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 ועדת המבקר של בינ"הישיבת 

 

 

 

 פ  ר  ו  ט  ו  ק  ו  ל

 

 ועדת המבקר של בינ"הישיבת 

 

 6ישיבה מספר 

 

 אביב, בית הוועד הפועל-תל

 

 3172 בנובמבר 71 – דתשע"י"ד בכסלו ראשון,  וםי

 

 

 נוכחים:

 

 חנוך ליבנה, יו"ר

 יר בינ"הנחום אסד, מזכ

, מנכ"ל  עמרי כהן

 מנהלת משאבי אנוש וכ"א –עו"ד אירית פוריאן 

 המבקר הפנימי להסתדרות –רו"ח רמי בוהנא 
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 גיורא ברעם, חבר

 אילן כדורי, חבר

 , חבריעקב אלבז

 לילי סופר, חברה

 שלמה קלדרון, חבר

 שלום שמלה, חבר

 אלישע בן ניסן, חבר

 סמי שושן, חבר

 יוסף שריקי, חבר

 ולדרינג, חבריואב ג

 נינה קליין, חברה

 רועי שרעבי 

 יחזקאל קריספי
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 סדר יום לישיבת ועדת המבקר של בינ"ה

 

 

 על סדר היום:

 

בנושא: נוכחות עובדים ונבחרים  27123173דו"ח המבקר מס'  71

 מעקב –בוועד הפועל ובמרחבים 

 מוזמנים:

 מנכ"ל ההסתדרות –מר עמרי כהן 

 אבי אנוש וכ"אמנהלת מש –עו"ד אירית פוריאן 

 המבקר הפנימי להסתדרות –מר רמי בוהנא 

 

, בנושא: סיעת הליכוד בהסתדרות 27723173דו"ח המבקר מס'  31

 החדשה

 מוזמנים:

ו"ר סיעת הליכוד בהסתדרות – רועי שרעבימר   י

 המבקר הפנימי להסתדרות –מר רמי בוהנא 
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ים בוועד שא: נוכחות עובדים ונבחרובנ 27123173דו"ח המבקר מס' 

 מעקב –הפועל ובמרחבים 

 

לנובמבר,  71בוקר טוב לכולם, היום  חנוך ליבנה, יו"ר:

ואנחנו מתחילים את ישיבת ועדת  

המבקר1 היום אנחנו מטפלים בשני נושאים, הנושא הראשון יהיה 

נוכחות עובדים ונבחרים בוועד הפועל ובמרחבים, וכולם קיבלו כבר 

 דיון1את התגובה שלהם, תיכף נכנס ל

 

סיעת הליכוד בהסתדרות, קיבלתם כבר גם את  –הנושא השני יהיה 

 התגובה1

 

 שלמה ביקש להודיע הודעה אישית, בבקשה, כן שלמה1

 

בוקר טוב לכולם, בראשית הישיבה  :שלמה קלדרון

אני רוצה להסתייג מהמבקר של  

ההסתדרות בקטע של התאמתו לתפקיד1 אני בישיבת בינ"ה האחרונה 

בע לבחירה הערתי שצריך לבדוק את הנתונים שלו מול שהוא הוצ

החוקה, לא עשו את זה והוא נבחר1 אני מברך אותו על זה שהוא נבחר, 

מצד אחד, כי לא, זה לא תפקיד פשוט להיות מבקר שצריך לשמור על 

עצמאות, בלי תלות, וביצוע העבודה שלו ללא מורא וללא משוא פנים1 

 לא כל אחד רץ לתפקיד הזה1

 

ולם מאידך אני אומר צריך היה לבדוק את הנושא הזה של נתונים א

 1 7993-מול החוקה, שזה בעצם חוק הביקורת הפנימית, התשנ"ב
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לאחר בדיקה שלי אני החלטתי שאני  :שלמה קלדרון

אמשיך לבוא לועדת המבקר, לדון  

בדוחות, הדוחות נעשים ע"י בעלי מקצוע אצל המבקר, במשרד המבקר, 

 ישהו יבדוק את זה מבחינתי אני מסתייג1 תודה רבה1ואם פעם מ

 

 תודה רבה1 חנוך ליבנה, יו"ר:

 

ההסתייגות שלך נובעת ממה, בגלל  :נינה קליין

שאתה חושב שצריך ללכת בצורה  

 אחרת?

 

 לא, לא, נינה, חנוך ליבנה, יו"ר:

 

 אני אסביר, אני אסביר1 :שלמה קלדרון

 

 ע1לא, לא, אני רוצה לשמו :נינה קליין

 

 )מדברים ביחד(

 

 נינה, סליחה, רק רגע, שלמה, שניה, חנוך ליבנה, יו"ר:

 

, :שלמה קלדרון  כן

 

שלמה, סליחה, נינה, אין הבהרות  חנוך ליבנה, יו"ר:

 עכשיו1 שלמה נתן הודעה אישית,  
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אני חושב שהיא היתה מאוד ברורה,  חנוך ליבנה, יו"ר:

הדיון וההחלטה והאישור עברו כבר  

 "ה, אנחנו עכשיו בדיון ועדה1 תודה רבה שלמה1את בינ

 

, אני רוצה להגיד משהו לטובת  :נינה קליין אוקי

 רמי, 

 

אני כנשיא כבוד של לשכת המבקרים  :שלמה קלדרון

הפנימיים לא יכול לעבור על זה לסדר  

 היום, ואם תרצי אחר כך,

 

, בכל אופן תודה רבה שלמה על  חנוך ליבנה, יו"ר: אוקי

ון, הערתך ה  אישית1 אנחנו עוברים לדי

בבקשה, נמצאים אתנו פה, אירית פוריאן, מנהלת משאבי אנוש, ועמרי 

 מנכ"ל ההסתדרות, סחתין עליך1 –כהן 

 

1 :עמרי כהן  אני מקווה שעל זה אין עוררין

 

 לא היית פה, נכון? חנוך ליבנה, יו"ר:

 

1 :עמרי כהן  בטח שהייתי

 

ס את זה לגיל שלי, פדחתי, אבל נייח חנוך ליבנה, יו"ר:

 אז אני מבקש רחמים1 

 

 בסדר1 :עמרי כהן
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טוב, קראנו את הדו"ח, הוא למעשה  חנוך ליבנה, יו"ר:

דו"ח ביקורת, והדו"ח ביקורת עובר  

 על כל הליקויים שהיו בדו"ח שהיה משנת,

 

 דו"ח מעקב בעצם1 :לילי סופר

 

דו"ח מעקב על דו"ח ביקורת, שהיה  חנוך ליבנה, יו"ר:

 נת, מה היה הדו"ח המקורי?בש 

 

 1 3171 :יחזקאל קריספי

 

, 3171 חנוך ליבנה, יו"ר: , אני חושב שאנחנו 3171? כן

הספקנו לעבור עליו בהרכב כזה או  

אחר של הועדה1 שמתי לב שהתשובות שלכם הם מה שקוראים דבר 

 דבור על אופניו, אתם ממש התייחסתם לכל סעיף1

 

ם את רוצה לתת לנו כמה דברי הסבר עכשיו לפני שאנחנו מתחילים א

 על התהליך שאתם עוברים או עברתם בנושא הזה1

 

 אני אגיד בקצרה1 :עו"ד אירית פוריאן

 

בלי להיכנס כרגע לפרטים, ואחר כך  חנוך ליבנה, יו"ר:

 אם תרצי ניכנס1 

 



 

  7117713172                                            ישיבת ועדת המבקר                        

 

 

8 

אני לא אכנס לפרטים, אנחנו באמת  :עו"ד אירית פוריאן

מאז שאני נכנסתי לתפקיד יחד  

ובתמיכה של מנכ"ל הסתדרות ונציב כ"א עשינו מהפכה בנושא של 

הנוכחות, גם ברענון נהלים, הגענו היום לנוהל שאושר בהנהגה לפני 

מספר חודשים, עם טפסים שצורפו לו, הופץ לכלל העובדים1 ובשנה 

האחרונה אנחנו גם נכנסנו לשלב יותר מתקדם של דיווחי נוכחות, שזה 

, שלאט לאט אנחנו מרחיבים את ההחלה שלהם כבר דיווחים יותר 11 1

באמת בין העובדים, במרחבים זה כמעט מכסה את כל המרחבים, ובועד 

 הפועל לאט לאט, זה קצת יותר קשה1

 

