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אישור פילוג סיעת חד"ש בהסתדרות מסיעת הבית החברתי . 1

 בהסתדרות

 בסדר היום( 1)סעיף 

 

בים, אני מתכבד לפתוח ם טויצהרי :, יו"רשלמה אביטן

בית נבחרי את ישיבת נשיאות  

 , . איחור של 13:00, בשעה 2015ביולי  21ההסתדרות. היום יום שלישי

 היו"ר ברבע שעה, מתנצל על האיחור, מסיבות בלתי צפויות.

 

לא, אכלנו סנדוויצ'ים היום, זה לא  :יצחק בנישתי

 נורא שאיחרת. 

 

, יו"ר: , כפי שלמה אביטן , באמת, לפני הסדר -ש אז רבותי

יום, כפי שאתם יודעים, אני חושב  

 מבחינתי כותיק בהסתדרות, שיום כזה או למחרת של יום די היסטורי

 

 כולנו, מה זה? :חבר

 

, יו"ר: אני)בנושא סוגיית עובדי הקבלן(  שלמה אביטן

ג הוא הישג מנצח, חושב שההיש 

הישג אדיר ליו"ר ההסתדרות,  

 כולה.ובאמצעותו להסתדרות 

 

, בוודאי בא לתקן ולו במעט,  אנחנו מברכים על ההסכם הזה שבוודאי

 בוודאי בהרבה, אבל אני אומר ולו במעט, זו פריצת דרך,
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 אי אפשר ביום אחד. מרים פרקש:

 

, יו"ר: זו פריצת דרך. בא לתקן את הבושה  שלמה אביטן

זה בה הם עבדו רבים מעובדי ישראל.  

דבר כזה במדינה שהיא מנסה להגדיר את  לא יכול להיות כשאתה שומע

עצמה כמדינת רווחה, שאנשים עובדים באופן שאין לו עתיד תעסוקתי. 

, אין לו חיים, אין לו חיים. כל יום בא ישן,  ברגע שאין עתיד תעסוקתי

רגע אחד, מה יקרה? וזה כל אחד מאתנו חש את  –למחרת קם, אומר 

ובים, אם זה לילדים, אם זה בסביבה שלו, אם זה משפחה, אם זה קר

 זה הכל.

 

אני מקווה מאוד שהפריצת דרך הזאת תהיה חוליה אחת מתוך שרשרת 

ארוכה של נושאים שהם על סדר היום החברתי שלנו ושל יו"ר 

ההסתדרות, על מנת להביא באמת לגאווה עצמית של כל העובדים 

 במדינת ישראל.

 

זה בשם כל  נעבור לסדר היום. את הדברים שאמרתי, אמרתי את

 הנשיאות, על מנת לחסוך מכם.

 

 ההסכם מונח? ג'מיל אבו ראס:

 

, יו"ר: אם ההסכם עצמו יונח? לא, אבל  שלמה אביטן

הסבר מפורט יהיה ע"י יו"ר  

ההסתדרות, ולמעשה מי שרוצה את הפירוט של ההסכם, הוא פורסם 

 בכמה רשתות, ובטח יפורסם גם,
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 באתר ההסתדרות. :אלי יריב

 

, יו"ר:שלמה א באתר ההסתדרות. יכול להיות  ביטן

שפורסם, רק הבוקר גמרו ללטש  

 אותו.

 

, נכון? עמוס גלבוע:  זה לא נוגע לסקטור הפרטי

 

, יו"ר: לא, עדיין לא. אבל זה הולך, למשל  שלמה אביטן

הכללית כבר עושים שהיא תצטרף,  

ו, איך אומרים, פרצנו את המחסום ואת הזה.  ועוד, ממשיכים עכשי
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 24אישור סדר יום של ישיבת בינ"ה מס'  .1

 בסדר היום( 1)סעיף 

 

, יו"ר: אבי  -יש לנו סקירת יו"ר ההסתדרות  שלמה אביטן

, יש את פרסום דו"ח המבקר   ניסנקורן

, הוא מונח לפניכם. תמצית של הדו"ח פלוס דיסק 2014לשנת  25מס' 

קה שיש בו את כל הדו"ח, אז מי שירצה להתייחס כמובן יודע, החו

אומרת שתוך שלושה חודשים תדון הועדה, ועדת המבקר, בדוחות, 

וכמובן מי שיש לו הערות יכול להעביר אותן בכתב או בפגישות עם 

 יו"ר הועדה או עם מזכיר בינ"ה אשר יעביר את המסרים שלכם.

