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 שונות

 בסדר היום( 3)סעיף 

 

, יו"ר: , ראשי הסיעות, חברי צהרים טובים שלמה אביטן

י אנברות וחברי בינ"ה, הנהגה, ח 

, י"ד בטבת 9מתכבד לפתוח את ישיבת בינ"ה מספר  , היום יום שלישי

 31722בדצמבר  71תשע"ד, 

 

2 7בטרם אפתח את ישיבת בינ"ה אני מבקש למסור מספר הודעות: 

2 לתקנון בינ"ה, ישיבת בינ"ה 7127בהתאם להוראות חלק ה' סעיף 

 31742המתקיימת היום תיוחד אך ורק לנושא תקציב ההסתדרות לשנת 

 

בשמי ובשם בית נבחרי ההסתדרות אני מבקש להשתתף בצערו של 

חברנו מיכאל כוכבי על מות אחותו2 תנחומינו למשפחה ושלא תדעו 

 עוד צער2

 

ובמעבר חד, פיני קבלו עוד לא קיבל את ההודעה, אבל נולד לו נכד 

ואני מאחל לו מזל טוב, איפה הוא? אני מבשר לו עכשיו שנולד לו נכד, 

 ד לא יודע2הוא עו

 

בסוף  –נוכחות חברי בינ"ה בישיבות בינ"ה ובישיבות ועדת בינ"ה 

יבות בינ"ה החודש כמידי שנה יערך דו"ח נוכחות חברי בינ"ה ביש

ובישיבות ועדות בינ"ה, יוגשו דוחות מרוכזים לראשי הסיעות וישלחו 

 מכתבים לחברים שלא נכחו בישיבות שאליהן זומנו2 
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, יו"ר: אני מבקש לחדד את הסעיפים מתקנון  שלמה אביטן

סעיף  4בינ"ה, הוראות חלק א' פרק  

 2 -2 לתקנון בינ"ה קובע במפורש כי חבר בינ"ה אשר נעדר מ42327

ישיבות בשנה, סיעתו רשאית להחליפו בחבר  4 -ישיבות ברציפות או מ

 סיעה אחר2

 

ובע 2 לתקנון בינ"ה ק22729סעיף  2ישיבות ועדות בינ"ה, חלק א' פרק 

ישיבות  4ישיבות ברציפות או  2 -במפורש כי חבר בינ"ה אשר נעדר מ

 באותה שנה, תפקע חברותו בועדה2

 

 ניתן לעיין בתקנון בינ"ה באתר ההסתדרות מי שמעוניין בכך2
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 3174אישור תקציב ההסתדרות לשנת 

 בסדר היום( 7)סעיף 

 

, יו"ר: כעת אני עובר לסדר היום2 כפי  שלמה אביטן

י ישיבה זו תיוחד כולה שהודעת 

29 חברות וחברי בינ"ה, בתאריך 3174לעניין תקציב  אישרה ועדת  273272

2 אני 3174הכספים של בינ"ה את הצעת התקציב של ההסתדרות לשנת 

מבקש להדגיש כי כל חברי בינ"ה יכלו לעיין בתקציב המוצע לשנת 

לחה , הודעה על כך נשלחה בהזמנה שנש71273272החל מתאריך  3174

אליכם בדואר ואשר חולקה לכם בישיבת בינ"ה אשר התקיימה בתאריך 

בצירוף של קישור לסדר היום  SMS, ובשליחת הודעת 3172לדצמבר  4

 המונח על שולחנכם2

 

לפני שאזמין את בעלי התפקידים אני מזכיר לכולם כי ספר התקציב 

 פלוס הצעת החלטה בדבר מסגרות התקציב מונח על שולחנכם2

 

מזמין את יו"ר ועדת הכספים של בינ"ה, מר ולדי מורג, בבקשה,  אני

 להציג את התקציב מנקודת מבט של ועדת הכספים של בינ"ה2

 

שלום לכולם, אדוני יו"ר ההסתדרות,  :ולדי מורג

אדוני יו"ר בינ"ה, חברי בינ"ה, כבכל  

, 7127שנה כמתחייב מהוראות תקנון בינ"ה חלק ה' סעיפים  27123 , 2

בהצעת התקציב לשנת , ועדת הכספים והתקציב של בינ"ה דנה 71222

אשר הוגשה על ידי אגף המשק והכספים, אושרה ע"י הנהגת  3174

 ההסתדרות, 
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ואחרי דיון עמוק וממצה הועדה  :ולדי מורג

החליטה ברוב קולות להמליץ בפני  

כפי  3174בית נבחרי ההסתדרות על אישורה של הצעת התקציב לשנת 

 על שולחן בינ"ה2 עד כאן ההחלטה הפורמאלית2שהונחה 

 

עכשיו תרשו לי להתבטא באופן אישי בקצרה, אני מלווה את הועדה 

הזאת כעשר שנים, בחלק מזה כחבר הועדה, וחלק מזה כיו"ר שלה, 

אלה היו שנים מאוד מאוד מעניינות כאשר התחלנו בכך שהמערכת 

א ידעה האם אפשר היתה רצה אחרי הבנקים ומתחננת שיהיה משהו, ול

 יהיה לשלם משכורות בסוף החודש2

 

בעשר השנים האלו, ובעיקר בשמונה השנים האחרונות, כאשר תחת 

ההנהגה של היו"ר עופר עיני, הדברים התחילו לקבל מימד אחר לגמרי, 

מימד של תוכנית ברורה, תוכנית של הבראה, תוכנית של הקצאה נכונה 

תדרות לתפקד בצורה מסודרת לכל הסעיפים, תוכנית שאפשרה להס

ולבוא, ומי שנחשף לדוחות הכספיים של ההסתדרות הוא יכול לראות 

שיש פה איזה תהליך של הבראה בלתי רגילה, ותהליך של ניהול תקין 

 ונכון2

 

ואני מרשה לעצמי לספר לכם שאני עוסק בנושא הזה מעבר לעיסוקים 

ם ומתמצה קצת השונים והמשונים שלי בנושא ניהול ובנושא פיננסי

בנושא2 ואני יכול להגיד לבית נבחרי ההסתדרות שמה שנעשה כאן 

בשנים האלו זה דוגמה למדינת ישראל, דוגמה לכל מערכת פיננסית 

 וכלכלית גדולה ורצינית2
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ככה שאני יכול רק לברך ולהודות  :ולדי מורג

לאנשי אגף הכספים על עבודה  

אשם ישראל אפרת מנכ"ל מאומצת ומקצועית ורצינית שנעשתה, ובר

 אגף, מאיר אלפרסי מנהל האגף, מזל זאדה מנהלת מחלקת התקציבים2

 

אבל, אבל מעל זה, מכל זה, אני חייב לציין שלושה אנשים, הראשון זה 

יו"ר ההסתדרות עופר, שלא רק רוח המפקד ריחפה מעל כל מה שנעשה, 

ה בכל אלא מעורבות עמוקה ורצינית בכל פרט, ואנחנו ראינו את ז

הדיונים, עמוקה מקצועית, ואני אומר לכם, אני רוצה להגיד לכם 

 שהניהול הזה זה ניהול שקידם אותנו בצורה בלתי רגילה2

 

, יו"ר בינ"ה, שבלי  השני הוא מר שלמה אביטן, חברנו שלמה אביטן

התמיכה ובלי העידוד ובלי המעורבות שלו בעבודת הועדה לא ברור 

 יכולים להגיע לנושא הזה, ותודה לך שלמה2 שהיינו יכולים, אם היינו

 

, מי שעושה את העבודה השחורה, מי שאודות לו הועדה  ואחרון אחרון

יכולה לתפקד ויכולה להתכנס, ויש לה הכל מוכן ומסודר, נחום2 נחום, 

 תודה רבה, מגיע לך כל טוב2

 

 )מחיאות כפיים(

 

ותודה לכם, אני שוב אומר לכם ועדת  :ולדי מורג

ים ממליצה על אישור התקציב הכספ 

 כפי שהוגש בפניכם2 תודה2
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, יו"ר: 2 אני מזמין את  שלמה אביטן תודה2 תודה לולדי

מנכ"ל אגף משק וכספים להציג את  

 עיקרי התקציב, מר ישראל אפרת2

 

צהריים טובים, אני לא אכנס לכל  ישראל אפרת:

הסעיפים המפורטים, אני אכנס  

בסעיפים העיקריים ואתם תעברו בינתיים בעיקר לדגשים הן במלל והן 

על סעיפים, אם יש שאלות תכינו את השאלות, אני מבקש כמובן לא 

 לשאול תוך כדי הסקירה על מנת לא לקטוע את הרצף2

 

לגבי התקציב, התקציב בא לידי ביטוי בכמה נושאים עיקריים, קודם 

ושב כל הגדלת מחזור הפעילות, אם תשימו לב שהתקציב השנה, אני ח

 111 -שזו פעם ראשונה שעברנו בתקציב את החצי מיליארד שקל, את ה

מיליון שקל, שזה הישג גדול מצד אחד, מצד שני שמרנו על שמרנות 

מאוד קיצונית אולי אפילו בכל תחום ההוצאות שלא צריך להוציא 

, ותיכף נגיע בהמשך, נגיע למה שאני אומר2  אותן

 

תראו ככה תוך כדי הדפדוף  התקציב בעצם חולק לשני חלקים, אם

בסעיפים, יש מצד אחד הוא נוגע בכל התחום של צירוף חברים, תאגוד 

של חברים, תאגוד של גופים, ומצד שני הוא נוגע בתחום של השקעות, 

השבחת מבנים, שיפוצים במרחבים, שיפוצים פה במבנה הזה שאנחנו 

ו, ואולי אפשר לצרף גם את הנושא השלישי  ה נושא ז –יושבים עלי

שקשור כמובן לקשר עם ועדי עובדים שנעשה באינטנסיביות רבה 

באמצעות אגף המרחבים, בעיקר ע"י אגף המרחבים, ועוד אגפים 

 נוספים בצורה מינורית יותר2
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לגבי הפחתה בהתחייבויות השוטפות  ישראל אפרת:

והחוב הצבור, אנחנו בתקציב כמובן  

, וגם השנה  נותנים לזה תשומת לב מיוחדת, זה חשוב מאוד בארגון

אנחנו בעצם שמנו סעיף בסדר גודל של עשרות מיליוני שקלים 

שמטרתו להפחית את החוב של הארגון2 החוב של הארגון זה דבר 

שבעצם הולך ונגמר לאט לאט, ואני חושב שזו משימה שהולכת לאורך 

 כל השנים ויש לזה חשיבות מאוד גדולה2

 

ים על כל הנושא של ההתייקרויות כולכם יודע –התייקרויות במשק 

במשק בתחומי חשמל, מים, ארנונות, והשפעתם על תקציבי הארגון2 

השתדלנו להכניס בתוך התקציבים עפ"י המדדים שאנחנו יודעים 

ונחשפנו אליהם את כל העדכונים הנחוצים, וזה לא מעט בתקציב, יש 

יסו הרבה מאוד עדכונים בתחומים האלה, כל אחד מרגיש את זה בכ

 שלו, ובטח הארגון מרגיש את זה בכיס של הארגון עצמו2

 

מחשוב וקשר עם האיגודים נושא של השקעות בתשתית, מבנים, 

המקצועיים, גם זו משימה שכבר התחילו לבנות אותה בשנים 

 האחרונות, הולכת נמשכת ומתעצמת2

 

נושא חשוב שהזכרתי קודם לגבי שמרנות התקציב זה נושא של תביעת 

הפנסיה2 אולי אתם לא יודעים, אולי לא כולכם יודעים את זה,  קרנות

בכל אופן נגד הארגון יש תביעה של קרנות הפנסיה בהיקף מאוד מאוד 

גדול של מעל, עם כל העדכונים וכל מה שמסביב, זה מעל מיליארד 

, התביעה נמצאת כרגע בבוררות, ומכיוון שאנחנו גם לא וחצי שקל

 בוררות, יודעים את התוצאות של ה
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מחייב את הארגון לשמור בקנאות על  :ישראל אפרת

כל התקציבים או כל העודפים  

שאנחנו צוברים משנה לשנה לאותו רגע שמה שיקבע ע"י הבוררות איך 

ומה להתנהג בנושא הזה, ולכן זה אחד מהדברים שאנחנו שומרים 

בקנאות רבה על תקציב מאוד שמרני, שגם מעבר לזה, גם אם זה לא 

יה, אז זה מתחייב שהארגון ישמור על תקציב שמרני גם בעקבות ה

ההיסטוריה שכולכם מכירים אותה שבקושי אפשר היה פה לשלם 

 משכורות2

 