אנחנו מרגישים שהתחום הזה היום הוא הרבה יותר מסודר ממה שהיה 

קודם, אני חושבת שגם דו"ח הביקורת מצביע על כך, גם ביקורת 

 וזהו, זה הנקודות שחשבתי לציין אותן פה1המנכ"ל, 

 

שאר הנקודות שהיו בהן אי אילו שאלות אז התייחסתי אליהן בכתב, 

 אשמח גם להסביר בע"פ אם צריך1

 

 כן, שלמה בבקשה1 חנוך ליבנה, יו"ר:

 

אני שמח לומר שדבר כזה בדרך כלל  :שלמה קלדרון

לא מוצאים, יש דו"ח ודו"ח מעקב  

, יישר כוח1 מה מדווח על כך שהליק ו ויים תוקנו, מה שצריך עכשי

לעמוד על המשמר  –שצריך לעשות זה בנושא של נוכחויות וכל השאר 

 יום יום, שעה שעה, באמת כל הכבוד1

 

 אז אני אתייחס לנקודה הזאת, :עמרי כהן
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שניה, בוא תשיב בבת אחת כי אולי  חנוך ליבנה, יו"ר:

 יש עוד התייחסויות1 

 

, :יעקב אלבז  אפשר? כן

 

 בבקשה, כן1 חנוך ליבנה, יו"ר:

 

באמת מה שאמרה גברתי עורכת הדין,  :יעקב אלבז

זה יפה וזה נחמד מאוד, אבל בשטח,  

לפחות אני לא ביקרתי את כל המרחבים, אני מכיר את מרחב אשדוד, 

ן עושים את שלהם, העובדים, אני ראיתי במו  אבל בשטח העובדים עדיי

, מוכן לתת אפילו ה צהרה בפרוטוקול, שהעובדים באמצע העבודה עיני

אינם במקום עבודתם, הם שוהים בכל מיני קניות, כל מיני דברים, כל 

 מיני עיסוקים, ואם אני לא אומר זאת אני אחטא לאמת1

 

 אני אתייחס לזה1 :עמרי כהן

 

 זה במרחב אשדוד1 :יעקב אלבז

 

 אוקי1 :עמרי כהן

 

 שניה, בוא, עמרי? חנוך ליבנה, יו"ר:

 

1 :עמרי כהן  כן
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 עמרי, תאסוף, תתאפק1 חנוך ליבנה, יו"ר:

 

 אין לי בעיה להתאפק1 :עמרי כהן

 

 גיורא ואחר כך את, בסדר? חנוך ליבנה, יו"ר:

 

 רק אני מקווה שגם אני לא אשכח1 :עמרי כהן

 

 גיורא, אתה תחכה1 חנוך ליבנה, יו"ר:

 

אירית, אני הבנתי מהדו"ח שהיתה  :לילי סופר

רכת מחשוב שהיא הוחלפה באמת מע 

 ובעצם, לא יודעת, לא ציינתם את שם המערכת, אבל,

 

, :עו"ד אירית פוריאן  חיל"ן

 

, רציתי לשאול איפה יש לנו  :לילי סופר חיל"ן

עדיין מה שנקרא נוכחות ידנית, או  

 מה שיכול לקרות באמת במצב הזה,

 

 ציינתי את זה פה, :עו"ד אירית פוריאן

 

 אוקי, :לילי סופר
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ין  :עו"ד אירית פוריאן ישנם שלושה סניפים שאין בהם עדי

נוכחות אלקטרונית, שלושה סניפים,  

 מסעדה, כפר יסיף או משהו כזה,

 

 אבל הם תחת פיקוח1 :יעקב אלבז

 

תראה מי שמפקח עליהם זה המנהלים  :עו"ד אירית פוריאן

שלהם, הם מגישים דו"ח, המנהל  

ת אם מה שהמנהל אישר זה נכון או מאשר אותו, אני אין לי יכולת לדע

 לא נכון1

 

 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(

 

 זה הנחת היסוד שלהם1 חנוך ליבנה, יו"ר:

 

 זה גם עונה לך תיכף1 :עמרי כהן

 

 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(

 

בשביל זה המנהל נמצא בשטח ולא  :עו"ד אירית פוריאן

 1אני נמצאת בשטח 

 

 חבר'ה1 :נחום אסד
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אם מגיע לי מידע כזה או אחר, אני  :עו"ד אירית פוריאן

אבדוק אותו, אבל עד אז אני סומכת  

 על המנהלים1

 

 אני רוצה בסוף להתייחס1 :עמרי כהן

 

אני רוצה להסתייג מהאווירה  :גיורא ברעם

שהתחילה כביכול מהחבר הזה, אני  

 לא רוצה,

 

 חבר? זה שלמה1מי זה ה חנוך ליבנה, יו"ר:

 

שלמה1 אני לא רוצה שיבדקו יום יום  :גיורא ברעם

ולרדוף אחרי העובדים1 יש פה  

עובדים מסורים, צריך מידי פעם לבדוק את העובדים, צריך לעשות זה1 

אנחנו כמבקרים צריכים לתת גם את התחושה לעובדים שסומכים 

שנאמר עליהם1 ואני מבקש לעבוד בשווי משקל קצת יותר עדין ממה 

פה בהתחלה בתור ועדת ביקורת, אותי זה לא מייצג מה שנאמר 

11  בהתחלה1 אני לא 1

 

 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(

 

רגע, אבל הוא לא סיים, הוא לא  :חבר

 סיים1 
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אני טוען את הטענה שהעובדים פה  :גיורא ברעם

הם עובדים מסורים, ויש כמה שזה אז  

 ת חקירות, אתם לא רודפים אחרי העובדים1ימצאו1 אתם לא חבר

 

אנחנו לא חברת חקירות, אבל אנחנו  :יעקב אלבז

 רואים1 

 

 זאת דעתי, :גיורא ברעם

 

 אבל אנחנו רואים מה שיש1 :יעקב אלבז

 

 זאת דעתי האישית1 :גיורא ברעם

 

 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(

 

א, תודה1 נינה, נינה, חבר'ה, גיור חנוך ליבנה, יו"ר:

 בבקשה1 

 

אני בהחלט מגבה את מה שהוא  :נינה קליין

אומר, אני קודם כל רוצה להגיד לכם  

על סמך מה שראיתי, באמת מגיע לכם כל הכבוד כי רואים שדייקתם 

ועניתם בדיוק על כל הבעיות שיש לכם, על רוב הבעיות1 מה שנמצא 

מה שלא  כאן בבית ובשליטתכם אתם שולטים בזה מאוד טוב,

בשליטתכם שוב פעם זה אנשים שאתם צריכים לתת אמון, ויש אמון1 

אני לא חושבת שצריך מראש להגיד לא, ולך תמצא למה הוא כזה או 

 לא כזה1 
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אז קודם כל מגיע לכם באמת אני  :נינה קליין

רציתי להגיד בהתחלה מיותר לשבת  

ה ואתם פה כי עניתם כבר על הכל1 מבחינתי באמת אתם דוגמה טוב

 ראויים שיציינו אתכם גם למקומות אחרים1

 

, לפני שאתה עונה, גם לי יש זכות  חנוך ליבנה, יו"ר: אני

 דיבור, 

 

 הייתי בא באחת עשרה וחצי1 :עמרי כהן

 

 )צוחקים(

 

 אני ביקשתי מהחבר'ה, חנוך ליבנה, יו"ר:

 

 מה קרה, קצת פרגון לקבל1 :לילי סופר

 

 קי גם1ניתן לשרי חנוך ליבנה, יו"ר:

 

האם דובר פה בעובדים שהם באמת  :יוסף שריקי

 בעיתיים וזה חוזר על עצמו? 

