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 :על סדר היום

 

פעילות איגוד העובדים במקצועות הבריאות אישור תקנון  .1

 והפרה רפואיים.

 

העובדים במקצועות הבריאות אישור תקנון בחירות למוסדות  .2

 והפרה רפואיים.

 

 אישור תקנון ארגון העיתונאים בישראל. .3

 

 אישור תקנון בחירות אישיות למוסדות ארגון העיתונאים. .4

 

 שונות. .5
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 שונות

 בסדר היום( 5)סעיף 

 

, אנחנו נפתח את צהריים טובים :, יו"רמשה פרידמן

הישיבה. על סדר היום יש ארבעה  

ם, קיבלתם את החומר לפני כשבועיים. לפני שאנחנו סעיפים עיקריי

 נפתח בסדר, בנוהל שלנו, ביקשת להעיר הערה לסדר? 

 

לא הערה לסדר, סך הכל יש פה את  דובר:

, הוא נבחר,   ידידנו אבי אדרי

 

אבל רגע, למה אתה מקדים את  נחום אסד:

המאוחר? אתה יודע מה, אתה תהיה  

. טוב, הוא כבר קלק ל לנו את מה שתכננו אז בוא תגיד המברך הראשון

ו.   עכשי

 

, יו"ר אז אבי, מאחר והקדימו אותנו,  :משה פרידמן

 בהצלחה, מברוק.  

 

לועדה הזאת היה חלק חשוב, התקנון  אלי בן גרא:

  ,  שלו

 

 יו"ר של?  דובר:

 

 איגוד עובדי התחבורה.  :אלי בן גרא
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, יו"ר ות אז שיהיה לך בהצלחה. לי יש בחיר :משה פרידמן

, אני 2016משהו ברבעון הראשון של  

 .  מקווה שבאותה הצלחה כמוך, באיגוד שלי

 

,  :נחום אסד  אבי, אבל אני חייב להגיד לך משהו

 

, יו"ר  מי שרוצה להגיד עוד מילה, בבקשה.  :משה פרידמן

 

בבקשה, אני בסוף, בבקשה. תברכו  :נחום אסד

, נו.    אותו

 

 )סיפור בדיחה(

 

י חייב לעשות איזון למה אבל אנ :נחום אסד

שאתה אמרת לאלה שלא הבינו,  

 בסדר? 

 

, יו"ר .  :משה פרידמן  דיברת על מטוסים, זה התחום שלו

 

לא, אבל הוא בדיוק דיבר על משהו  :נחום אסד

כאילו חוסר שליטה. האיגוד הזה קם  

נו לו לפחות  8לפני  תקנונים, כל פעם היה ערעור על  4שנים, עשי

 , בסוף נקבעו מסמרות. ערעור על ערעור

 

התקנון שלך הוא מודל, כתוצאה מהחלטות של בימ"ש מחוזי, אבל הוא 

 מודל, הוא מודל שיפור, יש לנו כבר רעיונות לשיפור נוספים. 
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וזה יפה מאוד. אבל אני אגיד דבר  :נחום אסד

נוסף, שכמה, בערך משהו כמו  

איגוד מקצועי שבועיים שלושה לפני הועידה היה לנו ועדה למדיניות 

ואבי בא, הגיע תורו והוא הציג בפני הועדה והנתונים שנחשפו שם, לא 

משנה כל מי שהיה בעד, נגד, כשראו את הנתונים הבינו את סדר הגודל 

המשמעותי ביותר ומה הדבר הזה עושה ולאן הוא הוביל את זה 

 בשמונה שנים האחרונות. ואני חושב שעל זה ראוי שאפו, שאפו.

 

 תודה רבה.  י:אבי אדר

 

 ואנחנו את כל האיגודים,  :נחום אסד

 

אנחנו לא מזלזלים, ההפך, מחבקים  :רפאל בן חמו

אותו, כי מי שלא הבין הכלכלה של  

ארצות הברית עם מגדלי התאומים קרסה בגלל התעופה, כמעט קרסה 

בגלל התעופה, לא בגלל דברים אחרים שיהיה לכם ברור. זה סוכני 

קים, זה טייסים, זה כל העולם, כל מכלול הדברים זה נסיעות, זה מתדל

 בא משם. אז ככה וזה הוכחה. 

