
 סתדרות העובדים הכללית החדשהה

 

 בית נבחרי ההסתדרות

 

 וועדת כספים ותקציב של בינ"הישיבת 

 

 

 

ו  ל ו  ק   ו  ט    פ  ר  

 

וועדת כספים ותקציב של בינ"ה  ישיבת 

 

 11ישיבה מספר 

 

 אביב, בית הוועד הפועל-תל

 

' , ניש וםי  3112 בדצמבר 9 – דע"תש טבתבו

 

 

 

ותכתוב/תמלול:  הקלטה 

י    בע"מ שרותי הקלטה  -אבנ

 

      : '  12 - 6137711טל

 12 - 6111032    פקס: 

  :  1166 - 633626פלאפון



 

 

 9.13.3112 ועדת כספים ותקציב של בינ"ה                                              

 

 

 

 

2 

 נוכחים:

ו"ר מורג, י  ולדי 

ה , מזכיר בינ"  נחום אסד

 ישראל אפרת

 מאיר אלפרסי

יעקב זאדה  מזל 

, חבר  בני עיני

 עלי ביראני, חבר

, חבר  ראובן פרי

 , חבריוסף ישי

 אלי בן מנחם, חבר

, חברהנרי אלק  סלסי

"ד   י כהן, חברערועו

 כוכבה קניסטר, חברה

הררי, חבר  יגאל 

ורא ברעם, חבר  גי

 ג'מיל אבו ראס, חבר

, חבר  לאון בנלולו

 אנגלר יחזקאל, חבר

 תפירו יהודה, חבר

יואל, חבר  יצחק 

ני, חבר  כהן רו

 
 



 

 

 9.13.3112 ועדת כספים ותקציב של בינ"ה                                              

 

 

 

 

3 

 :על סדר היום

 3116אישור תקציב ההסתדרות לשנת  .1

נות. .3  שו

 

 3116שנת אישור תקציב ההסתדרות ל

סעיף   סדר היום(ב 1)

 

ו"ר: מורג, י חברים, בוקר טוב, צהרים טובים. אני  ולדי 

ועדת התקציב   פותח את הישיבה של 

ון באישור הצעת  ום שלה די נ"ה, כאשר על סדר הי והכספים של בי

ידי החברים מאגף הכספים. יושבים פה 3116התקציב לשנת  וגש על  , שי

אלפרסי, מנהל הכספים ומזל זאדה  ישראל אפרת, מנכ"ל האגף, מאיר

ם.   מנהלת מחלקת התקציבי

 

ה יש סעיף נוסף שנקרא,  הז זה ואחרי שנסיים את הסעיף  היום  על סדר 

נדון  י שלא  יצא מכאן לפנ אני מבקש שאף אחד לא י כתוב שונות, 

ן אתכם  י מתכבד להזמי אנ  . יוסבר מאוחר יותר ה  בסעיף השונות. ז

הנושא.   להציג את 

 

, אני לא אעבור  ת:ישראל אפר י רק מבקש, תראו אנ

י אתן   אנ על כל הסעיפים אחד אחד. 

אני ארד קצת לפרטים. אני אתן כמובן  איזה סקירה כללית ואחר כך 

הדגשים עצמם שיש בתקציב. אתם תעברו על הסעיפים,  את מרבית 

 תרשמו את השאלות שיש לכם לשאול. 
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הצוות של מאיר  ישראל אפרת: ו כמובן את  יש לנ

ומזל, אפשר לענות על כל שאלה  

ו את  הצגנ קל לי כי לפני שבועיים פה  . עכשיו יחסית  זהו . ו שתבקשו

נים  נתו נים בעצם מבוססים על המאזן שהיה פלוס  ודי הרבה נתו המאזן 

הכלכלי  3112נוספים של  של שבעצם הצביעו על שיפור במצבה 

אני לא ארחיב כמובן על מה שכבר דיברתי לפני  ים ההסתדרות. ו שבועי

 על המאזן. 

 

זה כמובן בתקציב אתם  קריים  העי הדגשים  קודם כל באופן כללי קצת, 

העיקרית  ור הפעילות, כאשר המטרה  יכולים כבר לראות שיש את מחז

אגף  , כמו  של כל האגפים או רובם שתראו שמתווסף להם כסף

ם. זו בעצם  קרית צירוף חברי העי המרחבים ואגפים שונים. המטרה 

אשית שעומדת על לפחות ממחצית התוספות שישנן הכותרת הר

יש עוד מטרה שאני תכף  העיקרית.  הכל. וזה המטרה  בתקציב בסך 

וכל מה שקשור  ושיפוצים והשבחות  אכנס אליה, שהיא בעצם השקעות 

ים והן בהסתדרות עצמה לרבות המרחבים  הן בגופים ההסתדרותי לזה 

 שלה.

 

יבויות השוטפו ה דגש נוסף זה הפחתה בהתחי , גם את ז ת והחוב הצבור

מוצג כדגש ואנחנו משלמים לא מעט כסף לשיפור  תוכלו לראות, שזה 

ירעון הצבור של הארגון, שאנחנו באמת הולכים  הג או הפחתת 

ן העצמי של ההסתדרות עצמה.  זון גם של ההו  ומתקרבים לאט לאט לאי

 

ונה והשפעתם  וארנ קרויות במשק בתחומי מים, חשמל  נושא של ההתיי

יכולנו להתעלם. ע  ל התקציב. לא 
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ו גם ב ישראל אפרת: ים  basically -לקחנ נוי את השי

, לפי תחזיות שיש במשק,   ים, כן הצפוי

זאת  ות מחירים. השתנו את זה על התקציבים לרוחב.  י עלי מינ על כל 

ים שקשורים בדברים האלה.  נוי היחידות שיש להן כמובן שי אומרת כל 

ות, מ ודים נושא של השקעות בתשתי ג אי בנים, מחשוב וקשר עם 

מקצועיים, זה גם כן מטרה שתראו אותה בהמשך, היא מטרה מאוד 

הנושא הזה.  וכל   חשובה 

 

מילה פה על  ה, עוד איזה  אני פה מתמקד בכוונ נושא של תביעה, 

זה כיום נמצא  הפנסיה, בוררות.  קרנות  השורה התחתונה. תביעת 

גדו ו תביעה  נגדנ ודע, יש  ה בבוררות. מי שי הפנסי קרנות  לה מאוד של 

מיליארד וחצי  ות וכל מה ש₪ שהיא מעל   ,-עם כל ההצטברוי

 

קות? יחזקאל אנגלר: הותי ות  הפנסי  של 

 

.  ישראל אפרת: ו ה כרגע עומד מעל ראשנ וז  . , כן כן

מה לעשות? זה נמצא כרגע בשלב  

, לכן אנחנו ממשיכים באמת להתייחס לתקציב גם  ולכן בוררות 

היתה הרחבה גדולה של בשמרנות מאוד רבה . כי תראו שבסך הכל לא 

נות  או בשתי שורות הראשו התקציב, אם תסתכלו בשורה הראשונה 

הנושא של ההיבט  גדולות. חלק מהנושא זה גם  תראו שאין הרחבות 

ו"ר ההסתדרות אנחנו שומרים על  ית י וגם בהנחי השמרני של התקציב 

, כי אנחנו לא מסגרות מאוד מאוד ברורות ומסודרות מבלי לחרוג

הבוררות. ום בפסק  ה בסופו של י ודעים מה יהי ודעים. אף אחד  י לא י

ודע.   לא י
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וצריך לשמור על כל רזרבה שיש לנו  ישראל אפרת:

אל   , צריך לשמור עליה כרגע  ן בארגו

נו גם את  ובאמת ככה בהיבטים האלה בני חובה  ה  ודאות. ז מול החוסר 

 כל הקונסטרוקציה של התקציב. 

 

אגף נושא  של מרחבים. מרחבים אפשר לראות אם תיכנסו לדף של 

הכל אבל  ה מרכז את  יש, פה ז המרחבים, תסתכלו שם, תראו שבאמת 

יש נושא של שיפורים, שיפוצים   . . . וחובות  ות  יש התאמה של שכירוי

נושא של  יש נושא של בטיחות במבנים במרחבים,  ת.  כחלק מתכני

נושא של מדרגות חירום בכל יש באמת האצת  כיבוי אש,  המרחבים. 

 ההשבחה והשיפוצים והשיפורים במרחבי ההסתדרות. 

 

ויש כמובן את העמקת הפעילות השוטפת בקרב מקומות עבודה, 

ועדי  אגף המרחבים עם  ה כבר כמה שנים,  שהמרחבים עושים את ז

ן שעוד דיברתי בהתחלה בהתחלה על  עובדים וזה חלק מהסעיף הראשו

.  של העצמת התקציבהנושא   למול תוספות חברים בארגון

 

ו  אנחנ יד לכולכם,  ך להג י לא צרי אנ ודים מקצועיים,  נושא של איג

י  ופי ההי ופי התקשורת, ג מול כל ג ודעים את כל הפעילות שיש להם  י

הדרכות וקורסים לועדי  נושא של  וכולי, המשך הפעילות, יש  וכולי  טק 

ה זה  ים ומנהל את ז מי שמקי , עובדים, שזה נמצא בעצם  בית ברל בכלל

נוספים  ני מקומות  מי נלאומי מקיים בשבילם, לרבות כל  הבי זה המכון 

יודעים  ופעילות מורחבת בתחום ההסכמים, כולכם  ה.  שעושים את ז

זה, מכירים את זה.   את 
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ה תקציב ב ישראל אפרת:  3112 -נושא של מיתוג, הי

ווק, כנסים   נושא של מיתוג עבור שי

ג ההסתדרות,  , מיתו אז התקציב  3112 -נושא שרובו לא מומש בוכולי

מגדיל את התקציב. מזה אחד 3116 -בעצם עובר ל זה לא  . זאת אומרת 

ידי סעיף אחר שמפחית מזה. אז כל  זה מתאזן על  זה גדל, מצד שני 

נוצר עובר לשנת   . 3116ההפרש שלא 

 

ית אב לתקשורת  הנושא של תכנ נושא של תקשורת אינטרנטית, כל 

ועוד, כולל שכר לכוח אינטרנטית, כ ידאו  ו , צוות  ולל תשתיות, תוכן

ן לא נוצל ב גדול עדיי . התחילו 3112 -אדם מקצועי בתחום, גם זה חלק 

ה הגדול עובר לשנת -לעבוד על זה. החלק  , החלק  נוצל חלק קטן  ,3116 

 , ון ה בין המערכות בארג אינטגרצי ה הרבה מאוד חשיבות, כולל  ויש לז

אגפים השונים יהיו בסנכרון מלא גם עם אגף שזה דבר מאוד חשוב, שה

ועם שמירה נאותה  ים  הכספים וגם עם אגפים אחרים. כמובן במדרג

גדולה.   בכל אחד מהשני אבל בעקרון זה נותן תנופה מאוד 

 

ות, חדר  נושא של המחשוב והמשך הטיפול בהקמות מערכות של פני

ם. גם פ ודים מקצועיי ות ואיג ה אפשר מצב, מרחבים, לשכות משפטי

הגופים האלה. מצב,  לראות שרוצים בעצם לעשות שילוב של כל 

 . יראה את השני ם, שכולם אחד  ודי ג ואי  מרחבים, לשכות 

 

, זה נושא שהתחיל  ן נושא של המשך רכישות והחלפות המחשבים בארגו

י חושב שאין  וכולכם, אנ גדולה  לפני מספר שנים עם העצמה מאוד 

הפועל או  ועד מישהו שלא נמצא בועד  במרחבי ההסתדרות שלא ער 

הנושא של החלפת כל מערכות המחשוב שקשורות בהסתדרות.  לכל 
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ודע כמה  ישראל אפרת: אני לא י הדוברות,  נושא של 

ה או כמה לא מכירים   מכירים את ז

הוקצו השנה  ן  6.1את זה,  גדול שבעצם צריך ₪ מיליו ן  לטובת קמפיי

ו, ממש עכשיו בימים אלה, בתק ה להתחיל עכשי זיה, ז טלווי ה  שורת. ז

גו את ההסתדרות  יצי ן שגם  ה בעצם קמפיי . ז וכולי ו וכולי  אינטרנט, רדי

ו, כל מה שקשור ל וברדי זואלית בתקשורת וגם יהיה באינטרנט  ה -וי , ז

יות של עובדים,  בעצם מעצים את כל הנושא שנקרא התאגדו

יות של עובדים.   התארגנו

 

ודעים את הנושא של הת ם. לא הרבה לא הרבה במשק י העובדי אגוד של 

וכמה  ן מה, איך ההסתדרות פעלה ומה פעלה  ודעים למשל מול פלאפו י

ודעים אלה שיותר מעורבים בזה. פחות  ודעים את זה. י י פעלה. לא 

ה  ן הז ה לציבור. הקמפיי וזה בדיוק המטרה להביא את ז הציבור.  ודעים  י

יע  בעצם ההוצאה שלו השנה היתה מאוד מאוד קטנה, היא צפויה להג

ה , מיליון וחצי מתוך  אולי מיליון אולי  6 -לסכום של  מיליון. כאשר  1.

הוא  זיה צריך לתת מקדמות, תהליך התשלומים פה  טלווי ה  ון שז מכיו

. וחלק הארי של הכסף כמובן עובר לשנה הבאה, לשנת  מאוד מהיר

3116 . 

 

גם  אני לא צריך, אתם כבר שומעים פה  הפועל,  הועד  נושא של בניין 

הנושא של הדלתות בחדרים,  את יש השקעות, ממשיכים עם  הפטישים. 