 

פעילות איגוד העובדים במקצועות הבריאות יש לנו אישור תקנון 

גם תקנון בחירות במקביל ש תקנון אז יש והפרה רפואיים, וכמובן כשי

 על מנת לעשות את ההתאמה ולקיים את הבחירות.

 

אישור תקנון ארגון העיתונאים בישראל. אישור תקנון בחירות אישיות 

 למוסדות ארגון העיתונאים.

 

 חילופי חברים בבינ"ה. אישור חבר בוועדה לתיאום וביצוע. שונות. 

 

ריכים לדון בהם, אבל בואו קודם כל יש לנו גם פילוגים שאנחנו צ

 נצביע על סדר היום, או לשמוע חברים אם יש להם הערות, בבקשה.

 

 לא, לא, להצביע. יחיאל והב:

 

, יו"ר:  ?להצביע? בבקשה, רצית לדבר שלמה אביטן
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 אם אפשר שני משפטים. ג'מיל אבו ראס:

 

, יו"ר: כמה שאתה רוצה, עד חמישה לשתיים  שלמה אביטן

 ו זמן.יש לנ 

 

אין ספק שהסכסוך עבודה שהוכרז  ג'מיל אבו ראס:

חיוביות עליו בנובמבר יש תוצאות  

 ביותר,

 

 לא שומעים, תדבר בקול. יחיאל והב:

 

יש תוצאות חיוביות ביותר, אם זה  ג'מיל אבו ראס:

בעניין של שכר מינימום, שהביא  

. שנוסף להם  לעשרות אלפי עובדים . .1 יח שכר שקל לעובד שהרוו 000,

. זה גם משמעותי ביותר. מינימום.  . .  גם נושא המוגבלויות, 

 

אני חושב ההישג שהיה בעניין של עובדי הקבלן הוא צעד ראשון חשוב 

מאוד, שזה למעשה משנה את האווירה בכלל ביחסי העבודה, חייבים 

להמשיך בזה ולהבין שזה פתיח פה, צעד ראשון מתקדם, אבל בזה זה 

ות אלפי עובדים שהם ממשיכים לעבוד, זה פתיח טוב , יש עשרלא נגמר

גם למאבק הבא, בנושא הזה צריכים להמשיך בנוסחה שהתחלנו בה, 

 ואני חושב שזה מראה שההסתדרות בדרך הנכונה בתקופה הזאת. 
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זה באמת בושה, כמו שאמר שלמה,  ג'מיל אבו ראס:

שעובדים שאין להם בטחון תעסוקתי,  

מורים או של אחיות או עובדות סוציאליות  ואנשים שהם במעמד של

שיעבדו בצורה הזאת. אני מברך על ההסכם ועל המשך המאבק בנושא 

 הזה.

 

אני גם רוצה להצטרף לברכות, לדעתי  :איציק מויאל

זה יום חג להסתדרות כולה. אני  

 -בהסתדרות המון שנים, המאבק של חברות כוח האדם התחיל כבר ב

, ועברו כמע97 –' 96 שנה מאז, והנה כמעט בכל קדנציה הנושא  18ט '

של עובדי קבלן עלה על סדר היום, והנה נפתח הסכר ונפתח, יש פריצת 

עובדים בענף הבניין יכול  250,000 -דרך ענקית, ואני כמי שמטפל ב

להגיד לכם שזה באמת תחילתה של מהפכה מאוד מאוד רצינית 

 בהעסקה ישירה של עובדים.

