בעד קואופרציה,  , אני בעד פתרון עכשיו, אם צריך פתרון

קואופרציה לא, אנחנו לא, הקואופרציה נועדה להפוך את המבנה של 

ן לאנשים שעובדים, זה בסדר, אם צריך פתרון ההון והעבודה, לתת הו

, אני סומכת עליו שהוא יודע איך לייצר  , אלי אני בעד לייצר פתרון

 פתרונות, נכון אלי?

 

היה דוגמה של נהגי דן שהפכו  :אלי בן גרא

מקואופרטיב לחברה, והם פנו לאבי  

אדרי והוא עזר להם כועד של פעולה שבמצב של מעבר וקיבלו את כל 

 ה, אבל לא כחברים באיגוד.העזר

 

יש דרכים לעזור, אבל, אבל להגיד,  :אורלי ביטי

הם לא היו שותפים למו"מ, ואם  

המו"מ לא יהיה לרוחם אז הם יחליפו בבחירות הבאות את ההנהלה 

. אני -שתנהל את ה , את הנהלת האיגוד שתנהל מו"מ? לא נראה לי

ן הזה, חושבת שעם כל הכאב ועם כל הדילמות והמורכבות  שיש בעניי

ויש מורכבות, בואו נשאיר את זה ככה ונראה איך פותרים את הבעיה 

 האמיתית.
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, יו"ר:  תודה רבה. מר אנגלר. משה פרידמן

 

 תראו, יחזקאל אנגלר:

 

, יו"ר:  אחר כך אתה ואחר כך אתה. משה פרידמן

 

אני מדבר על שנים שהכל היה של  יחזקאל אנגלר:

מה היה וכל אחד יודע  ההסתדרות, 

אמקור היו חברים שכירים והיו בכור. אני אתן לכם דוגמה של אמקור. 

גם אנשי הנהלה בקואופרטיב, זה לא היה אותו דבר. תאמינו לי אני 

יודע את זה די טוב מפני שלי היתה מעורבות בין ועדי העובדים בכלל 

 פה בארץ.

 

כולה אותו דבר היה, דוגמה הכי טובה, מחר פורצת שביתה, ההנהלה י

להשתתף בזה? נגד מי הכתובת? נגד אותם אנשים שהם חברי 

 הקואופרטיב. ודוגמה הכי טובה היה באמקור, לא יכול להיות אחרת.

 

, יו"ר:  תודה. בבקשה. משה פרידמן

 

 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(

 

אם מישהו רוצה לדעת מה זה אמקור,  יחזקאל אנגלר:

, מי  פעם זה היה פריג'ידר  עממי

הם לא יודעים מה זה  שפעם זכה לקנות היה מחכה שמונה חודשים.

 אמקור.
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, יו"ר:  חיים בבקשה. משה פרידמן

 

 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(

 

 חיים קצר, יש לך ישיבה עוד מעט. :נחום אסד

 

אנחנו קנינו אמקור, מה אתה מדבר  חבר:

 איתי? אנחנו קנינו אמקור. 

 

 היה לך זכות לחכות. אל אנגלר:יחזק

 

, סוגיית המעמד של חבר  :חיים זהבי רבותי

קואופרטיב שנויה במחלוקת, אבל אני  

יכול להגיד לכם שבתנועה הקיבוצית הסוגיה הזאת שהיא קואופרטיב 

לכל דבר, היא אגודה שיתופית והיא קואופרטיב, והנושא הזה עומד 

רי קיבוץ ויש ויכוח איפה שהם, ישנם שכירים שהם חב ותלוי בבימ"ש

הם שכירים ואיפה הם חברי קיבוץ, הסוגיה הזו עומדת בפני ביהמ"ש 

 וגם ביהמ"ש עדיין לא הכריע בעניין הזה.

 

אז אני לא הייתי מציע, אולי אתה רוצה להוציא מפה הלכה פסוקה 

לכוון את ביהמ"ש, אבל בוא נחכה מה תהיה ההחלטה של ביהמ"ש לגבי 

שזה לא אחת, לא שתיים, לא שלוש. מה שיחול  אגודות שיתופיות

 עליהן נשתדל להיאבק להעתיק את זה גם לכאן.

 

, יו"ר:  בבקשה.  משה פרידמן
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, רועי. :נחום אסד  רועי

 

קודם כל משה אני מברך אותך כיו"ר,  רועי כהן:

נבחרת אז קודם כל שיהיה לך  

 בהצלחה, זו ועדה מאוד מאוד חשובה ויש לך כתפיים רחבות,

 

ואיכותית, ואיכותית, אני מבקש  רפאל בן חמו:

 להוסיף איכותית. 

 

ואיכותית. נכנסת להחליף את קובי.  רועי כהן:

משה, אני רוצה, אני כמובן רשמתי לי  

גם את העניין של חבר אגד או לא חבר אגד, אני רואה שהדיון נסוב על 

 זה, אבל יש עוד כמה דברים שבתוך הזה, מאחר והבחירות הן לא

אישיות ליו"ר האיגוד, אלא הן בחירות באמצעות הועידה הארצית, 

באמצעות נציגים, ומאחר שהבחירות האלה לא אישיות אני לא רואה 

פה סעיף שמאפשר לאותם נציגים להחליף את יו"ר האיגוד, כלומר 

או מה, באיזה קוורום  50%או  2/3באיזה קוורום, כלומר תמיד נהוג או 

צה מיו"ר האיגוד, היא רוצה להעביר אותו נגיד המועצה לא מרו

מתפקידו, כלומר לעשות בצורה כזאת או אחרת החלפה או זה, זה לא 

, ואני חושב שצריך קודם כל להוסיף את זה, כי  מופיע פה בתוך התקנון

לא יכול להיות שבן אדם נבחר על ידי נציגים ואין אפשרות להחליף 

אישיות. אם רוצים לבחור  זה הופך להיות לבחירותאותו, כי זה אז 

 באופן אישי,

 

, יו"ר:  אתה מתכוון להדיח אותו? משה פרידמן
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 להחליף, רועי כהן:

 

, יו"ר: לא, לא חלילה נבצר ממנו, או שהוא  משה פרידמן

 עוזב. 

 

 לא, רועי כהן:

 

 נבצר מופיע כבר, הנבצר מופיע. :מרים פרקש

 

לא, אדם איבד את האמון של  רועי כהן:

שלו, לא מצליח להעביר הנציגות  

תקציב, לא מצליח להעביר זה, לא מצליח שום דבר, מישהו צריך לתת 

, הרי אם זה היה בבחירות אישיות, אני אומר זה כמו  לזה פתרון. הרי

שנים אתה זה. אבל אם זה באמצעות  5ראש עיר, אי אפשר להדיח, 

נגרום אנחנו נציגים, נציגים זה תמיד יש אינטריגות, בסופו של דבר 

למצב של שיתוק, יהיה מועצה בנפרד ויו"ר איגוד בנפרד, זו שאלה 

 ראשונה.

 

ו, יש פה גם מצב לדעתי, מאחר וזה,  עכשי

 

, יש לזה סעיף ב :אסתר קורדובה  ,4 -רועי

 

. אין, אין מצב של, רועי כהן:  אין לזה פתרון

 

 סיים יו"ר האיגוד, אסתר קורדובה:
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 סיים. רועי כהן:

 

 ()מדברים ביחד

 

 ואם הוא לא סיים. חבר:

 

 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(

 

חייב להיות, מה זה, אלי? זה חייב  רועי כהן:

להיות, לא יכול להיות מצב  

 שמשאירים את זה ככה.

 

, יו"ר: רק רגע, רק רגע, רגע, הוא עוד לא  משה פרידמן

 השיב לך, רגע. 

 

, לא, :נחום אסד  אלי

 

 ו, דבר שני,עכשי רועי כהן:

 

, יו"ר: , כן. משה פרידמן  דבר שני

 

מאחר וזה לפי צירים, מה קורה אם  רועי כהן:

פתאום ירדו הצירים,  בגוף מסוים 

 מישהו עזב, מישהו זה, מה צריך לעשות כל פעם בחירות מחדש?
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בתוך אותו מקום רק, רק באותו ועד,  :אלי בן גרא

, הוועדים -הרי הועידה נבנית מ 

 ת הצירים לועידה.שולחים א

 

 נכון. רועי כהן:

 

אם ציר מאותו מקום עבודה פרש  :אלי בן גרא

, אותו   מהעבודה או הפסיק לכהן

 מקום עבודה,

 

איש צריכים  6,000 -עכשיו כל ה רועי כהן:

 לבחור לציר אחד? 