 

אבי רק, בצד המשפטי אנחנו ביחד אז  מרים פרקש:

אני באמת רוצה לאחל לך באמת כל  

טוב והצלחה וממש שתעשה חיל. ובתחבורה נמצאים בידיים הכי 

 נאמנות שיש.

 

 תודה רבה.  :אבי אדרי
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 ון העיתונאים בישראל ארגאישור תקנון 

 אישור תקנון בחירות אישיות למוסדות ארגון העיתונאים

 בסדר היום( 4+5)סעיף 

 

, יו"ר , אז עכשיו ברכות, אז כמו  :משה פרידמן אוקי

שפתחתי נשלח אליכם החומר לפני  

כשבועיים. התקנונים עברו את ועדת התקנונים של האגף לאיגוד 

, גם הועדה לתיאום וביצוע , והומלץ להעביר אותם למליאת מקצועי

 בינ"ה לאחר שאנחנו נדון בזה נמליץ לבינ"ה. 

 

אני שמח שארגון העיתונאים שהוקם לפני כשנה הצליח להתארגן, 

להביא חברים. והיום יש לנו תקנון, לאשר אותו לפעולות שוטפות. וגם 

, אני מאמין או מקווה לפחות -לתקנון בחירות. אז אני מקווה ש

 התקנונים. התקנונים מונחים פה לעיניכם.  שעברתם על

 

התאמנו את זה, לא אנחנו התאמנו אבל מי שהתאים, הועדות השונות 

, ואכן אם מישהו יש לו  התאימו את זה כמובן לכל איגוד, את התקנון

 הערה להציע או לציין נשמח לשמוע. הפתיח היה קצר. 

 

התקנון של איגוד העיתונאים הוא רק  :אלי בן גרא

. הוא לא, הוא כבר אושר   עדכון

בועדה הזאת בעבר ועבר את כל השלבים אבל הם ביקשו להכניס כמה 

שינויים שנעשו בעצה אחת עם יו"ר ההסתדרות, בעיקר השינוי העיקרי 

ואחד השינויים השניים,  5שנים ולא כל  4שהבחירות אצלם יהיו כל 

אין לנו את זה שהיו"ר ייבחר על ידי כל החברים. והם עשו עוד דבר, ש

 באיגודים אחרים, אבל אצלם זה הכרח; 



 

 

  14.7.2015                                     ועדת החוקה של בינ"ה          

 

8 

שמשריינים מקומות לכל מיני  :אלי בן גרא

סקטורים, נשים, דרוזים, ערבים, מכל  

 ערוצי התקשורת, ככה שתהיה יציגות לכל החברים.

 

 ביחס לגודל?  עמוס גלבוע:

 

, יש לו  :אלי בן גרא ביחס לגודל. תמיד. זה לגבי

וע יחודיים למקצהרבה דברים שהם י 

הזה, שזה לראשונה שהוא מתארגן בתוך ההסתדרות אגב, הם תמיד היו 

חוץ הסתדרותיים. ועברנו על זה, עבדנו, עשינו לו שינויים שונים, הוא 

, הם החליטו, יש להם ועדה מאוד פעילה, את -גם החליט לבטל את ה

לכל המרכז. אצלם הם רוצים שהועידה תהיה המרכז, כי ככה יש ייצוג 

הערוצים ולכל תחומי העיסוק במקצוע הזה של העיתונאות. זהו, אני 

 ממליץ לכם לאשר. 

 

, יו"ר  בבקשה. :משה פרידמן

 

, רועי כהן:  אני קראתי את התקנון

 

, יו"ר  תציג את עצמך למען ההקלטה.  :משה פרידמן

 

עו"ד רועי כהן. קראתי את התקנון  רועי כהן:

מי  ואני רוצה להביןשל העיתונאים  

האנשים שמוסמכים, אין פה, מי האנשים שמוסמכים להצביע בכלל. 

 איך, 
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 חברי הסתדרות, כמו כולם. :אלי בן גרא

 

 אבל זה לא כולם.  :רועי כהן

 

, יש לך את זה  :אלי בן גרא לא, כולם, אין

 בהתחלה.  