מרחבים אפשר לראות את הנושא של התאמות של  –לגבי המרחבים 

שכירויות, יש עוד חובות למסים, יש שיפורים גדולים מאוד במבנים 

, אנחנו שמים שם כמה מיליונים של כחלק מתוכנית תלת שנתית

, ואני חושב שמי שנמצא  שקלים כל שנה על מנת לתת לזה ביטוי

במרחבי ההסתדרות חש את זה היטב, לרבות נושא של בטיחות 

במבנים, כל תחום כיבוי האש שההסתדרות נכנסה לזה בשנים 

האחרונות, שלא היה לא במרחבים וגם לא פה בבניין הזה, ניתן לזה 

 מאוד מהותי בתקציב2 ביטוי

 

, כפי שציינתי קודם, בתחום של אגף המרחבים, זה כל התחום  וכמובן

של העמקת הפעילות השוטפת בקרב מקומות העבודה והקשר עם ועדי 

 העובדים2

 

לגבי האיגודים המקצועיים, האג"מ, אין לי הרבה לפרט, כולכם מכירים 

שהם חתמו  את זה, כל הפעילויות שלהם, לרבות ההסכם הקיבוצי

 היום, שיהיה בהצלחה כמובן2
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המשך הפעילות בכל התחומים של  ישראל אפרת:

התאגודים, הדרכות, קורסים, וכל  

 ההסכמים במשק2

 

מיתוג ההסתדרות, נושא שעלה כבר בתקציב בשנה  –נושא המיתוג 

קודמת, הסכום הכספי עבר בעצם לשנה הזו כי הרבה לא הספיקו 

 ם עבר לשנה הזאת2לעשות השנה ומרבית הסכו

 

וזה בעצם עבר  3172 -גם זה תקציב שהיה ב –תקשורת אינטרנטית 

, ובעצם זה לא תוספות תקציב, זה לא מוסיף 3174בהמשך לתקציב 

להוצאות כי זה בעצם מעבר לשנה, מצד אחד זה נכנס, מצד שני יש 

 סעיף שמאזן את זה ובעצם מוריד את זה ככה שהתוספת היא אפס2

 

המשך הטיפול והקמת מערכת מרכזית לניהול  –וב תחום המחש

אינטגרטיבי של פניות, שילוב של חדר המצב, מרחבים, לשכות 

משפטיות ואיגודים מקצועיים, כל התחום של רכישות מחשבים חדשים 

יש תנופה גדולה מאוד וכל שנה מחליפים מאות מחשבים בכל יחידות 

הקמת מערכת פיננסית ההסתדרות, ואני מציין מאות מחשבים, וכמובן 

לתת מערכת  –משולבת ועדכנית שמה שנכנס לתוכנית החדשה 

פיננסית שכל הגופים יוכלו להיות בקשר עם המערכת הפיננסית דרך 

 המחשבים, פחות נייר, יותר מחשבים2

 

נושא של הדוברות קיבל השנה קפיצה מאוד  –נושא של הדוברות 

אני חושב להערכתי  גדולה באמצעות קמפיין שבעצם צריך להתחיל

 החודש הזה, 
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ון  621 -שמנו שם כ :ישראל אפרת שחלקו ₪ מילי

וחלקו  3172 -הקטן הוא נמצא ב 

, זו תוכנית שמשלבת את הטלויזיה, משלבת 3174הגדול יעבור לשנת 

ו, לאורך חודשים רבים2  אינטרנט, משלבת רדי

 

ן הועד הפועל  קעות אני אדלג על כל הנושא של ההש –נושא של בניי

כי ממשיכים פה כל ההשקעות, אתם יכולים לראות זה המשך של 

פרויקט שהתחיל לפני כבר שנתיים ולפני שלוש שנים, נושא של 

המיזוג, מערכות חשמל, שיפוץ הלובי למשל עוד לא התחיל, זה תקציב 

 שעובר לשנה הבאה2 

 

שיפוץ קומות, יש המשך של שיפוץ הקומות, והסעיף אני חושב שהכי 

זה חיזוק יסודות  –ב כרגע בנושא של בניין של הועד הפועל חשו

בעיה בבניין של יסודות המבנה, שיש  המבנה2 הסתבר, הסתבר שיש פה

צורך להשקיע ולחזק אותם עם הרבה משאבים2 שמנו השנה הרבה 

מאוד כסף על מנת לחזק את יסודות מבנה הועד הפועל, זה אגב התגלה 

ן רואה שבונים על ידינו מגדל, כל מי שנכנס לבעקבות הבניה,  בניי

ן  בעקבות בניית המגדל הסתבר שיש בעיות אצלנו, ביסודות של הבניי

 שלנו2

 

זה פרויקט שתוכנן בשנה קודמת, בהיקף  –נושא של מזעור ארכיונים 

של בערך מיליון שקל, מזעור של ארכיונים, למחשב אותם2 מה שלא 

 איך שהוא2 3174 -בר להספיקו, לא עשו עם זה דבר, כל התקציב עו
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כל הנושא  –הנוער העובד והלומד  :ישראל אפרת

של השיווק, התארגנות בני נוער  

ופעילות שוטפת התעצמה מאוד, והם גם השנה אגב קיבלו תוספת של 

2 111,111 -כ  שקל לפעילות שלהם שקשורה בעובדים, צירוף חברים וכו'

 

נה שעברה, מיליון נעמ"ת קיבלו כפי שקיבלו בש –נושא של נעמ"ת 

שקל תוספת לפעילויות, קיבלו השנה עוד פעם מיליון שקל לנושאים 

 שלהם, כל הנושאים המגדריים, העצמת נשים, מדיה, אינטרנט וכו'2

 

סעיף שאתם תראו בו קפיצה גדולה זה הסיוע למפעלים ותאגידים 

בעצם זה קצת טכני כי זה בעצם תקציבים שכבר היו  –הסתדרותיים 

השנה וחלקם הגדול לא נוצלו השנה, ולכן הם מצטברים גם בחלקם 

 2לשנה הבאה, כתוספת לשנה הבאה

 

בנוסף יש שם עוד איזה סעיף, אתם יכולים לראות באחד הנספחים 

הראשונים בספר התקציב, שזה דמי היתר למינהל מקרקעי ישראל, של 

, יש כל מיני פעילויות שקשורות במבנה של המכון  המכון הבינלאומי

הבינלאומי, מה שדורש מינהל מקרקעי ישראל, דרש ודורש 

מההסתדרות לשלם סכום של כמה מיליוני שקלים עבור היתרים על 

מנת שיהיה לעשות את כל השיפוצים, זה מההיסטוריה של המבנה, 

, זה לא  אנחנו בעצם משלמים פה תשלום שהוא תשלום היסטורי

ש מטרה לתבוע את כולו על ההסתדרות כי יתשלום שבהכרח ייפול 

, מי ששמע על הקרן הזאת, בעצם  התשלום הזה מקרן כצנלסון

ההסתדרות חושבת שהיא צריכה לעשות את זה, אבל בינתיים על מנת 

לבלום ולא לעכב את מה שצריך לעשות במכון הבינלאומי שמנו את זה 

 בתקציב ונראה מה זה יהיה בהמשך2
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 ועדון חדש זה נושא של הקמת מנושא  ישראל אפרת:

התקבלה החלטה להקים  – צרכנות 

מועדון צרכנות, הקמת המועדון, מסגרת התקציב שאנחנו שמים השנה 

, ואני מדגיש לצורך הקמה בלבד, זה  ון  3לצורך הקמת המועדון ₪, מילי

 זה מועדון עבור חברי ההסתדרות ומשפחותיהם2

 

זה, לגבי הסעיפים, אמנם אתם לא רואים את זה, קצת קשה לראות את 

יש פה תאורה מלאה, לא חשוב, נשאיר את זה כך2 אפשר לראות 

ון  461 -שהתקציב גדל מ ון  113 -ל₪ מילי זה הגידול בתקציב, ₪, מילי

ון  21 -כאשר גידול של כ  2₪מילי

 

תשימו לב שדווקא בסעיף הזה יש בכלל  –לגבי משכורות ונלוות 

נובעת בחלקה  3172ירידה, אין עליה בסעיף הזה2 הירידה לעומת שנת 

מזה שהקפיאו תוספות שכר במשק, האחוז הזה למשל שהקפיאו אותו 

בחוק ההסדרים, אז לנו זה חסך, אני אומר במרכאות, כן, אבל בתקציב 

ון  4 -זה חסך כ ופשוט השכר במקרו ירד2 אם אנחנו עשינו את ₪, מילי

 החישובים של פורשים מול נכנסים בארגון, השכר בהסתדרות ירד2

 

נוסף, כבר דיברתי עליו, אפשר לראות בסעיף של אחזקת נכסים, דגש 

אחזקת נכסים ובטיחות במבנים, בשני הסעיפים האלה היתה קפיצה 

ון  6 – 1 -של כ זה בעצם מה שכבר ציינתי קודם, זה בעיקר ₪, מילי

לשיפוצים הן במרחבים, הן העליה בארנונות, שכר דירה, נוגע 

 והשיפוצים פה בועד הפועל2
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נושא של המאבקים החברתיים  :ראל אפרתיש

אתם רואים עליה של  –והמקצועיים  

כמיליון וחצי שקל, זה בעצם עליה טכנית שאתם רואים בתקציב, 

במקום אחר זה מתקזז העליה הזו כי זה בעצם המעבר של אותו קמפיין 

מיליון שחלקו לא בוצע השנה, הועבר לשנה  621 -תקשורתי של ה

ילו מעלה את הסעיף הזה, אבל זה לא תוספת הבאה, ולכן זה כא

 בתקציב עצמו2

 

, עליה מינורית לחלוטין, בעצם העליה –נושא של פעולות באגפים 

נובעת בעיקר מתוספות קטנות מאוד יחסית שהאגף לאיגוד מקצועי 

קיבל עבור נושאים של תחומים משפטיים בעיקרם, זה לא תחומים לא 

קר יעוץ משפטי ותחומים משפטיים, של כוח אדם ולא של שכר, זה בעי

והנוער העובד והלומד שגם הוא נמצא פה התוספת שלו2 יש פה עוד 

 כמה תוספות אבל אני תיכף אגיע אליהן2

 

לגבי הוצאות אחרות, אז עוד פעם סיוע למפעלים ותאגידים, אתם 

, וזה כבר ציינתי  79 -מיליון ל 4 -רואים את הקפיצה, קפיצה מ ון מילי

, 3172לים מהקפיצה הזו זה בעצם דברים שלא בוצעו בשנת חלקים גדו

, 3174 -והיה צריך לתקצב אותם ב 3172 -דברים שהחליטו עליהם ב

ועוד הנושא של ההיתרים שדיברתי עליהם, שזה כמה מיליוני שקלים, 

היתרים למינהל מקרקעי ישראל בגין המכון הבינלאומי, שזה שמנו את 

 2יוק עדיין כמה זה יהיה, זה יכול להיות התקציב ואנחנו לא יודעים בד

, יכול להיות פחות2 בכל מקרה יש כוונה לתבוע את זה אחר כך  ון מילי

 מקרן כצנלסון שהיא לא גוף הסתדרותי בואו נאמר את זה כך2
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סה"כ אפשר לראות שבסה"כ  :ישראל אפרת

התשלומים השוטפים, התקציב עלה  

ון2 411 -מיליון ל 212 -מ  מילי

 

אפשר לראות שאגף הפנסיה למשל  –של איגודים מקצועיים נושא 

קיבל, זה קצת מטעה, אתם כאילו רואים שיש ירידה באגף הפנסיה, 

הירידה 2₪  711,111אבל באגף הפנסיה אין ירידה, יש בעצם עליה של 

בגלל שחלק מהאנשים שעבדו בשכר באגף הפנסיה, סליחה, היא 

לשכר הקבוע של  בהסתדרות הגמלאים, חלק מהאנשים עברו

ההסתדרות ולכן זה נראה כאילו שזה ירידה בהסתדרות הגמלאים, אבל 

 2₪  711,111בעצם הם קיבלו תוספת של 

 

, אגף של ג'רופי סוף סוף האגף שהיה בשנה שעברה, אגף בהתהוות

זה השם שלו, גם הוא קיבל קצת כסף נהפך לאגף טכסים ואירועים, 

 בעובדים2 לנושא של התחומים שקשורים בעיקר

 