 

 לא, באותו ועד שהוא נשלח, :אלי בן גרא

 

 )מדברים ביחד(

 

 .אותו ועד צריך לשלוח נציג חבר:

 

 ישלחו אחר במקומו שעדיין פעיל. :אלי בן גרא

 

 אה, הועד הוא יהיה מוסמך? רועי כהן:

 

, כתוב פה. :אלי בן גרא  כן

 

 איפה? רועי כהן:
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 בהגדרה, איך נבנית הועידה, תקרא. :אלי בן גרא

 

, לא רשום שהועד מוסמך למנות, רועי כהן:  כן

 

, כתוב גם הם מחליטים מי, :אלי בן גרא , כן  כן

 

 איזה עמוד? חבר:

 

 איזה סעיף? חבר:

 

 תיכף אני אגיד לכם. :אלי בן גרא

 

 איזה עמוד? מרים פרקש:

 

, אני גם אשלח אותך לפרק ה'  :נחום אסד רועי

, שאומר   בחוקת ההסתדרות, סעיף ג'

 שצירי הועידה נבחרים ע"י ועדי העובדים במקומות העבודה,

 

 אין בעיה, רועי כהן:

 

חוקה, ובכל תקנון שאנחנו זה כתוב ב :נחום אסד

 מאשרים, 

 

לא, אבל מצב שבן אדם נבחר ע"י כל  רועי כהן:

 . . .  הועדים והוא עוזב, אז 
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 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(

 

 אני רוצה להסביר, :נחום אסד

 

לא, לא, לא כל הועדים, זה הולך כל  :אלי בן גרא

 ועד, 

 

 )מדברים ביחד(

 

 , מקומות עבודה.מקומות עבודה חבר:

 

 צירים, 60ועד, ועד של אגד בחר  רועי כהן:

 

, :אלי בן גרא  כן

 

 שני צירים עזבו, רועי כהן:

 

 הם ישלחו עוד פעם שניים. :אלי בן גרא

 

אין להם אבל עוד שני צירים, הם  רועי כהן:

, הועד מוסמך   צריכים לבחור, מי

 לבחור?

 

 הועד בוחר. :אלי בן גרא
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 כתוב את זה?איפה  רועי כהן:

 

 הנה אני אראה לך תיכף. :אלי בן גרא

 

, אני יכול רגע להגיד משהו  :נחום אסד אלי

 בעניין הזה? 

 

 בבקשה. :אלי בן גרא

 

, זה כתוב בצורה מפורשת בחוקה,  :נחום אסד אני

אבל בלי שום קשר תסתכל, יש פה  

סעיף שאומר שכל מקום שהוא בסתירה בין תקנון לחוקה, החוקה 

 ואם משהו לא נמצא פה הוא נמצא בחוקה, זה גם כתוב בחוקה.גוברת, 

 

ו, כתוב שם שהצירים נבחרים על  , תקרא את, תעבור עלי עכשיו פרק ה'

 ידי ועדי העובדים מקרב חברי הועדים.

 

, מכיוון שכשאני  אגב, השינוי הזה, זו היתה, סליחה, זה היה יוזמה שלי

, פרשו, ואין ועידה, אין נכנסתי לתפקיד גיליתי ועידות שאנשים עזבו

אנשים, ואמרתי זה לא הגיוני ללכת לקיים הליך, בדיוק כמו שאתה 

אנשים במקום עבודה בשביל לבחור ציר,  6,000 – 5,000מדבר, לכנס 

, ואז עשינו את השינוי והוועדים שולחים את הנציגים  לא הגיוני

 .שלהם, וברגע שמישהו נפלט הועד שולח אחר במקומו בלי בחירות

 

 )מדברים ביחד(
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. רועי כהן: . . 

 

תן לי רגע להשלים לך בכדי שהכל  :נחום אסד

יהיה סגור. במקום עבודה שלא מקנה  

שאין ועד עובדים, ואיחדו מספר מקומות לו ציר, או במקום עבודה 

עבודה, יש מתמודדים, נכנס, נגיד מגיע לו אחד, נכנס אחד, האחד הזה 

. ומטית, בסדר? כך שהועידותהלך, הבא אחריו בתור נכנס אוט . .  חי

 

 )מדברים ביחד(

 

, :אלי בן גרא  בפרק ד'

 

 גם. 2פרק  חיים זהבי:

 

 ,3ועדת הבחירות, סעיף  –פרק ד'  :אלי בן גרא

 

 כתוב, 2פרק  :חיים זהבי

 

 בתקנון הבחירות, תקנון הבחירות. :אלי בן גרא

 

 אה, בתקנון. :חיים זהבי

 

העבודה רשאי,  ועד העובדים במקום :אלי בן גרא

סליחה, איפה קראתי את זה? לא, זה  

 לא זה,
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 לא, זה ועדת בחירות. :נחום אסד

 

. :אלי בן גרא  סליחה, סליחה, טעיתי

 

 ,-יש, יש ב :חיים זהבי

 

 ועדת הבחירות, –בפרק ד'  3סעיף  :אלי בן גרא

 

 כתוב במרכז. :חיים זהבי

 

, ועד העובדים במקום עבודה רשאי  :אלי בן גרא כן

 לפנות, 

 

 איזה סעיף? מרים פרקש:

 

 לא, זה רק, :אלי בן גרא

 

 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(

 

 ,-אין לזה, אני עברתי על כל ה רועי כהן:

 

 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(

 

 סליחה, סליחה, :אלי בן גרא
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רגע, תעצור, אני אתן לך, לך בבקשה  :נחום אסד

מוסדות איגוד עובדי  – לפרק ה' 

התחבורה, לך לועידה הארצית ותקרא. עזוב את סעיף א' שמדבר על 

שנים, והועידה הארצית תביא לידי ביטוי את  5 -הועידה שנבחרת ל

 בהתאם למקומות עבודה,המירב שהיא רק יכולה 

 

 )חילופי דברים בין הנוכחים תוך כדי דבריו, מדברים ביחד(

 

: הועידה הארצית תורכב ג' כתוב -ב :נחום אסד

 ,250 -מ 

 

 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(

 

, כן. חבר:  בפרק ט'

 

 238אולי אני אקריא לו עד הסוף?  :נחום אסד

כמפורט נציגי מקומות עבודה שיבחרו  

 להלן,

 

, -ב אלי בן גרא:  ט'

 

גמלאים, שיבחרו על בסיס יחידות  13 :נחום אסד

לכל ציר כפי בחירה וקביעת מפתח  

 שתקבע ועדת הבחירות.

 

 ,4בסעיף ט' באותו עמוד  :אלי בן גרא
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 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(

 

פסקה חברותו של עובד בועד  :אלי בן גרא

העובדים במקום העבודה ממנו נבחר  

כציר לועידה מכל סיבה שהיא, הוא יחדל אוטומטית מלכהן כציר 

ידי ועד העובדים במקום העבודה ציר חדש  ובמקומו יבחר מבין ועל

.  לועידה. על זה שאלת רועי

 

. אני  :נחום אסד אז זה הוא הקריא לך את ט'

, ד'  -ד' ו-רוצה להחזיר אותך ל  ה'

אומר: בבחירות לועד העובדים במקומות העבודה מסמיכים העובדים 

לועידת איגוד את הועד הנבחר לבחור מבין חברי הועד את הצירים 

, זה גם מצוטט -די התחבורה במקרה הזה. ועוב ה' אומר, כמו שהסברתי

במקום בו עפ"י המפתח שקבעה ועדת הבחירות המרכזית  –מהחוקה 

מספר הצירים שזכאי מקום העבודה לבחור לועידה גבוה ממספר חברי 

 הועד, זהות הצירים העודפים תקבע באמצעות בחירה ישירה.

 

כאילו קובע. ללא בחירות, זה הועד  רועי כהן:

 אין בחירות לועד. 

 

 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(

 

 אין, מרגע שהלכת לא קשור, :נחום אסד

 

 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(
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 אלי. :נחום אסד

 

 אתה צודק, סליחה. :אלי בן גרא

 

 יש פה דברים חשובים, :נחום אסד

 

 סליחה, סליחה. :אלי בן גרא

 

יבואו עכשיו כאן רצף של תקנונים  :נחום אסד

לאישור, לפחות שהחומר יהיה ברור  

. החוקה קובעת שברגע שהציבור בחר את ועד ברמה העקרונית

העובדים הוא בחר אותו לכל, לייצג אותו מול המעסיק, לייצג אותו 

מול ההסתדרות, לייצג אותו בכל מקום, כולל שליחת הציר לועידה. עד 

 כאן בסדר?

 

במקום שמספר הצירים גדול יותר ממספר חברי הועד, מקום עבודה 

ענק ויש חמישה חברי ועד, מגיעים ששה, חמישה הולכים מהועד, אחד 

 נבחר ע"י כלל הציבור.

 

במקום שאין מספיק אנשים לכדי ציר כפי שקבעה ועדת הבחירות את 

וא הלך אחד, יבהחלוקה של הצירים מאחדים מספר מקומות לכדי ציר. 

האחר מהועד. הלך במקום שלא היה ועד, השני בתור ברשימה, ככה זה 

, ובתום חמש שנים אתה מוציא ועידות שלמות.  עובד הכי נקי

 

 )מדברים ביחד(
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 אבל אין בחירות. רועי כהן:

 

 איפה? :נחום אסד

 

 לא יהיה בחירות בועד, זה כבר מינוי. רועי כהן:

 

 מספר,אין בחירה בועד, במקום שה :נחום אסד

 

לא, נגמר מקומות הועד, הועד יש לו  רועי כהן:

 .60וצריך  50 

 

 אז הוא בוחר, כל, :נחום אסד

 

 מי הוא בוחר? רועי כהן:

 

 10 -אז אני אסביר, כל היתרה של ה :נחום אסד

, ומגיע 50שאין לו, אין לו, יש לו רק  

הנוספים. זה כתוב  10 -מקומות, כל העובדים בוחרים את ה 60לו 

 וקה וזה כתוב בתקנון.בח

 

 איפה כתוב בתקנון? רועי כהן:

 

 את זה לא ראיתי. מרים פרקש:

 

. :נחום אסד ו  שמה? הקראתי לך עכשי
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אתה הקראת לי שזה ועד העובדים,  רועי כהן:

זה מה שמפריע לי, שועד יבחר משהו  

 שכביכול בצורה, זה כל העובדים צריכים לבחור.