 

 כתוב בזכות לבחור ולהיבחר,  :נחום אסד

 

אים אבל רגע, אבל איגוד העיתונ :רועי כהן

מאפשר גם לאנשים שלא חברי  

 הסתדרות להיכנס אליכם. 

 

 לא להיבחר. :נחום אסד

 

חבר יכול להיות רק מי ששילם דמי  :אלי בן גרא

חודשים  6חבר להסתדרות לפחות  

 לפני יום הבחירות. 

 

אבל היום איגוד העיתונאים פועל גם  :רועי כהן

 עם אנשים שלא חברים בהסתדרות.  

 

, זו אחת השיטות הכי נ :אלי בן גרא . רועי כון

בדוקות להביא חברים חדשים  

 להסתדרות. 
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, יו"ר  זה בכל ההתארגנויות יש דרך אגב.  :משה פרידמן

 

השאלה, אני שואל כרגע יש מצב  :רועי כהן

קיים שבו יש איגוד עיתונאים, זה לא   

שאנחנו, יש איגוד עיתונאים קיים שבו חברים גם אנשים שלא חברים 

דרות, הם קיבלו את ההחלטה על התקנון הזה. האם עצם זה בהסת

שהם קיבלו את ההחלטה ועצם זה שהם שותפים הם אוטומטית גם 

 , -חברים ב

 

לא, הוא חייב לענות על תנאים של  :אלי בן גרא

 , -להיות חבר ו 

 

 מאיפה אתה קורא את זה מפה?  :רועי כהן

 

 הנה.  :אלי בן גרא

 

 זה מתוך התקנון שלך.אתה קורא את  :רועי כהן

 

 לא.  :אלי בן גרא

 

אבל האם יש, כי איגוד, הרי הם  :רועי כהן

מוציאים תעודה של עיתונאי לא  

 קשור לאיגוד העיתונאים. 
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לא, אתה, יש איגוד עיתונאים חוץ  :אלי בן גרא

ן קיים, הוא לא   הסתדרותי שעדיי

על פי  במקום. אלה החליטו לצאת מהאיגוד ההוא ולבוא להסתדרות

הכללים שכתובים בתקנונים האלה, גם תקנון הפעולות וגם תקנון 

הבחירות. אתה לא יכול להיות חבר באיגוד הזה בלי להיות חבר 

 בהסתדרות ולשלם דמי חבר. 

 

 , -תסתכל ב :נחום אסד

 

התקנון הזה, רועי, התקנון הזה  עו"ד יחיאל שמיר:

 מגדיר, 

 

 קראתי את זה.   :רועי כהן

 

ו.  :יאל שמירעו"ד יח תנאי חברות ומי יכול להיכנס אלי

לא תקנון אחר. זה התקנון שיאושר  

 והוא התקנון שיחייב. 

 

כן, אבל העיתונאים זה לא כמו עורכי  :רועי כהן

הדין, שאנחנו חייבים לשלם כדי  

להיות חברים באיגוד המקצועי שלהם, פה לא חייבים כדי להיות בתוך 

מחייב את כל העיתונאים בצורה כזאת  האיגוד הזה. השאלה האם זה

 או אחרת.

 

 כל מי שיחליט להצטרף,  :נחום אסד

 



 

 

  14.7.2015                                     ועדת החוקה של בינ"ה          

 

12 

רצה להיות חבר בהסתדרות שימי  :אלי בן גרא

 ובאיגוד הזה הוא יצטרך.  

 

 לשלם.  :נחום אסד

 

 ומי שלא חבר באיגוד,  :רועי כהן

 

 הוא לא יכול לא לבחור ולא להיבחר.  :נחום אסד

 

 מו בכל איגוד מקצועי אחר. כ :עו"ד יחיאל שמיר

 

לא, העיתונאים זה לא איגוד מקצועי  :רועי כהן

 אחר.  

 

ן בעיה,  :עו"ד יחיאל שמיר תשמע, אם זה ארגון יציג אי

זה יחייב גם את מי שלא חבר  

 בהסתדרות. 

 

זהו, זה מה שאני שואל. איפה זה  :רועי כהן

 כתוב פה?  