את זה במעמד של אגף הל ישבעצם מי שנ –האגף לתפקידים מיוחדים 

בשנה שעברה, מר פיני קבלו, אז השנה נקרא אגף לתפקידים מיוחדים, 

ובעצם הוא נעשתה הסטה תקציבית ממקורות שהוא השתמש בהם 

 בשנה קודמת לתת לו את הפינה שלו כאגף עם התקציב המתאים2

 

, 3174 -בי הצעת החלטה בדבר מסגרות תקציב לזהו לגבי התקציב2 לג

את תשומת לבכם שזה בעצם שני עמודים שאנחנו מעבירים אני מפנה 

יחד עם התקציב, השנה קצת צמצמנו את זה כי סה"כ צריך לעשות 

פחות, להיות קשוחים בנושא הזה, וגם הוספנו תקציבים, אבל, אבל יש 

 כמה דברים שמחייבים אותנו עדיין כארגון, 
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מטרת הנספח הזה זה בעצם איך  –א'  :ישראל אפרת

הייתי מגדיר את זה, זה שמירת  

ן לא מעוגנים, לא  ו, כי יש כמה דברים שעדיי הארגון על עצמו מפני

מעוגנים בנהלי הארגון עצמו, למשל עבודה למול המזומנים, חייבים 

, לא להשתולל2   לשמור כל הזמן עבודה למול המזומנים של הארגון

 

למול הבנקים, הבנקים מחייבים אותנו להראות שיש לנו  –ר שני דב

2 גם זה נמצא  ' בקרה תקציבית, שיקול דעת בתקציב, תזרים חיובי וכו

 פה במסגרת הזאת2 

 

וכמובן למול נושאי מישרה, ראשי מרחבים או גופים אחרים 

בהסתדרות שלא מורשים לחתום, לא מורשים לחתום על הוצאות 

ום יקפצו ויחתמו על דברים כאלה, ולצערי היה לנו כספיות, שלא פתא

כמה מקרים כאלה, היו כמה מקרים ויצר לנו בעיה שגוף שלנו התחייב 

 בפני גורמים חיצוניים ואחרי זה באו ואמרו הנה הראש מרחב התחייב,

 

 אתה מדבר על העבר2 :אבי יחזקאל

 

על העבר אני אומר, אני מדבר רק על  ישראל אפרת:

מדבר על העבר, בוודאי על  העבר2 אני 

העבר, ויצר בעיה מאוד קשה האם לכבד את מה שהתחייב ראש המרחב 

או לא לכבד את מה שהתחייב ראש המרחב2 אז זה בא להסדיר גם את 

הנושא הזה עד שיהיו נהלים מסודרים2 זהו, תודה לכם, אני סיימתי את 

 ,הסקירה הכללית

 

, יו"ר:  תודה, תודה לישראל, שלמה אביטן



 
 
 

  7127323172                                                 ישיבת מליאת בינ"ה                     
 
 

08 

 כל הכבוד2 חבר:

 

 אם יש שאלות אז בבקשה2 :ישראל אפרת

 

, יו"ר: בהזדמנות הזאת רוצה לברך אתכם על  שלמה אביטן

ההשקעה הרבה שאתם משקיעים  

, והעבודה הרבה והטובה, שלך, של מאיר, של מזל, לכולם2   בעניין

 

 יש לנו שני דוברים, סוהיל דיאב ואלי בן מנחם, סוהיל בבקשה2

 

צהריים טובים לכולם, אני גם רוצה  :בסוהיל דיא

לנצל את הבמה כדי לאחל לשנה  

אזרחית חדשה טובה לכולם, ולכל החגים הקרובים, חג המולד וראש 

 השנה האזרחית2

 

חברים, דיונים על תקציב הוא לא דיון במספרים מתמטיים, אלא הוא 

דיון על כלל מדיניות ההסתדרות וסדר העדיפות שלהם2 אין לסיעתי 

יקורת על המקצועיות המתמטית בבניית התקציב, אפילו יש לי הרבה ב

מה להגיד לטובה לאלה שדאגו להציל את קופת ההסתדרות השנים 

האחרונות ממשבר שהיה משבר קשה, שהיה המשבר הזה יכול להביא 

לקריסת ארגון העובדים, הארגון החשוב ביותר לציבור העמלים 

יתה תקופה שהחשש הזה של והדפוקים בארץ, יהודים וערבים2 ה

 קריסת ארגון העובדים החשוב ביותר היה חשש ממשי2
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, סיעתי העלתה  :סוהיל דיאב בכל זאת מצד שני

ותעלה ביקורת חריפה במבנה  

התקציב בשלושה נושאים עיקריים: הנושא הראשון זה סדר העדיפויות 

ן בין ההוצאות לשכר ונלווים ולהחזרת החובות מצד אחד, לביבתקציב 

 התקציב לפעילויות2

 

מהתקציב הוא לשכר  3/2 -אם נסתכל במקרו על התקציב נראה ש

לפעילויות  72% -להחזרת התחייבויות קודמות ואחרים, ו 31%ונלווים, 

השונות2 סדר עדיפות זה צריך לשנות אותו יותר ויותר לטובת 

הפעילויות, ובמיוחד שאנחנו מתקרבים לפי הערכתי לקראת חורף חם 

הצטרפו לרשימת  74,011י העבודה, גל הפיטורים באוקטובר היה ביחס

פוטרו לאחרונה, בשלושת החודשים האחרונה בענף  7,331המובטלים, 

טק, ציבור העובדים בתקופה הזאת הוא בשלב של -האלקטרוניקה וההיי

 התגוננות עצמית2

 

לפי דעתי אפילו היום עולה לשמור על הזכויות הקיימות לעובדים זה 

ר בפני עצמו, ומי שיכול, וכל ועד עובדים שיכול לשמור לפחות על אתג

 ההישגים הקיימים, זה אתגר בפני עצמו, שלא נדבר על יותר מזה2

המצב הזה מחייב לראות בתקציב של ההסתדרות, ארגון העובדים 

 החשוב ביותר, לשינוי סדר העדיפות הפנימי בחלוקתו2 

 

קף העובדים במרכז לעובדים הנקודה השניה זה היחס בין מספר והי

לפי דעתי שעיקר הפעילות ובנושא העיקרי שהועלה כאן  –במרחבים 

מועדת התקציב לגיוס חברים חדשים וארגון עובדים, זה מוטל על 

 המרחבים, בנוסף לראיה המרכזית,
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 120ויש צורך, היום מדובר על  :סוהיל דיאב

במרכז, אני  461 -עובדים במרחבים ו 

זה צריך להיראות  מספר משרות אלא מספר עובדים2לא מדבר על 

בצורה אחרת ויש לשים גם אולי פרמטר ומשוואה ברורה, מספר 

העובדים לפי מה מחלקים במרחבים? איזה שיקולים צריך לקחת 

 -בחשבון, האם זה רק מספר חברי ההסתדרות, האם זה מצב סוציו

ן לו נכסים  אקונומי, האם יש מרחב שיש בו נכסים רבים ומרחב אי

בכלל, האם יש מרחב שהוא נמצא מפוזר בעשרות כפרים במקומות 

רחוקים ואין התארגנות רבה, האם האתגר להכניס חברים חדשים 

 ולעבוד יותר קשה ולהשקיע יותר?

 

הגיע הזמן לשים פרמטר ומשוואה ברורה איך רואים את כל המרחבים, 

ארגון לבין לפי איזה פרמטרים, ואיך להתאים בין המטרות של ה

 הפעולות הכספיות והתקציביות שנגזרות מהן2

 

צדק חברתי בתוך ההסתדרות,  –הנקודה השלישית שמתי לה כותרת 

בתקציב2 מדובר כאן שצריך לראות גם את הצדק החברתי והשוויוני 

בחלוקת התקציב בתוך ההסתדרות, אני אתן כמה דוגמאות2 אם נסתכל 

, לא 461ת בועד הפועל, שהם למשל על מספר העובדים של ההסתדרו

בכל ראשי האגפים אין אף עובד ערבי  עובדים ערבים2 1 -נראה יותר מ

 חוץ מחדר המצב2

 

אם נסתכל על, לא רוצה לדבר גם על הארגונים השייכים להסתדרות, 

אם זה עמל ואם זה מקומות אחרים2 אני חושב שהגיע הזמן שאנחנו 

לוקה פנימית ואיזה הרכב נשים על השולחן איזה הסתדרות ואיזה ח

 פנימי צריך להיות2 
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יש  –היום אני אגיד לכם בפירוש  :סוהיל דיאב

הרבה קאדרים מיומנים, מקצועיים,  

בכל התחומים באוכלוסיה הערבית, שיש להתגאות בהם, תלכו לבתי 

חולים תסתכלו איזה רופאים נמצאים, תלכו אצל רוקחים, איזה קבוצת 

 המקומות2 רוקחים, מהנדסים, בכל 

 

הגיע הזמן לשים לזה תוכנית, לא רק להגיד שאין עובדים במשרדי 

ממשלה, אלא להתחיל גם בארגון העובדים האמור להיות היותר 

, ולשים תוכנית איך לקדם קאדרים  שוויוני ויותר צדק חברתי

, ולא צריך לקחת מחדש אף  מקצועיים מתאימים, לא על בסיס פוליטי

, לא  לקחת אף אחד, אבל יש הרבה אנשי מקצוע אחד, מהסיעה שלי

אפילו במפלגת והסיעות המנהלות את ההסתדרות, תקחו אותם, תנסו 

 אותם2

 

, אני מדבר זה  , אני לא קטנוני אני לא בא להגיד אני רוצה מהסיעה שלי

ין של לקידום ענייני ההסתדרות יותר2 אפילו  , זה עני לא עניין סיעתי

אני טוען עוד  ות באוכלוסיה הערבית2להיות יותר רגיש לבעיות הקיימ

יותר, גם בעיירות הפיתוח יש בעיה כזאת, במקומות החלשים, 

צריך שהבית הזה ירגיש  נמוך2 אקונומילמקומות העניים, מצב סוציו 

עיירות הפיתוח את כל האוכלוסיות החלשות, ובעיקר מוקדי האבטלה, 

 והאוכלוסיה הערבית2

 

, אני נותן דוגמה למשל במ משולש דרומי, מספר העובדים שם רחב לכן

משרות, כולל נעמ"ת, האם זה תואם, זה לא תואם, כל הרשימה  122

 שלפנינו לא תואם לאף פרמטר מתמטי אפילו, מכל הבחינות2 
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תסתכלו, תסתכלו על הדף שיש בו  :סוהיל דיאב

מרחבים ותעשו השוואה, כל השוואה  

ם ליהודים, בין עיירות שאתם רוצים, בין ערבים לערבים, בין ערבי

הפיתוח למרכז, תעשו כל התאמה שאתם רוצים, כל מספר שאתם 

 רוצים, אין הצדקה, נקודה2 אין הצדקה, נקודה2

 

מהמשרה זה בדרומי,  61%המקום היחידי שמזכירת נעמ"ת היא עדיין 

 ,31% -במשולש דרומי, שאין לה מזכירה אפילו, אפילו ב

 

 איפה המרחב? חבר:

 

מרחב טייבה וטירה וכל הכפרים2  :בסוהיל דיא

 761,111התקציב השנתי לפעילויות  

, זה בסדר, אבל מה,  שקל מהם לשכירות בניין,  19,111שקל, אוקי

שקל לכל  42,111 -שקל הוצאות נסיעות ורכב והלאה, ו 10,111

שקל לחודש2 האם זה  2,011הפעילויות האחרות לשנה, זאת אומרת 

דו זה אותו דבר במקום אחר, אבל אני טוען מתאים? יכול להיות שיגי

בסדר העדיפויות ומחשבה מחדש, לא שיש אפשרות לחשוב על שינוי 

רק לקחת את התקציב שעבר ולבנות מה אפשר להוריד, אפילו מה 

,  721שנאמר להוסיף  מהתקציב2  7%מיליון לכל עניין האיגוד המקצועי

 אני צופה שהעניין הזה יצטרך יותר2 

 

הסכם לעובדי נייר חדרה, על כל פעילות ההסתדרות בנושא  אני מברך

ואני חושב שזה היה הישג טוב, אבל תסתכלו מה קרה שם, זה מבטא 

שהעובדים נאבקים על שמירת זכויות קיימות  –המצב בכל הארץ 

, וזה ילך ויתרחב, וזה ילך, טוב שאין פיטורים,   בקושי
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 71%אבל הם גם ויתרו על  :סוהיל דיאב