 

ממך, אבל נשמה  אני ממש אני מחזיק :נחום אסד

תקרא, אני מקריא את זה עוד פעם  

 ה',

 

.-כותבים את זה ב חבר:  ה'

 

 במקום בו, :נחום אסד

 

. -ב חבר:  ד'

 

אל תפריעו לי. במקום בו עפ"י  :נחום אסד

המפתח שקבעה ועדת הבחירות  

המרכזית מספר הצירים שזכאי מקום העבודה לבחור לועידה גבוה 

ים העודפים תקבע באמצעות בחירות , זהות הצירממספר חברי הועד

 ישירות של העובדים הזכאים לבחור במקום עבודה.

 

אתה אומר שלפי, אם הבן אדם הזה  רועי כהן:

פרש אז זה הבא בתור, לא יצטרכו  

 לעשות עוד פעם,

 

 הבא בתור. :נחום אסד
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 בסדר. רועי כהן:

 

 בסדר? :נחום אסד

 

..צריך לענות לו על השאלה של  :אלי בן גרא . 

 

 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(

 

 זה היו"ר, לא אני. :נחום אסד

 

, יו"ר:  על השאלה הראשונה, משה פרידמן

 

לגבי איך מפסיקים פעולה של יו"ר.  :אלי בן גרא

זה ברור מאליו שועידה יכולה  –א'  

להתכנס, במקרה של הדחה זה מובן מאליו. הם יכולים להעלות לסדר 

 ושא שהם רוצים, אבל תלך,יום כל נ

 

 איזה רוב? חבר:

 

תפקידי  – 2תלך לסעיף, למרכז, סעיף  :אלי בן גרא

: המרכז 5המרכז, עמוד   , בסעיף ה'

בכפוף לאישור האגף או האגף רשאים להחליט על הקדמה או דחיית 

 חודשים בהתאם להוראות, 6הבחירות לתקופה שלא תעלה על 

 

 .כשזה הקדמה או דחיה רועי כהן:
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. :אלי בן גרא  כן

 

אני מדבר איתך על מצב להעביר  רועי כהן:

מתפקידו, אין אמון בין המועצה לבין  

 היו"ר.

 

 מביאים את זה להצבעה. :אלי בן גרא

 

איפה כתוב את זה? ברגע שיהיה לך  רועי כהן:

 כתוב בתקנון, 

 

ברגע שהוא היו"ר הוא עושה את סדר  :איציק יואל

 היום. 

 

. ברגע שלא כתוב שיש אפשרות נכו רועי כהן: ן

באמצעות רוב מסוים לעשות, אין,  

. הוא אחראי על סדר  אין לך אפשרות, אין לך אפשרות, זה התקנון

 היום, מה הוא יביא סדר יום שמישהו ידיח אותו?

 

 )מדברים ביחד(

 

 שידיח אותו? הוא צודק. חבר:

 

דרך אגב אבל הבחירה היא בחירה  :נחום אסד

 ישירה. 



 

 

  14.1.2015 ועדת החוקה של בינ"ה                                              

 

54 

 

 היא לא ישירה. י כהן:רוע

 

 רגע, היא בחירה ישירה ע"י הועידה. :נחום אסד

 

 לא, המועצה בוחרת. רועי כהן:

 

תקשיב, אתה פעם ראית ועידה  :נחום אסד

 שמתקיימת באיגודים? 

 

 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(

 

 חבר'ה, רוצים להסביר. :נחום אסד

 

. רועי כהן:  ראיתי כן

 

, סיעה לא מגישה רשימה. סיעה  :נחום אסד אין

לא מגישה שם בשם סיעה. מי שמגיש,  

 תסתכלו, אני יכול להראות לכם גם את כל הניירת,

 

 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(

 

אותו אדם שרואה מי שמגיש, מגיש  :נחום אסד

את עצמו מועמד, וזה בסדר גמור,  

רת היא לא בוחרת סיעה או והוא עומד בכללים. ואז כשהועידה בוח

 רשימה או קבוצה, היא בוחרת אדם, הבחירה היא בחירה ישירה, 
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שנים.  5 -ואם הוא נבחר הוא נבחר ל :נחום אסד

יש מקרים מסוימים שהם קיצוניים  

 שנים. 5הוא יוצא, אם לא אז הוא מכהן  -ומצוינים בתקנון שבמידה ו

 

 לראש ממשלה אין כזה דבר. :איציק יואל

 

אין דבר כזה, מה זה? אין דבר כזה.  ועי כהן:ר

הוא נבחר לא אישית, הוא נבחר ע"י  

 ועידה, הוא לא נבחר ע"י כל העובדים מכל המקומות עבודה.

 

, אז הועידה תתכנס ותדיח אותו. :אלי בן גרא  כן

 

 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(

 

 איפה זה כתוב? איפה זה כתוב? רועי כהן:

 

 זה הסמכויות של הועידה. :י בן גראאל

 

איפה? אבל תגיד איפה הסמכות. הרי  רועי כהן:

הוא קובע, יו"ר האיגוד הוא יקבע את  

באיזה רוב? אני רוצה ? יכוליםהסדר יום, יו"ר הזה, איפה זה כתוב ש

 , איזה רוב שצריך להיות.66שזה יהיה רוב גבוה, 

 

מה  מה הבעיה שיהיה עוד סעיף שם? :אורי לוי

 הבעיה? 

 



 

 

  14.1.2015 ועדת החוקה של בינ"ה                                              

 

56 

סעיף נוסף שיתן הבהרה בדיוק  חבר:

 לנקודה הזאת. 

 

 יכול להכניס את זה בבינ"ה. אורי לוי:

 

, יו"ר: , גם לי  משה פרידמן אני רוצה רק התייחסות שלי

יש תקנות של בחירות, אני מכיר  

תקנונים, אני לא רוצה להגיד שבדקתי את כל התקנונים שיש 

שכתוב שבאיזה רוב מסוים אפשר  בהסתדרות, אני לא זוכר מקום

 ,להדיח

 

בוודאי שכתוב, תקנון לועדי עובדים,  :אבירם עמר

 מה זאת אומרת?  

 

 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(

 

כל תקנון של ועד עובדים ברוב של  :אבירם עמר

 בדרך כלל אם חברי ועד בוחרים, 60% 

 

ר על אני מדבר על איגוד, אני לא מדב רועי כהן:

 ועד עובדים. 

 

. מרים פרקש: . .  רק בכנסת יש 

 

 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(
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זה אותו דבר, מה זה, זה אותו דבר,  :אבירם עמר

 מה ההבדל? 

 

 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(

 

אני לא מכיר את זה, אם הייתי מכיר  :נחום אסד

 הייתי מתבטא. אלי, תקשיבו, 

 

אפשר לעשות את זה, אפשר להוסיף  :חברים

 את זה. 

 

 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(

 

חברים, למה, חברים, חברי ועדת  :נחום אסד

 חוקה יקרים,  

 

, יו"ר: רגע, היועץ המשפטי, תוכל להגיב  משה פרידמן

 בנושא? 

 

 אני מציע שהנושא הזה, נחום אסד:

 

ושא שמסור להחלטת אני חושב שזה נ :עו"ד הלינג

הועדה, אין מניעה משפטית לקבל  

 החלטה כזאת.
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אני מציע, ברור שאין מניעה כזאת,  :נחום אסד

אבל אני מציע משהו אחר, פשוט  

יותר, עלתה פה טענה, יש פה יו"ר ועדת תקנונים של האגף לאיגוד 

, יש לך מחלקה משפטית, ישיבת בינ"ה ב לחודש, שהתקנון  27 -מקצועי

מומלץ, מומלץ לבינ"ה, עד לישיבת בינ"ה שיבוא עם תשובות, היום 

 , עם התיקון, עם התיקון.ינמקו ויעמידו את זה להצבעה בבינ"ה

 

, :אלי בן גרא  תשלח לי הצעה ואני

 

 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(

 

 אני נתתי הצעה, מה, רועי כהן:

 

,  :נחום אסד ועי, לבוא מוכן לבינ"ה. רנפתור לפני

רועי, אתה העלית עניין, תמימי דעים  

ן הזה, אלי בן גרא,  עם איציק בעניי

 

אני לא הולך לעשות את זה אישי  רועי כהן:

ולא, לא, אל תיקח את זה למקום,  

אני באתי כעו"ד שבדק את התקנון ויש לו ניסיון של המון המון שנים 

.  מציג פה איזה לקונה, שיהיה איעם תקנונים, בא ומציע,  . אמון בין ה.

 לבין היו"ר,

 

 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(

 

 תוסיף את הסעיף הזה, הכי טוב. חבר:
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ואז אין סנקציה ליו"ר כי הוא כל  רועי כהן:

הזמן יבוא יגיד אתם לא יכולים  

 להדיח אותי. אם זו המטרה, אז תגידו שזו המטרה.

 

 לא, לא, לא. :אלי בן גרא

 

. רועי כהן: . .  ואם רוצים כן ליצור איזושהי 

 

 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(

 

תגיד מה אתה רוצה, תגיד מה אתה  :אלי בן גרא

 רוצה. 