 

 גות. אבל זה כבר שאלת היצי :עו"ד יחיאל שמיר

 

 בחוק הסכמים קיבוציים, זה לא מפה.  אורלי ביטי:
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0 -ל 0.8 -אבל אל תערבבו בין ה :נחום אסד .9 

 לזכות לבחור ולהיבחר.  

 

 לא מערבבים. :עו"ד יחיאל שמיר

 

 אנחנו לא ערבבנו כלום.  :אורלי ביטי

 

, 6 -ו 0.9הזכות לבחור ולהיבחר זה  :נחום אסד

  ,  פשוט, רועי

 

. אנ :רועי כהן  י רוצה פשוט להבין

 

פשוט, הכי פשוט שיש בעולם, בכדי  :נחום אסד

לבחור ולהיבחר הוא חייב לעמוד  

בשני תנאים מצטברים, אחד שהוא מילא טופס חברות ושתיים, שיש לו 

שישה תשלומים כאשר בתוכם שלושה ולא באופן רטרואקטיבי. מעבר 

 לזה הוא לא יכול להיות. 

 

יגוד הזה מאגד גם השאלה האם הא :רועי כהן

את אלה, השאלה שלי היא אחרת.  

השאלה שלי האם האיגוד הזה, אנשים החליטו לא לשלם, יש איגוד 

, כמו בהרבה איגודים, -עיתונאים כללי, אנשים החליטו לא לשלם את ה

שאתה בכל זאת ההחלטות שלך הן תקפות גם כלפי אנשים שלא 

 חברים. 
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איזושהי  האם התקנון הזה יש בו :רועי כהן

הוראה או יש בו איזושהי באמת  

מכלל העיתונאים, יש  90%התייחסות למצב שאיגוד העיתונאים מאגד 

נוספים של מאוגדים והאנשים האלה בכל זאת נכנסים בתוך  10%

 האיגוד הזה? 

 

זה לא הוראה תקנונית. זה מכוח חוק  :עו"ד יחיאל שמיר

הסכמים קיבוציים, אם אתה יש לך  

 , -ת אז זה יחייב גם את מי שהוא לא חבר באת היציגו

 

, אני אתן לך  :אלי בן גרא אני אתן לך דוגמה. רועי

 רשות השידור, דוגמה.  

 

 )מדברים ביחד(

 

 רועי, אם ברשות השידור,  :אלי בן גרא

 

זה לא מופיע גם בתקנונים של מפעלי  :אורלי ביטי

 התעשייה. זה לא מופיע.  

 

 ודים אחרים, נכון. של איג :עו"ד יחיאל שמיר

 

אם ברשות השידור האיגוד הזה הוא  :אלי בן גרא

היציג והוא ינהל משא ומתן מול  

הנהלת רשות השידור מה שהוא יקבע יחול גם על מי שלא חבר בו 

 מכוח ההסכם הקיבוצי. 
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אבל זה לא במקום אגודת  :אלי בן גרא

העיתונאים, שיש להם פה את הבניין  

ם האלה. זה ארגון שהיה בהתארגנות לתוך בסוקולוב וכל הדברי

 ההסתדרות. 

 

טוב. אני רואה גם שהם כן הכניסו  :רועי כהן

סעיף שאני ביקשתי בעבר, הנושא של  

 האופציה להחליף יו"ר.

 

.  :אלי בן גרא , יש פה תהליך הדחה מסודר. כן  כן

 

ואני מקווה שכמו שהודעת גם לבינ"ה  :רועי כהן

נונים זה משהו שיכנס לכל התק 

 בצורה כזאת או אחרת.

 

ברוב האיגודים שהיום מחדשים  :אלי בן גרא

אנחנו דואגים שיהיה גם הסעיף הזה  

של הליך הפסקת כהונה מכל הסיבות שישנן כיום וגם מסיבה שחברים 

 רוצים שהוא יפסיק את כהונתו. 

 

 בסדר גמור. :רועי כהן

 

, יו"ר ש עוד הערה לפני שניגשים למישהו י :משה פרידמן

 להצבעה?  
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לי יש שאלה. כל ישיבה בועדת חוקה  רוני כהן:

 אנחנו דנים בשינויים בכל התקנונים.  