שכורת שלהם, בממוצע, לא מהמ 

, וזה היה יותר טוב לאלה בעלי  כולם, וזה היה גם דיפרנציאלי

, זה מבטא איזה מצב אנחנו מול הממשלה המשכורות הנמוכות

 האכזרית הקיימת2 

 

התפקיד שלנו מצד אחד לעמוד מול המזימות של בעלי ההון והממשלה 

ית האכזרית הזאת, אבל מצד שני גם לשמור על אחדות פנימ

מקסימאלית שוויונית עם צדק חברתי בתקציב ובמדיניות בכדי לאחד 

 את כל הדפוקים נגד בעלי ההון והממשלה, יהודים וערבים2

 

אני לא רוצה להרחיב יותר, יש לי מה להגיד גם על תקציב הסיעות, 

אבל אני לא רוצה להיות, להיראות רק מנקודה מסוימת כאילו מה 

מיליון שקל  0ה שזה חשיבות לדמוקרטיה, שנוגע לי, אבל אני גם רוא

מיליון שקל לכל הסיעות, זה היה חשוב  72לכל הסיעות, היה פעם 

 ,זה לא הולך לעשות משרד וטלפונים, זה פעילות2לפעילות הכללית

 

בסופו של דבר לאור כל זה אני מבקש שתי בקשות, הבקשה הראשונה 

עה, להכנת שלקראת, ואני מבקש שזה ירשם אם אפשר גם להצב –

שתהיה התחלת  –הדבר הראשון  יקוימו שני דברים:  3171תקציב 

, ולהיפגש כמה שיותר רחב מגורמים מקומיים הכנה לתקציב מספטמבר

סיעתיים, כדי לעבוד בצורה עמוקה יותר איך במסגרת התקציב הקיים 

 והאילוצים הקיימים לעשות את זה יותר צודק ויותר שוויוני2

 

ודש האחרון, בתחילת דצמבר לשים את זה גם בח –דבר שני 

 באינטרנט, להערות כל החברים2 מי שיש לו הערה שישלח2 
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יותר שקיפות, יותר שיתוף, יותר  :סוהיל דיאב

, זה רק יעזור לארגון שמכבד   דמוקרטי

 את עצמו2

 

אם ניקח למשל השפה הערבית בתוך ההסתדרות, כל החוקים החדשים, 

רגמים ולא מחולקים בשפה הערבית, כל ההסכמים החדשים לא מתו

2 אין אתר בשפה הערבית2 אני טוען גם צריך בשפה  חלק מהם כן

 הרוסית אם אין2

 

יה הערבית היא פוטנציאל יהקמפיין של גיוס חברים חדשים, האוכלוס

גדול מאוד להכנסת חברים חדשים להסתדרות, אם נדבר אליהם נכון 

תאימים ולקבוצות ולמרחבים ונשקיע נכון ונשים כסף נכון לאנשים המ

 המתאימים2 לכן אני,

 

לא יודעים עברית? הדור הצעיר לא  חבר:

 יודע עברית? 

 

אתה יודע מה? אני מתפלא על הסיבה  :סוהיל דיאב

הזו משתי סיבות: קודם כל צריך  

 לכבד כל תרבות, אפילו אם הם יודעים עשר שפות, ודבר שני,

 

 )חילופי דברים בקהל(

 

, בזמן שמדברים על עובדים,  :סוהיל דיאב ודבר שני

החלק הגדול מהעובדים הערבים הם  

 עדיין לא האקדמאים2 הרבה עובדים, גם אתה יודע מה, 
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אפילו מי שהוא אקדמאי הוא רוצה  :סוהיל דיאב

לראות את זה בעין2 אם אני רוצה  

לשים חוק מסוים והסכם מסוים בעיתון בערבית, אני צריך לתרגם את 

? מי אמר את זה? כדי לשים את זה לציבור הרחב שיקרא את זה אישית

 זה2

 

, הערבייםהודעות לעיתונות, צריך לכתוב את זה גם בערבית לעיתונים 

 למה לא גם ברוסית, גם בשפות אחרות2

 

 גם במרוקאית2 חבר:

 

 סליחה? :סוהיל דיאב

 

 מרוקאית למה לא? חבר:

 

אני מתפשר על מרוקאית לכל  :סוהיל דיאב

 רים2הדב 

 

 )חילופי דברים בקהל(

 

, יו"ר: עד עכשיו הדיון היה אקדמי אז בואו  שלמה אביטן

 נשאיר אותו ככה2 

 

אני מתפשר על מרוקאית לכל  :סוהיל דיאב

הדברים, לא עברית ולא ערבית, אני  

 מסכים2 
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 )חילופי דברים בקהל(

 

אני לא מדבר על דברים קטנוניים,  :סוהיל דיאב

, אני מדבר על אני מדבר על ראיה 

 תהליך,

 

, יו"ר:  סוהיל, שלמה אביטן

 

אני לא מדבר על דבר שנגיד אותו  :סוהיל דיאב

 היום ויהיה אותו מחר2 

 

, יו"ר:  סוהיל, שלמה אביטן

 

 אז לכן אנחנו, :סוהיל דיאב

 

 )חילופי דברים בקהל(

 

למרות שאנחנו מכבדים את הצעדים  :סוהיל דיאב

ים החשובים שנעשו בתקציבים בשנ 

האחרונות ובניהול הכספי להסתדרות לשמירה על האיגוד החשוב 

ביותר, אבל לאור הדברים הללו אנחנו לא יכולים להצביע בעד 

 התקציב2

 

, יו"ר:  תודה רבה2 תודה סוהיל2 שלמה אביטן
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 )מחיאות כפיים(

 

, יו"ר:  אני מזמין את אלי בן מנחם בבקשה2 שלמה אביטן

 

, יש לנו חתונה, בק חבר:  יצור2אלי

 

למה אתה גר במצרים? איך שמו  :אלי בן מנחם

אותך? שישימו את אלה שגרים קרוב,  

 אתה רחוק2 זה בצחוק2

 

ית הדברים אני רוצה לברך את אפרת, קודם כל שלום לכולם, בראש

מאיר, מזל, את כל הנוגעים בדבר על הכנת התקציב, הם עושים את זה 

המצב של ההסתדרות נראה כבר שנים בצורה יפה, הגונה, ועופר, אם 

טוב זה הרבה הרבה בזכות האנשים האלה, ותרשה לי לתת להם את 

 המחמאה הזו שמגיעה להם2

 

 ולמרות עופר זה נהיה בסדר2 :עופר עיני

 

 )צוחקים(

 

זה אתה אמרת אתה בטח יודע2 אני  :אלי בן מנחם

לא אמרתי עופר, לא אמרתי דבר כזה2  

מקצוע, אתה יו"ר ההסתדרות, וזה אמרתי אנשי מקצוע, אתה לא איש 

 ברור שזה הרבה בזכותך2

 

 אמרת את זה2 :צביקה
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אתה לא צריך, צביקה, תפסיק,  :אלי בן מנחם

 תפסיק, די2 

 

 הוא איש מקצוע2 חבר:

 

 מי? :אלי בן מנחם

 

 עופר2 חבר:

 

הוא נבחר ציבור, הוא בסדר, אתם  :אלי בן מנחם

 אנשי המקצוע2 

 

, יו"ר: , אלי, אתה ברשות דיבור, אתה אלי שלמה אביטן

 מפריע לעצמך2 

 

 מה קרה, מפריע? :אלי בן מנחם

 

, יו"ר:  לא, לא, אתה מפריע לעצמך2 )צוחק(2 שלמה אביטן

 

לא, אני לא מפריע, אם אתה לא  :אלי בן מנחם

 2  תפריע לי אני לא אפריע לעצמי

 

, יו"ר:  דבר2 שלמה אביטן

 

 רבותי, :אלי בן מנחם
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 הל()חילופי דברים בק

 

, לנו באופוזיציה יש השגות,  :אלי בן מנחם רבותי

התקציב הוא תקציב גדול, נרחב, אבל  

יש לנו השגות על שני סעיפים מרכזיים, הסעיף הראשון הוא התקציב 

העדכני במרחבי המיעוטים שסוהיל דיבר עליהם לפני, שלא מבטא את 

מיתי, כמות חברי ההסתדרות במרחב מול מספר התקנים בפועל, וזה א

זה שוב פעם פגיעה בחלשים, בחברה, באנשים שהם עובדים ומפוזרים 

, וזה אני פונה אליכם ומבקש שתמצאו את  ' וכו' על שטחים גדולים וכו

, אמרתי לו את זה גם לפני הישיבה, אבי, ליחזקאהדרך יחד עם אבי 

 לעשות צדק באמת לגביהם, וזה מגיע להם2

 

 מימון הסיעות,  הסעיף השני החשוב ביותר הוא סעיף

 

 )חילופי דברים בקהל(

 

מימון הסיעות, מימון מפלגות2 מימון  :אלי בן מנחם

מפלגות, שזה הסעיף היחידי לדעתי,  

אם אני טועה יתקנו אותי, שקוצץ בשנה האחרונה, וקוצץ בצורה 

2 מיד לאחר מערכת בחירות להסתדרות, שזה דבר מזעזע, 31%דרסטית, 

, זאת אומרת  21 -ל ההסתדרות עלה במדהים, והתקציב הכללי ש ון מילי

2 ועלה, ואני שמח שהתקציב גדל,  ' ' וכו זה לא בעיה של תקציב וכו

 ותיכף אני גם אתייחס הוא גדל איפה2
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, גם בקדנציה הקודמת כשאני  :אלי בן מנחם רבותי

הייתי בקואליציה, הייתי כאן מעל  

תנגדתי לנושא הבמה, אמרתי את זה לעופר בישיבת ראשי הסיעות, ה

של קיצוץ מימון סיעות ואמרתי למה2 אמרתי למה אני מתנגד, כי פה 

ההסתדרות עובדת מקביל לכנסת, ברוב הדברים, אפילו במשכורות של 

הבכירים, משכורת שר, משכורת סגן שר, משכורת חברי כנסת, ברוב 

 הדברים, אני בעד, אני חס וחלילה אני לא נגד הדבר הזה2

 

ד, מצד אחד ללכת ולפגוע בסיעות קטנות, חלשות, וזה עכשיו, מצד אח

, זה לא פוגע בסיעת עוז, כי הן סיעות גדולות, הן  לא פוגע בסיעת עוגן

בקואליציה, יש להם משרדים, לשכות, עובדים, הכל פה2 במי זה פוגע? 

זה פוגע בעיקר באופוזיציה, בסיעות הקטנות, שאין להן אפילו חדר 

, צריכים להחזיק עו"ד לפי , אין להן מזכירהלישיבות, אין להן משרד

התקנון והנוהל, צריכים להחזיק גזבר, משלמים מסים, ונוסף לכל 

הדברים האלה גם הרבה חובות שנלקחו במערכת בחירות כאשר אף 

אחד לא צפה שמיד אחרי מערכת בחירות מישהו יבוא ויקצץ את זה או 

 את התקציב2 31% -ץ במישהו יחליט, או איזשהו גוף יבוא ויחליט לקצ

 

עכשיו תראו מה קורה במדינה, יש תקציב מימון מפלגות בכנסת, 

בכנסת ישראל, מתי שמעתם שקיצצו מימון בכנסת? אני לא יודע אם 

אתם יודעים, אסור לכנסת לקצץ2 אסור לכנסת ישראל לקצץ תקציב 

מימון מפלגות, למה? יש ועדה מיוחדת בראשות שופט בדימוס, שופט 

, ולמה עשו את כל זה? כדי לשמר במדינה דמוקרטית גם  בימ"ש ון עלי

 מפלגות קטנות שיוכלו להתקיים ולפעול בצורה דמוקרטית2 
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עכשיו זה חוקי מדינת ישראל, יש  :אלי בן מנחם

ועדה, תבדקו בחוק מימון מפלגות, יש  

 , שתבינו, להגדיל תקציב ועדה שהתפקיד שלה להגדיל, לא להקטין

2 כי סיעות, במדינה דמוקרטית סיעות קטנות חייבות מימון ולא לה קטין

 להתקיים2

 

 מפלגה גדולה2 חבר:

 

חמוד, אל תבוא, למי אתה עכשיו  :אלי בן מנחם

מנסה להתחנף? אני פשוט רוצה  

 להבין2

 

לא, אני אומר מפלגה גדולה, מה זה  חבר:

 קטנה? 