 

על איזה שאלה? מה בדיוק השאלה?  :עו"ד אירית פוריאן

 שהם בעיתיים באיזה עניין? 

 

 ,-בכל הנושא של ה :יוסף שריקי
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 אתה קראת את זה? חנוך ליבנה, יו"ר:

 

 הנוכחות, :עמרי כהן

 

יש לזה כמה היבטים, יש אנשים שלא  :עו"ד אירית פוריאן

משלימים את מכסת השעות שלהם,  

 אז זה אנשים מסוימים,

 

 אז מורידים להם בשכר1 :נינה קליין

 

 אנחנו נתקלים בכאלה1 :עו"ד אירית פוריאן

 

 מה הבעיה? :נינה קליין

 

 יש אנשים שיש להם איחורים1 :עו"ד אירית פוריאן

 

 רים למשל1על האיחואני מדבר  :יוסף שריקי

 

יש אנשים שיש להם נטיה יותר  :עו"ד אירית פוריאן

לאחר, אז אנחנו מטפלים בהם, זה לא  

אותם אנשים נופלים בכל הקטגוריות, אז לכן אני לא יודעת למה 

 הכוונה1
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, אני מציע שתקרא את  :נחום אסד שריקי

התגובה, בתגובה יש תגובה מאוד  

 מפורטת,

 

 התגובה1אני קראתי את  :יוסף שריקי

 

 תגובה מאוד מפורטת1 :עו"ד אירית פוריאן

 

 מאוד מפורטת1 :נחום אסד

 

 ,-עברתי ברפרוף על ה :יוסף שריקי

 

ואם מדברים על אלף עובדים ואתה  :נחום אסד

רואה שם מציינים שלושה, אז תבין  

 שנעשתה עבודה יסודית1

 

תראו, התשובה היא, קודם כל אני  חנוך ליבנה, יו"ר:

טרף לקודמי במובן זה חייב להצ 

, כי הרי הביקורת לא יכולה לרדת  שהתשובה היתה יסודית ולעניין

והיא גם לא ירדה, לא הביקורת הראשונה ולא ביקורת המעקב, לא 

דיווח יכולה לרדת לשורש העניין מה קורה כשיש דיווח ידני או כשיש 

 דרך אגב גם לא ידני,

 

 נכון, :עו"ד אירית פוריאן
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, נניח בין הקשת  יו"ר:חנוך ליבנה,  ן ממוחשב, ובין לבי

, ואז גם   ' היציאה מישהו קם ויצא וכו

היא לא נכנסת, בוודאי הביקורת לא נכנסת לשיקול הדעת אם מישהו 

הלך לחמש דקות או עשר דקות או רבע שעה, מה הוא עשה וכמה זמן 

, ככל שאני קראתי, -מותר היה לו להיות1 אבל במובן המנהלי של מה ש

 שהייתם אמורים לעשות עשיתם1 שמה

 

אני רק מנסה, וזה מה שביקשתי ממך ואני אבקש גם מעמרי בתשובה 

שלו, המעבר הזה זה סוג של מעבר שעברו לניקוב, לשימוש בכרטיס 

, כרטיס קרבה או כרטיס ממש שמעבירים?  מגנטי

 

שמעבירים, לא קוראים מרחוק, אלא  :עו"ד אירית פוריאן

פס מגנטי  ממש צריכים, מגנטי, 

 שצריך לעבור1

 

זאת אומרת והמעבר הזה כולו התחיל  חנוך ליבנה, יו"ר:

מתי? זאת אומרת אני הבנתי שהיה  

 מעבר אחד שהיה לו קטע חסר1

 

נוכחות המגנטיים הם כבר הכרטיסי  :עו"ד אירית פוריאן

המון שנים, המון, אבל היתה חברה  

בית למערכת אחרת, מערכת שעונים אחרת, שלא היתה אינטגרטי

השכר, וזה בעקבות דו"ח ביקורת לפני מספר שנים הוחלט לחבר את 

 המערכות, עברו למערכת חיל"ן שהיא גם לשכר וגם לנוכחות, 
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הם אותם שעונים, אולי השעונים  :עו"ד אירית פוריאן

יותר מתקדמים, אותה חברה אבל,  

קוד והכרטיסים הם אותם כרטיסים1 אז היום אנחנו שמים להם עוד 

, כדי שלא יהיו מצבים שעובדים יסתובבו, אבל  כדי לחסום כרטיס ישן

 המגנטי כבר שנים1

 

1 חנוך ליבנה, יו"ר: , כן  כן, קראנו1 עמרי

 

אני רוצה בתחילת הדברים לבוא  :עמרי כהן

ולהגיד, תמיד מסתכלים על המצב  

הנתון כרגע, בואו ניקח, במקרה אנחנו מתייחסים פה לנושא כוח אדם, 

תחומים נוספים שאני יכול לפרגן פה לאנשים נוספים1 בוא ניקח יש 

מה היה, בוא ניקח בעצם לפני, טרום כניסתה, ואני לא אפרגן לעצמי, 

אפרגן לאירית, טרום כניסתה של אירית לתפקיד, איפה היינו, מה היה1 

, היו פה קרוב ל  ,-כשאני באתי לפה, תראו רבותי

 

 בשנת? חנוך ליבנה, יו"ר:

 

 באתי לפה? 3171בשנת  :כהן עמרי

 

 31711סוף  :עו"ד אירית פוריאן

 

, אני זוכר את זה  :עמרי כהן בדצמבר נדמה לי

בגלל שזה היה בר מצווה של הבן  

1 היו פה קרוב ל עובדים עם בעיות כאלה ואחרות מבחינת  311 -שלי

 הדפסת כרטיס נוכחות, הגעה, יציאה באמצע היום בלי להדפיס כרטיס, 
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והתחלנו להיכנס לתוך הנושא הזה  :ןעמרי כה

צעד אחר צעד, כולל בירורים  

 משמעתיים, כולל שימועים1 

 

היה לי לא מזמן אני פיטרתי פה עובד על נושא של נוכחות שהודיע 

שהוא נמצא בחופשה ובעצם הלך לאיזשהו קורס בלי אישור, וצולם 

 שם, וישנן,

 

 לא חופשה, מחלה1 :עו"ד אירית פוריאן

 

מחלה1 יש כל מיני דיווחים שמה  :הןעמרי כ

שאתה מספר שחושבים שעובדים  

, אני לא  עלינו1 היום קיבלתי איזושהי הזמנה לשימוע על עובד גם כן

יותר מדי לרזולוציות, שבכלל פתח משרד עורכי דין והוא רוצה להיכנס 

עובד במרחב1 אתה יודע היה לי פעם בעמל איזה מורה שאמרו שהוא 

התברר שבעצם עמל זה העבודה השניה שלו בסוף, לא עובד בהסעות, 

 ההסעות1

 

אז אנחנו עם מיד על הדופק אפרופו יותר ממה שחושבים בכלל1 כמובן 

שזה פועל יוצא של דיווחים שאנחנו מקבלים מהשטח1 הרי אני לא 

יכול להיות גם ברגע נתון כזה, אם מישהו פה בועד הפועל הדפיס 

 קפה,  כרטיס ועכשיו הלך לשבת בבית

 

אז אני לא יכול להיות אלא אם כן  :עמרי כהן

מגיע אלי מידע כזה או אחר, ובאותו  

 רגע שמגיע מידע אנחנו פועלים ופועלים נמרצות1
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מספר המכתבים לאותם כאלה  :עמרי כהן

שמאחרים בצורה כרונית, זאת אומרת  

אנחנו נותנים צ'אנס ועוד צ'אנס, עד שזה מגיע אלי לשימוע1 יש פה 

 –מכתבי התראה, יש פה בירורים משמעתיים אצל אירית1 סתם דוגמה 

, יש כאלה שבאופן קבוע  שעת ההגעה היא בין שבע וחצי לשמונה וחצי

1 אז פעם ראשונה מכתב, פעם שניה מכתב,  מגיעים בתשע או תשע וחצי

פעם שלישית זה כבר מגיע לאינסטנציה אצלי ואז עד כדי שימוע לפני 

, וזה הלך והצטמצם, אם רואים את דו"ח המבקר הקודם זה  פיטורין

הלך והגיע לאחוזים בודדים של מאחרים, או של אי הדפסת כרטיס תוך 

 כדי יציאה באמצע היום1

 