 

מה, בענף הבניין עשינו הסכם לפני שבועיים, בטח אני אתן לכם דוג

קראתם בעיתונים, חתמנו על שכר מינימום בענף הבניין, העלינו אותו 

, הוא חבר בצוות המצומצם של המו"מ, 5,600 -ל , ג'מיל היה שותף איתי

 200,000ואם העובדים היו עובדים באופן ישיר אז תתארו לכם שעוד 

 ההסכם הזה. עובדים היו יכולים לקבל את 

 

, וראינו, הנה לכם השכר מינימום  לכן הצעד שנעשה במגזר הציבורי

שקל וגם במגזר  1,000 -במשק, גם המגזר הפרטי היום הועלה ב

.  להערכתי זה מה שיעשה.  הציבורי
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זה נותן לנו כיו"ר איגוד עכשיו איך  :איציק מויאל

דלק רציני מאוד למנועים  –אומרים  

החברות הגדולות, להתחיל לעשות את הנושא של להתחיל להכניס את 

 העסקה.

 

 קרן השתלמות, ג'מיל אבו ראס:

 

. ולכן אני אומר הישג  :איציק מויאל , וכל מיני כן

עצום ליו"ר ההסתדרות, צריך לברך  

 אותו, שלמה, ואני בטוח שאני מדבר בשם כל חברי הנשיאות.

 

בזה אני מסיים, יש לפעמים רגעים שטוב שאתה נמצא בהם, וזה רגע, 

תזכרו אותו, זה רגע היסטורי, מחכים לנו מאות אלפי עובדים 

שמועסקים לא באופן ישיר, וזה לדעתי זה חג להסתדרות, שלמה, 

 חגיגה אמיתית להסתדרות על ההישג הזה.

 

ה מהלך אדיר, תשמע, למה לא כולם? אבל הוא עש –יהיו כאלה שיגידו 

 בלי לשבות. –ותזכרו 

 

 שוויה שוויה. :נימר מולא

 

 כשנחושים מצליחים. עמוס גלבוע:

 

, יו"ר:  תודה. שלמה אביטן

 

 עוד מילה אני רוצה להוסיף. עמוס גלבוע:
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, יו"ר:  בבקשה. שלמה אביטן

 

אני חושב שהתהליך הזה יבלום את  עמוס גלבוע:

מעגל המספרים שראינו בשנים  

מצב העוני, שהיא היתה כולה ת של אנשים שהיו במסגרת האחרונו

 מורכבת מאנשים שהועסקו בשיטת העבודה של עבודת קבלן.

 

אני חושב שבזה שהתהליך עכשיו התחיל הוא יבלום קודם כל את 

. זה הדגל החברתי הכי גדול התהליך של תוספת אנשים למעגל העוני

 ת זה.שיכול להיות פה, וכל הכבוד להסתדרות שעשתה א

 

, יו"ר:  תודה. כן? שלמה אביטן

 

:  כולנו מצטרפים. יצחק בנישתי

 

, כולם מצטרפים לברכות שכבר  מרים פרקש: כן

שלמה אמר בתחילה בצורה הכי  

 ברורה ומסודרת.

 

, יו"ר: לא נורא, לא קרה כלום, מי שרוצה  שלמה אביטן

 עוד לברך. 

 

 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(
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רק שאלה קטנה, אחרי שיצאו כל  רקש:מרים פ

 הסיעות, אז איזה סיעה נשארה? 

 

, יו"ר:  .2רגע, עוד לא הגענו לשם, זה סעיף  שלמה אביטן

 

 אה, אוקי. מרים פרקש:

 

, יו"ר: מי בעד סדר היום, למעט העניין של  שלמה אביטן

פילוג ואישור תקנון סיעת בית  

 חברתי?