 

, יו"ר  התקנונים שמונחים על השולחן?  :משה פרידמן

 

לא, כל מיני. עכשיו זה באיגוד, כל  :רוני כהן

 מיני איגודים שאנחנו דנים. 

 

 מה השאלה?  :נחום אסד

 

השאלה היא כזאת, האם זה משפר את  :וני כהןר

 , -ה 

 

 בהחלט. :נחום אסד

 

לעובד עצמו התקנונים החדשים שזה  :רוני כהן

 משפר את הזכויות?  

 

 זה עושה דמוקרטיה באיגוד.  :אלי בן גרא

 

 )מדברים ביחד(

 

 איגודים מנוונים לא עושים בחירות.  :אלי בן גרא
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, יו"ר , אני מ :משה פרידמן בקש להעמיד להצבעה את אוקי

הנושא של תקנון בחירות של  

 העיתונאים וגם הפעולות. מי בעד? מי נגד? יש נמנעים? פה אחד. 
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אישור תקנון פעילות איגוד העובדים במקצועות הבריאות והפרה 

 רפואיים

אישור תקנון בחירות למוסדות העובדים במקצועות הבריאות והפרה 

 רפואיים

 (בסדר היום 1+2)סעיף 

 

, יו"ר עכשיו לגבי התקנון פעולות  :משה פרידמן

במקצועות הבריאות והפרה רפואיים  

 וגם תקנון בחירות שלהם. יש למישהו הערות? 

 

 רק להגיד פה משהו,אני רק רוצה  :נחום אסד

 

 מה השוני? :אורלי ביטי

 

 אין שוני אבל רגע.  :נחום אסד

 

 למה אנחנו מאשרים מחדש?  :אורלי ביטי

 

אני אסביר. משפט אחד, אחרי זה אלי  :אסדנחום 

  .  בן גרא ישלים אותי

 

.  :אורלי ביטי  אני לא הצלחתי להבין מה השוני

 

איגוד הפרה רפואיים פעם היה בנוי  :נחום אסד

 אחרת.  
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ואתם זוכרים שבישיבת בינ"ה  :נחום אסד

בוטל האיגוד של  9.5.2015בתאריך  

זה אוטומטית גם כל מה שאושר הפרה רפואיים וברגע שבוטל האיגוד ה

לפני כן יורד מהפרק. מאחר והכפיפו אותו למישהו אחר וגם שינו את 

 השם למקצועות הבריאות, 

 

 ההנדסאים.  :אלי בן גרא

 

 לא ההנדסאים. :נחום אסד

 

את הפרה רפואיים הכפיפו  :אלי בן גרא

 להנדסאים. 

 

, אבל שונה גם -כן. אבל מבחינת ה :נחום אסד

טומטית צריך להתקין תקנון השם, או 

להחלטת בינ"ה  בהתאםאחר. לקחו את התקנון, התאימו אותו בדיוק 

 על השינוי והתקנון מונח לפניכם. 

 

השינוי היחידי הוא בסיווג המקצועי  :אורלי ביטי

 של המקצועות בתוך הפרה רפואי?  

 

בדיוק ואת תראי אותם גם במסגרת  :נחום אסד

 החטיבות.  

 

.  :אורלי ביטי  את זה ראיתי
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.  :נחום אסד  כן

 

,  :אורלי ביטי , אין לנו  אבל אני

 

, אין שום דבר שונה.  :נחום אסד  אין

 

קצת קשה לי בדיון שבו אנחנו לא  :אורלי ביטי

 רואים גרסה קודמת. 

 

 

איגוד הפרה רפואיים אני אשלים לך.  :אלי בן גרא

היה כל השנים בעצם תיק  

, 400, 300בוצות קטנות של עובדים, שהמקצועות האלה הם כוללים ק

1 ,000 .  , זה לא המונים גדולים, ביחוד ורובם בשירות הציבורי

 

והיתה קבוצה של טכנולוגים רפואיים שהם היו בתוך הקבוצה הזאת 

של המקצועות הפרה רפואיים היחידים שלא היו אקדמיים, לא צריך 

. ואם אתם  זוכרים מה להיות אקדמאי בשביל לעסוק בהם אלא הנדסאי

שנחום הזכיר קודם, את הטכנולוגים הרפואיים הוציאו מהקבוצה הזאת 

בהחלטת בינ"ה והעבירו אותם כחטיבה בהסתדרות ההנדסאים כי הם 

 הנדסאים במקצועם. 