, ואני חוזר למשפט הראשון שלי, שביחס לתחילת דרכי -אני חושב ש

בתפקיד פה חל פה שינוי משמעותי ניכר, אני שומע גם, אתה מדבר על 

אני שומע ממרחבים אחרים, שפעם קבלת קהל היו באים  אשדוד, אבל

המרחבים הקרובים לפה אנשים, לא מקבלים, לא רואים, אז מאחד 

 דווקא שאנשים מגיעים, אנשים נמצאים, זה לא מה שהיה1

 

תראה, אני לא יודע אם אי פעם אני אצליח להגיע למצב אופטימאלי, 

 קיצוני, אבל בסה"כ יש פה שיפור ניכר, שיפור

 

 אני חייב להעיר הערה בנושא הזה, :יוסף שריקי

 

, :עמרי כהן  כן
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אתם מקבלים נניח מהדרום,  :יוסף שריקי

מאופקים, מנתיבות, משדרות, אתם  

 לא מקבלים תלונות מחברי הסתדרות?

 

מה זאת אומרת תלונות מחברי  :עמרי כהן

 הסתדרות? 

 

 שאין להם איפה להגיע1 :יוסף שריקי

 

 , בוא תבחין רגע,תראה :עמרי כהן

 

1 :יוסף שריקי 1 1  באזור הפריפריה 

 

 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(

 

אז בוא תפריד, אז בוא תפריד, אולי  :עמרי כהן

, אני לא אציג -הייתי צריך להתחיל ב 

את עצמי, אבל מנכ"ל ההסתדרות בעצם אחראי פה על כל הנושאים 

רכב ורכש ומינהל וכוח אדם המנהלתיים, אם זה כספים ומחשוב ו

וכיוצ"ב1 אם יש עניינים של איגודים מקצועיים כאלה ואחרים זה 

מתנקז בדרך כלל למרחב עצמו, או לאגף לאיגוד מקצועי או לאגף 

 מרחבים1

 

מקבל את אותן בעיות שאתה מעלה פה כרגע, זה לא אני אישית לא 

 ע אלי1הצד שאני נוגע בו1 אין לי בעיה לגעת בו אם וכאשר יגי
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 המרחב לא מעניין אותו1 :יוסף שריקי

 

 מה? :עמרי כהן

 

 גם המרחב לא מעניין אותו1 :יוסף שריקי

 

זה לא קשור לנוכחות, מה זה קשור  :עו"ד אירית פוריאן

 לביקורת? 

 

אני במקרה, סליחה, זה באמת, עלתה  :יוסף שריקי

נקודה חשובה מאוד, לא יכול להיות  

חבר וכשהוא נזקק לאיגוד מקצועי אומרים שחבר הסתדרות משלם דמי 

 לו: תשמע, אתה רוצה תפסיד יום עבודה תיסע לבאר שבע1

 

 תראה, אבל אם אני, :עמרי כהן

 

1 :יוסף שריקי 1 1  מנתיבות, מאופקים, משדרות, 

 

 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(

 

 ,-לא, לא חשוב, מי ש :עמרי כהן

 

 ור אליהם1אבל זה לא קש :אילן כדורי

 

 זה לא קשור לזה1 :נחום אסד
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 זה לא קשור אליהם1 :אילן כדורי

 

 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(

 

ו, סליחה, סליחה, זה  :יוסף שריקי  כן קשור אלי

 

, :אילן כדורי  שריקי

 

סליחה, שריקי, עם כל הכבוד, אני  חנוך ליבנה, יו"ר:

מבין אותך, ואין שום בעיה עם זה  

ין, אבל זה לא קטע הביקורת1  שתקיים שיחה בעני

 

 ברור לי, אמרתי אני הערתי1 :יוסף שריקי

 

אבל אתה תקפת אותנו שבויים עכשיו  חנוך ליבנה, יו"ר:

 חבר, אבל בשבי אנחנו1 

 

עמרי, במרחבים הם גם עם כרטיס  :יעקב אלבז

 מגנטי? 

 

 בוודאי1 :עמרי כהן

 

 בוודאי1 :עו"ד אירית פוריאן

 

 תקרא, זה כתוב1 ליבנה, יו"ר: חנוך
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רק משפט אחרון, ברשותך, בסוף היום  :עמרי כהן

לגבי השאלה שלך שמתרחבת פה  

קצת, תראו, אני אמרתי פעם, הייתי פעם איזה משנה למנכ"ל חברה 

ממשלתית, אמרו לי זה לא עושה, זה פה יש בעיה, אמרתי להם בואו 

"ר המרחב, יו"ר האגף נזרוק את כולם אני אעשה הכל1 אני אהיה יו

 לאיגוד מקצועי, המנכ"ל, משאבי אנוש1

 

הגברת פה, ומישהו זרק גם פה, אתה הלכת בסוף היום, אמרתם, אמרה 

אולי לקיצון השני, אני משתדל כן לסמוך בצורה עד כמה שניתן עד 

, יש יו"ר  , רבותי שזה מגיע אלי לאור בדיקה כזאת או אחרת, יש אחראי

חב הנגב ולא יודע מה, והדרום, אני, הוא חותם מרחב הוא אחראי, מר

לי על דו"ח נוכחות, ברגע שהוא חתם, האחריות לא מתחלקת, 

 האחריות היא שלו1 

 

ברגע שאני חתמתי לאירית פוריאן, משמע אני קראתי את הדו"ח, אני 

 1 , אני בדקתי שהכל כשר, הכל נכון, אישרתי הערתי את ההערות שלי

 ברגע שאישרתי,

 

אני גם לא בטוחה שיש גם סמכות  :ייןנינה קל

 לבקר אותו1 

 

רק שניה1 ברגע שאישרתי האחריות  :עמרי כהן

1 ברגע   לא מתחלקת, היא נופלת עלי

שאני מקבל את אותם טפסים מאושרים ע"י יו"ר המרחב אני לא יכול 

להגיד רגע בואו ניסע עכשיו לטבריה, בואו נבדוק אם באמת נעשה 

 צא או לא נמצא1מעקב אם העובד הזה נמ
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, ובכוונה התחלתי ממקום  :עמרי כהן תאמינו לי

שלא כל כך אוהבים לשמוע, כשאני  

1 יודעים  , בעובד כזה או אחר שסרח, יראו ויראו מטפל, אני באופן אישי

את זה בכל המרחבים, יודעים את זה בכל הארץ, יודעים שזה לא מה 

לא חוזרים על שהיה, נזהרים, והמקרים האלה בטלים בשישים, הם 

, ואנחנו נמצאים במקום, ובזה אני -עצמם חדשות לבקרים, אלא פעם ב

 שנים1 6 -ו 2 -ו 4מסיים, במקום הרבה הרבה יותר טוב מאשר לפני 

 

 בבקשה שלמה1 חנוך ליבנה, יו"ר:

 

יש לי שאלה, הנושא הזה סדרי עבודה  :שלמה קלדרון

 ומשמעת, יש ועד עובדים, 

 

 נכון, :עמרי כהן

 

האם יש איזה מושג כזה שנקרא  :מה קלדרוןשל

ועדות בירור פריטטיות? אם יש  

תלונה כנגד עובד1 אצלי בתעשיה האוירית יש את המערך הזה של 

ועדות בירור פריטטיות, לא לוקחים את העובד, בודקים אותו ואומרים 

לו לך וכל זה1 דברים כאלה של ביצוע, מה שנקרא ביצוע הייתי אומר 

1 בבנקים יש את סנקציה כנג ד עובד, עובר את הועדת בירור המשמעתי

 1  האם בהסתדרות יש כזה דבר?זה, בהמון

 

 אני אענה1 :עמרי כהן
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זו שאלה אחת1 השאלה השניה, ואני  :שלמה קלדרון