וג, של  יתרה קטנה לנושא של מיז זושהי  . נשאר אי הבניין כניסות בכל 

קט. מערכת החשמל והחלפתה  . זה המשך פרוי ן הבניי וג של  המשך המיז

ן זה תקציב  י הבני הלובי ומעטפת  הפרויקט. שיפוץ  גם פה יש המשך 

ה  .שהיה בשנים קודמות וז אותנו  כבר שנתיים לפחות מלווה 
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ין  ישראל אפרת: ובעצם לא עשו, לא עשו דבר עדי

נדמה לי שקצת, רק    . הלובי בשיפוץ 

, שגם פה עוד לא  הבניין ולא מעבר לזה, פלוס מעטפת  ני  בתחום התכנו

 .3116עשו שום דבר. וזה עובר לשנת 

 

יקט, שיפוץ חדרי שירותים. הפרו  נושא של שיפוץ הקומות, המשך 

ן  זה דווקא הסעיף האחרו ה  ן הז יי הכי חשוב כרגע בבנ ה ובעצם הדבר  שז

הפועל. זה חלק מה וק יסודות מבנה הועד  , נובע מהיסודות של -חיז

גרם פה כנראה, ידינו  ן הזה שבונים שם על  ין. מסתבר שהבניי  הבני

 

 זעזע את כולם. ג'מיל אבו ראס:

 

עוד יהיו כמובן תביעות, עד כמה  ישראל אפרת:

ה שם ש  , אל מול החברת בניי הבנתי

ין ומשקיעים הרבה  הבני סודות של  וכל מה שקשור. יש בעיות עם הי

זה עבר חוות דעת של  ן הזה. כמובן  הבניי סודות  כסף לחזק את י

ו ההמלצות  הי ין, מהנדסים כאלה, מהנדסים אחרים ואלה  מהנדסי בני

וכמובן  ובעצם זה מתחיל. כבר התחילו עם חלק מהדברים  יכנס שלהם 

 . 3116חזק גם לתחום 

 

, למזער את כל  נים. בעצם הטרה לאחד נושא של מזעור הארכיו

הפועל. זה תקציב שהוקצה לזה,  נים שישנם פה, אפילו פה בועד  הארכיו

ון שקל, שעובר כל  נדמה לי מילי ים עומדים לרשות התקציב  כבר שנתי

וגם ב נוצל  זה לא  זה עו 3112 -פעם משנה לשנה.   -בר לזה לא נוצל. 

3116 . 
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ירת  ישראל אפרת: הני זה המטרה היא לקחת את כל 

 ולמזער אותה למערכות ממוחשבות. 

 

ה העובד והלומד, גם פה ממשיכים עם  הגופים -הנוער  זה אחד  , אגב 

יות והוספה של חברים  שקיבל תוספת לתקציבים שקשורים בהתארגנו

יותר מדי יד לכם  ך להג ה אני לא צרי  . להסתדרות. ז

 

ו ממשיכים, שנה שעברה הנוש א של נעמ"ת, גם בנעמ"ת אנחנ

ההסתדרות נתנה להם מיליון שקל מעבר לתקציבם השוטף, גם השנה 

ך בפעילויות  ן שקל נוסף, להמשי יקבלו עוד פעם מיליו הם ימשיכו ו

ה  נכנסו גם לנושא של המדי יעשו מה שלהם. הם  ולאינטרנט וככל שהם 

 טוב.

 

יד וע למפעלים ותאג ים, גם פה אתם תראו נושא של סי ים הסתדרותי

י דברים  גדולה אגב בסעיפים, אבל זה בעיקר כל מינ קפיצה  יש  שפה 

יבוצעו ב 3112 -שחלקם לא בוצעו ב ולכן זה מעלה את  3116 -ו

ותר.  ם י מילי יד כמה   התקציב. אחר כך נג

 

יש תכנית ל ן  3116 -נושא של הקמת מועדון צרכנות,  להקים מועדו

עבור חברי ההסתדרות ומשפחותיהם. שמנו תקציב  צרכנות בהסתדרות,

ן  מיליו י  ך  3116 -ל₪ של שנ ה עוד צרי לנושא של ההקמה. כמובן שז

ו  ז וכולי אבל  וכולי  קות  ללוות בהרבה מאוד מסגרות משפטיות, בדי

ו  זה שמנ ועל  ה מועדון אפקטיבי  המטרה. המטרה להקים מועדון שיהי

ון שקל לטובת הנושא. כן  מילי י  י לא השנה שנ אנ יבוצע,  יבוצע/לא 

ודע, אבל זה התכנית עבודה.   י
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הרי כל התקציב זה תכנית עבודה בסך  ישראל אפרת:

ם, ראיתם   הכל שיש הרבה חלקי

ו בשנה זו, ב בעצם לא בוצעו ומתגלגלים  3112 -שהרבה חלקים ששמנ

 . 3116 -ל

 

אני אעשה את זה,  יכנס טיפה לסעיפים. עכשיו באמת  עכשיו בואו נ

יד כמה מילים רק על אתם  אני אג , אני אקדיש, אגב  תוך כדי עיון

 הסעיפים שפה הדגשתי אותם באדום. כל השאר, 

 

ון, שיהיו  חבר: תן להם מילה טובה למזנ

 לארג'ים.  

 

הכנסות,  ישראל אפרת: גבייה, דמי חבר,  נושא של 

ו תקציב של   ו שמנ ון  113אנחנ ₪ מילי

ן  661לעומת   בשנה קודמת. ₪ מיליו

 

:ר ון  ועי כהן חידות של הארג זה ההכנסות הי

ה?    הז

 

 לא. ישראל אפרת:

 

: איפה ההכנסות האחרות? רועי כהן  אז 

 

תראה בסוף, תראה את ההפרש.  ישראל אפרת:

יש, תאמין לי שיש לך שם.   למטה. 
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: יש? רועי כהן  איפה 

 

ן שם.  ישראל אפרת: ירעו  יתרה לג

 

: ון שקל. אבל איפה ההכנ 26 רועי כהן סות? מילי

 מאיפה נובעים ההכנסות האחרות?  

 

.  ישראל אפרת:  מדמי חבר

 

: ,  רועי כהן ן  לא, אי

 

הכנסות אחרות, רק  ישראל אפרת: ון שום  ן לארג אי

 .  מדמי חבר

 

ו"ר: מורג, י  חברים,  ולדי 

 

: העובדים לא מעבירה כסף?  רועי כהן  חברת 

 

ים  ישראל אפרת: ית בפגישה לפני שבועי אם הי

, הלכת  היית רואה, למאזן  , אז 

 

:  אבל יש הסכם איתם.  רועי כהן

 

ו"ר: מורג, י ,  ולדי   רגע אחד
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וב.  ישראל אפרת:  עז

 

ו"ר: מורג, י אני מציע ששאלות והערות בסוף, לא  ולדי 

  .  עכשיו

 

: , כאילו שואלים  רועי כהן ן אתה כאילו מתגונ

איזה שאלה שאתה כאילו לא,   אותך 

 

ו ישראל אפרת:  תן סקירה.לא, אני עכשיו נ

 

: הכנסות,  רועי כהן אז שאלה אותך, דיברת על 

יד שההכנסות רק מדמי חבר, לא   תג

 קרה שום דבר.

 

. ישראל אפרת:  זה מה שאמרתי

 

: בסדר. לא קרה שום דבר. אתה  רועי כהן

 . ן  מתגונ

 

זה  ישראל אפרת:  . ונן י לא מתג אנ  . ונן י לא מתג אנ

נלוות אפשר   התקציב. המשכורות ו

ילראות  ה  3112 -. בסך הכל פשוט ב3112לעומת  3116 -רידה בשיש  הי

וכרים, התוספת אחוז שהיה צריך להוסיף לשכר  את הנושא, אם אתם ז

ם.  וזה במסגרת הסכמי וני שקלים  מילי העובדים שזה היה כמה  לכל 

הוריד.   האחוז הזה לא התווסף, אז כמובן שזה 
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גם נחשפו  ישראל אפרת: קף המשכורות  ופשוט בהי

ירד בגלל שפרשו בהסת  דרות, השכר 

ירידה בכל  יש  הכל  ולים, בסך  ז ם  סו אנשי הכני קרים,  אנשים י

ירידה מ יש   בכל הסעיף הזה.  321 -ל 323 -הפרמטרים ו

 

מ העלייה  נכסים,  ,  27 -ל 22 -לנושא של אחזקת  נתי , זה כבר ציי מיליון

אגף -זה חלק מה ות של  והשכירוי ונות  , חלק מהנושא של הארנ

הפועל בתוך המרחבים.  ה כל מה שקורה פה בועד  י ז והחלק השנ

נכסים. הכותרת של אחזקת  נכנס תחת   השיפוצים. זה הכל 

 

ן ל ם. אפשר לראות את העלייה ממיליו .  6 -כנ"ל בטיחות במבני מיליון

. זה ההפרש  וכולי וכולי  יש את כל הנושא של הבטיחות בפני אש  גם פה 

 .  הכספי

 

ים ומקצו ה נושא של מאבקים חברתי העליי ם, זה אתם רואים פה את  עיי

.1 -מיליון ל 6 -מ ין התקשורתי שחלקו הקטן  1 זה בעצם הקמפי  , ון מילי

יבוצע ב3112 -בוצע ב .  3116 -, חלקו הגדול  ולכן זה מעלה את התקציב

 זה בעצם מרבית התקציב התוספת שישנה פה.

 

י נג ן שיש פה  ן או פחות ממיליו ד פעולות באגפים, התוספת של המיליו

קר  גוד מקצועי. תוספת בעי ה זה באגף לאי של המיליון זה חלק מז

נכנס פה, שהם קיבלו  העובד והלומד גם  הנוער  לנושאים של משפטיים ו

ורזרבה שעלה  תוספת בפעולות שלהם. מועצות פועלים כלליות אחרות 

, זה השיפוצים במרחבים עצמם. 16 -ל 13 -מ נתי  , זה ציי
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וכל הפעילות השיפוצים במרח ישראל אפרת: בים 

ם, זה התוספת של   בערך למול המרחבי

 . 3116 -ל 3112 -במעבר מ₪ אלף  911

 

, פה יש  ידים הסתדרותיים, זה דיברתי ותאג וע למפעלים  נושא של הסי

מ העלייה הגדולה  ון ל 6 -את  ט  19 -מילי הפירו אגב את  יש לכם   . מיליון

נובע  ה  . ז מדי יותר  ך להסביר  י דברים גם בחוברת. אני לא צרי משנ

אומר. אחד זה כל מיני דח"ש שהיה צריך לשלם משנה  עיקריים אני 

 קודמת.

 

ה דח"ש? חבר:  מה ז

 

נכנס  ישראל אפרת: וזה  דמי חכירה, שלא שילמו 

מ  ועבר  . 3116 -ל 3112 -לתקציב פה 

יס שהתחילו בו ב ידי דיוו ם  3112 -הנושא של שיפוץ לי בהתאם לאישורי

יפול על , שבוצע חלק קטן מ3112של  קרו י ועי . אגב, זה שיפוץ 3116אוד 

ית ת"א, שקל תמורת שקל. כל שקל שההסתדרות  משולב עם עירי

נכנס פה. . גם  נותנת שקל, זה מחולק חצי בחצי ית ת"א   נותנת עירי

 

ה  2ומה שנכנס פה זה נושא גם של עוד  ן שקל של היתר בניי מיליו

ה  ה בעי איז . יש  נלאומי בבית ברל הבי ן  ה בנושא במכו שמה, בעי

ני דברים שקשורים במנהל  מי ולעשות כל  היסטורית שהיה צריך להיכנס 

יש תביעה שם נגד ההסתדרות  ישראל.  שהיא צריכה לשלם מקרקעי 

וההסתדרות  הכל הפעילויות שלהם  יה כתנאי לעשות שם את  היתר בני

. ין ה עדי אגב כמה כסף ז ודעים  יבת להוציא. ההערכה, לא י  חי
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זה  2גע אומדן של זה כר ישראל אפרת: מיליון שקל. 

הכנסנו   ה  הז . את האומדן  האומדן

ו נדע בחודשים הקרובים. אז אם  בתוך התקציב ונראה מה יהיה. אנחנ

ה  יצטרכו למצוא לז ותר  זה יהיה פחות יישאר עודף. אם זה יהיה י

קר התוספות  גם. אבל זה, אלה עי ה  אולי לפרוס את ז . אפשר  פתרון

 , -שיש פה בתוך ה

 

הכל התשלומים השוטפים של ההסתדרות עלו מאפש  -ר לראות שסך 

ון שקל ב 272 ן שקל ב 611 -ל 3112 -מילי ו אגב, הנושא 3116 -מילי  .

ה ידים של ההסתדרות,   3 -הזה, מה שאתם רואים פה השקעות בתאג

ן  מועדו זה בעצם  הזה שנמצא גם אצלכם בספר,  ון שקל, פה האדום  מילי

מול  קוםהצרכנות. זה הכסף נשים  ן הצרכנות. י קום-מועדו  -יקום. לא י

 לא קרה כלום. הכסף נמצא פה.

 

חד(  )מדברים בי

 

מתחילים  3116 -היתה החלטה שב ישראל אפרת:

להקים מועדון צרכנות לחברי  

ולכל המשפחות שלהם. חברי ההסתדרות.  ההסתדרות 

 

 כמו שיש חבר. חבר:

 

.  אלי בן מנחם: ן  אה, כמו חבר? מצוי

 

 טוב, הלאה.  ישראל אפרת:
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זה  ישראל אפרת: נותן לכם אי אני  הנושא עכשיו, 

טיפה שונה לפי אגפים. האגף   חתך 

, אפשר לראות שהסך הכל כל מה שיש פה התוספת זה  לאיגוד מקצועי

וכל הדברים  וע משפטי  , לנושאים של סי קר אמרתי ון שקל. זה בעי מילי

אגב בכל הסהאלה.  ושום תוספות. כמובן   . . . יש אין להם שום  עיפים 

וכל  הוצאות שוטפות  . הטייס האוטומטי של  גם את הטייס האוטומטי

 .  הדברים אבל לא מעבר לטייס האוטומטי

 

העלייה  ינתי את  אגף המרחבים, זה כבר צי א נושא של  הזאתי שהי

ו יות, בכל מה שקשור בזה,  ונה, בשכירו '  -נובעת א' מהעליות בארנ ב

 במרחבים.  מהשיפוצים במרחבים והתוספות לשיפוצים

 

זה בעיקרה מופנית פה  יש את התוספת.  נושא של האגף למנהל, גם פה 

ה  וכל מה שקשור. אפשר לראות שז יין, מבחינת שיפוץ מבנה  הבנ לתוך 

 מיליון שקל.  21 -ל 23 -עלה מ

 

ה  . ז מכיר יש פה שני שמות חדשים שאתם לא מכירים, אף אחד לא   , אני

אגף טכסים ואירועים.   אחד 

 

ה, סתם רג חבר: זה ראש האגף הז ע, אבל מי 

 שאלה.  