 

אני חושב שצריך ליצור איזשהו,  רועי כהן:

, 60%שהועידה ברוב של כך וכך,  

 ,-, יכול להביא ל66%

 

 ,-להצעה לסדר  :אלי בן גרא

 

ה, ועידה בחתימה של עשרים, לא הצע רועי כהן:

כמה מתוך הצירים יכול להביא לסעיף  

 לסדר יום, יש תמיד סעיף כזה.

 

 יש תמיד סעיף שאומר, :איציק יואל
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 יש תמיד סעיף כזה. רועי כהן:

 

 איך אפשר לכנס, :איציק יואל

 

 הנה אוקי, בסדר, בסדר. :אלי בן גרא

 

 איך אפשר להדיח. חבר:

 

 .לא הדחה, בחירות חבר:

 

 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(

 

, אני מקבל את ההצעה שלך,  :אלי בן גרא רועי

 אנחנו ננסח אותה, 

 

 יפה. רועי כהן:

 

 ויביאו את זה לבינ"ה, :אלי בן גרא

 

 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(

 

 יפה מאוד, יפה. רועי כהן:

 

 יחד()חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ב
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. להעביר לבינ"ה, שזה יעבור  חבר: . .

 בקלות, שזה כבר יהיה פה, 

 

 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(

 

, יו"ר: , יש לי רק הצעה לסדר, רועי,  משה פרידמן רועי

אתה לא צריך להתרגז ולצעוק כדי  

 שנקשיב לך,

 

 לא, חס וחלילה. רועי כהן:

 

 רים ביחד()חילופי דברים בין הנוכחים, מדב

 

, יו"ר:  אמרת דברי טעם, חשוב מאוד, משה פרידמן

 

 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(

 

, יו"ר: אני מבקש שתעמוד בקשר עם אלי בן  משה פרידמן

גרא, ואם יש לך הצעה נבונה תעביר  

 לו בפקס ואני מקווה שהדבר,

 

 במייל. חבר:

 

, יו"ר:  ות.במייל, שיגיע לפתרונ משה פרידמן

 

 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(



 

 

  14.1.2015 ועדת החוקה של בינ"ה                                              

 

62 

 

, יו"ר:  בבקשה יורם, בכבוד. משה פרידמן

 

תראו כל הנושא הזה של הבחירות  :רנשטייןאיורם 

ליו"ר לא כל כך מטרידות אותי, מה  

שמטריד אותי זה נושא החברות והזכות להיבחר ולבחור. בעצם מה 

ושלים, שהם חברים גם עובדי עוף ירשאתם אומרים כאן, שבעצם 

באגודה שיתופית, לא יכולים לבחור, לא יכולים להיות שותפים, וכאלה 

אני מכיר כל כך הרבה אגודות שיתופיות שהחברים שלהם הם גם 

בעלים, אז מה שאני מציע, ואני חושב שמה שאיציק יואל הציע פה, זה 

 נושא המידתיות.

 

י מניות באגודה אם למשל היו מחזיקים את אגד שני בעלים או בעל

1, ויש שם 50%שיתופית שיהיו בה שני חברים, כל אחד  עובדים,  000,

, אז זה נראה לי באמת שהם לא יכולים להיות חברים בהסתדרות  כן

בכלל, לא צריכים לקבל אותם, ובטח הם לא יכולים להשתתף באותה, 

 באותו מיליה שקוראים לו ארגון עובדי התחבורה.

 

שבעצם המעמד שלהם בתוך האגודה על אנשים  אבל כשאנחנו מדברים

אופ ירושלים, אז אתה אומר רגע אחד -כמו בקו 1/3000או  1/1000הוא 

ממה נפשך, אנחנו בעצם לוקחים את הזכות לבחור ולהיבחר באנשים, 

כן, שבעצם כל, כל הטעות שלהם היתה שהם הקימו בזמנו במשותף 

טואציה הזאת יכול תאגיד ויצרו מקומות פרנסה וכנראה בגלל הסי

להיות שחלק מהאנשים, ואני מעריך שמי שימצא את עצמו נפגע 

רגע,  –מאותה החלטה בהגדרה פה בתקנון יבואו וילכו לביהמ"ש ויגידו 

 אז גם אנחנו לא יכולים לבחור ולהיבחר?
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 מה אתנו? מרים פרקש:

 

אופ ירושלים גם -גם אנחנו בקו :יורם ארנשטיין

ם שהם בעלי עובדים ויש גם עובדי 

, וזה אגודה שיתופית, ואני רואה פה את רשימת הנושאים  מניות, כן

של אגודות שיתופיות אצל רשם האגודות השיתופיות, יש כנראה לא 

רק עובדי תחבורה, יש אלפי עובדים שהם גם בעלי קפיטל, בעצם מה 

שאתם אומרים שכל מי שבעל קפיטל, כן, אפילו באחוז מסוים, לא 

 חבר הסתדרות.יכול להיות 

 

זה לא מדבר על חבר הסתדרות, יורם,  :אלי בן גרא

 אתה טועה. 

 

 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(

 

יורם, מדברים על איגוד עובדי  :אלי בן גרא

 התחבורה. 

 

אם אני בתוך תחומי לא יכול לנצל,  :יורם ארנשטיין

הייתי  –הנאות דרך אגב למען הגילוי  

. אבל אם אנשים לא יכולים לנצל את הזכות 1990חבר אגד עד 

הבסיסית שלהם להשפיע, סתם לדוגמה, נגיד שההסתדרות רוצה, כן, 

רבותי, אנחנו רוצים לטפל בנושא  –לעשות מעשה ארגוני ולהגיד 

כלשהו שקשור בתחבורה היבשתית, גם הובלה וגם תחבורה של 

, נוסעים, וזה קשור  , כן . .  ל.
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י כבר לא מדבר שבאגודה שיתופית אנ :יורם ארנשטיין

ההיא הפרידו בין היסעים לבין נדל"ן,  

כלומר מה שהציע איציק  שזה כבר לא ממש קפיטל, כאילו קפיטל.

 יואל,

 

, יו"ר: לא הבנתי איך זה קשור ליחסי עבודה  משה פרידמן

 בין מעסיק לעובד. 

 

 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(

 

ורלי העלתה את הנושא הבעייתי א :יורם ארנשטיין

שבין האנשים שכביכול יש להם  

קפיטל, היותם גם מעסיקים וגם עובדים, ואני בא ואני אומר, שוב 

פעם, בעובדה שאנחנו כהסתדרות רוצים לכנס לתוך מעשה ארגוני כמה 

שיותר אנשים בתחום בכדי להגיע להישגים בנושאים מסוימים, 

הזכירו את אגד, כן, המשמעות של שבמקרה של חברי אגד, סתם כי 

קפיטל היא מינורית, אין לה משמעות. כלומר מה שהציע איציק יואל 

אולי כדאי באמת לחשוב לסייג את אותה, אותה הגדרה שהיא דרקונית 

 לגבי כמה אלפי אנשים. יש פה באמת המון אגודות שיתופיות,

 

יורם, אבל סליחה, נתנו לזה ביטוי,  :איציק יואל

  , אתם כבר התקדמתם, נתתם אני

 ביטוי,

 

 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(
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, רגע, :איציק יואל חוץ מההגדרה  נתתם ביטוי

הכללית שאומרת מי הוא חבר, מי  

לתקנון בחירות, ואני מקריא  2הוא רשאי וזה, תלכו לפרק ג' בעמוד 

,  -לכם: לא יהיו זכאים לבחור ולהיבחר, ב , ס"ק א'2א' : לא יהיו .א.

זכאים לבחור ולהיבחר עובדים בתפקידים שהאגף קבע בהודעה בכתב 

כי אינם רשאים לבחור ולהיבחר בשל אינטרסים בין התפקיד לכהונה 

. תגיד עכשיו שהנהלת אגד לא יכולה  במוסדות. זה נותן את הפתרון

איש שהם נהגי  1,700להיות באיגוד, אני מקבל את זה, אבל 

 ים להיות באיגוד הזה בגלל? אז הנה נתתי תשובה.אוטובוסים לא יכול

 

,  :יורם ארנשטיין לא, אני, לסכם את הדברים שלי

חשבתי שזה היה נכון לעשות את  

 ההגדרה הזאת ושהיא תהיה מידתית,

 

 נכון, אתה צודק. מרים פרקש:

 

כי באמת, באמת בעניין הזה פה, זה  :יורם ארנשטיין

על לא מעשה בעלים כאילו כביכול שב 

, הוא בעלים,  זכות בחירה או כל נהג אגד שהוא גם השקיע מניה, כן

עריצותו כמעסיק וקיומו של ההסכם הקיבוצי הוא באמת בעלים, ו

מותנה בשיקול דעתו של אותו עובד שהוא בא להפגין סולידריות ועוד 

 כהנה וכהנה דברים שקשורים במעשים ארגוניים כאלה ואחרים.