נתקלתי בנושא הזה במשך, הייתי  

פעם יו"ר ועדת המבקר, במרחבים, אני לא רוצה לומר שום דבר רע על 

גם לא שום דבר טוב, כי אני לא יודע1 מערך המרחבים המרחבים, אבל 

לפי מה שאני התרשמתי במהלך השנים אין לו מערכי בקרה ופיקוח1 

אתה באמת צודק שאתה לא יכול לשלוט על כל המערך הזה של 

המרחבים, אבל בתוך המרחבים כגופים הייתי אומר מעין עצמאיים 

מערך בקרה ופיקוח,  כאלה כמו שאתם אומרים, צריך שיהיה מה שנקרא

 שווה לעשות ביקורת בנושא הזה אדוני המבקר,

 

 אפשר, לפני שאתה עונה, שניה, חנוך ליבנה, יו"ר:

 

להיכנס לנושא זה ולבדוק את  :שלמה קלדרון

המרחבים באשר, לא רק בעניין של  

סדרי עבודה ומשמעת, סה"כ הפעילות, כסף, תקציבים, הכל, בקרה 

 לו מה שנקרא את ההשקה אליהם כמטה1 ופיקוח בתוך המרחב שיש

 

לפני שאתה עונה, סליחה, אני חולק  חנוך ליבנה, יו"ר:

לפחות בנושא הביקורת על שלמה,  

 ואני גם אגיד לך למה,

 

 אני לא מבקר1 :שלמה קלדרון

 

לא, לא, אני חולק על ההערה שלך  חנוך ליבנה, יו"ר:

 בסוף, בתחום של כוח אדם,  
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אפילו אם לא תרחיק לכת עד  חנוך ליבנה, יו"ר:

המרחבים, בכל מחלקה ובכל אגף פה  

ואירית לא יכולים לשבת עם  בבניין, המחלקה לא יכולה לשבת, ועמרי

מצלמות ולעקוב אחרי כל עובד, זאת אומרת הנחת היסוד שלהם שכל 

 מי שמעביר פה כרטיס נוכחות ומי שמנהל האגף שלו או האחראי שלו,

 

 הממונה, :עו"ד אירית פוריאן

 

 חתם את מה שחתם, הוא כשר1 חנוך ליבנה, יו"ר:

 

 לא, אני דיברתי על כך, :שלמה קלדרון

 

 רגע, רגע, חנוך ליבנה, יו"ר:

 

 תופסים את הבן אדם,כשכבר  :שלמה קלדרון

 

 תפיסת העולם, לא, לא, חנוך ליבנה, יו"ר:

 

 ,-לא הולכים ו :שלמה קלדרון

 

 לא,לא, לא, אני  חנוך ליבנה, יו"ר:

 

 )מדברים ביחד(
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1 פריטטית, או  :שלמה קלדרון 1 1 צריך שתהיה ועדה 

שאומרים שהועד לא מעניין אותנו,  

 גם זה טוב1

 

שלמה, לא על זה, שלמה, בבקשה, לא  חנוך ליבנה, יו"ר:

, אני מדבר על משהו   על זה ערערתי

אחר, אני מאוד מעריך במובן הזה את מידת העצמאות שיש, גם אם 

 שיש לראשי מרחבים,מוגבלת, 

 

 בהחלט1 :שלמה קלדרון

 

אם ראש מרחב חותם, עם כל הכבוד,  חנוך ליבנה, יו"ר:

ואני מדבר על דוחות נוכחות, אז  

ו1 חוץ מזה, מעבר לכך, עם כל הכבוד, אני  אנחנו לא יכולים לערער עלי

היתה שנה אסביר לך, אמנם לא היית פה בישיבות למרות שהיית חבר, 

, ואני מניח שזה גם יחזור באיזשהו שלב, על כל שהיתה ביקורת

,  המרחבים, מרחב מרחב בפני עצמו

 

 יפה, :שלמה קלדרון

 

על אופן מימוש, על אופן הגשת  חנוך ליבנה, יו"ר:

תקציב, על אופן מימושו של התקציב  

1 תענה בבקשה על ההליך המשמעתי1  וכו'

 

, הוא ענה לך על המרחבים, :עמרי כהן  אני
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 סדרתיים1 :יןנינה קלי

 

מרחבים כעקרון זה לא קשור לתחום  :עמרי כהן

ר הזה, אבל יש אגף מרחבים, הוא אמו 

, זו העבודה שלו, זה מה שהוא1  לטפל, הוא אמון

 

, קודם כל הכל, ואני מאוד אשמח והייתי שמח  לגבי ההליך המשמעתי

 אפילו אם היה פה יושב יו"ר ועד עובדים גם הארצי,

 

יו"ר ועד עובדים, אני מבינה אני  :נינה קליין

 ה מדבר1בדיוק על מה את 

 

 מערכת היחסים, :עמרי כהן

 

אתה לא מכיר אותה, יו"ר ועד  :שלמה קלדרון

 העובדים? 

 

 לא שלו1 של נעמ"ת1 :נינה קליין

 

לא, לא, בטח שאני מכיר אותה1 אני  :עמרי כהן

אומר ועד עובדים של ההסתדרות  

תוחה, עובדים בשיתוף פעולה יוצא מהיום הראשון שאני פה הדלת פ

 מהכלל,

 

 נכון1 :נינה קליין
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דרך אגב אני ככה נוהג בכל המקומות  :עמרי כהן

, זאת אומרת   , גם יעקב כהן שהייתי

מבחינתי אני אצא מפה, יכנסו, אתם תשמעו, אני חושב שהם יותר 

ממרוצים1 לא קיים הליך אחד של משמעת כזה או אחר שלא בשיתוף 

 ם1פעולה אית

 

אפרופו, שלא תבינו שכל הליך משמעתי אנחנו באים מורידים את 

 הראש, הולכים הביתה,

 

 לא, מה פתאום1 :שלמה קלדרון

 

בדרך כלל זה רק כשמדובר באיזשהו  :עמרי כהן

"עבריין סדרתי" כזה או אחר1 מעבר  

לזה, אני אפתיע אתכם, כשאני באתי להסתדרות, עזבו פה, אני 

ספר בעלי תפקידים בכירים עם ותק גדול מאוד, אשתמש במונח הזה, מ

, זה היה בהסכמה מלאה, זה  שלא הייתי צריך את ההליך המשמעתי

נעשה מהר מאוד ובהסכמה מלאה1 גם קיבלו את כל אשר הגיע להם1 

 הבינו שזה המצב שהם הגיעו אליו מה שנקרא בזכות1

 

תוף , בשיהדברים אני חושב מתנהלים בצורה כפי שאתה תיארת אותם

 פעולה עם הועד, עם הלשכה המשפטית,

 

 אני שמח לשמוע1 :שלמה קלדרון
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ואין פה אף צד שנמצא לא מרוצה  :עמרי כהן

מהבחינה הזאת1 התוצאות גם  

 מדברות בעד עצמן אני חושב1

 

 יפה מאוד1 :שלמה קלדרון

 

 אני רוצה ברשותכם, רפי מלאכי:

 

שניה, שניה, אני רוצה להגיד משהו  :נחום אסד

 לעניין של, 

 

 דווקא כעובד1 :שלום שמלה

 

דקה אחת, אתה אולי תשלים את  :נחום אסד

 המשפט שאני הולך להגיד1 

 

 הוא ואחריו אתה, בסדר? חנוך ליבנה, יו"ר:

 

שלמה, עניין המרחבים, מאחר  :נחום אסד

ונאמרה פה המילה בעניין המרחבים,  

מרחבים, באגף האני מציע שתשמע קצת מה קרה בשנים האחרונות 

ומתוך מה שאני יודע, למרות שאני לא בתוך האגף הזה, שם יודעים על 

 כל בן אדם בכל שניה,

 

 )מדברים ביחד(
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1 אבי יחזקאל, הוא יספר, :שלמה קלדרון 1 1 

 