 

והקבוצות האלה שפה מופיעות כרגע כשייכות לאיגוד הזה באו בטענה 

חלטנו ליו"ר ההסתדרות והיה מרד ואי נחת, הרבה תקופה עד שה

להסדיר את העניין הזה, אמרו אנחנו אקדמאים, לומדים מקצוע 

 אקדמי, אתם שמים אותנו עם מישהו שהוא לא, בכלל לא ברמה שלנו. 
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במהלך הדרך גם משרד הבריאות תיקן  :אלי בן גרא

תקנות של המקצועות האלה שפה  

. לא כל אחד יכול להגיד  ון מפורטים אצלכם, בתקנון הזה צריך רישי

. ומה שהחליט שה , לא כל אחד, צריך לעבור הליך של רישוי וא דיאטן

, להכניס את כולם תחת קורת גג  , יו"ר האגף לאיגוד מקצועי אז אבי

 אחת וזה המקצועות שאתם רואים פה.

 

כשהוביל את זה עד להיום, בהתנדבות, יו"ר איגוד הפיזיותרפיסטים, 

ולאגד אותם ויחד  שהוא מקובל עליהם, והם הסמיכו אותו לארגן אותם

איתו נחום ואני וועדת תקנונים של האגף עבדנו על התקנון הזה 

של המקצועות האלה, שייצג את כולם בחטיבות. שיתאים למבנה 

ואנחנו מקווים שהם יצאו לדרך כי בסולמות השכר בשירות הציבורי 

 הם ממש תחתית החבית. 

 

, אני יודעת שבזמנו היה מאוד  :אורלי ביטי אלי

, בהקמת, לפחות -ב להם בתוך החשו 

אלה שאני מכירה, לתת ביטוי לצד האקדמי. הם ביקשו שיהיו נציגים 

 מתוך האיגוד שלהם מבתי הספר, מה קרה עם זה? 

 

מי שבי"ס, נניח מורה בבי"ס  :אלי בן גרא

לפיזיותרפיה בבי"ס לרפואה שירצה  

ו.   להצטרף לאיגוד אז פתוחה הדרך בפני

 

ם רצו שיהיה ייצוג לצד לא, ה :אורלי ביטי

האקדמי בגלל האקדמיזציה של  

 המקצוע. 
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אם הוא יענה על הכללים של להיות  :אלי בן גרא

חבר הוא יצטרף, אין בעיה. באיגוד  

 העובדים הסוציאליים, 

 

לא, הוא יכול להיות חבר, זו לא  :אורלי ביטי

הבעיה. הוא יכול להיות חבר והוא  

 יכול להיות,  

 

 להיות פעיל?  :אלי בן גרא

 

. העניין שהם רצו לתת  :אורלי ביטי לא זה העניין

בזמנו, יכול להיות שהם ויתרו על זה.  

 לכן אני שואלת אותך,

 

לא ויתרו, הם הפכו להיות אקדמאים  :רועי כהן

 כולם.  

 

הם כולם, הפיזיותרפיסטים היו  :אורלי ביטי

אקדמאים גם קודם וגם הקלינאי  

 תקשורת היו.

 

, כולם אקדמאים.  :גרא אלי בן  נכון

 

כולם אקדמאים. אבל הם רצו בשביל  :אורלי ביטי

לשמור על האופי האקדמי של  

 ,-המקצוע הם רצו ייצוג לבתי ספר שלהם ככאלה בתוך ה
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זה לא עלה כדרישה עכשיו כאן ואני  :נחום אסד

 הייתי שותף לכל הדיונים.  

 

לא עלה כדרישה. אני אקח דוגמה  :אלי בן גרא

מאיגוד העובדים הסוציאליים שאני  

הייתי שם כמה שנים, מורים בבתי הספר לעבודה סוציאלית בכל הארץ 

 היו חברים באיגוד. 