 

אתה, אתה רוצה שאני אסביר לך אחר  :אלי בן מנחם

י הישיבה אני אסביר לך שעה כך? אחר 

שלמה, אל תפריע לי באמצע עכשיו2 שמעו אותך, ראו אותך, יודעים 

 שאתה פה2

 

, ואני מתפלא על  ו, אני את הדברים האלה אמרתי לעופר עיני עכשי

עופר, הוא יושב כאן, אמרתי לו כשהייתי בחדר איתו בראשי הסיעות, 

וגע במפלגות, המדינה אמרתי לו: עופר, לא עושים את זה, אסור, זה פ

לא עושה את זה, בימ"ש לא עושה את זה, ואני אביא לכם פסיקות של 

 בימ"ש בנושא הזה, של בימ"ש במדינת ישראל, 
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, ורדה  :אלי בן מנחם שופטת, יו"ר ביהמ"ש המחוזי

אלשייך, בטח אתם מכירים, מקרה  

 –דומה, היא סיימה עכשיו, מקרה דומה, היא קראה לזה בפסיקה שלה 

עושק המיעוט, זה לא אני אומר, עופר, היא אמרה את זה, עושק 

ן דבר  המיעוט, הקטנים, זה לבוא לפגוע בקטנים כדי לחסל אותם2 אי

, 4%, 71%כזה במדינה דמוקרטית, באה מפלגה, חד"ש, התבודדו, קיבלו 

, הם חייבים להתקיים, הם חייבים להיות כמו כולם, מגיע להם כמו 2%

 כולם, מגיע להם מזכירה, מינימום של תנאים, אין2בכנסת מקום כמו 

 

ן כלום, גם הלכו והיכו בהם אחרי בחירות, ואנחנו  ו, לא רק שאי עכשי

לצערנו התמודדנו בבחירות להסתדרות, התבססנו, אחרי שישבתי עם 

מאיר אלפרסי, עם מאיר, אחרים, התבססנו על הצפי מה יש לנו בשנה 

נקבל, ולא היינו רחוקים מהמציאות, עם פחות או יותר עופר אחוזים ש

בוא נראה מה יהיה לנו בשנה, לפי זה נוכל  21% - 21% אמרנו

להתמודד עם ההכנסות האלה, ונכנסנו לחובות2 איתן כבל נכנס, עמיר 

פרץ נכנס לחובות, אנחנו נכנסנו לחובות, חד"ש לקחו הלוואות, כדי 

ון,  21או  70שנוכל להתמודד מול תקציבי עתק שעמדו מולנו של  מילי

 יתקנו כמה יצא סה"כ למערכת הבחירות2

 

22 חבר:  אלי, הכל בסדר, 2

 

ו, נכנסנו לחובות האלה, ומיד  :אלי בן מנחם עכשי

הופ עם הגרזן על אחרי זה באים  

הראש חותכים ואנחנו צריכים להשאר עם הלשון בחוץ בלי כלום, בלי 

שטי רגל הפכו מינימום של תנאים של סיעות שיכולות להתמודד, פו

 אותנו2
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גם כשרוצים לעשות את זה לא עושים  :אלי בן מנחם

מיד, חכה קדנציה, תגיד בעוד  

2 לא עושים דבר כזה  שנתיים, בעוד שלוש שנים נעשה את זה, אני מבין

 במיידית2

 

בימ"ש נוסף שזה בימ"ש עליון במדינת ישראל, לא בימ"ש, לא ורדה 

יעה בדמוקרטיה, על מקרה דומה אלשייך, ביהמ"ש העליון אמר זה פג

כזה, זה פגיעה בדמוקרטיה הפנימית, כי מי שעושה את זה, זה אסור 

שקבוצה חדשה, עופר, אסור שקבוצה חזקה עם רוב תפגע במיעוט ולא 

תאפשר לו להתקיים ולהתבטא2 זה לא אני אמרתי את זה, שופטי 

סימן  בימ"ש עליון אמרו את זה, סימן שהם יודעים מה שהם אומרים,

 שהם עשו את הדברים האלה כדי להגן על מפלגות קטנות להתקיים2

 

אני גם יודע שבתוך ראשי סיעות בקואליציה הרוב היה נגד, אבל כל 

אחד מפחד מהצל שלו להגיד את זה2 אני יודע מה מר"צ חושבת, אני 

יודע מה מפלגת העבודה חושבת בפנים, אני יודע מה עוז חושבת 

דש שנכנס לתוך המערכת בבחירות האלה, שהוא בפנים, חוץ מאדם ח

2 אבל לצערי 11%? לקצץ 31%מהליכוד, והוא בא ואמר: לא, למה לקצץ 

הוא לא יודע מה זה הסתדרות, הוא לא יודע איך זה נראה בכלל, הוא 

, והוא יושב פה2 הוא בא והוא רוצה לקצץ הכל  לא יודע מה יש, מה אין

ות הקיימות שיש למפלגות כי אין לו בעיה, אין לו את המערכ

שנמצאות פה הרבה מאוד שנים2 כלומר עושים פה דבר שלא יעשה, 

עוול בלתי רגיל, ואני המום, מזועזע ממך על הדבר ואמרתי לך עופר זה 

 הזה2 
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נכון שהרבה יותר קל לבוא פופוליסט  :אלי בן מנחם

להגיד: אה, מה עושים עם הכסף? מה  

רבה כסף, על מה? עם הכסף הזה אני אתם עושים? לא צריך כל כך ה

יכול לחסוך אותו ארבע שנים כדי שאני אוכל לבוא ולהתמודד 

לבחירות להסתדרות, מותר לי עפ"י החוק2 אנחנו תחת בקרה של מאיר 

ושל ההסתדרות ושל מבקר ההסתדרות, אם נעשה משהו לא חוקי אל 

 תתנו תקציב, תכניסו אותנו לבית הסוהר, אבל אנחנו פועלים,

 

, תן לי להבין מה  :עופר עיני , אלי תן לי להבין

אמרת, אתה מציע שנוותר על תקציב  

 סיעות וניתן תקציב בחירות לפני בחירות, זה מה שאתה מציע?

 

 לא, לא הצעתי את זה2 :אלי בן מנחם

 

, יו"ר:  זה מה שאמרת2 שלמה אביטן

 

 אתה גם, :אלי בן מנחם

 

 זה מה שאמרת2 :עופר עיני

 

עכשיו אני מוכן, אם אמרת אני מוכן  :חםאלי בן מנ

להגיד לך משהו, לעזור לך, יש את  

התקציב מימון כדי שהסיעות האלה ישרדו, עופר, אתה לא יכול כאדם 

 חזק עם שרירים,

 

, אני אמרתי מה אמרת זה הכל2 :עופר עיני  אלי
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לא, בסדר, אז בוא אני אגיד לך, אני  :אלי בן מנחם

, אני   אם תעשה את אשמח מאוד מוכן

 21 – 31זה יכול לעזור בעיקר לחלשים, כי מאיפה הם יביאו זה, כי 

ן  מיליון שקל להתמודד מולך בבחירות? אתה יכול, הם לא יכולים כי אי

להם2 אז אם אתה רוצה לעשות באמת צדק, תבוא תגיד אנחנו נותנים 

כסף למערכת בחירות, נגיד כל הכבוד עופר, כמו שהכנסת, יש  Xלהם 

 תקציבים לבחירות, חוץ מהמימון2 גם

 

, חוץ מהמימון2 חבר:  נכון

 

 )חילופי דברים בקהל(

 

תבדוק את זה, זו מדינה דמוקרטית,  :לי בן מנחםא

 עופר, ואני מעריך אותך2 

 

 )חילופי דברים בקהל(

 

רק הדבר הזה עופר, רק הדבר הזה,  :אלי בן מנחם

אני אומר לך את זה מכל הלב, אני  

שנה, פועלים, ועדים,  21תיק מאוד, הרבה שנים, כמעט איש ציבור ו

הכל, זה דבר שהוא דבר שבאמת צריך להסתכל על זה בעיניים פתוחות 

לתת לאיש החלש, כי אני הייתי בקואליציה ואמרתי צריך להגן על 

, כל החיים שלי עשינו את זה , פה אנשים גדלו  הקטן ומכירים אותי

בחלש, והחלשים צריך לשמור  איתי כל החיים, אף פעם לא פגעתי

 עליהם, זה לא קונץ אם אני חזק אני אתן לו בומבה בראש, אסור2
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אז בחלק הזה עופר, ביקשתי ממך,  :אלי בן מנחם

כשאתה אמרת שאתה מסיים את  

התפקיד, אמרתי לך: עופר, כחבר, אמרתי עופר לפחות את זה תתקן2 

צריך, כן צריך2 זה  הרבה יותר פופוליסטי להגיד לא צריך כספים, לא

, כי כסף יש, עובדה שמגדילים2ופופ  ליסטי

 

אגפים ואני אסיים  4 – 2אגף, בוא אני אגיד לך איזה אגפים עשית, 

 בזה, אגפים שנוספו, בוא נראה, אגף תפקידים מיוחדים,

 

 זה בקדנציה, :עופר עיני

 

 הוא לא עשה, חבר:

 

 לא, זה היה, אבל רק שיפרתם אותו2 :אלי בן מנחם

 זה היה עם, 

 

, יו"ר:  עם מה? שלמה אביטן

 

2 :אלי בן מנחם  אז בסדר תתקן אותי

 

 הוא לא קיבל, הוא לא קיבל תוספות2 ישראל אפרת:

 

 אגף לטכסים ואירועים,מה זה  :אלי בן מנחם
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זה האגף של ג'רופי, מה אתה רוצה?  :ישראל אפרת

בשנה שעברה זה היה אגף בהתהוות,  

 מה השם?

 

אפרת, לא שאלתי אותך, זה הכל  :אלי בן מנחם

, אני מדבר איתו, לא איתך,   פוליטי

 למה אתה מכניס דברים?

 

 לא, אבל אני צריך לתקן אותך2 :ישראל אפרת

 

, אגף עובדים ב :אלי בן מנחם , מה -עזוב2 אגף שלישי

 כמה אגפים ישראל?זה,  

 

 זהו, זהו, אלה השניים2 :ישראל אפרת

 

 שני אגפים, שניים2 חבר:

 

לא משנה, לא, לא, זה אגפים  :אלי בן מנחם

שהוסיפו, ואני גם מבין את זה,  

עושים את זה בכל מקום עופר, זה לא רק אתה, אתה לא גילית את 

אמריקה, אני מבין את הדברים האלה, אז אני לא בא, עזוב אותי אני 

לא נכנס לזה, יש בעיה, פותרים, אבל הנושא של המימון זה נושא 

שהם אמרו את זה בבית משפט, עושק החלשים, זה אנטי באמת עושק, 

, זה פגיעה באושיות הדמוקרטיה, צריך לאפשר למיעוטים  דמוקרטי

 להתבטא ולעשות, תבדוק את התקציבים שלהם,
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 אני אענה, :עופר עיני

 

אני יודע שאתה תענה, תגיד אני  :אלי בן מנחם

, אתה את החוכמה 31%אקצץ עוד  

 ה בפעם הקודמת,הזו כבר העלית את ז

 

 )מדברים ביחד(

 

2 :עופר עיני 2 2 

 

עופר, תתחיל לחשוב בנושא הזה,  :אלי בן מנחם

אתה יודע מה, עופר, בוא אני אגיד  

 לך,

 

 למה אתה שלילי? :עופר עיני

 

 אולי הוא יהיה חיובי? מה אתה רוצה2 חבר:

 

עופר, לך תלמד, סליחה שאני אומר  :אלי בן מנחם

מה קורה בכל  לך את זה, לך תלמד 

 העולם בנושא הזה2

 

 )חילופי דברים בין החברים, מדברים ביחד(

 

, גדעון, תרגע2 :אלי בן מנחם  גדעון
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 )חילופי דברים בין החברים, מדברים ביחד(

 

2 של הועדים2 חבר: 2 2 

 

, אני הנושא הזה זה נושא, אם זה  :אלי בן מנחם אני

, עופר, עופר, אם זה   לא היה כואב לי

ואב לי לא הייתי עושה את זה, אבל אתה יודע שבנושא הזה לא היה כ

 אני נלחם גם כשהייתי בקואליציה כי צריך להיות צדק2

 

 )חילופי דברים בין החברים, מדברים ביחד(

 

, יו"ר: , העניין ברור כן2 שלמה אביטן  העניין ברור אלי

 

 הכל ברור2 חבר:

 

 )חילופי דברים בקהל(

 

בין יש לך אשר בעיה, זה שאתה לא מ :אלי בן מנחם

 גם לך אני אסביר אחר כך2 

 

, יו"ר: , אלי, שלמה אביטן  אלי

 

 גם לך אני אסביר אחר כך2 :אלי בן מנחם

 

 )חילופי דברים בין החברים, מדברים ביחד(
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למה אתה מעליב כל הזמן? למה אתה  חבר:

למה מעליב? תן לאנשים להתבטא,  

 אתה מעליב? כל אחד אתה מעליב?