, איפה הוא נמצא, אני אומר לך  :נחום אסד כן

איפה הוא נמצא, יודעים כמה הוא  

רת מחוץ למשרד, ושם יש נסע לת"א, כמה הוא היה בישיבה כזו או אח

1 יש מעקב אח רי כל אדם ואדם כי רוצים לראות תפוקות ורואים אותן

 דוחות שנתיים, יש דוחות רבעוניים1

 

, :שלמה קלדרון  פשוט היום אני אפגש עם אבי

 

 אז המצב הוא טוב1 :נחום אסד

 

אני רוצה לומר דווקא משהו לגבי מה  :שלום שמלה

שלי שקורה במרחבים מנקודת ראות  

כעובד חדש1 אני הגעתי למרחב באר שבע באפריל ואמרו לי: תשמע, 

, ואכן עשיתי כי קודמי 4, 2, 3, 7שלום, אתה צריך לעשות את הדברים 

1 זאת  , ותיקנתי עשה1 קיבלתי הערה שזה לא בסדר, שעוד לא ידעתי

 אומרת היום אני מבצע את כל ההליך עפ"י מה שנכתב1

 

 ? לא הבנתי1מה זאת אומרת :שלמה קלדרון

 

אני נכנסתי להסתדרות באפריל  :שלום שמלה

השנה, עכשיו הגעתי למרחב, אמרו  

 לי: תשמע, אתה צריך להדפיס כך וכך וכך, התחלתי להדפיס1 
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התקשרו אלי מת"א ואמרו לי: לא  :שלום שמלה

תה צריך לעשות אדוני, אתה טועה, א 

קרה, יש מעקב, , ואכן זה מה שאני עושה1 זאת אומרת יש ב2, 3, 7

, ואני מבצע את זה לפי הנתונים וההכוונה שקיבלתי מת"א,  יודעים עלי

 זה חשוב1

 

 תראו, :עמרי כהן

 

, :יעקב אלבז  עמרי

 

 רק חצי מילה, :עמרי כהן

 

 עמרי, ברשותך, :יעקב אלבז

 

, אני  :עמרי כהן אני יותר מבוגר ממך, תן לי

אשכח1 אני אתן לך דוגמה, יכול  

, הוא עובד בת"א, הוא גר ברחובות, להיות שעובד ב רחובות הדפיס לי

גם דברים  מדפיס לי ברחובות שבע בבוקר, בעצם הוא נמצא פה בתשע1

 כאלה יש, גם דברים כאלה אנחנו בודקים1

 

אני רוצה להגיד לך, וטוב שאתם  :יעקב אלבז

 כולכם יושבים, ככה שלא תיפלו, 

 

 אנחנו לא ניפול1 :שלמה קלדרון

 

 כאשר חסר מזכירה, :יעקב אלבז
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 אנחנו לא נופלים, אנחנו בישיבה1 :עו"ד אירית פוריאן

 

אתה יודע מה עושה יו"ר מרחב  :יעקב אלבז

 אשדוד? 

 

 מה הוא עושה? :שלמה קלדרון

 

הוא לוקח עובדת ניקיון ומושיב  :יעקב אלבז

 אותה במקומה, אתה קולט? 

 

 והפוך? :עמרי כהן

 

 אתה קולט? :יעקב אלבז

 

 והפוך? :הןעמרי כ

 

 הפוך לא יכול להיות1 :יעקב אלבז

 

 )צוחקים(

 

 מה הוא עושה?  :שלמה קלדרון

 

הוא לוקח את העובדת ניקיון ומושיב  :יעקב אלבז

 אותה במקום המזכירה1 
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 בסדר, אנחנו חורגים אבל1 :עמרי כהן

 

 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(

 

אבל, ובואו, יש נוהל, אנחנו חורגים  :עו"ד אירית פוריאן

 תתייחסו לנוהל גם1 

 

אנחנו יכולים עוד לדון בזה הרבה,  חנוך ליבנה, יו"ר:

אבל תשימו לב שבדיון שלנו עלו גם  

ממש לא קשורים לדוח ים, אבל רנושאים שאולי קצת יותר מעור

 הביקורת1

 

 נכון1 :עמרי כהן

 

אז בואו רגע אנחנו ברשותכם יש לנו  חנוך ליבנה, יו"ר:

סדר יום, נתרכז בדוח הביקורת1 קודם  

כל ביקשתי דברים כלליים, אבל אם את רוצה לעשות סריקה בזריזות 

 רבה מאוד,

 

, :עו"ד אירית פוריאן  כן

 

 למרות שקראנו את דו"ח התגובה  חנוך ליבנה, יו"ר:

שלכם, ומראש אני אומר לך ברוח  

שלכם הדברים שאני פה שומע מהחברים, וגם קיבלנו את התשובה 

והיא גם נראית בעינינו, אבל בואי תעברי על מנת שנוכל לשחרר אתכם 

 לדרככם1
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 בסדר גמור1 :עו"ד אירית פוריאן

 

להוסיף פה איזה דבר למה אפשר  :שלמה קלדרון

 שאתה אומר? 

 

1 חנוך ליבנה, יו"ר:  כן

 

ותראי אם את יכולה, אם יש לך  :שלמה קלדרון

 רעיונות לשיפור1 

 

 בבקשה, אירית, כן1 ו"ר:חנוך ליבנה, י

 

אני רוצה רק להוסיף מילה אחת לפני  :עו"ד אירית פוריאן

הסקירה על מה ששמעתי פה בהקשר  

אנחנו כשאנחנו מקבלים את דוחות הנוכחות  למה שקורה במרחבים1

, זה לא שאנחנו מקבלים אותם  ' מהמרחבים חתומים ע"י היו"ר וכו

 בעיניים עצומות,

 

 ,as is :עמרי כהן

 

ועכשיו הם נכנסו לתיקים ושלום על  :ו"ד אירית פוריאןע

ישראל1 הדוחות עוברים בקרה אצלנו  

אחד אחד1 כאשר יש אי התאמה כלשהי ויו"ר המרחב לא שם לב, אנחנו 

ניסה מתייחסים לזה כאל חוסר תשומת לב, לא שמישהו חלילה 

1  להטעות אותנו, אנחנו מחזירים את הדוח ומבקשים תיקון
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אם חלילה יש איחורים מרובים שיו"ר  :ית פוריאןעו"ד איר

המרחב לא שם לב, לא התייחס  

 –אליהם, גם על זה אנחנו מעירים1 מה שאני רוצה להדגיש פה 

שהדוחות לא מתקבלים אצלנו בעיניים עצומות, אלא עוברים בקרה, 

וזה חלק מהתפקיד שלנו, גם כשהמנהל חתם עליהם גם במרחבים וגם 

 במחלקות האלה1

 

אבל אירית, סליחה, אני לא רוצה  חנוך ליבנה, יו"ר:

להיכנס לפרטים, כל מה שאת אומרת  

הוא נכון, אבל הוא נוגע בשני הקצוות שבהם יש לכם שליטה, מישהו 

שלא העביר כרטיס, עניין טכני, מישהו שמאחר הרבה או יוצא לפני 

, אני מדבר על הקצוות, זה לא קשור להערות שאתם לא יכול ים הזמן

 להיכנס אליהן,

 

 נכון1 :עו"ד אירית פוריאן

 

למה שקורה בין שתי ההקשות, ולכן,  חנוך ליבנה, יו"ר:

בואי, אנחנו לא ניכנס בכלל לדיון  

ו1 סעי קדימה בבקשה1  הזה, לא, זה לא תפקידכם עכשי

 

בסדר, אז קודם כל כמו שהתחלתי  :עו"ד אירית פוריאן

אושר בהנהגה נוהל  –קודם ואמרתי  

רישום נוכחות1 צורת העבודה היא היום שנוהל מוגש לועדת יווח וד

נהלים של ההסתדרות, ועדת נהלים עובדת על הנוהל, מעבדת אותו, 

 מעירה הערות, בסופו של דבר מוגש להנהגה נוהל שהוא מוצר מוגמר, 
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אם יש להנהגה הערות אז זה חוזר  :עו"ד אירית פוריאן