 

אלי, אתה לא עונה לי לשאלה. אני  :אורלי ביטי

מבינה מה שאתה אומר, מורה בבי"ס  

 לעבודה סוציאלית, 

 

 הם כותבים יחידות למקומות עבודה.  מור סטולר:

 

בביה"ס, כל מי שהוא מלמד בבי"ס  :ביטי אורלי

לעבודה סוציאלית עבודה סוציאלית  

 ודאי יכול להיות פעיל באיגוד, כאחד האדם. 

 

. :אלי בן גרא  וכלם פעילים, כן

  

כאחד העובדים הסוציאליים. הם  :אורלי ביטי

בזמנו היה חשוב להם, אני שואלת  

 אותך,

 

 מתי זה בזמנו? :נחום אסד
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כשהם רק התחילו את האיגוד.  :אורלי ביטי

 כשהקימו את האיגוד.  

 

 מתי אבל? מתי?  :נחום אסד

 

שנים לפחות. אני לא יודעת, אני  10 :אורלי ביטי

 שואלת.  

 

. אני אדבר  :אלי בן גרא בואו ניקח את זה בחשבון

 איתו. 

 

אני שואלת אם זה משמעותי עבורם  :אורלי ביטי

 עדיין או לא.   

 

 הם ירצו להקים חטיבה,  אם :אלי בן גרא

 

שחשוב להם שהצד הם אמרו בזמנו  :אורלי ביטי

האקדמי, שהחיבור עם המוסדות  

 האקדמיים יהיה חשוב. הם גם ראו בזה מנוף לארגן את האנשים. 

 

, אז אני אדבר איתו על זה. אולי  :אלי בן גרא אוקי

 הוא יקים ועדה, חטיבה בתוך האיגוד.  

 

 דעת. אני פשוט אומרת, אני לא יו :אורלי ביטי

 

 אני אדבר איתו על זה.  :אלי בן גרא
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אני רק מעירה שאני זוכרת שהיה  :אורלי ביטי

 להם בזמנו מאוד חשוב.  

 

 נביא לו את זה. :אלי בן גרא

 

 שנים. 10בסדר. זה היה לפני  :נחום אסד

 

, יו"ר  כן רועי?  :משה פרידמן

 

שה שוב בסעיף, אני אהיה עקבי בדרי :רועי כהן

. יש פה את האופציה מתי יו"ר   שלי

האיגוד מסיים את תפקידו ושוב פעם, זה לא בחירות ישירות, זה 

. זה  . . בחירות של ועידה וזה, ושוב פעם יכול להיווצר מצב שמועצה 

דבר שבגלל שאנחנו חווים אותו בהרבה מקומות צריך למצוא דרך 

 להימנע ממנו. 

 

ה סעיף שמאפשר בצורה כזאת או ואני אומר עוד פעם, צריך להכניס פ

שהועידה  66%או ברוב של  75%, ברוב של 5, 4, 3, 2, 1אחרת, יש 

יכולה מיוזמתה לסיים את, את הכהונה של היו"ר. זה לא יכול להיות 

שגוף שבוחר לא יכול להיות הגוף גם שבצורה כזאת או אחרת גם 

ע שנבחר מדיח. זה לא יכול להיות מצב כזה. כי מה שהוא אומר שברג

, מי 9היו"ר לא מעניין אותו בכלל מהמועצה. זה הסעיף, בסעיף 

 שבוחר, 

 

. בפרק,  :אורלי ביטי . .  למה לא 
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, יו"ר האיגוד. הבחירות זה לא 3פרק  :רועי כהן

רלוונטי לבחירות, אני מדבר על  

תקנון היסוד שלהם. כי אם זה בחירה ישירה אני מבין שזה הרבה יותר 

חירה דרך ועידה. מרגע שהוא נבחר הוא לא צריך מורכב. אבל זה ב

יותר את המועצה וזו בעיה שאין לו את האיום ואין לו בצורה כזאת או 

אחרת את הסנקציה שאם אתה לא תלך בדרך של המועצה שהיא 

, הרי בסופו של דבר מי שנבחר פה באופן ישיר זו המועצה. היא  הריבון

. והמועצה עצמה בוחרת יו"ר שאמו . הריבון  ר לייצג את הריבון

 