 

 (, צלצול טלפוןכחים, מדברים ביחד)חילופי דברים בין הנו

 

, יו"ר:  אוקי, בבקשה. משה פרידמן
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 תשתיק את הטלפון. :אלי בן גרא

 

להוסיף, בקטע שרועי אמר, יש איזה  :דוד שחר

סתירה מסוימת בין סעיף ה' לסעיף  

, כי אם אתם אומרים שועד העובדים במקום העבודה יבחר ציר  ט'

תהיה של העובדים. זאת אומרת  חדש. ובסעיף ה' כתוב: הזכות לבחור

, אז יש גם  20, והלכו לבחירות נאמר 10עד  1אם יש  , 11לצורך העניין

, אז למה צריך שועד העובדים יבחר? לדעתי אם כבר מישהו 13, 12

 אז מקום, יתמודד,

 

 ועד העובדים כבר נבחר. חבר:

 

 לא, במקום אמרנו שמעל, :דוד שחר

 

 יגים.לא, נציגים, זה נצ מרים פרקש:

 

 צירים, צירים. אסתר קורדובה:

 

צירים וועד  10לצורך העניין יש  :דוד שחר

 , 5העובדים הוא  

 

 .20והגישו  מרים פרקש:
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 5, ויש לנו, לקחנו רק 20ועשו  :דוד שחר

בתור.  10נוספים, זאת אומרת יש עוד  

יבוא בתור ולא ועד העובדים  6לעניות דעתי ההגינות אומרת שמספר 

 תו. זאת אומרת אם בסעיף ה' בוצעו הבחירות.יקבע או

 

 אנחנו לא נכנסים לרמה הזאת. :אלי בן גרא

 

 לא, לא, עזוב, :נחום אסד

 

, :דוד שחר  לא, זה יש סתירה בין שני

 

 אין שום סתירה, :נחום אסד

 

 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(

 

 אין שום סתירה. :נחום אסד

 

, יו"ר: העובדים הוא סוברני להחליט מי  ועד משה פרידמן

ו, ואם יש מעל,   מבין החברים שלו יהי

 

 יפה. :נחום אסד

 

, יו"ר:  אז הולכים לציבור. משה פרידמן

 

 יפה. :נחום אסד
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, יו"ר:  לא מדובר על בתוך הועד. משה פרידמן

 

 בדיוק. :נחום אסד

 

, יו"ר:  הולכים לציבור, הציבור בוחר. משה פרידמן

 

אתה מדבר על הרשימה שהגישו  אבל מרים פרקש:

 את המועמדות של האנשים, נכון? 

 

, זה מה שאני אומר. :דוד שחר  כן

 

הוא מדבר על משהו אחר אבל. הוא  מרים פרקש:

 מדבר על משהו אחר. 

 

, יו"ר:  יש למישהו, משה פרידמן

 

 חבר'ה, מאוד פשוט, :דוד שחר

 

 זה פשוט, תאמין לי שזה בסדר. :אלי בן גרא

 

 זה פתור? זה הבא בתור נכנס? :דוד שחר

 

 10לא, הועד יושב, קיבלו, הם  :אלי בן גרא

צירים, יבחרו מכל  15חברים, קיבלו  

 הנוספים. 5 -העובדים את ה
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 יפה. :דוד שחר

 

 זהו, זה הכלל. :אלי בן גרא

 

 בסדר, אז אני ממשיך. :דוד שחר

 

. :אלי בן גרא  כן

 

 , מצוין.15 -הגענו ל :דוד שחר

 

. :גראאלי בן   כן

 

התפטר אחד, אתה צריך לבחור עכשיו  :דוד שחר

 אחד חדש?  

 

 הבא בתור. חבר:

 

אני אומר שמישהו, הבא בתור צריך  :דוד שחר

, כי הוא כבר 7ולא  16להיות מקום  

 התמודד.

 

 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(

 

. אתם עושים את זה, אנחנו לא  :אלי בן גרא . .

 . . .  יודעים 
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 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(

 

 , חבר'ה, יש סתימה.-יש סתי :דוד שחר

 

 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(

 

, זו נקודה אחת, זה לא קשור.  :דוד שחר אוקי

אני רציתי להעלות נקודה אחרת, מה  

 עם איגוד קציני הים, הם שייכים? איך הם מתחברים לפה?

 

 ם לא קשורים לפה.ה :נחום אסד

 

ון. :אלי בן גרא  זה לא הדי

 

 יש להם איגוד עצמאי. חבר:

 

אני אני שואל, אם הייתי יודע אז לא.  :דוד שחר

 שואל, 

 

 תשאל. :אלי בן גרא

 

אתם בניתם עכשיו איגוד שבנוי  :דוד שחר

 משלושה גורמים, 

 

 עובדי התחבורה, כן. :אלי בן גרא
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 בשה ואוויר.עוברי התחבורה: ים, י :דוד שחר

 

. :אלי בן גרא  כן

 

. בים יש כבר את איגוד קציני  :דוד שחר יופי

הים, האם נעשה דיון להביא אותם?  

 או שאתם משאירים אותם עצמאיים? זה מה שאני שואל.

 

לאיגוד קציני הים יש תקנון נפרד  :אלי בן גרא

וחוקה נפרדת, הם שייכים  

כים  לאיגוד עובדי להסתדרות, יש להם תקנון שלהם, הם לא שיי

 התחבורה.

 

 לא שייכים, בסדר. :דוד שחר

 

 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(

 

, יו"ר: לפני שאני מסכם, יש עוד מישהו?  משה פרידמן

בבקשה, רק תציג את עצמך. מה  

 שמך?

 

 אבירם. :אבירם עמר

 

 קציני הים לא יהיו בפנים. :איציק יואל

 

 אומרים לי לא. אני שואל, הם :דוד שחר
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, יו"ר:  אבירם, בבקשה. משה פרידמן

 

 )מדברים ביחד(

 

. :איציק יואל .  למה ש.

 

אני לא יודע, נו אין לו תשובה, הוא  :דוד שחר

לא נותן לי תשובה, הוא אומר לי הם  

 איגוד נפרד, אני שואל למה, הם לא עונים לי.

 

.. אסתר קורדובה: . 

 

וצה לאחד את למה? עניתי לך. אתה ר :אלי בן גרא

 האיגודים? תביא הצעה, 

 

לא, אני לא מביא הצעה. חבר'ה, אתם  :דוד שחר

 בניתם, 

 

 אתה שואל אותי מה המצב היום. :אלי בן גרא

 

חבר'ה, אתם בניתם משהו יפה  :דוד שחר

ומכובד ומורידים לכם את הכובע וזה  

 יחזק ויפה. 
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אני שואל אם נעשתה חשיבה, אם  :דוד שחר

, הרי הם גם ככה קבוצה בדקו בכלל 

, וכבר בניתם איגוד שמורכב משלושת  מאוד קטנה ויחודית מצד שני

הגורמים האלה, האם נעשתה אליהם פניה? האם יש איזה חשיבה שהם 

 צריכים להיות איגוד עצמאי? כי,

 

 במצב ההיסטורי היום, :אלי בן גרא

 

 זה מה שאני שואל. :דוד שחר

 

ם הוא איגוד נפרד, איגוד קציני היו :אלי בן גרא

 לא שייך. 

 

אבל ההיפך, זה יקבל חיזוק מהאיגוד  חבר:

 הזה. 

 

 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(

 

. הסתדרות, זה  :אלי בן גרא . אתה רוצה שהם .

 משהו אחר. 

 

אין צורך לאחד, לאיגוד קציני הים,  נחום אסד:

ותשמע טוב, ותבדוק גם את מה הם  

ודיות משלהם, בשונה מהרבה, ואיגוד עובדי התחבורה מרכיבים, יש יח

שכולל בתוכו את הימים לא נוגע בקציני הים, הוא רק יכול להוסיף 

 להם,
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 בסדר. :דוד שחר

 

שנוגעים בנושא יש סקטורים אחרים  :נחום אסד

ים שכאן יטפלו בתחבורה ואיגוד  

 קציני הים לא מטפל בהם, זהו.

 

ם איגוד קציני הם נשארים עצמאיי מרים פרקש:

 הים? 

 

. :אלי בן גרא  כן

 

 בטח, הם יחודיים. :נחום אסד

 

 אוקי. מרים פרקש:

 

אחד שנמצא פה והוא ששה חודשים  :נחום אסד

ים, ויש לו בעיה שם, יש מי שמטפל ב 

 הנציגויות בעולם אל מול האיגוד הארצי שלנו.בו נקודתית מול כל 

 

 ,-סבבה, אני מכירה את ה מרים פרקש:

 

 לופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד()חי

 

 כולל בחירות. :נחום אסד
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, יו"ר: , אז ניגש להצבעה, לפני שניגש, משה פרידמן  אוקי

 

 רק שניה. :אבירם עמר

 

, יו"ר:  אתה גם רוצה להגיד משהו? משה פרידמן

 

. :אבירם עמר , אני רציתי להגיד משהו קטן  כן

 

 אבירם הוא מסיעת אופק. :נחום אסד

 

 ילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד()ח

 

, יו"ר:  מר אבירם, כן. משה פרידמן

 

אני רוצה רק לברר משהו קטן לגבי  :אבירם עמר

הנושא של ניגודי אינטרסים, אני  

ניגוד אינטרסים זה רואה שזה כאילו המהות שחוששים ממנה. לדעתי 

משהו לא בהכרח איך אומרים מה שנקרא התפקיד שמייצג הנהלה או 

כזה, הרי ניגוד אינטרסים זה התנהגות, יכול להיות עובד זוטר שיהיה 

נציג כלשהו והוא יהיה, הוא יפעל בניגוד אינטרסים, לא יהיה בניגוד 

אינטרסים בגלל התפקיד שלו. זאת אומרת שאין מניעה, אין מניעה 

להכניס את כל האיגודים האלה, גם אם הם חברי אגד וגם אם לא יודע 

תנהגות שלהם היא זו שתכריע האם הם פעלו בניגוד מה, הה

 אינטרסים. 
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וכמובן שיש לסייג את בעלי  :אבירם עמר

התפקידים הבכירים, כן, חברי  

לבחור ולהיבחר, כמו שזה נהוג ההנהלה הבכירה אולי, שלא יכולים 

, בתקנוני ועדי עובדים ואני מכיר לפחות -בכלל מוסדות אחרים, כמו ב

 כמה כאלה.