 

, רק אתה מבין2 אף חבר:  אחד לא מבין

 

 )חילופי דברים בין החברים, מדברים ביחד(

 

, רק אתה מבין? חבר:  אלי

 

, יו"ר: אלי, אתה רוצה שישיבו לך? יו"ר  שלמה אביטן

ההסתדרות צריך ללכת, אז הוא רוצה  

 להשיב לך, אז תן לי, תסיים נו2

 

, ואני מסיים, :אלי בן מנחם  אמרתי

 

, יו"ר:  סיים2ת שלמה אביטן

 

אני אומר לך את זה עוד הפעם  :אלי בן מנחם

והשתדלתי לעשות את זה ברוח טובה2  

עופר, אני יכול להיות היום פה, מחר אני לא אהיה פה, ההסתדרות 

שהם באופוזיציה, אז אתה לא צריך את  21%צריכה לתפקד2 יש גם 

, הגדולים לא צריכים, אתה תבדוק את זה מה קורה בכנסת,   המימון
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תבדוק מה קורה בכל העולם,  :אלי בן מנחם

באיגודים מקצועיים, ואתה תראה  

שבכל מקום מאפשרים במדינה דמוקרטית להתבטא ולפעול תחת בקרה 

 של ההסתדרות, שזה נעשה גם היום2

 

 )חילופי דברים בקהל(

 

, יו"ר:  תודה, תודה, עמדתך ברורה2 תודה2 שלמה אביטן

 

 )מחיאות כפיים(

 

,  י רוצה2אב יו"ר: שלמה אביטן

 

, אני חייב ללכת2 :עופר עיני  הוא ידבר אחרי

 

, יו"ר: טוב, בבקשה, אני מזמין את יו"ר  שלמה אביטן

 ההסתדרות2 

 

 )חילופי דברים בין החברים, מדברים ביחד(

 

אשר, אשר, אשר תרגע, תרגע, ואלה  :אלי בן מנחם

שצועקים שם הם אפילו לא מכירים  

 יינו שלושים שנה ביחד2אותך, הם לא יודעים שה

 

 )חילופי דברים בין החברים, מדברים ביחד(
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2 חבר: 2  הוא לא מקבל כסף 2

 

 )חילופי דברים בין החברים, מדברים ביחד(

 

, יו"ר: שריקי, שריקי, סליחה, סליחה, די2  שלמה אביטן

יו"ר ההסתדרות ברשות דיבור, אני  

 מבקש2

 

2 כולם, רק הוא  חבר: 2 2 לא צריך להתנצל 

 יודע? 

 

אדוני היו"ר, חברות וחברים, אני רק,  :עופר עיני

, אני אתייחס לסוף שלך, ואני לא   אלי

 מתייחס, אני מתייחס בכבוד,

 

 )מדברים ביחד(

 

2 תקציב הבחירות2 :אלי בן מנחם 2 2 

 

, יו"ר:  אלי2 שלמה אביטן

 

אני מתייחס בכבוד הראוי אז רק  :עופר עיני

2 קודם כל בוא שנבין,   תקשיב לי

הנושא של הורדת המס הפוליטי לא התחיל בתקופתי, המס הפוליטי 

, לך לספרים של ההסתדרות, היה גם  72בעבר לא היה  ון  61מילי

, ויש פה מספיק ותיקים שיודעים מזה2  ון  מילי
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, ולאט 72מיליון פעם, לא  61זה היה  :עופר עיני

לאט זה הלך וירד, בתהליך, זה לא  

, ו זה אפשר לבדוק בספרים של ההסתדרות, זה הומצא אצל עופר עיני

דברים רשומים, זה לא דבר חדש, כך שאני לא המצאתי אותו, זה 

 כעובדה2

 

, אז אני לא אגיב לך משפטית כי הנושא  הנושא השני, הבאת פסקי דין

נמצא נדמה לי בדיון משפטי ברשות השיפוט שעוד לא הסתיים, אז אם 

 סור להוריד2 רשות תחליט שלא, אסור להוריד, אז א

 

ואני מקווה עכשיו בוא נשים כמה דברים, דיבר על זה ישראל אפרת, 

שגם זה יסתיים, כנראה שכבר לא בתקופתי, אבל אולי כמה חודשים 

הכבדים שמוטל לפתחה של אחרי שאני אעזוב, הנושא, אחד הנושאים 

ההסתדרות, והוותיקים פה, ויש פה מספיק ותיקים שמכירים את זה, 

כשביבי נתניהו נאבק עם עמיר פרץ בא משרד האוצר והגיש  3112 -שב

 תביעה בשם שתי קרנות פנסיה,

 

 )חילופי דברים בקהל(

 

, יו"ר:  די חבר'ה, תפסיקו עם הזה2 שלמה אביטן

 

על מיליארד וחצי שקל, זה לא מספר  :עופר עיני

, ובתוך התהליך של התקופה   קטן

שקל נוספים2 זאת אומרת מיליארד  221תביעות נוספות על  1הוסיפו 

 מיליארד שקל כנגד ההסתדרות,  1יש תביעות בסדר גודל של 
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ויש כרגע זה נמצא בהליך בוררות  :עופר עיני

לקראת סיום, שבסופו של דבר אחרי  

שזה יסתיים, ואני מקווה שזה יסתיים בצורה שנוכל להתמודד איתה, 

 טחים2אז אין ספק שההסתדרות בכל קנה מידה נמצאת בחוף מב

 

 –אני רוצה להגיד משהו לסוהיל, שאני מאוד מכבד ומעריך אותו, א' 

שתבין יש פה לפחות מבחינתי אוזן פתוחה, והיתה לנו פעם אחת 

שיחה ואמרתי לך, ויכולת גם, הרי כל שנה יש תקציב, זה לא איזה סוד 

שבדצמבר עובר תקציב, וגם אם יש לך רעיונות וכוונים, ואפילו מה 

, מותר גם לחברים באופוזיציה לקבוע -י חושב שאחת ללהלין, אנ

פגישה ולשים את הדברים, יכול להיות שזה היה נופל על נפש חפצה 

ון גואל, ויכול להיות שעל חלק, ויכול להיות פה, כשמתייחסים  ובא לצי

ברצינות, ואין ספק שיכול להיות שחלק מהדברים שאמרת פה אולי היו 

 מיותרים2

 

פחות בהמשך, אל תחכה לישיבת בינ"ה, מותר לך אני מציע לך, ל

עם יו"ר ההסתדרות, ואפילו רצוי, לשים את הדברים,  -להיפגש אחת ל

לשים את המכשולים ולשים את הקשיים, ויכול להיות שחלק מהדברים 

 היו נפתרים2

 

אני רק אומר לך דבר, היתה לי פניה לא מזמן לקליטת עוד עובד באחד 

לא זוכר איפה, כי היה צריך, כי ההוא פה, לא, אז המרחבים, אפילו אני 

  תמיד זה נבדק עניינית, ואם זה בסדר זה בסדר2
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אבל אמרת עוד משהו אבל שים לב,  :עופר עיני

שזה דבר סותר את הדבר2 אמרת  

, יותר מחצי הוא שכר2 בוא, שכר זה דבר  תקציב ההסתדרות חצי ממנו

ורות לעובדים, זה דבר מצפה שאני לא אשלם משכ קשיח, אתה לא

נתון2 אנחנו לא הולכים וגדלים בצורה שהנה חסרת פרופורציה שהיה 

, זה לא, אתה יכול לראות את זה 211מיליון ופתאום נהיה  311פעם 

 -בהשוואה לתקציב קודם, זה אפילו נדמה לי אפילו השנה קטן בגלל ה

 שהזזנו לשנה וחצי2 7%

 

, יו"ר:  נכון2 שלמה אביטן

 

זאת אומרת אנחנו לא מתפרעים  :ניעופר עי

בשכר ולא זה, אבל שכר זה דבר נתון  

ואנחנו לא נפטר עובדים כדי שיהיה פחות שכר2 זה קבוע, זה דבר 

קשיח2 זה כמו שארנונה חייבים לשלם ומסים חייבים לשלם, אז שכר 

צריך לשלם2 אני רק יכול להגיד לך שאנחנו היום דוגמה ומופת 

, לא באשמתו של אף אחד, למקומות עבודה אחרי ם, שאם פעם לצערי

ואני לא מאשים אף אחד, היתה תקופה שההסתדרות לא יכלה להעביר 

כספים לקופות, לקרנות, כי פשוט לא היה, היא כל חודש נלחמה על 

 חייה לשלם משכורות, ואנחנו היום לא נמצאים שם2

 

י היתרון הכי גדול בתקציב הזה, שהוא היום, השנה עבר את החצ

מיליארד, שעל כל שקל שרשום בנייר יש כנגד זה שקל אמיתי, מה שלא 

, 211מיליון אבל היה כסף רק של  411היה בעבר, בזמנו היה תקציב של 

 לא כי מישהו רצה להתנהג ככה, כי פשוט לא היה2
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, הגוף הזה עבר משבר  :עופר עיני ואמרת נכון

כלכלי לא פשוט, עוד מתקופתו של  

, הי מיליון חברים, חוק הבריאות, כולם מכירים, והיה  3ינו חיים רמון

איזה זעזוע2 אבל היום הצלחנו, איך אומרים, עמיר פרץ התחיל בזה, 

אני המשכתי בזה, והנה אנחנו נמצאים היום שברוך השם, איך אומרים 

 יש כסף, עובדים2

 

יש רק דבר אחד שמעיב על כל השמחה הזו, אני אומר לך את זה 

ני לא יודע מה, אתה יודע לא יודע מה זה יסתיים, בכנות, כי א

שתסתיים התביעה של קרנות הפנסיה אני מניח שזה נטל כבד שיושב 

יהיו יותר לך, שאתה לא יודע מה יהיה, ירד, יכול מאוד להיות ש

 לארג'ים במיליון ואחד סעיפים2 

 

אני רק יכול להגיד לך שאני לפחות, ודיברת על מתחילים לעבוד 

ר, החברים האלה לא התחילו בדצמבר לעבוד, הם עובדים בספטמב

בספטמבר, הם ישבו עם כל ראש אגף, הם ישבו עם זה, ויכולת, ואני 

אומר לך את זה לפעם הבאה, זה אף פעם לא מאוחר, יש דברים, שים 

 אותם, תגיד אותם2

 

22 סוהיל דיאב: 2 

 

,  :עופר עיני לא יודע2 ערב אני לא יודע, לא בפני

 ?התקציב 

 

 אני מבקש לומר משהו, אפשר? :אבי יחזקאל
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אז עכשיו מה שאני מציע, תראו, זה  :עופר עיני

לגיטימי שתהיה אופוזיציה  

וקואליציה, אבל בסופו של דבר מה היתרון בהסתדרות? כולם בגדול 

חושבים אותו דבר ברמה של לטפל בעובדים וכולם רוצים שיהיה פחות 

זכויות לעובדים, זה לא משנה מאיזה  עוני וכולם רוצים שיהיה יותר

דבר שאולי אני לא רואה אותו כי אתה ואם אתה רואה  מפלגה אתה2

נמצא יותר במגזר במקרה שלך או ההוא נמצא שם אז תאיר את 

 העיניים2

 

, אני רוצה לחזור שוב פעם למס הפוליטי, תראו, המס  ו, לגבי עכשי

ולים, באמת, אני הפוליטי לאורך השנים הוא היה מספרים מאוד גד

ון  61אומר לכם ממה שאני יודע, היה בתקופתו  שקל, מספר, היום מילי

של התקציב אם  71%אני מסתכל ביחס אליו זה מעט, מעל כמעט, מעל 

זה היה מספר כזה היום, הלך וירד עם השנים2 דרך אגב זה חיים רמון, 

 עמיר פרץ, פעלו לפי האיזונים2 

 

אלי, בקדנציה הקודמת שהיית בקואליציה ודרך אגב גם אני אזכיר לך 

 71%אם אתה זוכר, ובסוף היתה פשרה של  31% -ב אני רציתי להוריד

ולא עשינו2 אז זה היה עוד בתקופתך,  31ואמרנו שנה אחרי זה נעשה 

זה לא בגלל שהיה אחרי בחירות, הרי אתה היית בישיבות וידעת 

ת, אתה התנגדת, זה בלי קשר לבחירות, לא היה אז בחירו 31%שרציתי 

, ובסוף הגענו לאיזה הצעת פשרה2 זה לא איזה דבר שנולד אחרי2  נכון

 

, לא פגעת, זה לא רועי העלה, אני מדבר בשם מישהו דרך  אגב זה נכון

 מהליכוד, יש יו"ר סיעת הליכוד אחד אז נקרא לו בשם, אז בוא, 
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ואמרו  Xהיה כאלה דרך אגב שאמרו  :עופר עיני

 Y  ואמרוZ , והיה דיון והפשרה היתה

מיליון שקל מתקציב  0 -מיליון שקל, ש 0 -2 אני עדיין חושב ש31%

 מיליון באחוזים, 0ההסתדרות, שזה, כמה זה? 