, יו"ר  מה זה המועצה צריכה, מרכז?  :משה פרידמן

 

 ועידה. הוא מתכוון לועידה.  :אלי בן גרא

 

 ועידה שלהם.  :רועי כהן

 

 הועידה הארצית.  :אורלי ביטי

 

 הועידה הארצית שלהם.  :רועי כהן

 

 , -מחברי ה %66אין לי התנגדות, כן,  :אלי בן גרא

 

 נו בפעם הקודמת? מה עשי :נחום אסד

 

יכולה להתכנס לדיון מיוחד שהועידה  :אלי בן גרא

לדרוש קיום בחירות  66%ברוב של  

 חוזר. 
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מאה אחוז, בסדר. זה מה שעשינו  :נחום אסד

בפעם הקודמת? נכניס את זה גם  

 ביתרת התקנונים. 

 

 בסדר. :אלי בן גרא

 

לישיבת בינ"ה תביא את זה עם  :נחום אסד

של הזה. אבל זה היה התיקון הזה,  

, נכון?   כבר לפני כן

 

.  :רועי כהן  כן

 

אז נביא את זה לישיבת בינ"ה. במילא  :נחום אסד

 זה מגיע לישיבת בינ"ה.  

 

, יו"ר  היועמ"ש, יש לך מה,  :משה פרידמן

 

 איך התיקון?  דובר:

 

 . %66, שני שליש צריך, 66שברוב של  :אלי בן גרא

 

באיגודים נעשה מה שעשינו  :נחום אסד

 הקודמים. 

 

, יו"ר הסעיף הזה מקובל עליכם, ההערה של  :משה פרידמן

 רועי? היועמ"ש מאשר את זה?  
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.  :עו"ד יחיאל שמיר  כן

 

, יו"ר , בואו ניגש להצבעה.  :משה פרידמן  אז אוקי

 

 על שני התקנונים.  :נחום אסד

 

, יו"ר על שני התקנונים, כמובן, הפעולות  :משה פרידמן

. אז אני מבקש, מי בעד? מי והבחירות 

 נגד? יש נמנעים? 

 

 פה אחד.  :נחום אסד

 

, יו"ר  תודה. פה אחד. :משה פרידמן

 

 

 

 -הישיבה נעולה-
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החלטות שנתקבלו בישיבת ועדת 

 החוקה

 2015.7.14בישיבתה בתאריך 

 

 שונות . 1

 בסדר היום( 5)סעיף  

 חברי הועדה בירכו את החבר אבי אדרי על היבחרו ליו"ר 

 איגוד עובדי התחבורה. 

 

 

 ארגון העיתונאים בישראלאישור תקנון  .2

 בסדר היום( 3)סעיף 

ון, חברי הועד ה אישרו פה אחד לאחר הצגת הדברים וניהול די

 את התקנון המוצע לארגון העיתונאים בישראל.

 

 אישור תקנון בחירות אישיות למוסדות ארגון העיתונאים .3

 בסדר היום( 4)סעיף            

לאחר הצגת עיקרי הדברים וניהול דין, חברי הועדה אישרו  

לבחירות אישיות למוסדות ארגון  פה אחד את התקנון המוצע

 . העיתונאים

 

פעילות איגוד העובדים במקצועות הבריאות אישור תקנון  .4

 והפרה רפואיים

 בסדר היום( 1)סעיף            
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ון, חברי הוע  דה אישרו לאחר הצגת עיקרי הדברים וניהול די

פה אחד את תקנון פעילות איגוד העובדים במקצועות 

 הבריאות והפרה רפואיים. 

 

בחירות למוסדות העובדים במקצועות הבריאות אישור תקנון  .5

 והפרה רפואיים

 בסדר היום( 4)סעיף 

 , ון הציעו חברי הועדה לאחר הצגת עיקרי הדברים וניהול די

במקצועות לתקן את תקנון הבחירות למוסדות העובדים 

הבריאות והפרה רפואיים כך שהועידה תוכל להתכנס לדיון 

 לדרוש קיום בחירות חוזר.  66%מיוחד ברוב של 

חברי הועדה אישרו פה אחד את תקנון פעילות איגוד 

 העובדים במקצועות הבריאות והפרה רפואיים.

 