 

 דודו בצלאל.  ישראל אפרת:

 

ו"ר: מורג, י  אגף טכסים, ולדי 
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) חד  )מדברים בי

 

, זה מה שהיה בשנה שעברה  ישראל אפרת: רופי ' זה ג

ום   אגף בהתהוות. אגף בהתהוות שהי

קיבל תוספת של, הוא  אגף טכסים ואירועים.   נקרא 

 

: מופיע פה  רועי כהן  אגף בהתהוות. עדיין 

 

 איפה? ישראל אפרת:

 

: מופיע אגף בהתהוות.  רועי כהן ין   במשרות, עדי

 

 במשרות, משרות אני לא,  ישראל אפרת:

 

:  יש פה אגף בהתהוות.  רועי כהן

 

קרה, כי השמות  ישראל אפרת: יד לך מה  אג אני  כי 

מי לב, רועי צודק,   האלה, מזל, תשי

ות. צריך לתק אגף בהתהו  ן את זה. במשרות כתוב 

 

יעקב זאדה: ו מזל  ם  נכון לנובמבר אלפיי  ,-כי זה 

 

 לא חשוב. ישראל אפרת:

 

יעקב זאדה:  לא, זה תמונת מצב,  מזל 



 

 

 9.13.3112 ועדת כספים ותקציב של בינ"ה                                              

 

 

 

 

09 

אירועים וטכסים. ישראל אפרת: אגף   תכתבי 

 

יעקב זאדה: בסדר, זה בספר התקציב בשנה הבאה.  מזל 

 זה, בסדר. 

 

הוא צודק. צריך לתקן את  ישראל אפרת: לא, לא, 

.ז   ה, עזבי

 

יעקב זאדה: י שאושר  מזל  זה צילום תמונת מצב לפנ

 התקציב בהנהגה. 

 

:  טוב. רועי כהן

 

זה  ישראל אפרת: אגף הטכסים, לא משנה כרגע, ו זה 

אגף    , התקציב שלו ואגף נוסף

קבלו שהוא בעצם  י  . פינ קבלו י  לתפקידים מיוחדים, שזה אגף של פינ

י חושב או ש ים אנ לוש שנים או מתי ההנהגה, בהנהגה כבר לפני שנתי

ו"ר ההסתדרות.  ן י  הוא בעצם אושר כסג

 

מופיע? אלי בן מנחם: זה   איפה 

 

. פה.  ישראל אפרת:  במעמד של ראש אגף

 

: אגפים  רועי כהן יפה. כלומר נוספו שני 

 בהסתדרות. 
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 נוספו השמות, לא הכסף.  ישראל אפרת:

 

: ה. רועי כהן  כסף לא הי

 

קיב ישראל אפרת: הוא  זה דרך התקציבים היה.  ל את 

הפרידו אותו. כי   ים. עכשיו רק  הכללי

אגף.  הוא גם קודם היה במעמד של ראש 

 

: אבל לפני זה לא היה פעולות. לא  רועי כהן

יכלת   ך  אי יכלת לשלם פעולות, אז 

היה אגף?   לשלם אם לא 

 

אבל לא, הוא לקח מפעולות של  ישראל אפרת:

הוא לא,   מקומות אחרים. הוא עבד, 

 

: יש גם פעולות.  רועי כהן  יש לו גם שכר ו

 

. ישראל אפרת: הוא עבד  לא שהוא לא עבד, 

 

:  טוב. רועי כהן

 

 אז אלה שני האגפים.  ישראל אפרת:

 

ו"ר: מורג, י . ולדי  ה מקוטלג  הוא לא הי
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טוב, בחירות להסתדרות, אתם  ישראל אפרת:  . כן

ו   ן שקל, שזה  6רואים, שמנ מיליו

ה. בעצם החזר ההפרשה שא הנושא הז נחנו עושים כל שנה לטובת 

ון שהבחירות לפני שנה וחצי עלו בסדר גודל של כ ן  21 -מכיו ₪ מיליו

ו כל שנה מפרישים  הנושא. זה בתקציב  6אז אנחנ ון שקל לטובת   6מילי

ון  אותו דבר.₪. מילי ה נשאר בערך  זה ז  פיצויים ו

 

: ה מה  רועי כהן יש כסף  לעשות בחירות. ז

י  ו6 -ו 6ש שאתה אומר,  זה  3116 -, 

הכל?6עוד  אז כמה סך   . 

 

ה  ישראל אפרת:  ? 6 -ו 6מה ז

 

: , רועי כהן הפרישו  שנה שעברה 

 

: י . 10 -ל 21יש הבדל בין  בני עינ  לדעתי

 

:  בסדר. אבל בכל מקרה,  רועי כהן

 

: י  לא, סתם,  בני עינ

 

ין של בחירות כרגע. ישראל אפרת: נכנס לעני  אני לא 

 

: א רועי כהן  6בל כל שנה אתה מפריש לא, 

ון שקלים?   מילי
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: י ה  בני עינ  מיליון שקלים. 6כל שנ

 

: קבועה. מאיר אלפרסי  העתודה השנתית 

 

עתודה, כן. עכשיו תסתכל, אתה  ישראל אפרת:

קודם, רועי, אתן לך    , שאלת, רועי

זה  הגרעון  יתרה להפחתת  . זה המספר  26תשובה למטה,  ן שקל מיליו

ן. אם אתה שאלת.  י אתן לך תשובה. זה המאז נכונה אז אנ והשאלה 

ו את האפשרות עוד להפחית את  הזאת שנותנת לנ בדיוק השורה 

מודה לכם. שאלות, בבקשה.   . אני עד כאן הו.  הגרעון למול התקציב. ז

ו פה.  הצוות שלנו אנחנ  כל 

 

ו"ר: מורג, י מו לב, קודם  ולדי  אני מבקש, שי חברים, 

כל תודה רבה על הסקירה הממצה  

ים. ומ אולי שני אני רוצה לציין דבר אחד, לא רק אחד,  נת וטובה.  עניי

א  יש פה מערכת החלטות של ההסתדרות, מערכת החלטות שהי

וכדי  מיליארד שקל.  מבוטאת במספרים, שהיא בסדר גודל של חצי 

טוב טוב, להתייחס בכובד  להחליט על דברים כאלו צריך לחשוב טוב 

יחס ראש, לא לעשות חשבונות כאלה קטנ גדולים אלא להתי ים או 

 . ין ופו של עני  לג

 

ידי החברים של  נית על  אני חושב שפה נעשתה עבודה מאוד מאוד רצי

ין  ומי שהספיק לעי האגף, שהגישו את הדבר הזה בצורה מאוד מפורטת. 

ודא שהדברים הם רק מבטאים הטבה ומבטאים  יכול לו קצת בספרים 

 מצב משודרג של ההסתדרות. 
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מורג,  ו"ר:ולדי  י מברך אתכם על  י ככה שקודם כל אנ

הדיבור   העבודה היפה וחברים, רשות 

. מיל ראשון  למי שרוצה להתייחס, לשאול שאלות, בבקשה. ג'

 

ידנו  ג'מיל אבו ראס: ם, התקציב שמונח על  טוב חברי

היה עדיף אם נקבל אותו לפני כמה  

אני ה דגשתי ימים כדי ללמוד אותו, לבוא מוכנים. אבל בתקציב שעבר 

 . על נושאים אחרים ואני מאוד מצטער שזה לא השתנה שום דבר

לעניין המרחבים החלשים, שיש מקום לחזק את המרחבים האלה, אם 

גם בכוח אדם,   זה 

 

ו"ר: מורג, י . ולדי   מרחבים אתה אומר

 

י מדבר על מרחבים החלשים. אני  ג'מיל אבו ראס: אנ

מו לב, ברשימה של   מדגיש. תשי

ה המרחבים עמוד , שם המשרות של   יש לנו -ד'  , ' , סליחה, לא. עמוד ו

691. ת,  1 יש מקום לתקן את זה.  120משרו היא,  עובדים. אבל החלוקה 

ות מרחב של  יכול להי ום אותה הפעילות  1לא  ושליש עובדים שכי

עובדים. אותה פעילות, אותם החברים. כאן יש אי  13במרחב שיש לו 

ם.  ן צועק לשמיי ויו  שו

 

אותן מטרות.  יש מקום וגם לתת דחיפה כי המטרות הן  ה  לחזק את ז

וגם  י חושב צריכים לתת להם את האפשרויות באמת לפעול  אנ לכן 

ו  ים, שדיבר עלי ואני מבקש בקמפיין שמתכננ לגייס את החברים 

 שיודגש על השפה הערבית.  3116 -ישראל, בשנה הזאת ב
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י ג'מיל אבו ראס: קושי להג ע יש לנו בעיה ויש לנו 

לאנשים להתאגדות להסתדרות,  

ה  ת. יש מקום שיהי ה הערבי סיי במיוחד מקומות העבודה בתוך האוכלו

ין בערבית.  ין הקמפי וגם ברדיו עני וגם באינטרנט  ה  ויזי  גם בטלו

 

ו"ר: מורג, י אני חושב שהדברים שלך  ולדי  ג'מיל תודה. 

צריכים להיות מועברים גם לאגף, כדי  

 שהאגף שעושה את החלוקה,

 

ו"ר מרחב שהוא  ג'מיל אבו ראס: י אביא דוגמה. י אנ

. גם מזכיר של   . עובד גם מזכיר של ה.

 . . . , ינהל את המרחב וגם  יתכן ין. האם זה   הבני

 

ו"ר: מורג, י יכוח איתך.  ולדי   אין ו

 

. ג'מיל אבו ראס: ו  בגלל המחסור שישנ

 

ו"ר: מורג, י , בבקשה. אחר כך  ולדי  . חברים, רועי אוקי

  .  אלי

 

:ר קיבלנו סקירה מישראל לגבי  ועי כהן באמת 

היא  גיד  הרציו של התקציב אבל אני רוצה להבין סוגיה שבוא נ באמת 

אני לא מבין  למה היא לא מאוחדת לסעיף אחד נמצאת בכמה סעיפים ו

ו  גידול כתוצאה מהצורך שלנ ה  נכסים אמרת שהי ה גם באחזקת  וז

 להשקיע בנכסים. 
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: נת גם בנושא של בטיח רועי כהן ות במבנים ציי

הוא בצורה כזאת או אחרת   שהגידול 

וע  ם ויש פה סעיף שהוא בכלל סי כתוצאה מהצורך להשקיע בנכסי

או  ועד בצורה כזאת  מי ידים סטטוטוריים וכל כולו  ותאג למפעלים 

ייה, בכלל לא קשורים למפעלים. הם  אחרת לדברים שקשורים להיתר בנ

 חזקה וטיפול שוטף.קשורים בכלל לדברים שקשורים למבנים וא

 

ם,  ישראל אפרת: ופי ג יה של  היתר בני לא, אבל זה 

 גוף אחר.  

 

:  לא משנה. רועי כהן

 

ן לערבב את זה,  ישראל אפרת: גיו הי  אין 

 

: ם. רועי כהן וע למפעלי וע למפעלים, זה סי  זה סי

 

זה יותר בנייה של המכון  ישראל אפרת: אבל 

מי   נלאו הבי . המכון  נלאומי הבי

ות שם, זה מתוקצב דרך  ך להי ייה צרי אז גם ההיתר בנ הסעיף הזה. 

העולם. ה בכל  ולא להתחיל לפצל את ז  , יון  ההיג

 

. חבר: י עצמו  הוא מפעל בפנ

 

: וע למפעל.  רועי כהן סי ה לא  אין בעיה, אבל ז

 . וע למפעל זה לא סי  זה אחזקת מבנה. 
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: ה.  מאיר אלפרסי אתה מסתכל על השורה התחתונ

איך האר  ך להבין  וי אתה צרי ון בנ ג

ם  איך הוא מתופעל. אנחנו עושי הכלל הארצית שלו ו ואת הפריסה 

הפועל והמרחבים  ועד  נו  , דהיי הבחנה בתקציב בין המטה ההסתדרותי

ון יש גופים  שלו, שהם אחודה אחת, שזה אחזקה והתפעול שלהם. לארג

ן  גופים בעלי זיקה על פי תקנו או  אליו או בבעלותו  סמוכים 

 ההסתדרות. 

 

כשמאשרים משהו חשוב לאשר מה אתה מאשר בתוכו, אבל אנחנו 

הכללי  ישראל החשב  נת  וף, כמו שמדי ג זהו תקציב לאותו  נתנו  מבחי

זה לא משנה  ון מעביר תקציב לרשות כזאת או אחרת  למשל לצורך הדי

ים זה תקציב  הפנ אם זה עבור אחזקה של המבנה או זה, מבחינת משרד 

.לרשות. מבחינתנו זה תקציב לאותה ח  ברה או מפעל הסתדרותי

 

: , רועי כהן  מה ההבדל בין בטיחות למבנים לבין

 

: ת,  מאיר אלפרסי אורגני ו מתקצבים  רגע. לכן שאנחנ

ידים   זאת אומרת גופים, תאג

גופים  , כמו  , כפי שציין ישראל נלאומי הבי משפטיים, בשונה מהמכון 

 . ים במשמעותו וע לגופים הסתדרותי סי אחרים, אנחנו קוראים להם 

הזה יכול לשמש להמון פריטים,  ובתוך הסעיף הזה התקציב  זהו. 