 

, יו"ר:מש אתה כנראה לא הבנת את ההסבר  ה פרידמן

שהסבירה גם העו"ד, ואני רק אגיד  

עבודה באגד, מי משפט, אני עכשיו אתייחס כיו"ר הועדה. כשיש סכסוך 

ששובר את השביתה זה חברי אגד, הם מתלבשים על האוטובוסים, 

 כולל ההנהלה, עושים משמרת אחת ושתיים ושלוש ושוברים,

 

ז דווקא תכניס אותם לתוך זה א :אבירם עמר

 . . .  וכשיש 

 

 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(

 

, יו"ר: לא, זה לא יעזור, זה בדיוק, תסלח לי,  משה פרידמן

 זה בדיוק מה שעוה"ד הסבירה. 

 

 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(

 

השאלה היא מה קודם להוציא, קודם  :חיים זהבי

..את העגלה   .  או קודם 

 

 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(
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, יו"ר: קודם כל, קודם כל האינטרס של בעלי  משה פרידמן

 המניות עומד לפני הכל. 

 

 בוודאי. :חיים זהבי

 

, יו"ר: זה אתם צריכים להפנים את זה. אני  משה פרידמן

 ,-אומר את זה אחרי ש 

 

 )מדברים ביחד(

 

 ניינים.קיים פה ניגוד ע חבר:

 

, יו"ר: תכיר את זה, זה ניגוד עניינים  משה פרידמן

 מוחלט, אין פה בכלל,  

 

 סתירה. :אלי בן גרא

 

, יו"ר: סתירה מוחלטת, ובכל  משה פרידמן

הקואופרטיבים, ותכניסו את זה  

לראש, וכשתהיה שביתה באגד תראו מי ישבור את השביתה. אגד לצורך 

 ני אומר לצורך הדוגמה.הדוגמה, אני לא התכוונתי לאגד, א

 

גם אם התכוונת לאגד, זה בסדר, אבל  :איציק יואל

 אתה, תקשיב, תקשיב, 
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, יו"ר:  העלית את הנושא של אגד. משה פרידמן

 

העליתי את הנושא של אגד כי יש על  :איציק יואל

חברי הסתדרות, אז  1,700השולחן  

יפה היועצת אני עוד פעם שואל את מי שעונה לי פה, אני לא יודע א

 המשפטית של האיגוד המקצועי,

 

.  :נחום אסד , אלי  אלי

 

. אז  :איציק יואל הוא לא ענה. אלי לא יועץ משפטי

חברים, פרק ג' נותן את התשובה.  

 פרק ג' בזכות לבחור ולהיבחר נותן את התשובה. למה כתבתם אותו? 

 

 זה לא רק זה.  אלי בן גרא:

 

בבחירות  תקשיבו טוב, חברים, :איציק יואל

בנוסף לחברי  למוסדות האיגוד יצביעו 

ההסתדרות, קודם כל אני, חברים של ארגוני עובדים שעמם יש 

בדבר השתייכות חבריהם לאיגוד המקצועי של להסתדרות הסכם 

ההסתדרות. זאת אומרת יש פה תוספות מכל מיני שאנחנו לא יודעים 

 מה האישיות של כל אחד. 

 

לבחור ולהיבחר לתפקידים שהאגף קבע בכתב א' אומר לא יהיו זכאים 

 כי אינם רשאים לבחור ולהיבחר בשל ניגוד אינטרסים. 
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אז מה, אנחנו לא מאמינים  :איציק יואל

מתי זה איש  1,700באינטליגנציה של  

ניגוד אינטרסים מתי לא? זה לא אחריות שלהם? מה אנחנו אומרים 

 פה? תבחן אותם, תגיד תשמע, 

 

 מתנהלות מספר שיחות במקביל( )מדברים ביחד,

 

, יו"ר: אנחנו כל פעם נעשה ישיבה ונחליט  משה פרידמן

מי רשאי להחליט או להיות באיזה  

 דיון מסוים, 

 

לא, לא, יש, אני אתן דוגמה לאנשים  :איציק יואל

פה, בבינ"ה, יש פה ותיקים שמכירים  

 את, 

 

, יו"ר: חבר'ה, זה נשמת אפה של  משה פרידמן

 ת, מעסיקים, ההסתדרו 

 

אם זה נשמת אפה, מאיר אלבז, כולם  :איציק יואל

 מכירים,  

 

, יו"ר: , לא יכולים להיות -אלה שעוסקים ב משה פרידמן

 חלק מאיגוד השכירים. לא יכולים. 

 

זה איגוד מה זה איגוד השכירים?  :איציק יואל

 שכירים נחשב?  
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 )מדברים ביחד, מתנהלות מספר שיחות במקביל(

 

, יו"ר:משה פ  לא, הם יכולים להיות בעלי הבית.  רידמן

 

איגוד עובדי התחבורה, בכלל הוא  :איציק יואל

 איגוד שכירי עובדי התחבורה.  

 

זאת אומרת שכל מנהל בכל מוסד לא  :אבירם עמר

יכול להיות, לבחור ולהיבחר, כל  

 מנהל. 

  

 אבל רגע, אני אתן דוגמה,  :איציק יואל

 

 . כל מנהל :אבירם עמר

 

, יו"ר: , לא יכול.  משה פרידמן  נכון

 

 אתה צודק.  :נחום אסד

 

 לא יכול. :אבירם עמר

 

אבל זה ממש לא נכון מכיוון שלעניין  :יורם ארנשטיין

 יש ועדה לניגוד עניינים בהסתדרות,  

 

 בדיוק.  :אבירם עמר
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שהיא קובעת מי רשאי להיבחר ומי  :יורם ארנשטיין

. ואני מודיע לכם   , לא רשאי

 

 באיזה רמה,  חבר:

 

 חיים, חיים,  :נחום אסד

 

אני אשאל אותך שאלה, מנהל סניף  יורם ארנשטיין:

 בריבוע הכחול יכול לבחור ולהיבחר? 

 

.  חבר:  ודאי שכן

 

, יו"ר:  ,לא, לא, לא משה פרידמן

 

הועדה לניגוד עניינים קבעה שכן.  :יורם ארנשטיין

 למה אתה אומר לא? 

 

 )מדברים ביחד(

 

ו אתה לא יודע אם ככה. אל תתווכח,  :רם ארנשטייןי

 תוציא לו את הפס"ד של,  

 

 זה לא קשור.  :אלי בן גרא

 

 בטח שזה קשור.  יורם ארנשטיין:
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 (, מנהלים מספר שיחות במקביל)מדברים ביחד

 

 מנהל סניף הוא חבר הנהלה?  :נחום אסד

 

 מנהל סניף יכול להיבחר או לא?  :יורם ארנשטיין

 

 זה לא קשור, זה לועד עובדים,  :גרא אלי בן

 

 לא, הוא מדבר גם,  :נחום אסד

 

 מה זה איגוד? זה אותו איגוד.  :יורם ארנשטיין

 

 לא, לא.  :אלי בן גרא

 

ין של ניגוד  :יורם ארנשטיין מה זה משנה? זה עני

 עניינים.  

 

 יורם, מנהל סניף הוא בעלים?  :נחום אסד

 

 מנהל סניף, :יורם ארנשטיין

 

 יורם, למה אתה, אתה אומר דברים, :חום אסדנ

 

 ,-לא אמרתי ש :יורם ארנשטיין

 

 לפרוטוקול, אז תענה.  :נחום אסד
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.  :יורם ארנשטיין  קודם כל כן

 

 מנהל סניף הוא מנהלים?  :נחום אסד

 

.  :יורם ארנשטיין  קודם כל כן

 

 אז אתה טועה.  :נחום אסד

 

ירושלים  אופ-אז אני אומר לך שבקו :יורם ארנשטיין

  .  כן

 

אם אתה ייצגת אותם ואתה אומר  :נחום אסד

 שמנהלים אז אתה טועה.  

 

 )מדברים ביחד(

 

 אני טועה. :יורם ארנשטיין

 

 אתה,  :נחום אסד

 

 הועדה לניגוד עניינים טועה.  :יורם ארנשטיין

 

, יו"ר:  זה לא מה שכתוב.  משה פרידמן

 

 בלי שום קשר, גם לא.  :נחום אסד
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 מה, מה מצחיק, אלי?  :שטייןיורם ארנ

 

 לא אמרתי כלום.  :אלי בן גרא

 

 , -זה לא הגיוני מה ש :נחום אסד

 

, א :יורם ארנשטיין . הוא בעלים בריבוע הכחול דוני . .

 אופ ירושלים והוא גם נבחר. -בקו 

 

 אז הוא לא יכול להיות.   :נחום אסד

 

אז אני אומר לך הועדה לניגוד  :יורם ארנשטיין

.ענייני  . .  ם 

 

 )מדברים ביחד, מתנהלות מספר שיחות במקביל(

 

, לא סתם.  :יורם ארנשטיין הוא יו"ר ועד עובדים ארצי

וועדה גם נבחר. הוא הוא בעל מניה ו 

 לניגוד עניינים קבעה שהוא יכול להיבחר. 