 

 ל הכל עושים.אהה, אני חשבתי כבר ע מרים פרקש:

 

 פה אחד. עמוס גלבוע:

 

, יו"ר:  פה אחד. שלמה אביטן

 

 עברנו. 1סעיף  מרים פרקש:

 

 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(
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 . אישור תקנון סיעת בית חברתי בהסתדרות2

 

, יו"ר: , 3, 2רבותי, אנחנו עוברים לסעיפים  שלמה אביטן

 4 ,5 – ,  אישור תקנון

 

, זה פעם ראשונה שיש,אי נחום אסד:  שור תקנון

 

, יו"ר: בית חברתי, אתם יודעים להבחין בין  שלמה אביטן

 בית חברתי לבית החברתי. 

 

 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(

 

, יו"ר: תקנון סיעת בית חברתי בהסתדרות,  שלמה אביטן

כמובן התקנון עבר תהליך של בדיקה  

אין סתירה בין התקנון לבין חוקת אצלנו, אצל היועמ"ש, שאמר ש

 ההסתדרות, וזה מה שחשוב, ואני ממליץ לאשר להם אותו.

 

 מי בעד? מי נגד? תקנון סיעת בית חברתי בהסתדרות אושר פה אחד.
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 . אישור פילוג סיעת קדימה מסיעת הבית החברתי3

 . אישור פילוג סיעת עוצמה מסיעת הבית החברתי4

 

 

, יו"ר: יעות מתוך הבית החברתי, שתי ס שלמה אביטן

קדימה ועוצמה, מתפלגות מהבית  

, הווה אומר שהיום למעשה כל ההרכב הזה של הבית החברתי  החברתי

 התפרק. כל סיעה בפני עצמה.

 

כל סיעה בפני עצמה, כולל בן לולו, אם אתם זוכרים אישרנו לו את 

. אולי לישיבה הבאה נביא לכם את הפילוג, שהוא היה משולב עם זה

האחוזים של כל הסיעות על מנת שפעם אחת תדעו מה באמת קורה 

 בתוך הבית.

 

 מי שרוצה רואה את זה באתר. נחום אסד:

 

, יו"ר:  הם אוהבים לשמוע. שלמה אביטן

 

 ,  יש הערות? מישהו מתנגד שנפלג אותם?אז רבותי

 

 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(

 

 הם מפרקים את עצמם. חבר:

 

 הנשיאות מאשרת או דוחה. אסד:נחום 
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 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(

 

, יו"ר: שאלה פוליטית, אני לא עונה  שלמה אביטן

 פוליטית. 

 

 בדיוק. מרים פרקש:

 

שלמה, מרוב הפילוגים האלה לא נוצר  :אלי יריב

מצב של סיעה שהיא פחות  

 מהמינימום שמותר להתמודד?

 

 .מהמינימום מרים פרקש:

 

, יו"ר:  זה בדיוק, חיכיתי שמישהו, שלמה אביטן

 

 אז זה מה ששאלתי, כמה נשארו? מרים פרקש:

 

, יו"ר: חיכיתי שמישהו ישאל את השאלה  שלמה אביטן

הזאת. החוקה קובעת שסיעה שהיתה  

ביחד אם סיעה אחת כולה פרשה ממנה הסיעה השניה שנותרה, גם אם 

 היא עם אדם אחד, הופכת להיות סיעה.

 

 כי זה פיצול מפיצול, כן. מרים פרקש:
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, יו"ר:לש כי זה פיצול שלם, זה לא פיצול, כי  מה אביטן

ו   צריכים אם היו רוצים להתפצל הי

אחוזים מבינ"ה ואז הם יכולים להתפלג. אבל  Xאו  1/3או להביא 

האופציה השניה היא להתפלג כל הסיעה, ואז הוא משאיר לעצמו, גם 

ימה כסיעה עצמאית, זה משאיר גם את ההוא אם הוא לא באחוז החס

 שהתפלג ממנו כסיעה עצמאית.

 

למעשה היום לא לסיעת בית חברתי יש את אחוז החסימה, הם יושבים 

 ,4.2היום על 

 

 שבעה חברי בינ"ה. נחום אסד:

 

, יו"ר: שבעה חברי בינ"ה, אין להם את זה,  שלמה אביטן

בוודאי ובוודאי לבן לולו שהוא יושב  

. אבל החוקה אפשרה להם את זה על בסיס הדברים שאמרתי 2.9על 

 קודם, ולכן היום זהו.