יום  לעבודת ועדת נהלים, ובסופו של 

מופץ נוהל נוכחות מורכב ומפורט ככל שיכולנו, והפצנו אותו, והוא גם 

נגיש לכל העובדים בתיקיית מחשב לכל מי שיש מחשב בכל מרחב1 זה 

 סעיף אחד1

 

, ביקורת המעקב מצאה שיש עדיין מספר בודד של  עובדים בסעיף השני

שלא ממלאים את מכסת השעות, בפועל החוסר הזה מנוכה מהשכר 

ם1 התופעה מאוד מאוד מאוד פחתה, עובדים הבינו שאין פה ככה שלה

זמן שזה מתברבר איפשהו ונופל בין הכסאות, זה אוטומטית נעשה בין 

 המערכות1

 

היו עובדים, היתה פה הצעת המבקר אם אני לא טועה, שמציעה 

להעביר את החוסרים האלה, להוציא אותם לחופשה1 אני לא בעד זה, 

 זה פה1אני גם כתבתי את 

 

 אני מתנגד לזה בתוקף1 :עמרי כהן

 

אנחנו מאפשרים את זה במקרים  :עו"ד אירית פוריאן

חריגים, בודדים, לא שגרתיים, כי  

פשוט גילינו שעובדים הפכו את זה כמשהו שבשגרה, כל דו"ח הנוכחות 

שלהם יש חוסר כמעט כל יום, תורידו לי מחופשה, תורידו לי מחופשה1 

מטרת חופשה1 מטרת חופשה היא להתרעננות,  לא מקובל1 זה לא

למנוחה, ואנחנו לא מאפשרים את זה1 עובד יודע שהוא צריך לעשות 

 מכסה של עבודה1
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 נכון מאוד1 :שלמה קלדרון

 

שלא לדבר על לעשות שעות נוספות  :עו"ד אירית פוריאן

אם צריך1 אז לא יכול להיות שבשגרה  

 הוא ינכה את החוסר בחופשה1

 

 סעיף שלוש, האינטגרטיביות, זה כבר הסברתי קודם, הליקוי תוקן1

 

, גם הליקוי הזה  , רישום הנוכחות במודיעין סעיף נוכחות במודיעין

תוקן1 אנחנו לא מאפשרים לעובדים לרשום ידנית אם שכחו את 

הכרטיס, אלא התקנו שם עמדת מחשוב שהשומר שמקבל את העובד 

הנוכחות של העובד, אין מקום נכנס, באותו רגע הוא רושם את 

למשחקים, אתה נכנס בזמן אחר או, לא רוצה אפילו לחשוב על מה 

היה קודם, אבל היום זה נעשה אוטומטית, ולפי הנוהל אסור לעשות 

בחודש האחרון רק עובדת  –את זה גם יותר משלוש פעמים1 לדוגמה 

 אחת באמת חרגה מיותר משלוש פעמים, גם על זה מקבלים הערות1

 

בנוהל שההנהגה אישרה גם נקבע איך זה קורה במרחב, עובד ששכח 

 1בנוהל כרטיס, גם יש אפשרות איפה להירשם, זה כתוב

 

כי כל הליקויים תוקנו1 כרטיסי נוכחות, גם פה ביקורת המעקב בוצעה, 

 כל כרטיס חדש שמונפק יש עליו מעקב במערכת,

 

 מבטל את הקודם1 :עמרי כהן
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יש לנו קוד שמבטל את הכרטיס  :עו"ד אירית פוריאן

ן צורך   , גם אי הקודם, כך שאין

 להשמיד כרטיסים וגם הם לא פעילים1

 

בהערה של המבקר שלא יוצאות קבלות על תשלום או כרטיס חדש, 

אנחנו תיקנו, הזמנו כרטיסי קבלות זמניים, ואחרי שהכסף עובר לאגף 

 משק וכספים יוצאת קבלה קבועה, סופית, זה גם סודר1

 

1 כל  רישומים בגין ארוחות, ביקורת המנכ"ל מצאה כי הליקוי תוקן

 הנושא של ארוחות בכלל יצא מידי נציגות כוח אדם1

 

החתמת שעונים עובדי ועד הפועלים במרחבים, שוב, הנוהל קובע חד 

משמעית מה צריך לעשות, אם עובד לא עושה את זה ואין לנו מידע 

יס, אנחנו לא יודעים איפה, אם , עבד, הוא הדפיס כרטמיוחד על זה

נבדוק אנחנו יכולים ל דעת, אבל אנחנו לא עושים את זה כדבר 

שבשגרה לבדוק באיזה שעון הוא החתים1 עובדים אמורים להתנהג לפי 

 הנוהל, כשאנחנו יודעים על חריגות אנחנו מטפלים בהן1

 

ן גם לעניין הזה יש התייחסות בנוהל, וכא –בכירים ונבחרים נוכחות 

נציג כוח אדם שהוא גם המנכ"ל יכול לאשר מי מהנבחרים והבכירים 

 יכול להחתים רק פעם אחת ביום1

 

אנחנו מתמודדים עם מצב נתון, אנחנו נכנסנו לתפקיד הזה ביחד פחות 

או יותר, עמרי חצי שנה לפני, עם רשימה של אנשים שמימים ימימה 

 ותם לצאת מזה1קשה לחנך אמחתימה פעם אחת או לא מחתימה בכלל, 
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חלק מיוזמתם אכן כבר מחתימים  :עו"ד אירית פוריאן

פעם או פעמיים ביום, והחדשים  

 שבאים מקבלים את הנוהל החדש1

 

כמעט מגישים היום מדגם הנוכחות גם כן משקף את המצב שכולם 

 דוחות, ואנחנו גם מקווים לצמצם את האחוז הבודד הזה שנשאר1

 

1 אני גם התהליך הממוחשב, ביקורת ה מעקב מצאה שהליקוי הזה תוקן

הסברתי פה, ואני לא אחזור, כי זה די ארוך, את הנושא של המעבר 

 לדוחות אינטרנטיים,

 

 לא, אין צורך, זה מצורף גם כמסמך1 חנוך ליבנה, יו"ר:

 

כן1 המעקב אחר קבלת דיווחי נוכחות  :עו"ד אירית פוריאן

והטיפול בהם, גם פה ביקורת המעקב  

 כי הליקוי תוקן1מצאה 

 

ניצול וצבירה של ימי חופשה שנתית וחופשת מחלה, צוין שיש עובדים 

שצברו יתרה שלילית, אנחנו מאפשרים לעובדים להגיע עד ליתרה 

ימים, זה בעיקר קורה לעובדים חדשים שנכנסים  4שלילית של 

למערכת, יש חופשות מרוכזות, הם נאלצים לפעמים להכנס ליתרה 

דים שיש להם נסיבות מיוחדות, מעבר לזה זה יורד שלילית, ועוב

 מהשכר1 
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ועל ההערה של המבקר שיש נבחרים  :עו"ד אירית פוריאן

על ניצול ימי  שלא נוהגים לדווח 

, נטפל בו1 לי לא  , קונקרטי חופשה שנתית, אם למבקר יש מידע ספציפי

 ידוע על זה1 שאר הליקויים תוקנו1

 

ב, זה דיברנו פה די הרבה, אנחנו לא נוכחות עובדים במרחבים, שו

 יכולים לדעת מתי ואם עובד מרחב מקפיד1 

 

שעונים בסניפים, מאז ביקורת המעקב הותקנו עוד שעונים בסניפים1 

כיום ישנם שלושה סניפים, זה כפר יסיף, היכל התרבות בנהריה 

 ומסעדה,

 

יש צפי איך משלימים את השלושה  :אילן כדורי

 שעונים האלה? 

 

לא בטוח שיש לנו הצדקה, אבל יכול  :"ד אירית פוריאןעו

, כי בכל 3174להיות שזה יהיה במהלך  

 אחד מהמקומות האלה זה עובד אחד1

 

 זה סניף1 :נחום אסד

 

זה סניפים, כפר יסיף יושב שם עובד,  :עו"ד אירית פוריאן

 במסעדה יושב עובד1 

 

1 ו  זהו1תפקוד המערכת הממוחשבת, גם כאן הליקויים תוקנו
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, עפ"י הסכמי יש לי שאלה, כמה חנוך ליבנה, יו"ר:

העבודה של ההסתדרות עצמה, כמה  

 ימי חופשה, וזה הולך ועולה עם הוותק?