 

יורם, לתקנון ועדי עובדים, לא  :אלי בן גרא

 לתקנון בחירות. 

 

ות הוא, תקנון ועדי לתקנון בחיר :יורם ארנשטיין

עובדים, סליחה, תקנון ועדי עובדים  

 גובר על התקנון הספציפי. עם כל הכבוד. 
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, יו"ר:  , חבר'ה, אני אמרתי את דעתי ואני משה פרידמן

 

 אתה לא בועדי עובדים.  :אורלי ביטי

 

, יו"ר:  חבר'ה, בבקשה,  משה פרידמן

 

, זה איגודזה לא  :אורלי ביטי , מדבר על ועד עובדי

 זה לא,  

 

, יו"ר: ון.  משה פרידמן חבר'ה, אני רוצה לסכם את הדי

 הצעקות לא ישנו דבר.  

 

 , -זה איגוד, זה לא ספציפי ל :אורלי ביטי

 

 )מדברים ביחד(

 

, יו"ר:  בבקשה.  משה פרידמן

 

זה תקנון בחירות, הוא חייב להיות  חבר:

 כפוף לתקנון הכללי של בחירות,  

 

, יו"ר: ל למה צריך לצעוק? היית מבקש אב משה פרידמן

אתה צעקת רשות דיבור היית מקבל.  

 סתם. בבקשה. 

 

 אני מבקש הצעה לסדר.  :איציק יואל
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אבל הצעה לסדר, החבר שלכם שיושב  :איציק יואל

פה מפעם לפעם קוראים לו מאיר  

 אלבז, מי שלא מכיר, 

 

 מכירים.  יחזקאל אנגלר:

 

כל. מאיר הוא חבר בהסתדרות וה :איציק יואל

אלבז היה מנהל באגד, מנהל בכיר,  

 הרוויח שכר, היה תמיד בועדים, היתה איזושהי בעיה?  

 

והוא היה שכיר, הוא לא היה חבר  יחזקאל אנגלר:

 הנהלה.  

 

 הבנתי. אבל הוא היה מנהל שם.  :איציק יואל

 

 הוא לא היה.  יחזקאל אנגלר:

 

 הוא היה מנהל.  :איציק יואל

 

 זה משהו אחר.  :אלי בן גרא

 

 זה משהו אחר.  יחזקאל אנגלר:

 

, זה משהו אחר.  :אלי בן גרא  זה לתקנון

 

 )מדברים ביחד(



 

 

  14.1.2015 ועדת החוקה של בינ"ה                                              

 

87 

הצעה, תראו, אני, אנחנו ועדת חוקה.  :איציק יואל

אני מקווה שועדת חוקה נותנת ערך  

יותר ממה שאפילו אנחנו חושבים. ועדת חוקה שלא מקבלת, לעצמה 

שפטית כתובה היא לא רצינית אם היא לאור מה שנשאל פה, חוו"ד מ

לוקחת החלטה. ואני רוצה לבקש חוו"ד כתובה של האיגוד המקצועי, 

המחלקה המשפטית, האיגוד המקצועי ו/או היועמ"ש של ההסתדרות 

 ,1,700 -לאור הטענה הזאת ומדוע לשלול ל

 

,  :נחום אסד  אלי

 

דרך אגב, זה יהיה הליך יותר מהיר  :יורם ארנשטיין

 ללכת לבימ"ש.  מאשר 

 

שניה חברים, יש פשוט בחוץ עוד  :נחום אסד

ואנחנו  קבוצה שאמורה להיכנס 

,  15:00 -אמרנו שב  נפנה להם. אלי

 

 התקנון עבר,  :אלי בן גרא

 

, רגע.  :נחום אסד  אלי

 

סליחה. חשבתי שאתה אומר לי לענות  :אלי בן גרא

 לו.  

 

 עוד לא אמרתי לך לענות. אתה אמרת :נחום אסד

 ,  שאתה מתקן משהו בתקנון
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 יו"ר. על העניין של איך מדיחים  :אלי בן גרא

 

.  :נחום אסד  אוקי

 

 זה הכל.  :אלי בן גרא

 

אפשר לבקש בקשה? עד הישיבה של  :נחום אסד

 לחודש,   27 -בינ"ה, שתהיה ב 

 

 כן, שתהיה חוו"ד.  :אורלי ביטי

 

תוציא חוו"ד מסודרת, משפטית,  :נחום אסד

 בסדר?  

 

.  מרים פרקש:  ולהעביר את זה לחברים לפני

 

אני לא מעביר לחברים, אני אסביר  :נחום אסד

גם למה, כי אנחנו בצפיפות של  

לוחות זמנים. אני לא מתחייב על משהו שאני לא עומד. תארי לך 

 שיתנו לי את זה יום לפני ישיבת בינ"ה. 

 

 אבל למה לא להגביל בזמן?  מרים פרקש:

 

 אני לא יכול לעשות את זה.  אבל :נחום אסד

 

 למה לא להגיד עד שבוע,  מרים פרקש:
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, אני לא יכול,  :נחום אסד  תקשיבי

 

 אבל אפשר לבקש,  מרים פרקש:

 

 אני לא יכול.  :נחום אסד

 

 מהיועמ"ש שיש דד ליין שלבינ"ה, מרים פרקש:

 

 מרים, אבל אני לא יכול להתחייב.  :נחום אסד

 

 ולקחת מכולם מיילים, עד שבוע לפני מרים פרקש:

 

אם הייתי מנהל אותם הייתי אומר לך  :נחום אסד

מחר. אבל אני לא מנהל אותם, אני  

 לא יכול לעמוד במשהו שאני,

 

 )מדברים ביחד(

 

 חבר'ה, חבר'ה, שניה, שניה.  :נחום אסד

 

, אמרתם מאשרים -רגע, בכפוף ל רועי כהן:

 , -עכשיו זה בכפוף ל 

 

. לא, לא, תן לי שניה אחת תן לי רגע :נחום אסד

  .  רגע. תן לי

 



 

 

  14.1.2015 ועדת החוקה של בינ"ה                                              

 

90 

 אם החוו"ד תהיה שצריך,  רועי כהן:

 

אתה יכול לא לאשר עכשיו, האישור  :נחום אסד

יבוא בבינ"ה. אבל אתה יכול להגיד  

הכל נכתב. תיקון אחד כל מה שאתה רוצה. את מה שאתה רוצה. אמרת 

חבר ועדה  של העניין של ההדחה אלי אמר שיכניסו יסדרו. מבקש פה

מכובד שהוא גם יו"ר סיעה והוא בא מתוך קבוצה, לא קיבל את 

זה, רוצה חוו"ד, אלי, בבקשה.   ההסברים שנאמרו פה בין בעלים לבין 

 

 אני רוצה לענות לו על זה.  :אלי בן גרא

 

, יו"ר:  בבקשה תענה לו.  משה פרידמן

 

קודם כל, איציק יואל, התקנון הזה  :אלי בן גרא

שכה המשפטית של האגף, עבר את הל 

עבר את היועמ"ש של ההסתדרות וזה הנוסח שצריך להיות לגבי חבר 

דנו בזה, חשבו על זה, התייחסו  באגודה שיתופית. לא צריך עוד חוו"ד,

 למה שאתה אמרת וזה מה שצריך להיות. 

 

אלי, תשמע, כמעט ולא שכנעת אותי.  :איציק יואל

אבל אתה יודע במה שכנעת אותי?  

לא הדיוטות, אנחנו לא הדיוטות שמישהו יגיד הם עברו, הם ראו,  אני

 הם חשבו. בעולם המודרני מראים לנו חוו"ד. אבל עזוב את זה, 

 

 )מדברים ביחד, מתנהלות מספר שיחות במקביל(
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, יו"ר: אני מסכם את זה. חבר'ה, לפני  משה פרידמן

  . ון  הצבעה אני מסכם את הדי

 

,  :איציק יואל רגע, אלי, תשובה. הדבר הדבר השני

, אני אומר לך עוד פעם, אני לא   השני

לא, זה בלי אחריות אני אומר את זה, אני הבנתי בשיחה עם רוצה ואני 

חילי שמיר היום שהוא אפילו מצדיק אותי. בסדר? אבל אני לא רוצה 

 לדבר בשמו כמובן. מה שאני אומר, 

 

, אני אומר,  :אלי בן גרא  זה לא נכון

 

עזוב, לא יודע. מה שאני אומר אני  :ואלאיציק י

אומר דבר כזה, מה אתם רוצים  

  את האנשים האלה באיגוד. בסוף? רוצים להצליח, ואני רוצה גם

 

 )מדברים ביחד(

 

אנשים אחרים אומרים הם לא יהיו  :איציק יואל

אתם רוצים שנתגלגל באיגוד.  

ה. בואו תמיד נציע פשרלבתיהמ"ש? בואו נעשה את זה דקה קודם. 

 נעשה את זה דקה קודם. 

 

, יו"ר: טוב, מאחר ונאמר משהו בשם  משה פרידמן

היועמ"ש אני מבקש התייחסות ובזה  

 אנחנו מסיימים. 
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אני אבקש לציין שהנוסח וכפי שאלי  :עו"ד הלינג

אמר, עבר את הלשכה המשפטית של  

 היועמ"ש והנוסח הוא על דעתו. 