 

אבל יש לזה משמעות לבחירות  :אלי יריב

 הבאות.  

 

, יו"ר: כן, הם יכולים להתמודד, זה סיעה  שלמה אביטן

. בן לולו עשה את זה גם   לכל דבר, כן

 בפעם שעברה.
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, יו"ר: , מי בעד אישור הפ שלמה אביטן ילוג לסיעת רבותי

קדימה? שירים את ידו. מי נגד? מי  

 של סיעת קדימה מסיעת הבית החברתי.נמנע? פה אחד אושר הפילוג 

 

מי בעד אישור פילוג סיעת עוצמה מסיעת הבית החברתי? מי נגד? מי 

. אז גם הפילוג בסיעת עוצמה מסיעת הבית החברתי אושר  נמנע? אין

 פה אחד.

 

 עלות איזשהו נושא?יש מישהו שרוצה ל –בשונות 

 

 אז אלה שנשארו מה שמם? מרים פרקש:

 

 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(

 

רגע, הפילוג של הבית החברתי לא  יחיאל והב:

 הצבענו בעבורו. 

 

הם לא התפלגו, ורק שתדע שהם  נחום אסד:

 מחזיקים בשני כובעים עכשיו. 

 

, יו"ר:  נעולה. תודה רבה לכם, הישיבה שלמה אביטן

 

 

 

 הישיבה נעולה
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 נשיאות בינ"ה החלטות שנתקבלו בישיבת 

 2015.7.21בישיבה מתאריך 

 

 

 סוגיית עובדי הקבלן . 1

, יו"ר בינ"ה, מברך את יו"ר ההסתדרות   מר שלמה אביטן

בשמו ובשם חברי נשיאות בינ"ה, על ההישג הגדול בפריצת 

 הדרך בסוגיית עובדי הקבלן.

 

חוליה אחת וה כי פריצת דרך זו תהווה מר אביטן הביע תקו 

מתוך שרשרת ארוכה של נושאים שהם על סדר היום החברתי 

על מנת להביא לגאווה עצמית של כל של ההסתדרות, 

 העובדים במדינת ישראל.

 

 24אישור סדר יום של ישיבת בינ"ה מספר  . 2

 בסדר היום( 1)סעיף            

ר היום לישיבת מליאת סדחברי הנשיאות אישרו פה אחד את  

21.7היום, שתתקיים  ה"בינ  , להלן:15.

 1.  .   סקירת יו"ר ההסתדרות מר אבי ניסנקורן

 .2014לשנת  25.   פרסום דו"ח המבקר מס' 2 

 .   אישור תקנון פעילות איגוד העובדים במקצועות3 

 והפרה רפואיים.הבריאות            

  ובדים במקצועות .   אישור תקנון בחירות למוסדות הע4 

 והפרה רפואיים. הבריאות           
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 .   אישור תקנון ארגון העיתונאים בישראל.5 

 .  אישור תקנון בחירות אישיות למוסדות ארגון העיתונאים.6 

 .   חילופי חברים בבינ"ה.7 

 .   אישור חבר בוועדה לתיאום וביצוע.8 

  .   שונות.9 

 הסתדרותאישור תקנון סיעת בית חברתי ב .2

 בסדר היום( 2)סעיף            

 תקנון סיעת בית חברתי בהסתדרות אושר פה אחד. 

 

 אישור פילוג סיעת קדימה מסיעת הבית החברתי .3

 בסדר היום( 3)סעיף            

פה אחד אושר הפילוג של סיעת קדימה מסיעת הבית  

 החברתי.

 

 אישור פילוג סיעת עוצמה מסיעת הבית החברתי .4

 בסדר היום( 4)סעיף            

פה אחד אושר הפילוג של סיעת עוצמה מסיעת הבית  

 החברתי.

 

 