 

 )חילופי דברים בקהל(

 

 76%2לא  726לא,  :עופר עיני

 

, יו"ר:  7262 שלמה אביטן

 

מהתקציב של  3%זה כמעט  :עופר עיני

 ,ההסתדרות שהולך למס פוליטי 

 

22 חבר: 2  זה לא מס פוליטי אבל 

 

 תקציב סיעות, מה זה משנה? :עופר עיני

 

2 :אלי בן מנחם 2 2  תבדוק מה המינימום שכל סיעה 

 

ו, אני אבדוק2 עכשיו אני אגיד  :עופר עיני עכשי

 יותר מזה,  

 

 )חילופי דברים בקהל(
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אני אגיד יותר מזה, אני אגיד יותר  :עופר עיני

עיון עלה בתוך מזה, דרך אגב גם הר 

, לא צריך שיהיה מס פוליטי, הדיונים אני חייב להגיד, להגיד : אוקי

שנים אתה לא נותן  1צריך שיהיה תקציב בחירות, יכול להיות, ואז על 

, זה מה שאני הבנתי מה שאתה אמרת, ון  שקל, זה רעי

 

לא, בדיוק ההיפך, אתה עכשיו חזרת  :אלי בן מנחם

, לא מהרגע ה   שני,מהרגע הראשון

 

בגלל זה תיקנתי אותך וצעקתי לך  :עופר עיני

 מהצד2 

 

לא, אמרתי לך תוסיף גם לפעילות  :אלי בן מנחם

 שוטפת2 

 

 )חילופי דברים בקהל(

 

אז אני אומר לך שעלה רעיון בתוך  :עופר עיני

הדיונים, אלי, עלה רעיון בתוך  

, בין בחירות לבחי רות לא הדיונים, שאני לא הסכמתי לו, שאמרו: אוקי

תקציב סיעות, אבל לפני בחירות יש תקציב לפי האחוז של הסיעה ואם 

 מקבל יותר, אני חשבתי שזה לא נכון, שזה קיצוני, 

 

22 חבר: 2 

 



 
 
 

  7127323172                                                 ישיבת מליאת בינ"ה                     
 
 

51 

אז חשבת, במקרה הזה הייתי איתך  :עופר עיני

2 ובסוף זה נסגר מה שזה   עין בעין

נסגר2 יכול להיות שזה חסר, יכול להיות שזה לא חסר, יש כאלה 

 שחושבים שזה חסר, יש כאלה שחושבים לא חסר2

 

 )חילופי דברים בקהל(

 

, יו"ר:  סליחה, סליחה2 שלמה אביטן

 

עכשיו, מה שאני רוצה להגיד בכמה  :עופר עיני

מילים על התקציב בכלל, רבותי,  

תראו, בתקציב הזה בתוך הדיונים אנחנו, ואני לפחות ברמה האישית 

שלם שמוביל אותו אגף המרחבים עם באנו בנפש חפצה, יש פה תהליך 

המינהל בהסתדרות של שיפור המבנים, שבסופו של דבר החבר בא 

, גם ראוי לקבל אותו במקום מכובד, עושים עבודה נהדרת,  אליך לבניין

עושים גישה לנכים, מטפלים בכל הבטיחות שלא היתה, מטפלים ממש 

ד הקפדה א' ועד ת' ומגיע יישר כוח באמת לאבי יחזקאל שמקפי-מ

 הערבי,יתרה, סניף סניף, דרך אגב כולל במגזר 

 

המבנה הראשון שקיבל מבנה מושכר  :אבי יחזקאל

 חדש אתה יודע של מי? 

 

 במגזר הערבי2 :עופר עיני

 

 של ג'מיל אבו ראס2 המבנה שעברת2 :אבי יחזקאל
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2 מהג'יפה2 :ג'מיל אבו ראס 2 2 

 

 )חילופי דברים בקהל(

 

י אותך מהג'יפה למבנה אני העברת :אבי יחזקאל

 מודרני, אתה היית הראשון2 

 

אז אני אומר לך שמבחינתנו אין  :עופר עיני

הבדל בין מרחב למרחב, בין אם הוא  

מרחב יהודי או ערבי, אנחנו נשפר את כל המבנים ללא יוצא מהכלל, 

יש תקציב מובנה לדבר הזה ולא נדלג על אף מרחב, וזה לא משנה אם 

2 זה במגזר היהודי  או במגזר הערבי

 

 לא, זה מקומם, זה מקומם2 :חברה

 

 )חילופי דברים בקהל(

 

מה, מקומם שאנחנו נשפץ את  :עופר עיני

 המרחבים הערבים? 

 

לא, לא, שאנחנו כאילו עושים לכם  :חברה

 טובה2 

 

 לא עושים טובה, :עופר עיני

 

, יו"ר:  סליחה, סליחה, שלמה אביטן
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למה את אומרת? לא עושים טובה,  :אבי יחזקאל

 את רוצה פוליטי או עובדות? 

 

, יו"ר:  אבי, אבי, שלמה אביטן

 

אף אחד לא עושה טובה לאף אחד,  :עופר עיני

אני אומר שאני לא עושה אבחנה בין  

מרחבים  39מרחב למרחב, זה לא ההוא כן וההוא לא2 אני אומר אם יש 

ייני המרחב מרחבים יטופלו, ואומר לי אבי פה שבשיקול הענ 39 -כל ה

בדחיפות לטיפול אז הוא בחר אותו של ג'מיל אבו ראס היה זקוק 

ראשון, מה זה קשור בכלל לאקט פוליטי? זה מבנה של ההסתדרות וזה 

 לא משנה מי יושב שם2

 

22 חבר: 2  אולי 

 

עכשיו דבר נוסף תראו, הכל בסופו  :עופר עיני

של דבר, כשהיה דברים שהיו  

הוצאנו חוברות על הפנסיה, על זה, אני רלוונטיים, למשל בזמנו כש

באופן אישי דאגתי שזה יהיה גם בשפה הרוסית וגם בשפה הערבית, 

ואפילו נדמה לי בשפה האמהרית, השתדלנו להגיע לכל מקום2 עכשיו 

 הכל זה פונקציה בסופו של דבר גם של עלויות2

 

הקמפיין האחרון שיוצא הוא ברובו המכריע יהיה קמפיין בטלויזיה, 

, זה פשוט מטורף, זה בא מהמקום  אתה לא יכול להכפיל קמפיין

 הענייני2 
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בהנחה שרוב, אם לא כולם של ציבור  :עופר עיני

, יודעים   העובדים, הן במגזר והן

, ואני הייתי קצת  ומבינים, יבינו את מה שאומרים להם2 ומהניסיון שלי

ה, זה לא במגזר הערבי, הציבור יודע לדבר עברית2 להכפיל במקרה הז

כמו שזה בחוברת או שבזה, בזה יותר פשוט, יותר קל2 קמפיין 

בטלויזיה אתה לא מכפיל אותו אחד בשפה עברית ואחד בשפה ערבית 

ואחד בשפה רוסית, זה בלתי אפשרי פשוט2 דרך אגב אז אם היית 

 כאופוזיציה תוקף אותי איך אני עושה דבר כזה2

 

י לא חשוד שאני נגד המגזר אני רק יכול להבטיח לך דבר אחד, ואנ

הערבי, עשיתי כמה דברים, השבתתי משק שלם בשביל אי תשלום, אז 

אני תאמין לי לא חשוד, אני לא שם, אנחנו פועלים באמת ברמה 

 העניינית2 

 

אבל גם אם יש דבר שמציק בתנועה, הנה אני אומר לך את זה, מחר 

בן אדם רציני יהיה מישהו אחר, זה לא משנה, אל תחכה, תבוא, אתה 

בעיני לפחות, אתה בן אדם ענייני, תבוא תשים את הדברים, ואם אתה 

בסופו של  צודק, צודק2 אתה לא צודק, מדברים, זה ככה אני חושב2

 שכשהוא רצה להיפגש נפגשנו, מה לעשות?דבר האמן לי 

 

הדבר בשורה התחתונה, התקציב הזה השתדלנו להיות מאוד רחבים עד 

דרישות של השטח, ודווקא הגדלנו לא מעט באגף כמה שניתן מול ה

המרחבים כדי לתת מענה במגע הישיר, אגף המרחבים הוא המגע הישיר 

עם השטח, נתנו שם סדרי עדיפויות, כמעט כל האגפים, עם יותר 

 גדולים, קיבלו מענה לדרישות שלהם, 
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ואני חושב שבסופו של דבר תקציב  :עופר עיני

שקל,  שעובר את החצי מיליארד 

שמכוסה, כולל כל שאר הדברים שאנחנו צריכים לעמוד בהם, חובות 

עבר, אין מה לעשות אף אחד לא מוותר לנו, אנחנו צריכים לשלם 

אותם, אז אני בסופו של דבר חושב שבסופו של דבר התקציב הוא 

תקציב ראוי, תקציב מאוזן, שנותן מענה עד כמה שניתן כמעט לכל 

 צורכי ההסתדרות2

 

אגב אני שמח שהנושא של גביית או ההכנסות של ההסתדרות דרך 

הולך וגדל, ולא ממכירת נכסים שהם דברים חד פעמיים אלא 

 מהצטרפות2

 

, היום בבוקר,  זו פעם שניה שלי באולם היום, נחתם הסכם של פלאפון

 הסכם מצוין, שמכניס,

 

 )מחיאות כפיים(

 

 עובדים למעגל, 2,111שמכניס  :עופר עיני

 

22 חבר: 2 

 

וכל פעם וכל הזמן נחתם לא מזמן  :עופר עיני

הסכם בקופת חולים מאוחדת עוד  

עובדים  1,111עובדים, עוד מעט יחתם הסכם בסלקום עוד  4,111

למערכת, יש דינמיקה שיוצרת בנפיט שההסתדרות הולכת וממריאה 

 בסימן כזה, ואני מקווה שזה ישמר והדינמיקה הזו תשמר, 
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יהיה יותר כסף האמן לי אנחנו וככל ש :עופר עיני

בכללי החוק צריכים להחזיר את  

הכסף לחברים ואני יכול להגיד לך שאחד הדברים שתקצבתי השנה, 

תקצבתי השנה, וזה דווקא לאוכלוסיה שאתה מדבר עליה, זה 

ההסתדרות הולכת להקים מועדון צרכנות לכל חבריה, לכל משלמי מס 

ה לנושא של המזון שהוא יקר, לכל איש, כדי לתת מענ 011,111ארגון, 

  2, נכנסים לעבודה רצינית בעניין הזהמיני נושאים כאלה ואחרים

 

ובינינו, העובדים היותר חזקים יש להם מועדונים כאלה, יש להם פה, 

איש שאין להם  411,111האוכלוסיה החלשה אין לה את זה, יש מעל 

ך אומרים לפחות שום קשר למועדון כזה או אחר, אמרתי אני חייב אי

לפני שאני עוזב, שמתי את זה על השולחן, התנענו את התהליך, ואני 

יכול להיות שיהיה כבר מועדון שעומד, שנותן  3174מניח שבמהלך 

מענה, אבל אי אפשר הכל בבת אחת, ואי אפשר לשנות איך אומרים, 

לא משנים ביום אחד הכל, והלוואי והממשלה, מישהו פה המשיל 

, הלוואי והממשלה היתה מגדילה את התקציב כל  לממשלה כל הזמן

 שנה באחוזים שאנחנו מגדילים2 תודה רבה לכם2

 

, יו"ר:  תודה, תודה ליו"ר ההסתדרות2 שלמה אביטן

 

 )מחיאות כפיים(

 