 

 בסדר,  :איציק יואל

 

 , -אמנם שוח :געו"ד הלינ

 

 מה זה, הוא רצה לראות את החוו"ד.  :אורלי ביטי

 

באמת היתה שיחה עם עו"ד שמיר  :עו"ד הלינג

, בחנו את זה.   עם איציק, הנושא נדון

אנחנו השתכנענו שהנוסח המוצע הוא מוצדק ועומד בסטנדרטים 

 משפטיים מקובלים. 

 

, יו"ר: ה אנחנו מגיעים לסיכום. אתה רוצ משה פרידמן

 להגיד עוד משהו? 

 

 הוא ביקש חוו"ד, :אורלי ביטי

 

, יו"ר:  רגע, רגע, אז אני מסכם.  משה פרידמן

 

ן בחנו ואמרנו ובין  :אורלי ביטי יש הבדל בי

החוו"ד. החוו"ד יש לה אחריות  

וזה. אני לא רוצה שאנחנו עכשיו בכוח הרוב שיש לנו מקצועית אחרת 

 א נראה את חווה"ד, נתחיל מהלך שאחר כך ניתקע איתו. בו
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, יו"ר: אני מסכם את הישיבה. אני מבקש  משה פרידמן

מאלי בן גרא, אתה תכין חוו"ד,  

 תעביר את זה למזכיר בינ"ה,

 

 חוו"ד על מה?  :אלי בן גרא

 

, יו"ר:  על הנושא של הזה.  משה פרידמן

 

 על הנושא של החבר,  :אורלי ביטי

 

 של החבר קואופרטיב?  :אלי בן גרא

 

, יו"ר:משה  .  פרידמן  כן

 

ולא רק זה, זה ברור לכולם שמאחר  :נחום אסד

והנושא הזה יעלה גם בבינ"ה אתה,  

 היועמ"ש או מי ייקרא להסביר את זה. 

 

אני אומר דבר אחד פשוט, באמת,  רפאל בן חמו:

הועדה הזו היא ועדה מאוד מכובדת  

 שאני מאוד מעריך אותה. 

 

 אותה. גם אנחנו מעריכים  :אלי בן גרא

 

רגע, יש הסתייגות קטנה. שב עם,  רפאל בן חמו:

 תראו עם היועמ"ש שלכם,  
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 אולי שהוא יישב עם היועץ,  מרים פרקש:

 

אולי יש מקום לכמת את זה. כי חבל,  רפאל בן חמו:

אפשר לקבל החלטה פה אחד ופה  

ואני אומר יש טעם לפגם מתקבלות החלטות פה אחד ברוב הדברים. 

פה. ואני אומר אותו חד וחלק, שישב יחד איתך עם עם מה שקורה 

היועמ"ש, לבוא להגיד לו היועמ"ש, תשמע, חוץ מתורה של ראה וקדש 

 הכל אפשר לשנות, ברוב הכוונה הטובה. 

 

 , -אני לא אמרתי ש :אלי בן גרא

 

 יכול להיות,  :איציק יואל

 

 )מדברים ביחד(

 

ואל אני כבר יומיים מדבר עם איציק י :אלי בן גרא

 על זה ויש, 

 

, יו"ר: ,  משה פרידמן  אבל בסדר, אלי

 

מחלוקת מהותית שחבר קואופרטיב  :אלי בן גרא

איגוד של לא יכול להיות חבר ב 

 עובדים. 

 

 )מדברים ביחד, מנהלים מספר שיחות במקביל(
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 איציק, איציק,  :אלי בן גרא

 

להתבטא מילה אחת, אני , תן לי יואל יהונתן דקל:

האם יש ל שאלה עקרונית. רוצה לשאו 

הגדרה משפטית בהסתדרות למה ההגדרה לבעלים? אם יש הגדרה של 

אחד כמו שאמר יורם, יורם, תן לי לחדד מה שאמרת. יורם נתן דוגמה 

1 -ל 1של בעלים. הוא טוען  3,000 -לאחד מ , לא יודע. השאלה אם 700,

ו יש הגדרה בסיסית שקובעת מה ההגדרה של בעלים. כי גם אנחנ

בעלים במניות, כל אחד יש לו תיק מניות דרך הקופת פנסיה שלו שהוא 

גם בעלים של מניות. השאלה מה ההגדרה של בעלות, האם ההגדרה 

,  1, 3,000חלקי  1היא   חלקי מיליון או

 

 )מדברים ביחד(

 

אני יכול לסיים? הוא נתן לי לדבר,  יהונתן דקל:

אני מדבר עכשיו. שאלתי מה ההגדרה  

,  1לים, האם ההגדרה של בעלים של בע ון  1חלקי אלף או  1חלקי מילי

. אם נגדיר הגדרה בסיסית כזאת נוכל לדעת מה זה בעלים, 100חלקי 

 מה משתתף ומה לא. אם לא נגדיר, 

 

 )מדברים ביחד, מתנהלות מספר שיחות במקביל(

 

.  :נחום אסד  טוב, חבר'ה, יאללה, אלי

 

, יו"ר: סכם את זה עוד פעם. חבר'ה, אני מ משה פרידמן
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, יו"ר: אני מבקש עוד פעם להכין את  משה פרידמן

החוו"ד. מי שירצה להגיש הסתייגות  

 מבקש להביא את זה, בבינ"ה יעשה את זה בבינ"ה. אני 

 

לא בבינ"ה, לא בבינ"ה. זה מה  רפאל בן חמו:

שאנחנו לא רוצים. הוא העיר הערה  

 נכונה. 

 

, יו"ר: , למ משה פרידמן ה אתה מפריע לי? כבר אמרת רפי

 את זה פעם אחת.  

 

,  :נחום אסד  רפי

 

, יו"ר: אני מאוד מודה לך. אני מבקש להביא  משה פרידמן

  ,  את זה להצבעה. מי בעד התקנון

 

, יש שניים.  :נחום אסד  אבל תגיד איזה תקנון

 

 שניהם.  :אורלי ביטי

 

 )מדברים ביחד(

 

תקנון  יש לך שני תקנונים. יש לך :נחום אסד

 לאיגוד עובדי התחבורה,  

 

 )מדברים ביחד(
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, יו"ר:  סליחה, תודה רבה.  משה פרידמן

 

 ההסתייגות או בלי ההסתייגות?  עם אשר סבן:

 

.  :נחום אסד  אין הסתייגות כבר אמרו לך משהו

 

, יו"ר: אישור תקנון האיגוד הארצי של  משה פרידמן

 עובדי התחבורה, מי בעד?  

 

 הסתייגות או אין?  יש אסתר קורדובה:

 

 מי נגד?  :נחום אסד

 

, יו"ר:  מי נגד?  משה פרידמן

 

 אם אין הצעת ביניים אז נגד.  :איציק יואל

 

 נגד אחד. מי נמנע?  :נחום אסד

 

, יו"ר:  מי נמנע?  משה פרידמן

 

 . והשאר בעד. 4 :נחום אסד

 

, יו"ר:  הצעה שניה.  משה פרידמן

 

 י בהצבעה.לא, אני לא השתתפת אסתר קורדובה:
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 נמנע, כל השאר בעד.  4 -נגד ו 1 :נחום אסד

 

 אני מרגישה שעושים צחוק.  אסתר קורדובה:

 

,  :נחום אסד  זה התקנון

 

 היא לא השתתפה בהצבעה.  חבר:

 

 אני רוצה להעלות משהו.  חבר:

 

 אנחנו באמצע הצבעה.  :אלי בן גרא

 

, יו"ר: תקנון בחירות איגוד עובדי אישור  משה פרידמן

 התחבורה. מי בעד?  

 

 . 17 :נחום אסד

 

 זה כולל הסעיף של רועי?  חבר:

 

 )מדברים ביחד(

 

בעד. תגיד  17תמשיך את ההצבעה.  :נחום אסד

. 4הלאה. מי נגד? אחד נגד. מי נמנע?  

נמנע, זה בדיוק אותם המספרים שהיו בתקנון הקודם. בסדר? סגור  4

 את הישיבה. נגמרה הישיבה. 
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 )מדברים ביחד(

 

, יו"ר:  תודה רבה לכם.  משה פרידמן

 

 

 -הישיבה נעולה-
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 החלטות שנתקבלו בישיבת ועדת החוקה

 2015.1.14בישיבתה בתאריך 

 

 שונות . 1

 בסדר היום( 3)סעיף  

 בישיבה זו: חילופי חברים 

, הודיעו   ון ואבי אדרי החברים אופיר אלקלעי, שמעון פרג'

 –, במקומם נמצאים לישיבה מבעוד מועד שלא יוכלו להגיע

. , אנגלר יחזקאל ויוחנן נתנזון   כדורי אילן

 

 אישור תקנון האיגוד הארצי של עובדי התחבורה .2

 בסדר היום( 1)סעיף            

  , ן ו וניהול די ברוב חברי הועדה אישרו לאחר הצגת עיקרי הדברים 

ו 1, בעד 17 –גדול   את התקנון המוצע.  נמנעים  4 -נגד 

 

 איגוד עובדי התחבורה –בחירות אישור תקנון  .3

 בסדר היום( 2)סעיף            

, חברי הועדה אישרו ברוב   ן ו וניהול די לאחר הצגת עיקרי הדברים 

ו 1, בעד 17 –גדול  איגוד  –תקנון בחירות את נמנעים  4 -נגד 

  עובדי התחבורה.

מר אלי בן גרא התבקש להעביר למזכיר בינ"ה, לפני ישיבת בינ"ה  

 חוו"ד בנושא חברי קואופרטיב. הבאה, 