יות העבודה שמגישים פה.  בהתאם לתכנ

 

ו"ר: מורג, י . ולדי   תודה מאיר
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: יכול להסביר לי מה ההבדל בין  רועי כהן אתה 

נכסים?   בטיחות במבנים לאחזקת 

 

: הררי אני יכול לבקש משהו שישאלו את כל  יגאל 

הי  ון השאלות במרוכז שלא י ה פה די

 פרטי לאף אחד.

 

:  אני אשאל את כל השאלה,  רועי כהן

 

חד(  )מדברים בי

 

ו"ר: מורג, י ואחר כך  ולדי  שאלת, בבקשה קבל תשובה 

 .  אלי

 

: ,  רועי כהן  מה אקבל תשובה, יש לי עוד

 

ו"ר: מורג, י  מה השאלה שלך? ולדי 

 

: הבנתי את  רועי כהן ין לא  יש לי שאלה. אני עדי

הפיצ  נכסים הנושא של  ול בין אחזקת 

קרוב ל גידול של  יש פה  אני רוצה להבין מה,  ים.   611 -והבטיחות במבנ

ידול בזה. השאלה מאיפה זה נובע.  ויש גם ג  , ז  אחו

 

ו"ר: מורג, י  בבקשה, תקבל תשובה.  ולדי 
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) חד  )מדברים בי

 

' יש לך את  ישראל אפרת: אבל לא הסתרנו. בנספח ז

ה   ,-כל 

 

: . אבל רועי כהן ,  ראיתי מבין ן לא   אני עדיי

 

 רועי, תקבל את התשובה.  ישראל אפרת:

 

: נכסים זה דבר  מאיר אלפרסי רועי, תשמע, אחזקת 

  .  שוטף

 

: . רועי כהן  כן

 

: מתקנים, מסדרים, משפצים, כל פעם  מאיר אלפרסי

ות   בכל שנה זה משהו אחר על פי תכני

קיימת לעולמ ועם עבודה כאלה ואחרות. זה תחזוקה שוטפת. והיא  י עד 

, לא רק בהסתדרות. בכל מפעל.  ון ארג  עליות ומורדות בתוך כל 

 

הלילה  ום וכל  הנושא של הבטיחות זה פרויקט חד פעמי. אבל לא כל הי

ועץ בטיחות  י עושים סקירה של מערכות אש, ספרינקלרים או מביאים 

ך  אני לא צרי ם.  ידי ק לנושא הזה שחל על תאג יש סעיף בחו ה.  וצא בז וכי

יד ל יב אחריות אפילו אישית של מנהלים בחברה. אנחנו להג ך, שמחי

ה  חיצוני שרץ מקרית שמונ ועץ  י כבר שלוש שנים עושים פרויקט כולל 

היה אישור כבאות;   בצפון עד אילת בדרום, שי
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: שיהיה ספרינקלרים בכל מקום,  מאיר אלפרסי

שיהיה משאבות חירום לכיבוי אש,  

ה מדרגות חירום.    שיהי

 

אתה מאשר את הטענה שלי שזה  :רועי כהן

 אחזקת המבנה. זה לא,  

 

: הנוחות  מאיר אלפרסי זה לא אחזקה. לצורך אולי 

. לנו   חד הכל בי שלך אתה תרצה את 

ך לעשות  אז אתה צרי  . הכבוד ו עושים את ההבחנות אחרת, עם כל  אנחנ

 את ההבחנה בין סמנטית למהות. 

 

ו"ר: מורג, י , בב ולדי  אלי , תודה רבה.   קשה. אוקי

 

 אני מבקש להתייחס רק לנקודה אחת. אלי בן מנחם:

 

ו"ר: מורג, י .  ולדי  אלי הקול,   תגביר את 

 

י מבקש להתייחס לנקודה אחת  אלי בן מנחם: אנ

מון סיעות. בשנה   שזה הסעיף מי

ה,  יצי קר בסיעות באופוז ה פגע בעי וז ת  קוצץ בצורה דרסטי שעברה זה 

 שלקחו חובות,

 

חד(  )מדברים בי
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ואני  ן מנחם:אלי ב וזה נמצא בהליכים משפטיים. 

ור, כי   חז מאוד מאוד מקווה שמישהו י

ויתקנו את זה מחדש.   , תי ה פה אמי , זה לא הי הכל פוליטי ה  זה הי

מימון מפלגות אסור לקצץ אלא  עובדה שבמקומות אחרים כשיש 

אז אני מבקש לדעת אם הסעיף הזה אם זה בביהמ"ש בקרוב  להגדיל. 

ה אחר הרי תקצבתם את זה בסכום של החלטה תהי ן  0ת, כי אתם  מיליו

 ומשהו פה, 

 

:  מה פתאום? איפה אתה רואה?  ראובן פרי

 

:  בדיוק כמו שנה שעברה.  רועי כהן

 

ו"ר: מורג, י אלי?  ולדי   מה השאלה, 

 

: האם היה הפרשה כנגד התביעה  רועי כהן

 שהיתה. 

 

ו"ר: מורג, י  מה השאלה? ולדי 

 

א שבית משפט משנה את השאלה הי אלי בן מנחם:

יר את זה אחורה, האם   ההחלטה, מחז

, כאילו זה תקציב, נגמר יד שזה  נג או   תמצאו תקציב 

 

 אם ביהמ"ש, ישראל אפרת:
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מניחה שיש איזה עתודה  כוכבה קניסטר: אני  אבל 

ובימ"ש יחליט שכן יש    עתודה.במידה 

 

: י הכללית בדרך כלל  בני עינ לדעתי ההסתדרות 

 ביהמ"ש. מכבדת החלטות  

 

ועדה? אלי בן מנחם: "ר  ו ו בתור י  אתה עונה לי עכשי

 

: י . אני חבר  בני עינ י אומר את דעתי אנ לא, 

   . אדוני  בועדה, 

 

,  ישראל אפרת: י אתן לך את התשובה. א' אנ אז בוא 

ו הפרשה.    לא עשינ

 

:  ,-לא עשית הפרשה, זה מה ש רועי כהן

 

יש לי מספיק עתודות ישראל אפרת:  , '  בסדר. ב

 לכסות החלטת בימ"ש בנושא.  

 

יד לעופר  אלי בן מנחם: יש לך גם מספיק כוח להג

יר, לפחות לפני שהוא הולך   חז שי

ול, העו יר, שיתקן את  חז  שי

 

ו"ר: מורג, י יגאל.  ולדי   אלי, תודה רבה. נקסט 
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: הררי אני רציתי רק לגבי החלוקה  יגאל 

במרחבים, המפתח הוא לפי כמות  

או   לפי הפעולות? מה שאמר החבר,החברים שרשומים 

 

ו"ר: מורג, י . ולדי   ג'מיל

 

: הררי שהוא מדבר עליו  המפתח התקציבי יגאל 

 , ' ' וכו וכו  ' וכו  הוא לגבי משרות 

 

: י . בני עינ יכול לענות לך  אני לא 

 

) חד, מנהלים מספר שיחות במקביל  )מדברים בי

 

: הוא שאל לגבי כוח אדם. תקינה של  מאיר אלפרסי

 כוח אדם.  

 

: הררי זה לא משנה אבל אתה הולך למקום  יגאל 

 7משרות או  1.1אחר. אם יש פה  

או  זאת  11משרות  או כמות החברים?  העיר  משרות המפתח הוא גודל 

 השאלה.

 

את התקציב, את המפתחות בכל מה  ישראל אפרת:

ם.   מכין אגף המרחבי שקשור למרחבים 

יש להם אנשי כספ יש להם מנכ"ל ו  , אגף הכל הם יש להם ראש  ים. את 

ה . אנחנו מסכמים את  תנו  , -יושבים אי
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כשישבתי איתו אמר לי הקודקוד  ג'מיל אבו ראס:

 . אני  למעלה, לא 

 

, תשמע,  ישראל אפרת:  אני

 

: הררי זו  יגאל  גם אם לא אבל צריך להיות מפתח, 

השאלה. למה, אתם עונים, אני  

יש  הבן אדם  י 111שאלתי שאלה פשוטה.  יש אלף חברים באותו  שוב ו

ו 11,111מקום אחר שיש בו  ת, ז , שניהם על אותו מפתח של משרו

זה שקובע,  השאלה. ואם ראש האגף הוא 

 

ודע.  ישראל אפרת: י ודע. לא   לא י

 

: הררי קובע.  יגאל   או התקציב 

 

ודע. ישראל אפרת:  לא י

 

ו"ר: מורג, י , ולדי   יגאל, יש הקצבה לאגף והאגף

 

: הררי אגף. ראש האגף  יגאל  יכול להחליט אין  לא 

 ,  רק לבד

 

) חד  )מדברים בי
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ך להיות  ג'מיל אבו ראס:  11התקינה, המרחב שלי צרי

ועומד על    .1.1אנשים 

 

 רק רגע. רק רגע.  ישראל אפרת:

 

) חד  )מדברים בי

 

ו"ר: מורג, י ם,  ולדי  מיל, שניה אחת. חברי רגע, רגע, ג'

גאל   הדיון סליחה, י ילך ככה.  זה לא 

הוא הדיון  מיל,  ולא על מספר משרות.  וג'  על התקציב 

 

: הררי  למה לא? יגאל 

 

ו"ר: מורג, י  כי אנחנו מביאים את, ולדי 

 

: הררי . יגאל   אבל זה סעיף תקציבי

 

. ישראל אפרת:  זה לא סעיף תקציבי

 

יעקב זאדה: . מזל   זה לא סעיף תקציבי

 

ו"ר: מורג, י ון  ולדי  באחת הישיבות הקרובות בא לדי

הזה, כוח אדם.    הנושא 
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: ה בטח סעיף  רועי כהן זה השכר שלהם, ז

  .  תקציבי

 

, ישראל אפרת:  רק רגע. יש את המספר של

 

: הררי פה עכשיו למה רוצים להעלות לסדר,  יגאל 

 להגדיל להם,  

 

הנחת  691יש את המספר של  ישראל אפרת: משרות. 

ו הנחת התקציב.  3116התקציב של   ז

ות. זה ימי הפנ נכנס לכל החלוקות  . אני לא  ן אותי בכלל  לא מעניי

 

: . רועי כהן  אתה מתקצב אותם אבל

 

. אני מתקצב  ישראל אפרת: אני לא מתקצב פנימי

הנחת התקציב של   או  111לפי  משרות 

ן 691לא משנה,  גדילו, אם תהיה החלטה בארגו י הנחת התקציב. אם  . זו 

יכול להיות שיצטרכו לשנות אבל  להגדיל את מספר המשרות בזה אז 

וי התקציב.כרגע אי ועל זה בנ הנחת התקציב  זה   ,  ן

 

 לא להגדיל, לעשות צדק. אלי בן מנחם:

 

ו"ר: מורג, י יכול להיות שצריך לעשות חלוקה  ולדי 

ה לא,   אחרת, אבל ז

חד(  )מדברים בי
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ו"ר: מורג, י ,  ולדי  ן הדיו ה אחת, לא, לא, לא,  רגע, שני

ם.   ן פה, חברים, בלי קונצי הדיו לא, 

ן פה זה על מסג ק צריך להיות הדיו רת התקציב, סליחה שעל פי חו

מובא בישיבה של בינ"ה כדי שבינ"ה תאשר. בלי האישור של המסגרת 

הזאת, בלי אישור המסגרת העסק הזה לא יכול  הזאת של הועדה 

 לעבוד. 

 

. ג'מיל אבו ראס:  אבל יש לה סמכות להמליץ

 

ו"ר: מורג, י רגע אחד. ברגע שיהיה אישור, במידה  ולדי 

הנושא הזה, במידה ויהי  ה ערעור על 

יו"ר ההסתדרות יחליט, ה אחרת, במידה ו  ואגף יחליט שיהי

 

) חד  )מדברים בי

 

ו"ר: מורג, י ובא, כפי שמנכ"ל האגף  ולדי  הנושא הזה י

 אמר,   

 

: יד שזה לא  רועי כהן יכול להג אבל אתה לא 

 קשור.  

 

ו"ר: מורג, י  כפי שמנכ"ל האגף אמר,  ולדי 

 

: ה.זה קש רועי כהן  ור כי אנחנו מאשרים את ז
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ו"ר: מורג, י ק, יש מספיק רזרבה בכדי  ולדי  יש מספי

לכסות את זה. עכשיו אנחנו  

, בבקשה.  ממשיכים חברים. הנרי

 

: שמעלים בועדת חברים, כל מה  הנרי אלקסלסי

ניות,   הכספים לגבי הנושא של המדי

ות נקבעת, ני יות לא נקבעת כאן. המדי  המדינ

 

: א רועי כהן  ,  בל אתה מתקצב. כן

 

: כמו שאמר כאן הקודקוד, יש מנהלי  הנרי אלקסלסי

אגפים שאתה חלק מהם יושב איתם  

יות נקבעת כפי שמנהל  איתו לגבי המרחב שלך. והמדינ שם, ויושב 

יפה כולה.   האגף מכתיב אותה כאשר הוא רואה את כל המנ

 

יכול להמליץ לאגף גם. ג'מיל אבו ראס:  אתה 

 

: יש רועי כהן ועדת כספים שאמורה לתקצב  אבל 

 את אותם, 

 

: י  ועדת כספים לא,  בני עינ

 

) חד  )מדברים בי

 

.  ג'מיל אבו ראס: . .  תביא החלטה 
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: חשוב מאוד, אבו ראס, חשוב מאוד  הנרי אלקסלסי

 שתשב עם מנהל האגף שלך,  

 

: ישב כבר.  רועי כהן  הוא 

 

: יש  הנרי אלקסלסי הדרישות  אם לא עונה לך על 

ה מאשרת את התקציב, בינ"ה שבא 

יציה אני מבין את זה,  ז וון שאתה באופו מכי  תביא לשם כל הצעה. 