, יו"ר: בבקשה, בלי להזמין אותך אתה  שלמה אביטן

 2עולה? )צוחק( 
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ר לא נורא, אני גם לא יודע איך לדב :אבי יחזקאל

 תודה שלמה2 פה2 

 

 אני מבקש תשארו להצבעה2 :עופר עיני

 

, יו"ר:  בבקשה אבי2 שלמה אביטן

 

צהריים טובים, אדוני היו"ר, ברכות  :אבי יחזקאל

ותודות לכל אנשי הכספים, אני לא  

נוהג לדבר בבינ"ה, למען האמת זו פעם ראשונה אחרי שש שנות עבודה 

 פה,

 

22 חבר: 2 יש כאלה ש2 2 2 

 

אני לא בטוח, אבל זה בסדר גמור2 יש  :זקאלאבי יח

דבר אחד שאני רוצה לציין כי עם  

אי אפשר להתמודד2 אני זוכר העובדות ועם המספרים חברים יקרים 

שסוהיל ישב איתי לפני שהלך לעופר עיני ובאמת, והאווירה היא 

אווירה חיובית, והוא אחר כך הלך לעופר, וראיתי אותך במעלית שאתה 

 פר ודיברת על ההתרשמות שלך מעופר2יורד מעו

 

שכשאני התחלתי לפני שנים, באתי לכנסת ואז  –אני חייב לומר הערה 

הגשתי הצעת חוק שהשפה הערבית, אתה יכול לבדוק את זה בכנסת, 

לא קיבלו את זה אז, השפה הערבית תהיה שפת חובה ללימוד בבתי 

2  בנוסף לעברית כי אנחנו חיים במזרחהספר התיכוניים   תיכון
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אחר כך המשכתי גם עם אבי  :אבי יחזקאל

, וההנחיה שאני קיבלתי   ניסנקורן

2 ורחמנא  אדוני היו"ר, זה בענייני עבודה תהיה עיוור צבעים פוליטי

לצלן בהכרזה, בהשבעה של חברי וידידי ג'מיל אבו ראס, אחרי שפיצלו 

 את המרחבים, אתה זוכר שלמה, באתי אני וראיתי מפגע בטיחותי

, הראשון, אבל במבנה , בהנחיית עופר עיני , ולא יפה ולא נאה, הראשון

, מתוך שיתוף פעולה ואהבה  הראשון שהעברנו, לא מתוך פטרונאז'

וחברות, היה שם חברי ועו"ד דב חנין, והיה בראכה, ואני באתי אבי 

, והראשון שקיבל מבנה מכל המרחבים  יחזקאל, בהנחיית עופר עיני

 ס2היה ג'מיל אבו רא

 

 )חילופי דברים בקהל(

 

רגע חברים, תתן לי לסיים, אני מכבד  :אבי יחזקאל

אותך, אני מכבד אותך, תן לי לסיים2  

והנה אני גם מסתכל עליכם פה, אני עובד, מה לעשות הכנסתי שיטות 

לדצמבר יש בכל  7 -עבודה, ופה אתם רואים את דף היתרות שנכון ל

יא לכם את היתרה שיש במרחב מרחב יהודי כערבי כאחד, ואני מקר

 12,111אשדוד, מרחב גדול לכל הדעות, יש לו שם יתרת כספים של 

שקל2 אני מקפיד הקפדה יתרה עם אגף הכספים, ולחברי ג'מיל אבו 

 ,שקל2 מישהו מנע מחברי ג'מיל 711,111 -ראס יש יתרת כספים של כ

 

2 :סג'מיל אבו רא 2 2 

 

א, יש לי, רגע, סליחה, סליחה, בו :אבי יחזקאל

 מאמא שלי זה בא, 
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, יו"ר:  מה זה חשוב מאיפה זה בא? שלמה אביטן

 

 מאיפה זה בא? :אבי יחזקאל

 

 )חילופי דברים בקהל(

 

חברים, ואני כשאני בא, וכשאני בא  :אבי יחזקאל

 ואני אומר את הדברים,  

 

 )חילופי דברים בקהל(

 

ון2 :דסנחום א  שלא יפריעו, שלא יפתחו די

 

חברים, אז אני מחר, בזה אני אסיים  :אבי יחזקאל

  2 ן לי עניין כי אני לא נוהג להרחיב, אי

זה בא ממבוכה, דיברתי על השפה הערבית, אני במבוכה, אני אגיד לכם 

לפני כחודש היתה אלי פניה לאשר מרכזיה, נכון ג'מיל? מרכזיה למרחב 

, ואני נבוך, ואני נבוך אתם יוד עים שלך, מרכזיה טלפונית, ואישרתי

למה? עוד לא דיברתי על זה אפילו עם עופר עיני ועם חברי, כשאתה 

 מתקשר למרחב אתם יודעים השפה הראשונה שנשמעת,

 

2 עופר עיני, חבר: 2 2 

 

 

, אין השפה הערבית,  :אבי יחזקאל  לא, לא, זה עניין
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אבל אני בא  לי שום בעיה עם זה, 

ישהו מפריע ואני אומר רבותי כשאתם מדברים על עבודה עצמאית מ

 לכם לעבוד? 

 

עכשיו לגבי מספר התקנים, תראו אני מקריא לכם מכתב, מחר יש 

בירור עם המנכ"ל שלי, עם ג'מיל ועובדי המרחב, יש שם, יסלח לי 

אלוהים, לא רק בגלל ג'מיל, ההיפך, יש שם מבוכה ומבולקה, והאחד 

תה , ואחד אומר לו אon recordשם מקלל את השני, ויש לי פה מכתב 

 חיה, ואחד אומר לו אתה כלב,

 

22 חבר: 2 

 

סליחה, ואני מקצועית לא מכניס  :אבי יחזקאל

תקנים נוספים למקום שיש בו ברדק2  

 יגמר הברדק, יכנסו2 כשאני יודע מי עושה מה עושה, יהיה2

 

אנחנו רבותי גייסנו נכון להיום חוץ מההתאגדויות  –והערה אחרונה 

חברים נכון להיום, משלמי מס  30,111של אבי ושל ההסתדרות, 

 חברים,

 

 )מחיאות כפיים(

 

אחים שלי, אתם יודעים כמה עובדי  :אבי יחזקאל

הסתדרות במגזר הערבי יש לי  

 2 61, תבדקו2 הנה התקנים, 261 61במרחבים? 
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-לא רק זה, אני התחלתי במרחב רמת :אבי יחזקאל

גן יש לי עובדת מצטיינת, עורכת דין,  

 עדתה ומוצאה2 ובנהריה, ובמגזר,שלא שאלתי את 

 

 )חילופי דברים בקהל(

 

 61אז אני שואל מאיפה, יש לי  :אבי יחזקאל

עובדים, יש לי שמות, ממרחבי  

ההסתדרות שהם מבני אחינו, אחי, מהמגזר2 אז מישהו מדבר איתי על 

 יחסים ועל יחסים? עכשיו קיבלתי בנהריה עובד, אחי, מהמגזר הערבי2

 

2 :חברה 2 2 

 

 אז מה, אני בעד2 :י יחזקאלאב

 

, יו"ר: , שלמה אביטן  סליחה, סליחה, תקשיבי

 

2 :חברה 2 2 

 

, יו"ר:  תקשיבי לנתונים2 שלמה אביטן

 

 אבל אני בעד, אבל למה, :אבי יחזקאל

 

2 :חברה 2 2 

 

, יו"ר:  תקשיבי לנתונים בבקשה2 שלמה אביטן
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 למה, אבל למה את מתלהבת, :אבי יחזקאל

 

, יו"ר:  אבי, אבי, שלמה אביטן

 

לא, אבל למה את מתלהבת על סתם?  :אבי יחזקאל

 אני להיפך2 

 

 )חילופי דברים בקהל(

 

, יו"ר: , דבר לחברי בינ"ה2 שלמה אביטן  אבי

 

 ההיפך, אני אומר לך הפוך2 למה  :אבי יחזקאל

עובדים וזה ילך  61להתלהב על סתם?  

, אדוני היו"ר,  ויעלה2 לכן אני בא ואני אומר רבותי

 

 לופי דברים בקהל()חי

 

 עם העובדות, :אבי יחזקאל

 

, יו"ר:  אי אפשר להתווכח, שלמה אביטן

 

 אי אפשר להתווכח, :אבי יחזקאל

 

 תודה רבה2 :חברה
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גם לך2 עם העובדות אי אפשר  :אבי יחזקאל

להתווכח, ומה שקורה פה חברי  

וידידי, אומרים שאופוזיציה זה עניין של פוזיציה, אני מניח שאם 

הקואליציה בנויה אחרת היו מדברים, כי המקום הזה, הבית הזה  היתה

, לחברי בינ"ה ולכולם2 תודה  ביחד ראוי רק לתשבחות, לעופר, לאבי

 רבה לכם2

 

, יו"ר:  תודה רבה2 תודה רבה2 שלמה אביטן

 

 )מחיאות כפיים(

 

 )חילופי דברים בקהל(

 

 הצבעה, הצבעה2 :חברים

 

, יו"ר: דיון פתוח, זה דיון על איציק, זה לא  שלמה אביטן

 התקציב, תודה וסליחה2 

 

אני מעמיד להצבעה את אישור התקציב, מי בעד? מי נגד? מי נמנע? 

 הסתדרות לשנת,הברוב גדול אושר תקציב 

 

 רגע, רגע, חבר:

 

, יו"ר:  31742רק רגע, רק רגע2 לשנת  שלמה אביטן

 

 אני רוצה להצביע על מסגרת התקציב,
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 )חילופי דברים בקהל(

 

, יו"ר:  3174סליחה, מסגרת התקציב לשנת  שלמה אביטן

המונחת בתוך החוברת בכותרת:  

" כפי שהוקראה ע"י מנהל 3174"הצעת החלטה בדבר מסגרות תקציב 

 נגד2 מי נמנע? כמעט פה אחד2  7אגף הכספים, מי בעד? מי נגד? 

 

 תודה רבה, הישיבה נעולה2

 

 

 -הישיבה נעולה-
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 בת מליאת בינ"ההחלטות שנתקבלו בישי

 3172בדצמבר  71בישיבתה בתאריך 
 

 שונות 72

 לסדר היום( 3)סעיף  

 

 השתתף בשמו ובשם חברי בינ"ה  , מה שלמה אביטן,יו"ר בינ"ה 

תנחומים  מות אחותו2על בצערו של החבר מיכאל כוכבי 

 למשפחה, שלא ידעו עוד צער2

 

י קבלו יו"ר בינ"ה בירך בשמו ובשם חברי בינ"ה את החבר פינ 

 על הולדת נכדו, איחולי מזל טוב2

 

 נוכחות חברי בינ"ה בישיבות בינ"ה ובישיבות ועדות בינ"ה   

ן כי בסוף השנה יוגשו לראשי הסיעות דוחות יו"ר בינ"ה                  ציי

מרוכזים בדבר נוכחות חברי בינ"ה בישיבות בינ"ה ובישיבות 

ים שלא נכחו ועדות בינ"ה, ובנוסף ישלחו מכתבים לחבר

 בישיבות שאליהן זומנו2

 

 ם בתקנון בינ"היבנוסף, היפנה היו"ר לסעיפים הרלוונטי 

 2נעדרים מהישיבותהלחברי בינ"ה המתייחסים 
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 3174אישור תקציב ההסתדרות לשנת 2         3

 בסדר היום( 7)סעיף  

 

בפני חברי מנכ"ל אגף משק וכספים הציג מר ישראל אפרת,  

 יב2עיקרי התקצ אתהמליאה 

 

התקציב בא לידי ביטוי בכמה מר אפרת הדגיש בדבריו כי  

 111 -)למעלה מהגדלת מחזור הפעילות, : נושאים עיקריים

ו, (מיליון שקל מצד שני שמרנות קיצונית בכל מצד אחד, 

 2תחום ההוצאות

 

, יו"ר ההסתדרות התייחס בדבריו לתקציב   מר עופר עיני

תר, כי מדובר בתקציב ראוי, ההסתדרות באומרו, בין הי

תקציב מאוזן, שנותן מענה עד כמה שניתן כמעט לכל צורכי 

 ההסתדרות2

 

ן כי לשמחתו הכנסות ההסתדרות גדלות כתוצאה   מר עיני ציי

 מהצטרפות חברים חדשים2

 

מר עיני הודיע כי בכוונת ההסתדרות להקים מועדון צרכנות  

 לחבריה2

 

 31742ות לשנת ברוב גדול אושר תקציב ההסתדר 