 

חד(  )מדברים בי

 

ו"ר: מורג, י ה,  ולדי   חבר'

 

: למה, אנשי המרחב שם הם  רועי כהן

ה?   יצי ה? מה הקשר אופוז יצי באופוז

יציה? הוא אומר. מה זה קשור  הוא אמר, מה זה קשור לאופוז

ה א יצי  מה זה קשור בכלל?  ו קואליציה?אופוז

 

ו"ר: מורג, י  חברים, תנו להנרי לדבר.  ולדי 

 

: י חושב, הנרי אלקסלסי  חברים, אנ

 

: ה,  רועי כהן יציה, קואליצי ז כל דבר אופו

ים,    שואלים שאלה, מגננ
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ו"ר: מורג, י , ולדי   רועי

 

: ולא  רועי כהן י חבר הסתדרות בדיוק כמוך  אנ

ו  .יהיה לך שום יתרון עלי   על אף אחד

 

ו"ר: מורג, י הנרי שתק כשאתה דיברת.  ולדי   , רועי

 עכשיו תרשה לו לדבר.  

 

: אני אומר את הדבר הבא, אני  הנרי אלקסלסי ולכן 

הכין את החומר   חושב שאגף הכספים 

ואני בטוח במאה אחוז שכל  כפי שהוגש לנו לתפארת, על פי סעיפיו. 

ן אשר רואה את המגמה בספר התקציב שהי ובית גם ארגו א מגמה חי

הנושא התקציבי שהוא במגמת עלייה, יש חברים שמצטרפים רבים  לגבי 

 להסתדרות. 

 

ם.  ג'מיל אבו ראס: אז מה עושים? מחזקים את החלשי

  . יש כסף זה ככה   אם 

 

: י . בני עינ  תן לו לדבר אבל

 

: ו,  הנרי אלקסלסי וף ציבורי כמונ ואני בטוח שכל ג

ח  , שהוא מראה מאזן  ולונטרי ובי ו י

ם  י כמה שני הזה אל תשכחו, אבו ראס, גם אתה ביניהם, שלפנ והבית 

הזה. יר טואלט בבית   לא היה גם לקנות ני
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היתה. כוכבה קניסטר:  משכורת לא 

 

: ודאי. כמה פעמים היו עיכובים של  הנרי אלקסלסי

היום אנחנו צריכים להתברך   שכר? 

יך, וזה לא שי הזה כפי שמוגש לנו  הזה, בתקציב  , לא  בספר  באמת רועי

ה, אלא לראות אותו כארגון.  ה לא לקואליצי יצי ז  לאופו

 

הפירמידה הזאת  ואני רוצה בהזדמנות הזאת לברך את מי שעמד בראש 

ן  ארגו ה  ן כז ואי  . הזה, שאנחנו נמצאים בו אותנו למקום  שהוביל 

ומקום,  הנושא של האגורה לכל מקום  נו על  גרעון של בכי שברמה של 

הזה הבית  זה תראו את  , תראו במועצות הפועלים, במרחבים, אי

ם, ברמת השיפוצים.  יש, ברמת האחזקה, ברמת המבני  שיפורים 

 

אתה תראה גם את הועדים והעובדים  כוכבה קניסטר:

 בשטח.  

 

: יד  הנרי אלקסלסי ואני חושב שרק ברכות אפשר להג

ורק נהיה   יתן  ומי י למקום הזה. 

ה.  במגמת עליי

 

ו"ר: מורג, י זו תודה רבה חבר'ה. ובר ולדי  ית  יג  וח חג

 

הישיבה ברוח  חבר: אפשר לסגור את 

הכבוד,   זו, עם כל  ת  יגי  חג
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ו"ר: מורג, י יחזקאל.  ולדי   הבא בתור, סליחה, 

 

חד(  )מדברים בי

 

ו"ר: מורג, י ו תכף אחרי  ולדי  איציק, אתה רשום עכשי

  .  יחזקאל

 

ון  יחזקאל אנגלר: אני רציתי לברך על הרעי טוב, 

ון להקמ  חז היה  ן צרכנות. זה  מועדו ת 

ו פעם  יות, הי ם, היו פעם צרכנ וכרי וכפי שאתם ז  . של ברל כצנלסון

ן הוא  , הרעיו קו אופ. רבותיי ועוד דברים כאלה וגם  קופת חולים שלנו 

ור להקמת מועדון כזה.  ו שנעז יתי מציע לנ י הי אנ  נהדר ו

 

יכול להיות פי  ו  הזכרת את חבר? הסתדרות שלנ מחבר. יותר  11אתה 

ודעים, מה נותן לי  י יש הרבה אנשים ואתם  ום  , אל תשכחו, הי ב'

י לא מדבר על זה, על חובה של איגוד ההסתדרות  אנ  . למה להצטרף

ור להיות  נחז קדימה שבאמת  יכול להיות תמריץ עם מנוף  , זה  מקצועי

י מברך על זה והייתי מציע לקחת את  ואנ  . ו גם מבחינה שלנו ינ מה שהי

ולה  תחיל לעשות. תודה רבה.זה ברצינות 

 

ו"ר: מורג, י יחזקאל. איציק, בבקשה.  ולדי   תודה 

 

יואל: אני שואל  יצחק  קודם כל לי ברור שאם 

שאלות וההערות הן לא לצד  

יות.  , הן לצד המדינ , הן לא לצד הטכני  החשבונאי
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יואל: ואני גם לא שואל שאלות עמוקות כי  יצחק 

יכול להבין גם שבאמת לועדה   אני 

ולא להעביר אותה לבינ"ה, אלא הזא ת אין סמכות לעצור את התקציב 

. זה המצב.  ה בסדר ו מקבלים סקירה, שואלים את השאלות וז אנחנ

היית  ך. אם  אלי  , וזה ישראל ית,  , אם כבר אני רוצה הערה טכנ עכשיו

, על  3113מוסיף פה את שנת  זה אחוז ידול באי הג ה ברור לכולם את  הי

. זה ק . . זה לרעת ההסתדרות. במקרה הזה סמך מה, זה שזה  צת חסר ו

אז חסר פה  וצומחת   האבודה.  3113ההסתדרות הולכת 

 

? 13 ישראל אפרת: ' 

 

יואל: הייתם מציעים  יצחק  י חושב שאם  אנ  . כן

 שורה,   

 

זה, חבר: ילך לתבוע את  . לבית משפט  . . 

 

יואל: ,  יצחק  או  לא לתבוע, לראות. חבר'ה, בו

 

 קציבים לשים,לא מקובל בת ישראל אפרת:

 

חד(  )מדברים בי

 

.  ישראל אפרת:  לא מקובל

 

יואל: , יצחק   ישראל
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 תאמין לי ראיתי כמה תקציבים,  ישראל אפרת:

 

: אז תראה תקציב של עירייה, ותקציב  רועי כהן

 . 3116, 3112, 3113זה  

 

יואל: . יצחק  איתך וכח  י לא מתו וב, אנ  עז

 

: . רועי כהן תי , כן ראי תי  לא ראי

 

א יו , ל:יצחק   במקרה הספציפי

 

: , בכל ישיבה  רועי כהן ארגון ככה עושים בכל 

גם   ממשלתית, גם במשטרה שהיתה, 

שאני אביא לך את התקציב של המשרד לביטחון פנים, אתה תראה 

3113 ,3112 , 

 

) חד  )מדברים בי

 

ו"ר: מורג, י  אתה מפריע לאיציק. חברים,  ולדי 

 

חד(  )מדברים בי

 

ו"ר: מורג, י .  חבר'ה, ולדי  ק לדבר  תנו לאיצי
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יואל: זר ואומר שבמקרה הספציפי  יצחק  י חו אנ

הזה אתם לא מחפשים להסתיר,  

ו רואים את  יעלות, אנחנ ו רואים התי ו רואים צמיחה, אנחנ , אנחנ ההפך

ולכן  ו  3113הכל,  ינ ג את זה וגם לנו, כי אז הי זרת למי שמצי היתה עו

גדלים, ב12 -רואים את הפערים שב גדלים16 -'  זה '  . וזה משמעותי ו

ה  קורה בחברות ציבוריות. נשים את ז קורה במוסדות,  קורה בעיריות, 

 רגע בצד. 

 

ידול, רק לקבל  ג י רוצה לומר בהקשר לזה, שיש פה  הדבר הנוסף שאנ

ידול של  ה, יש פה ג סים,  27איזשהם, אחיז מיליון שקל בהכנסות ממי

ו איך אתם מכמתים את זה? כמה חברים זה התו ספו בשנת מחברות. 

ם  3116 ן?  27לדעתכם, שאתם מכמתי  מיליו

 

:  בישיבה הקודמת עם החברים,  ראובן פרי

 

: ה ב רועי כהן זה 3116 -לא, אבל כמה זה יהי  ?

 . הרי ית   תחז

 

יואל: , המספר  יצחק  י פשוט רוצה להבין  27אנ

הוא נגזר מכמה תוספת   ון  מילי

יש מספר.  חברים? 

 

ידול במשהו ישראל אפרת: ג בסדר גודל של,  חלק זה 

ן   ודע, בי זה  11 -ל 11לא י ם,  אלף חברי

ידול.  הג  בערך 
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, דמי החבר  ישראל אפרת: יס האוטומטי הטי חלק זה 

ות השכר שהיו, זה,   שעולים, כמה עלי

 

יואל: אלי  יצחק  אני עובר לסעיף הקטן שאמר  אז 

, הוא   ן אצלי בן מנחם, הוא לא הראשו

סיעות צרי ן אצלי, שגם התקציב  , לטייס האחרו ידול ך לעלות ביחס לג

י חושב שזה חשוב. כולם משלמים שם שכר טרחה ושכר  . אנ האוטומטי

יכריע כך או  י לא מדבר על ביהמ"ש אם  אנ ולפחות,  הכל הולך.  זה  ה,  כז

 , ס אוטומטי טיי  כך, לפחות 

 

) חד  )מדברים בי

 

: ים  רועי כהן חידי שהיה בשנתי זה הקיצוץ הי

חידי שקוצץ בתק האחרונות.  זה הי ציב 

 ,-ב

 

) חד  )מדברים בי

 

ורא ברעם:  0אני חושב כאן שרועי דיבר כבר  גי

פעמים. אני ביקשתי רשות דיבור, אני  

 שותק, 

 

ו"ר: מורג, י  אתה רשום אחרי איציק. ולדי 

 

ורא ברעם:  פעמים.  0רועי פה דיבר  גי
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: גם  רועי כהן  . 11אני אדבר 

 

: י ו לאיציק לסיים, חבר'ה.  בני עינ  תנ

 

ו"ר:ולדי   שקט.  מורג, י

 

יואל: יכוח על  יצחק  ה פה ו יד שהי י רוצה להג אנ

יש   ועל עובדים, תשימו לב,  משרות 

ון שהוא לא הסתדרות כנראה  הכל יותר עובדים ממשרות, כך שבארג סך 

ן  יי ך להקפיד לענ . צרי ו על החוסר . ואנחנו פה דיברנ העודף מדברים על 

יש פה עודף עובדים ביחס למשרות. צרי אני לא הזה.  ך לראות את זה. 

ה קיים.  אומר מה לעשות אבל ז

 

חד(  )מדברים בי

 

ו"ר: מורג, י  איציק, תודה רבה.  ולדי 

 

יואל:  רגע, מה תודה רבה?  יצחק 

 

ו"ר: מורג, י . ולדי   אמרת אחרון

 

: , אתה  רועי כהן ולדי מה אתה ממהר כל כך, 

ה ישיבת תקציב.   ממהר כל כך? ז

 

ו"ר: מורג, י  ות,יש לו רש ולדי 
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:  לא, אתה כל הזמן ממהר.  רועי כהן

 

ו"ר: מורג, י ידבר כמה שירצה  ולדי  יש לו רשות דיבור, 

 עד לגבול מסוים.  

 

יואל: ים?  יצחק  אורנ אפשר להבין מה זה מתחם 

. 9יש שם    מיליון

 

: מתחם אורנים זה קרקע הסתדרותית  מאיר אלפרסי

במרחב חיפה על הכרמל בשיתוף עם  

יזום לפני כ-ולשעבר מה שנקרא ק ו היתה עסקת י שנה,  16 -אופ. בזמנ

זם שילם אז  12 הי זם קרקע.  זום והשבחת הקרקע עם י שנה, עסקת יי

 6 -למנהל מקרקעי ישראל במקום ההסתדרות סדר גודל של קרוב ל

ה  הז אז כמובן שהסכום  וצא לפועל  ום היה י יז ון שקל. במידה והי מילי

יעה להסתדרות. כ ז מהתמורה שמג כל שהתמורה או העסקה היה מקוז

, אז ההסתדרות תאלץ להשיב על  וכנראה שהיא תבוטל הזאת תבוטל, 

תן לפני כ ה.  16 -פי אותם תנאים את התשלום שני  שנ

 

יואל: ידי בשנת  יצחק  זה לא תשלום שוטף או מי

 .-, זה עתודה למקרה ש3116 

 

: .  מאיר אלפרסי נכון  זה עתודה. 

 

יואל: גם להסביר אז אני מבקש אם אפשר  יצחק 

  ;  מה זה תקציב ב'
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יואל: ואיך אתה מחלק את העתודות  יצחק 

הן ואת התקציב השוטף   למיני

ה בהרבה מקרים אנחנו מעבירים  אני רואה פה למשל, ז . כי  התפעולי

כמו למשל ההפרשה להסתדרות. ההפרשה לבחירות. ההפרשה לבחירות 

, או שמתקציב שוטף?  נדמה לי ב'  היא מתקציב 

 

אל :מאיר  .  פרסי  ב'

 

יואל: ה ב' זה הפרשה.  -ב יצחק  , אז אם ז אוקי  . ב'

 ,  דבר נוסף

 

: ן רק אני אפשט לך, כדי  מאיר אלפרסי העניי לצורך 

ה לך פשוט, כדוגמה, דווקא   שיהי

. לבחירות, אנחנו נניח שמעריכים שהבחירות אחת לחמש שנים לא . .  ,

, סתם דוגמה. מחלקים את הסכום הכספי התז 21 -ל  1 -רימי למיליון

י משלם מתוך התשלום מזומנים שלי  ים. התוצאה התקציבית שאנ שנ

 מיליון שקל בשנה.  6 -הצידה כ

 

גם  זה בספרים  יכול ללכת לבדוק את  זאת אומרת ביום הבחירות, אתה 

ה, אתה תראה תקציב של  ה בבינ" נו את ז הצג ון לבחירות  21וגם  מילי

מית היא אפס,  מיליון כאשר התוצאה 21ואתה תראה עתודה של  התזרי

הצידה את הכסף  מית השנה. למה? הוא שריין כל שנה  הוצאה תזרי אין 

. בעצם  , העתודות שלנו ים לגבי כל המקורות שלנו הג הזה. ככה אנחנו נו

יש לזה זהות  אנחנו עובדים לפי ליבת הון כמו שבבנקים עובדים. 

 כמעט מוחלטת. 
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:  זה אחד הדברים או אחד הבסיסים מאיר אלפרסי

  . ן ים ששומרים על הארגו הכלכלי

וזה שום  ן הזה  יי ה בעצם פותח מתחילת תכנית ההבראה בענ הדבר הז

 .  עלינו

 

יכול לראות אגב שכל מה שעבר  ישראל אפרת: אתה 

או    , הזו למשל משנה שעברה לשנה 

יעבור, כל מה שלא בוצע,  ו לשנה הבאה  זאת אומרת סליחה מהשנה הז

מוכפל עו הוא לא  הוא בעצם סכום היה בתקציב,  זוז.  יש נגדו קי ד פעם. 

 האפס.

 

יואל: יד במקרה כזה  יצחק  ג ברור. אז לכאורה נ

ה תזרימית   אתה מפריש בפועל, ז

 אתה, 

 

:  זה כסף.  מאיר אלפרסי

 

יואל: זה כסף. את הכסף הזה אתה מנהל  יצחק 

 כעתודה. 

 

. ישראל אפרת:  נכון

 

יואל: אז אתה מנהל ביחס להלוואות שיש  יצחק 

.ל  יות שיש לך יבו  ך, ביחס להתחי
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: . מאיר אלפרסי  נכון

 

יואל:  זה בסדר ביחס, יצחק 

 

: . מאיר אלפרסי , כן  כן

 

יואל: ותר  יצחק  זאת אומרת אתה לא משלם י

 ממה שאתה מקבל?  

 

: .  מאיר אלפרסי יותר  אני תמיד מקבל 

 

יואל: הדבר הנוסף, רגע, עוד לא  יצחק  טוב. ברור. 

  .  גמרתי

 

:  או שואף לכך לפחות. מאיר אלפרסי

 

יואל: הזה לגבי  יצחק  יש את הדמי חכירה, במקרה 

זה   ן, עמל  י בכלל רוצה להבי אנ  , עמל

לא מרכז רווח, זאת לא חברה שמתנהלת בעצמה? איך זה ההסתדרות 

י  אנ קודמות?  מהשוטף שלה משלמת דמי חכירה שלא שולמו בשנים 

הלוואה, זה בהסכמי ם. אם זה דמי רוצה להבין. אם זה הלוואה זה 

. חכירה רגילים אז מה, יש איזשהו הסכם  .  ש.

 

:  אני אתן לך תשובה נורא פשוטה.  מאיר אלפרסי
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: עמל התחילה את דרכה כמחלקה בתוך  מאיר אלפרסי

וכמו כל   ההסתדרות. כמו כל מחלקה 

ני טועה, כ-אורגן בתוך ההסתדרות. לפני כ גם  6 -, אם אינ ים, לאור  שנ

ופר ו  ו"ד שקיבלנ הוקם חברה -החו רולינג שקיבלנו מרשות המיסים, 

ינו צריכים להתחשבן על כל  הי הציבור. במסגרת אותה החלטה  לתועלת 

הללו הם לשימוש ההסתדרות,  ות ומה לעשות, הנכסים  מיני התחשבנוי

 למטרות ההסתדרות.

 

הדח"ש שעליו אתה מציין, סתם כדוגמה, כיוון שאני גם מכיר את 

, אז יש לך  3:11 -תעיר אותי בהמספרים כמעט בעל פה,  בלילה לצערי

. כי בכל זאת אי אפשר לגמור, אתה 3111דח"ש אחד שלא שולם משנת 

ודע, מיליארד  גמרנו אותו רק במספר  011י גירעון ביום אחד. אנחנו 

ים. אז הדח"ש הזה על  ,1,111שנ אותו 3111הוא משנת  111 , צריך לגמור 

.  באיזשהו שלב

 

מן בגלל שלא אנחנו ד ישראל אפרת: חינו אותו כל הז

 היה לנו מספיק מזומנים. 

 

: . מאיר אלפרסי נות שלנו הפירעו הוא במסגרת   אז 

 

 שמת משכורות,  ישראל אפרת:

 

חד(  )מדברים בי
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ולא דח"שים, עם  ישראל אפרת: העדפנו משכורות 

ם.   הכבוד לדח"שי  כל 

 

: ,1 מאיר אלפרסי 111, איתי זה סכום 111 , שתסכים 

לט בא לידי ביטוי מהותי שבהח 

ידול ביחס שבין  . והוא מספר מהותי בתוך כל הסיפור 3116 -ל 3112בג

. זאת אומרת שם מדובר על כ וך  -הזה שנקרא מוסדות עמל, מוסדות חינ

וכר, שמתוכם  7 י ז , עד כמה שאנ ן שקל נכס אחד שלא  1מיליו זה  ן  מיליו

זאת אומרת כמעט 3111שילמו דח"ש משנת  דמי שנה לא שילמו  16. 

 חכירה למנהל שם.

 

יואל: זה  יצחק  אומר, בקיצור,  אז מה שאתה 

תשלום עבר, בשוטף לא משלמים  

 עבור דמי חכירה. 

 

: לא, לא, השוטפים הם סכומים  מאיר אלפרסי

חים.  זני ם  ים, הם סכומי  קטנ

 

יואל: אז שאלתי שאלה,  יצחק  אבל הם משלמים. 

 , אנחנו  האם 

 

: זה דח"ש. אתה לא שאלת. שאלת מאיר אלפרסי  מה 

 

יואל: ו משלמים בשוטף עבור  יצחק  האם אנחנ

 חברה בת ו/או חברה נתמכת; 
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יואל: ה כמו שאמר,  יצחק   ו/או במקרה הז

 

: אני אומר לך, אחת מהמטרות של  מאיר אלפרסי אז 

  , נוך חי ה בעצם מטרות   ההסתדרות ז

 

. כוכבה קניסטר: וך  זרוע חברתית, חינ

 

) חד  )מדברים בי

 

מורג,  ו"ר:ולדי  . רציתם  י ו למאיר לדבר חבר'ה, רגע. תנ

 תשובה. 

 

 שואלים ולא רוצים לקבל תשובה.  ישראל אפרת:

 

: , כל  מאיר אלפרסי י אומר את זה במעמד האישי אנ

ון   י קורא את תקנ פעם שאנ

 , הכל יש לנו על מה להתגאות. התקנון ההסתדרות אני חושב שבסך 

הכי בעלי מטר ים ו הכי ציבורי ים  ות שיש למדינת אחד התקנונ ות חברתי

יע לשרת, לתת  היא לסי ישראל. ואם תסתכל תראה, מטרת ההסתדרות 

, זה המטרה  אין  . מיני וכל  וך  ה בספורט, חברה, תרבות, חינ תמיכה, אם ז

אני אישרתי אותה, היא  שההסתדרות בנתה אותה, הקימה אותה. לא 

הוקמה. מזה  וך. אחת  92כך  חינ ים. אחת מהמטרות שלה זה גם  שנ

ך להחזיק מבנה בשביל  וך זה לא ללמוד ברחוב, צרי מהמטרות של חינ

 זה, מה לעשות? 
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: וך לא  מאיר אלפרסי נ החי הקרקע והמבנים משרד 

נותן לך. אתה בשביל להקים רשת  

ם, אתה צריך לשלם אותם. אל תשכח  נוך אתה צריך להביא מבני חי

י כ 1 -שהרגע אמרתי לך שלפנ יק  6- לא כרגע שנים, פשוט התאריך המדו

ותר, ההסתדרות קיבלה  או י מונח לי בראש, אבל זה התאריך פחות 

הציבור עם כל המשמעות של  החלטה בהנהגה להקים חברה לתועלת 

 זה. 

 

ח.  ה לא חברה רווחית שמטרתה רוו הציבור ז ו חברה לתועלת  ינ הי אם 

או  ן  ינו גובים מכל תלמיד בעשירו הי אז  חושבים שמטרתה רווח 

ן  העליו ן  מוד או  32באלפיו , כמו  21אלף שקלים שכר לי אלף שקל

 במכללות. 

 

ון עליון ברשת עמל.  אלי בן מנחם: ן לך אלפי  אבל אי

 

: י אומר. מאיר אלפרסי  זה בדיוק מה שאנ

 

הכי  אלי בן מנחם: זה הרשת שמטפלת במקרים 

 קשים בארץ.  

 

: אומר. אני  מאיר אלפרסי וק מה שאני  ה בדי . ז נכון

 .  בהחלט מסכים איתך

 

יואל: ית  יצחק  , תשמע, לא הי יד לך י רוצה להג אנ

 צריך להסביר לי את כל זה.  
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יואל: זה ברור לי שצריך לתמוך ברשת עמל  יצחק 

או לא.   וך. שאלתי רק אם כן  ובחינ

מבין בכלל. השאלה שלי היתה האם ההסתדרות  אני לא  עשית כאילו 

, בדרך כזאת או אחרת.  היא כן  תומכת בעמל. התשובה 

 

:מאי תומכת בעמל. כמו שבמכון  ר אלפרסי

ניותה   , תומכת על פי מדי נלאומי הבי

. לכן יש  גוף הסתדרותי ובכל  גלוי בכל יחידה  המוצהרת בתקציב באופן 

. כתוב בריש  ים" וגופים הסתדרותי ם  וע למפעלי "סי גם סעיף שנקרא 

 .  גלי

 

יואל, אם ההסתדרות למשל,  ישראל אפרת: תראה, 

לא שאלת על שאלת על זה, למה אתה  

ן יהודי . -המכו קר היית תומך היה נמחק מחר בבו ערבי? גם שם אם לא 

. היו החלטות שתומכים בגופים  נלאומי? אותו דבר הבי ן  למה המכו

 האלה. 

 

יואל: יש  יצחק  או,  הכל, בו אני בסך  ישראל, 

ה של עוד   , עוד  6קדנצי , 2שנים כדאי

מ רים לא לעשות כדאי פעם אחת להסביר. אם שואלים שאלה זה לא או

זה נעשה.  ולמה  ך זה נעשה  אי זה אלא רוצים לקבל תשובה,   את 

 

: י אני רוצה לשאול אם אנחנו תומכים  בני עינ

 ערבי? -גם במכון היהודי 
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. אלי בן מנחם:  כן

 

ו"ר: מורג, י תודה על השאלות החכמות. הבא  ולדי 

ורא, בבקשה.    בתור גי

 

ורא ברעם: 'מיל מאוד כועס אבל  גי י בכל אמנם ג אנ

. קודם כל   יד את דעתי בעניין אופן אג

ורים של האנשים  ן היתר מהמג יות בי לדעתי נקבעת כמות הפעילו

ז, דבר  ך למחו י ומקום העבודה שהוא לא בהכרח שי ים בהסתדרות  שחי

ית רוצה את ההתייחסות שלי יותר ברצינות, אני  אחד. דבר שני, אם הי

, אולי בא  יר עם עוד אחד מהסקטור לא אוטומט, היית מגיש פה ני

 שבא, תראה, אתה מדבר על מקופחים. 

 

. אני לא  ין י הענ ועדה פה אז אתה מציג את  ולא בגלל שאתה חבר 

זות  אני נורא רוצה שישמרו על המחו אני למשל מציע, כי  אוטומט. 

גרמו לכך  הערבים, שמאוד להיזהר שאם יש חמישה עובדים לא י

נו את כמות, . ויקטי . . אז לכן אם אתה  שיאחדו עוד כמה  חוד.  בגלל האי

יותר  יחס אלי קצת  אז אני מבקש גם תתי דורש, מבקש את תמיכתי 

י  יר. כשאני ארגיש שאני מקופח, שאנ ני זשהו  אי ן לי  ותכי ברצינות 

קים את רוב  גדולה שלא מספי יי שהפעילות שם כל כך  אראה במו עינ

 הדברים שיכול להיות שתל אביב או חיפה הם המקופחים כי כמות

ולהיאבק  ולהילחם  ור  אני מוכן לעז ודע.  אני לא י יותר.  העבודה פי כמה 

ולא צועקים כל הזמן  יר  ני נות ומגישים לי  אלי ברצי אם מתייחסים 

 מקופחים מקופחים, גם אם אני ממרץ.
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ורא ברעם: או  גי ואני חושב שההערה אם אני ממרץ 

 . העניין  לא ממרץ לא תקדם את 

 

ובקש אפשר להעריך אומדן  3112ה. בדצמבר אני רוצה לשאול שאלה, 

של ביצוע מול הצעה. מה שאתה הצגת לנו פה, ישראל, שפה התקציב 

נוצל והועבר ל הרגשה, שיכול להיות -לא  , והתקציב פה לשם, נתת לי 

ם  יעים לרמת ההוצאה שאנחנו מחליטי מג ו לא  א מוטעית, שאנחנ שהי

ה, כי הרבה דברים לא מתבצעים, וגם דמי החבר הר גדולים עלי ותר  י בה 

אולי משחק מאוד גדול.   כך שזה נותן 

 

א  אומדן ואפשר למצו יתי מבקש אם יש  י הי אנ  , אני לא ראיתי אבל 

היה נותן לי  , כי זה לא מאזן של הצעה מול אומדן של ביצוע, זה  אומדן

גדולה. ההרגשה שלי היתה שהמספרים פה מבחינת  אפשרות הרבה יותר 

נפלא א נראים מאוד  זה נותן ההצעה הם  ם ו בל חלקם לא מתבצעי

ו  ינ יות נוספות אילו הי היה לעשות פעילו איזושהי הרגשה שאפשר 

ודעים את התמונה לגמרי לגמרי במאה אחוז.   י

 

להערכתי גם דמי החבר מאוד שמרניים בהרגשה של ההעלאה במשך 

הביצוע מול התחזית שלכם תמיד  השנים, אם אני עוקב אחרי זה. 

גדול מ ותר  ים בהערכה, לא לוקחים הביצוע י ית. אתם מאוד שמרנ התחז

יין הזה בכלל.  ן בענ  סיכו

 

 אני גם הסברתי למה. ישראל אפרת:

 

:  גם המדינה עושה את זה.  מאיר אלפרסי
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 מה לעשות?  ישראל אפרת:

 

ורא ברעם: י שאלתי שאלה  גי אנ לא אמרתי המדינה, 

ה   ,-לגבי 

 

ו"ר: מורג, י  טוב, זהו? ולדי 

 

ורא ברעם:  .כן גי

 

) חד  )מדברים בי

 

 ולדי, שאלה קטנה אם אפשר.  ג'מיל אבו ראס:

 

ו"ר: מורג, י  לא, סליחה,  ולדי 

 

ים  ג'מיל אבו ראס: אידו , כתוב שמה  ' ן של דף ז לעניי

נאים מאוקטובר עד דצמבר   פלסטי

1,611, ה?  111  שקל. מה ז

 

 זה העברות.  חבר:

 

מה זה אוקטובר עד דצמבר? למה לא  ג'מיל אבו ראס:

 . ו  כל השנה? שיענ

 

ו"ר: מורג, י  הוא עונה. ולדי 
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:  אתה שואל, אתה רוצה תשובה. מאיר אלפרסי

 

יתן תשובות. ג'מיל אבו ראס: א י  לא, הו

 

הוא עוסק  ישראל אפרת: מי רצית תשובה? בסדר, 

 בזה. 

 

: ני  מאיר אלפרסי מי זים עם כל  חו יש לנו הסכמים ו

יש   גופים, חלקם, כמו שאתם רואים, 

אז ספקים צ' מי שעוסק בכספים   . זרים קים לפירעון הסעיפים האלה לא 

י  נאים הסכם עוד מלפנ ים הפלסטי ודים המקצועי לו. יש לנו עם האיג

21 יתו של  61- ום אפילו נחתם הסכם פשרה בהנחי שנה שבסופו של י

ני, מה שנקרא סידרנו את כל מה שהיה, את  יו"ר ההסתדרות עופר עי

ה במשך עשרות ש מולם. כל הדם הרע שהי ים   נ

 

הלכה  אותו כבר  מים  זה להסכם בר ביצוע. אנחנו מקיי הפכנו את  בעצם 

שנים.  1למעשה ללא שום מחלוקת במשך כבר נדמה לי משהו כמו 

ו ל ינ ה, דהי זית לאותה שנ א בעצם היתרה החו הי  -היתרה שמשקפת פה 

 . 3116, שאותה אני צריך לשלם במהלך 3112

 

ו"ר: מורג, י  ובן. תודה רבה. רא ולדי 

 

ניכרת פה עבודה  :ראובן פרי אני רוצה קודם כל 

באמת מקצועית של התקציב, שקוף,  

 ברור, מקצועי בהחלט. 
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: והצעת התקציב משקפת בעצם את  ראובן פרי

יות המקצועית של ההסתדרות.   המדינ

. . . חג שכל פעם   אני חושב שזה יום 

 

 )מתנהלות מספר שיחות במקביל(

 

: הר ראובן פרי אשונה שההסתדרות חוצה זו הפעם 

מיליארד השקלים מאז    10את חצי 

ים,  וזה מתבטא, ואמרו פה 91שנ , תקציב שהיה בו גם את לשכת המס  '

ובראשה עופר  חברים, בפעילות שההסתדרות עושה בשנים האחרונות 

עיני. אבל אי אפשר להתעלם מכמה מקומות שהעין שלי צדה. 

ורי יתכן שי הגמלאים למשל, לא   -ל 3112דו תקציב משנת בהסתדרות 

3116, 

 

 יש טעות דפוס שם.   חבר:

 

 לא, לא.  ישראל אפרת:

 

: , ראובן פרי  רגע, לפני שאתה עונה לי

 

 אני אענה לך תשובה.  ישראל אפרת:

 

: י לא סתם, מבחינת תהליכים אני  ראובן פרי אנ

הייתי למשל מעלה להסתדרות  

 הגמלאים ומוסיף לה בתקציב, מוסיף גם,
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גדל. אני  אפרת:ישראל  אל תעלה כי התקציב שלהם 

 ,  רק אסביר לך

 

: הייתי מצביע על  ראובן פרי אני  ואם חסר כסף 

מקור התקציב, למשל תקציב הסיעות.  

למרות שאני מתפלא פה שחברים מדברים על להעלות את תקציב 

אני דווקא רוצה להציע הצעה שדובר עליה בישיבה בינ"ה  הסיעות, 

ירידה בתקציב בהצעת התקציב הקוד מת, שצריכה להיות מגמה של 

 , זה כסף ציבורי  הסיעות. 

 

 וכל הכספים האלה הם לא ציבוריים?  אלי בן מנחם:

 

: קדנציה, ראובן פרי  במהלך 

 

ו"ר ההסתדרות זה לא  1 אלי בן מנחם: מיליון לי

 ציבורי? 

 

: ה ראובן פרי ,  1 -צריך לשים לב,   מיליון

 

יודע מה זה אלי בן מנחם: ן? עקבת  אתה  מו מי

מימון מפלגות?     בכנסת מה זה 

 

) חד  )מדברים בי

 

ו"ר: מורג, י , ולדי  , ראובן  ראובן
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ה אלי בן מנחם: י מעריך את  אנ קח,   ,-אתה בחור פי

 

) חד  )מדברים בי

 

אבל אני מתפלא על מה שאתה אומר.  אלי בן מנחם:

אתה רוצה לחסל את הסיעות הקטנות  

 בהסתדרות?

 

:  בהחלט שלא. לא, לא, ראובן פרי

 

אז מה שאתה עושה זה מה שאתה  אלי בן מנחם:

 עושה. 

 

ו"ר: מורג, י  חברים, ולדי 

 

:  אני מציע, חברים תסתכלו בסיעות,  ראובן פרי

 

.  כוכבה קניסטר: ו לראובן לדבר  רגע, תנ

 

: נעלה להצבעה, ראובן פרי  אני מציע ומבקש גם 

 

חד(  )מדברים בי

 

: לנכים  ואת הכסף הזה להעביר ראובן פרי

 ולגמלאים.  
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: אני מבקש להעלות פה להצבעה.  1% ראובן פרי

אוקי? מה פה    . זאת ההצעה שלי

 ההתלהמות?

 

 גם מהמרחב של אבו ראס. חבר:

 

: ון  ראובן פרי ה די נ"ה הי בתקציב הקודם בבי

ן שלם למה הפחיתו את   היה דיו שלם, 

 תקציב הסיעות. לא היה,

 

:  זה נמצא בבימ"ש. רועי כהן

 

: ראובן ה משפט אחד שדיבר על  פרי לא הי

  , גמלאים, על נכים, על איגוד מקצועי

ו  ה על תקציב סיעות. ריבונ הי ון  הדי הישיבה שהיתה. כל  זוכר את  י  אנ

 של עולם. 

 

מים פה. אלי בן מנחם: ים   כולם כאן טוחנ

 

: ון שקל הולך לתקציב הסיעות  63 ראובן פרי מילי

קדנציה שלמה.   ון  63במהלך  מילי

וריד את השקל.  ה לא יקרה כלום אם נ . חבריה, ז  1% -תעשו חשבון

הזאת,  להצעת תקציב 

 

: ודע מה, 63 רועי כהן  , אתה אפילו לא י
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: ם,  ראובן פרי ה למקומות כמו גמלאי נפנה את ז

הזה.  . מהכסף  . .  ואנשים שי

 

ו"ר: מורג, י  תודה רבה. ולדי 

 

י מציע לצמצם את כל התפקידים  אלי בן מנחם: אנ

ותרי  ם שיש בהסתדרות, כולל של המי

ה לגמלאים. לא, כי אתה מדבר  ולהעביר את ז נם פה,  חי אוכלי   , ראובן

ה לא מתאים לך.   בלי אחריות וז

 

) חד  )מדברים בי

 

:  גם, אני מבקש  ראובן פרי

 

ו"ר: מורג, י  סליחה, סליחה, ולדי 

 

: יש פה?  ראובן פרי נם, כמה כאלה  חי  אוכלי 

 

ו"ר: מורג, י , ולדי   אלי

 

חד()מדב  רים בי

 

נם. תקשיבו,  אלי בן מנחם: חי אוכלי   אמרתי מלא 

 

ו"ר: מורג, י , ולדי   אלי
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משהו התחלק לך בראש, אני מתפלא  אלי בן מנחם:

 .  עליך

 

ו"ר: מורג, י .  ולדי   די

 

ה באופן  אלי בן מנחם: אני אבדוק את ז י אגיד לך,  אנ

זה    . . .  , , כי אתה עושה פה דבר אישי

ה. אתה  יצי ה? למה לא עושים סיעות באופוז יצי רוצה לחסל את האופוז

זה בכנסת?   את 

 

: . ראובן פרי .  אותו אחד שכש.

 

ו"ר: מורג, י , ולדי   טוב, ראובן

 

מה זה קשור לגמלאים? תוריד  אלי בן מנחם:

מהמשרד שלכם פה עם המשכורות  

 שלכם.

 

: יש  רועי כהן ראובן, תאמין לי אתה צריך להתבי

י או  אנ מר במצב שלך עכשיו, באמת 

.  לך

 

ו"ר: מורג, י קודם כל אנחנו  ולדי  עכשיו אני מבקש, 

דנים בתקציב ואנחנו לא נשנה את  

 הפרטים. 
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ו"ר: מורג, י ולא  ולדי  או לא  נחליט אם התקציב כן 

ו האם משנים אתה סעיף   ט עכשי נחלי

הדיבור לישראל שיסביר את  הזה או הסעיף השני. בבקשה, רשות 

הגמלאים.  הנושא של 

 

, קודם כל  רת:ישראל אפ הגמלאים קיבלו ראובן

תוספת של מאה אלף שקל לפעולות  

, קיבלו את כל התוספת,  לפי בקשתם. הם ביקשו תוספת של מאה אלף

 

) חד  )מדברים בי

 

ו"ר: מורג, י , ולדי  אלי  , . ראובן  חברים, די

 

: תן לנו לשמוע את זה, ראובן, אנחנו  רועי כהן

העלו. אתה טוען   רוצים לשמוע, הם 

.שהו  רידו

 

ו"ר: מורג, י ו, תנו  ולדי  י מבקש עכשי אנ  , , ראובן אלי

ישראל, בבקשה.   לישראל לדבר. 

 

ה שלוש  ישראל אפרת: הגמלאים הי , תקציב  ראובן

ועברו   קבועות שירדו מהם  משרות 

הכללי. עכשיו, ב וב 3112 -לשכר  הם עוברים לסעיף  3116 -הם היו שם 

נראה כאילו שזה ולכן זה  ירד. בפועל הם קיבלו  של תשלומי השכר 

יותר מתקציבם.   מאה אלף שקל 
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ו"ר: מורג, י , ולדי   עכשיו אחרון אחרון

 

. כוכבה קניסטר: יד משהו גם ולדי  אני רוצה להג

 

ו"ר: מורג, י אני רושם אותך.  ולדי  לא נרשמת, עכשיו 

  , י יך, רונ י ואחרי אבל אחרון רונ

 בבקשה.

 

: אני יש לי רק שאלה אחת, ישראל,  רוני כהן

יש מצב    . הבניין זוק יסודות  לגבי חי

זה עם תמ"א   ואז? 20שאפשר לשלב את 

 

מור. אי אפשר  נחום אסד: ן מבנה לשי זה בניי

וע בו. בגלל זה חלק מהתקציבים   לפג

 עוברים משנה לשנה, בגלל שלא נותנים את כל האישורים,

 

ה סיפור  ישראל אפרת: אותו מבחוץ ז אפילו לצבוע 

ך לקבל אישו-מה  רים מפה עד , צרי

. אותו  השמיים, לצבוע 

 

ו"ר: מורג, י טוב, תודה רבה, אחרונה חביבה  ולדי 

ו להקשיב   וכולם לשבת בשקט עכשי

 טוב, כוכבה.
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: רק שאלת הברה בעקבות מה שהוא  רוני כהן

 ,  אמר

 

,  כוכבה קניסטר: אני  קודם כל 

 

ו"ר: מורג, י גה  ולדי  בבקשה כוכבה. חברים, הנצי

ן הח  זק בועדה לא היחידה של המי

. ים לה לדבר  נותנ

 

של הנשים. אני בסוף אמלא את  כוכבה קניסטר:

גם    , גם בנשים. תסלחו לי הועדה 

ה של בית וקלקולציה כללית. ודעות מה זה קלקולצי י  נשים 

 

ספרי להם על הישיבה של אתמול,  נחום אסד:

  .  עזבי עכשיו

 

י רוצה קודם כל לקדם בברכה את  כוכבה קניסטר: אנ

קים במלאכה של התקציב העוס 

ו עם  ות שותפה לועדת כספים כז ואני גאה באמת להי שמכבד את עצמו 

סוף לתת דגש על כל הסעיפים. כי בואו לא  אני חושבת בלי  מסירות 

הציבור, את  נשכח לרגע שאנחנו גוף הסתדרותי שצריך לשרת את כל 

י חושבת פה, שצריך לתת את  י אומרת לכן מה שאנ העובדים. ואנ כל 

ולעובדים. אני חושבת שאם ה כתף האמיתית גם לגמלאים, לצעירים 

ה  ה, אם ז הכנסות שנכנס מהעובדים זה תרתי מרים את קרנ

יות.  מהתאגדו
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ברוך השם היום מתאגדים להסתדרות  כוכבה קניסטר:

שהיא נקראת הסתדרות חזקה,  

הסתדרות שיש בה תוכן. אנשים באים עולים לרגל בהמוניהם. ואני 

. ישראל ומאיר, מאוד תודה, גאה להיו הזו יה המדהימה  ת שותפה בעשי

ה  מניחה שזה בשם כולם, על העשיי . אני אומרת לכם בשמי ואני  ומזל

ו  העובדים שעוסקים במלאכה מסרו להם את תודתנ ורוב  המדהימה 

נ"ה. תודה רבה. ו להגיש תקציב כזה לבי  וגאוותנ

 

ו"ר: מורג, י , עלי? ולדי   כוכבה, תודה. רצית משהו

 

: הכי ותיק בהסתדרות  עלי בירני י ותיק,  אנ

ם.   י אחד הוותיקי אנ הזאת,  בישיבה 

ותר במרחבים הערביים. כמה,  אני רק מביא לתשומת לבכם לעשייה י

 . ותר פעילות ותקציבים בכל המרחבים, מצד אחד מה אפשר לעשות י

העובד והלומד בהסתדרות  הנוער  , דגש מיוחד על פעילות  מצד שני

 לם. ובמרחבים כו

 

ו"ר: מורג, י ה. ולדי  גדל השנ  התקציב שלהם 

 

: ך לראות  עלי בירני גדל אבל צרי התקציב 

היחידי   ון  . זה הארג יותר פעילות 

. . . אני  . ו  שיכול לפעול בכבוד בסקטור הערבי

 

חד(  )מדברים בי
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: הכוח שלכם אצל  עלי בירני שתפעילו את 

 הערבים.  

 

ו"ר: מורג, י  טוב, חברים,  ולדי 

 

, אני  נגלר:יחזקל א וזמה לתקן , קח י אני אמרתי לך

 . ור לו  מבטיח לך שנעז

 

: ידול  רועי כהן ישראל נתן תשובה ליואל שהג

ה  היה בתוספת של  27 -של  מיליון י

11 ה 11-  -אלף חברי הסתדרות. אם אתה לוקח ומחלק את הסכום, אץ 

ן ל 661 וצא לך שכל  711 -מיליו י ם  איש  11,111אלף אנשים שמשלמי

, רק אני הבהרה, אם  6נותן  אומר ון שקלים. כלומר מה שאתה  מילי

גודל שקרוב ל ידול בסדר  ות ג אז צריך להי ידול  איש כדי  71 -יהיה ג אלף 

יכול לקחת, זה מתמטיקה פשוטה, אתה מחלק את זה,  להתאים. אתה 

 

: י . בני עינ נכון  זה ממש לא 

 

הולך ככה. חבר:  זה לא 

 

: י  מתמטיקה דיפרנציאלית. בני עינ

 

: לא, אבל זה מה שהולך, הפער, לא  רועי כהן

, 61יכול להיות פער של   ון  מילי
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: י  זה ממש לא מתמטיקה פשוטה. בני עינ

 

: ,11 -ב רועי כהן 111 , אומר  איש. אז אני 

 

.  נחום אסד:  שמעת חצי מהדברים שלו

 

ורא ברעם:  הוא אמר שלושה דברים שלא יהיה. גי

 

 ר,הוא אמר שהמרכיב זה השכ יגאל הררי:

 

 בדיוק. נחום אסד:

 

: ,11,111אבל זה לא, אבל  רועי כהן  , תראו

 

ו"ר: מורג, י ,  ולדי   רועי

 

: י .  בני עינ  מתמטיקה דיפרנציאלית לחלוטין

 

: .  הנרי אלקסלסי גודל השכר  זה תלוי מה 

 

: י  אין יותר מתמטיקה דיפרנציאלית, בני עינ

 

: הוא טוען שזה  רועי כהן תן לו לענות. אם  אבל 

, עדיין  ידול של השכר  בג
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: י יענה מה  בני עינ א  . הו זכותי להגיד את דעתי

יענה.   א   שהו

 

: ,  רועי כהן  בסדר, אז שיענה. זהו

 

ו"ר: מורג, י ם,  ולדי  ישראל, אתה רוצה לענות? חברי

י מעמיד   אנ י קם,  אנ סליחה, הפעם 

להצבעה את המסגרת התקציבית כפי שהוצגה פה. אנחנו באמצע 

 הצבעה.

 

אני רוצה. חם:אלי בן מנ  לגבי ההצעה 

 

ו"ר: מורג, י  מה אתה רוצה? ולדי 

 

אין לנו בעיה עם  אלי בן מנחם: הערה. אנחנו 

ו רוצים להצביע בעד   התקציב, אנחנ

 התקציב נגד סעיף אחד לתקציב. איך אנחנו עושים את זה? 

 

 בבינ"ה.  נחום אסד:

 

ו"ר: מורג, י זה  ולדי  בינ"ה צריכה להחליט. תעלה את 

מי בעד בבינ  "ה. בסדר? חברים, 

 ? 3116התקציב לשנת 
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: , אתם  לאון בן לולו אותך, רגע, חבר'ה, בואו שאלו 

ודע.   י י אנ  , הכל אוטומטי עושים 

נגד סעיף  ו רוצים להצביע  ואנחנ ו רוצים להצביע בעד התקציב  אנחנ

ה כתוב? אתה תרשום את מה שאני  איפה ז אז אתה אומר לא?  אחד, 

 מצביע. 

 

מורג,  ו"ר:ולדי   נעלה את הסעיף הזה, י

 

: י מצביע  לאון בן לולו י אומר לגבי הסעיף, אנ אנ אז 

בעד התקציב, לגבי סעיף מימון  

 . אני נגד  סיעות 

 

הכל.  אלי בן מנחם: ה  , ז  אנחנו מתנגדים לו

 

: ישר לא. לאון בן לולו  מה אתם, 

 

יגות. נחום אסד:  זה הסתי

 

אני מתנגד על סעיף ג'מיל אבו ראס:  אחר.  אני לא, 

 

:  אז תסתייג מסעיף אחר.  לאון בן לולו

 

. ג'מיל אבו ראס:  גם זה וגם סעיף אחר

 

ו"ר: מורג, י גות שלכם. ולדי  יירשם כהסתיי  זה 
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) חד  )מדברים בי

 

ו"ר: מורג, י לאון, תקשיב, מצביעים בעד התקציב  ולדי 

יגות על הסעיף   ירשם כהסתי וזה י

 הזה.

 

: .  לאון בן לולו  כן

 

יואל: ה, לא פה. הה יצחק  גות באה בבינ"  סתיי

 

:  אותו דבר זה בממשלה,  לאון בן לולו

 

ו"ר: מורג, י  מי בעד התקציב כפי שהוצג?  ולדי 

 

: י בבקשה רק עם  לאון בן לולו אנ כמו שהוצג, 

 ,  ההערה שלגבי

 

ו"ר: מורג, י יגות.  ולדי   עם ההערה לגבי ההסתי

 

 .11 נחום אסד:

 

ו"ר: מורג, י נגד?  ולדי   מי 

 

 .6 אסד:נחום 
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ו"ר: מורג, י נמנע?  ולדי   מי 

 

: ך להצביע בעד  רועי כהן יגות, אתה צרי לא הסתי

יכול להציג   נ"ה אתה  נגד. בבי או 

יכול. אתה יכול בעד נגד. יגות, פה אתה לא   הסתי

 

ו"ר: מורג, י קודם כל,  ולדי   סליחה, לשבת, לשבת. אני 

 

: יגות.  רועי כהן נ"ה אפשר לשים הסתי רק בבי

מ  ונגד.פה אתה   צביע בעד 

 

ו"ר: מורג, י קודם כל רוצה  ולדי  י  אנ רועי, סליחה, 

לסכם את הסעיף הזה בכך שאני  

מרשה לעצמי בשם הועדה לברך את החברים שעשו את המלאכה באופן 

ן  י ופו של עני ולג יום בלי כותרות, בלי דברים מיותרים,  יום  רציני 

ן אי ה ו יצי ואני חושב שפה אין אופוז ה  לטובת ההסתדרות  קואליצי

בועדה הזאת. הדברים האלו נעשים בצורה מקצועית, בצורה בלתי 

ו"ר  ודאי שמברך גם את י ובו ילה. ואני בשמכם מברך אתכם  רג

הדבר הזה.  ההסתדרות שהוא מאחורי 

 

ה. מה שאמרת  אלי בן מנחם: יצי גם בשם האופוז

  . . . ן  יציה אי  עליהם גם בשם האופוז
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 שונות 

סעיף   בסדר היום( 3)

 

ו"ר:ו מורג, י נות, ביקשתי  לדי  עכשיו רגע אחד, בשו

מכם להישאר עוד רגע. סעיף אחד  

נחום. ידי  וסבר על   שי

 

נבחרי  נחום אסד: "ר בית  ו אני מדבר בשם י טוב, 

ההסתדרות, ביקש ממני להעלות את  

ם. אני אומר, מדובר על עדכון תשלום למותבים ברשות  זה בפני החברי

הוא ו הסיפור  י אקריא לכם גם  השיפוט. עכשי אנ אליו מכתב,  יע  הג כזה, 

י  יש הצעת החלטה שאנ יד לכם מה הפער ו אני גם אג הכותרת שלו,  את 

 אקריא אותה בפניכם ואתם תאשרו אותה.

 

ידי ראש רשות  , כמובן מכתב לשלמה אביטן חתום על  אז הנדון

ן ן תשלום למותבים ברשות השיפוט. שכר  -השיפוט. הנדו עדכו

ם, מצ"ב מכתב  1 -שיפוט עודכן לאחרונה לפני כהמותבים ברשות ה שני

מיום   , ין .3.9בעני 3119 .  והוא מבקש לעשות עדכון

 

יד. ראשי מותבים ומותבים. ראשי  אג י  אנ ו על מה מדובר?  עכשי

ם  311המותבים קיבלו  ום מבקשי ה321שקל לשעת עבודה והי ה   1 -, ז

ו נ נגמר בזה, ושעתיים ראשו ה עוד לא  ים, הפער. אבל ז ת למותבים שנ

זאת הבקשה  31, פער של 611, הם מבקשים היום 211 שקלים לשעה. 

 והיא נמצאת פה. עכשיו יש הצעת החלטה.
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ו את המכתב, הקראנו את  נחום אסד: הקראנ

ם.   המספרים, את הסכומים ואתה שני

 עכשיו הצעת החלטה, 

 

: יד לך משהו ש לאון בן לולו  ,-אני רוצה להג

 

ורא ברעם:  ריא. הוא לא הק גי

 

: דולר לשעה  213בליכוד משלמים  לאון בן לולו

 לשופט.  

 

ו ההצעת החלטה אומרת ככה,  נחום אסד: עכשי

ועדת הכספים של   הצעת החלטה של 

יין עדכון שכר המותבים נ"ה מאשרת  -בינ"ה בענ ועדת הכספים של בי

יין עדכון שכר ראשי  "ר רשות השיפוט של ההסתדרות לענ ו את בקשת י

 מותבים ברשות השיפוט. המותבים וה

 

, ואת  נ"ה, מר שלמה אביטן "ר בי ו זאת, הועדה מסמיכה את י אך עם 

וכספים, מר  מנכ"ל אגף משק  , ואת  מורג ולדי  ועדת הכספים, מר  "ר  יו

הגדלת שכר שעת   , מי מטעמו, לסכם את גובה העדכון ישראל אפרת, או 

זאת למה? כי אם יימצא  העבודה שלא תעלה על הכתוב בבקשה. 

וק בש  . 30יתנו להם  30 -, עלה ב21 -המדד לא עלה בדי

 

ו"ר: מורג, י ו להם. ולדי  אז לא יתנ  ואם לא עלה בכלל 
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 וזה צריך הצבעה.  נחום אסד:

 

. כוכבה קניסטר:  זה צמוד למדד

 

במסגרת התקציב המאושרת ללא  נחום אסד:

 חריגה.  

 

ו"ר: מורג, י הסעיף אושר. בבקשה. תודה מי בעד?  ולדי 

 לכולכם. דרך צלחה. רבה 

 

נעולה  -  -הישיבה 
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ועדת כספים ותקציב של בינ"ה  החלטות שנתקבלו בישיבת 

.9בישיבה מתאריך  13 .3112 

 

 3116אישור תקציב ההסתדרות לשנת  . 1

סעיף    בסדר היום( 1)

 

 –ומר מאיר אלפרסי גזבר ההסתדרות,  – ישראל אפרתמר  

וכספים, אגף משק  הו ראש  י חברי  גו בפנ קרי עדה את הצי עי

 .3113תקציב לשנת ה

 

מורג,   ולדי  מר  הועדה,  "ר  הודה על הסקירה הממצה, יו

ינת וטובה. הוא הוסיף כי נעשתה פה עבודה מאוד מאוד  מעני

ן כי הדברים מבטאים  י אגף הכספים. כמו כן צי ידי  רצינית על 

 הטבה מצב משודרג של ההסתדרות. 

 

ם  11חברי הועדה החליטו ברוב של    6ובהתנגדות של חברי

 .3116לאשר את תקציב ההסתדרות לשנת 

 

ן שכר המותבים –שונות  .3  עדכו

סעיף    בסדר היום( 3)

 

ין עדכון שכר   חברי הועדה אישרו את הצעת ההחלטה בעני

נ"ה מאשרת את  ועדת הכספים של בי המותבים כדלקמן: 

ן שכר  ן עדכו "ר רשות השיפוט של ההסתדרות לעניי ו בקשת י

 בים והמותבים ברשות השיפוט. ראשי המות
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נ"ה, מר שלמה   "ר בי ו זאת, הועדה מסמיכה את י אך עם 

מנכ"ל  ולדי מורג, ואת  מר  ועדת הכספים,  "ר  ו ואת י  , אביטן

ם, מר ישראל אפרת, או מי מטעמו, לסכם את  וכספי אגף משק 

, הגדלת שכר שעת העבודה שלא תעלה על  גובה העדכון

  הכתוב בבקשה.

 