 

 241 :עמרי כהן

 

 כמה ימי חופשה מה? :עו"ד אירית פוריאן

 

 חופשה שצוברים1 חנוך ליבנה, יו"ר:

 

 בשנה1 32המכסימום לפי ותק  :עו"ד אירית פוריאן

 

 וזה מתחיל בכמה? ליבנה, יו"ר: חנוך

 

 אם אני לא טועה1 76 -ב :עו"ד אירית פוריאן

 

 711, 74 :חברים

 

ימי  2מתחיל בשנה הראשונה? וזה על  חנוך ליבנה, יו"ר:

 עבודה? 

 

 נכון1 :עו"ד אירית פוריאן

 

המצב טוב בהתחלה, פחות טוב בסוף,  חנוך ליבנה, יו"ר:

 אבל יותר בהתחלה1 
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כן, אבל יש הרבה ימי חופשה מרוכזת  :וריאןעו"ד אירית פ

 על חשבון המעסיק שזה בנוסף1 

 

 למשל חופשת קיץ מרוכזת, חנוך ליבנה, יו"ר:

 

 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(

 

 אם זה עובד חדש, חנוך ליבנה, יו"ר:

 

 זה מה שהיא אמרה1 :עמרי כהן

 

 ויוצאים לחופשה שנתית, חנוך ליבנה, יו"ר:

 

אז אנחנו דווקא משתדלים לא לקבל  :עו"ד אירית פוריאן

 1 1 1  עובדים חדשים 

 

 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(

 

ומאפשרים להם לעשות תורנות  :עו"ד אירית פוריאן

 בחופשה1 

 

 אה, אוקי1 חנוך ליבנה, יו"ר:

 

 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(

 

 חבר'ה1 :נחום אסד
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יש ימי מחלה שצוברים להם עד כמה  ך ליבנה, יו"ר:חנו

 בשנה? 

 

בלי הגבלה1 בהסתדרות זה ללא  :עו"ד אירית פוריאן

 הגבלה1 

 

טוב, אבל יש, אני מבין שהם כולם,  חנוך ליבנה, יו"ר:

יש הפרשות פנסיוניות, אגב  

 מההסתדרות זה מהיום הראשון?

 

1 :עו"ד אירית פוריאן  כן

 

 לא חצי שנה1ו חנוך ליבנה, יו"ר:

 

 זה היה כך תמיד1 :עו"ד אירית פוריאן

 

, ואז אם הם יוצאים  חנוך ליבנה, יו"ר: מהיום הראשון

אחרי שלושה חודשים באובדן כושר,  

 או אובדן כושר חלקי,

 

 נכות, כן, :עו"ד אירית פוריאן

 

 לא, אובדן כושר, חנוך ליבנה, יו"ר:

 

 כושר1 היום קוראים לזה אובדן :עו"ד אירית פוריאן
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זה מתחיל בשלושה חודשים, ואם זה  חנוך ליבנה, יו"ר:

עובר חצי שנה בדרך כלל יש, תיכף  

 אני אזכר במילה,

 

 תקופת אכשרה1 :עו"ד אירית פוריאן

 

זה, וזה  חנוך ליבנה, יו"ר: לא, לא, יש לזה מילה, פרנצ'

 רץ ליום הראשון בחזרה1 

 

1 :נינה קליין , כן  כן

 

 ר'ה, יש עוד שאלות?חב חנוך ליבנה, יו"ר:

 

1 :נחום אסד , פרגן  פרגן

 

אני רוצה להודות בשם כולם קודם כל  חנוך ליבנה, יו"ר:

ההתייחסות, סליחה, רמי, אתה רוצה  

 להעיר הערה?

 

1 :עו"ד אירית פוריאן , לא שמענו אותך, רמי  כן

 

אשמח להעיר הערה, אני חושב  :רמי בוהנא

שנעשתה פה עבודה יפה מאוד בנושא  

כחות של העובדים, ושאפו, לדעתי ההישג הכי גדול זה הנוהל שהם הנו

, כל הכבוד, יישר כוח1  עשו פה, לא פשוט להעביר נהלים בארגון
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טוב, חבריה, אני רוצה להודות לכם,  חנוך ליבנה, יו"ר:

גם על ההתייחסות הרצינית לעבודה  

שלכם וגם ההתייחסות הרצינית לדו"ח הביקורת, וגם בעיקר לגלות 

דו"ח ביקורת שכמעט כל הליקויים בו תוקנו, ובוודאי אתם רואים עין 

 הדברים עם המבקר ואיתנו1בעין את 

 

אני רוצה רק להגיד מילה אחת  :עו"ד אירית פוריאן

לסיכום, שאני רואה את עבודת  

המבקר ומשרד המבקר כעבודה שתומכת בי ולא באה חלילה לשים 

 מקלות בגלגלים1

 

 לסייע, נכון1באה  :שלמה קלדרון

 

והערות שלהם כשהן מקובלות הן  :עו"ד אירית פוריאן

מקובלות, כשהן לא מקובלות אמרתי  

גם פה מה שלא מצא חן בעיני, אבל אנחנו משתמשים בהן כדי לתקן 

 ליקויים, אז תודה1

 

 תודה רבה לכם1 חנוך ליבנה, יו"ר:

 

 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(

 

 ()הפסקת הקלטה
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 , בנושא: סיעת הליכוד בהסתדרות החדשה27723173דו"ח המבקר מס' 

 

חבריה, אנחנו חוזרים לחלק ב' של  חנוך ליבנה, יו"ר:

 הישיבה 

 

 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(

 

רגע משהו לפני שאתה אני יכול  :נחום אסד

 מתחיל? 

 

1 חנוך ליבנה, יו"ר:  כן

 

קודם כל תהיו בתוך בבקשה, בבקשה,  :נחום אסד

הדוחות שלכם, אבל בשביל זה יש  

, היא מסכנה,  יו"ר והוא יכווין אתכם, אבל אל תדברו אחד עם השני

1  היא כל הזמן מסמנת לי

 

לא, יש אחר כך בעיה עם הדיבור  חנוך ליבנה, יו"ר:

הפנימי, חבר'ה, הדיבור הפנימי הורג  

ר, דובר, לא יודעים את זה, אני קורא פרוטוקולים אחר כך וכתוב דוב

 אפילו מי אמר מה, כי מה שמצליחים זה מה שמצליחים1

 

, חבריה, בחלק ב' אנחנו מתייחסים לדו"ח  אנחנו חוזרים לחלק ב'

, לא חסכנו כל כך  ביקורת, דרך אגב אנחנו די קרובים ללוח הזמני

 הרבה זמן1
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, נכון? חנוך ליבנה, יו"ר:  נמצא מר רועי שרעבי

 

1 :רועי שרעבי  כן

 

 אהלן, שלום, בוקר טוב1 חנוך ליבנה, יו"ר:

 

 שלום, בוקר טוב1 :רועי שרעבי

 

תיכף חברי הועדה, אני מציע מכיוון  חנוך ליבנה, יו"ר:

שאתה לא מכיר את כולם אז  

, שלום כשישאלו אותך או יציקו לך או ידרשו ממך תשובות ותענה

תכיר שלמה, בוא, אני דיברתי לאט, משכתי זמן עד שתבוא1 אתה 

1'  אותם, כל אחד יגיד את שמו וכו

 

, זה לא דו"ח מעקב, זה דו"ח 27723173אנחנו מדברים על דו"ח ביקורת 

 ביקורת שאני מבין רמי צמח כתוצאה מתלונה, נכון?

 

1 :רמי בוהנא  כן

 

 ממכתב תלונה1 חנוך ליבנה, יו"ר:

 

 אנונימי1 :נחום אסד

 

1 :רועי שרעבי  מכתב תלונה אנונימי

 

 אוקי1 כתוצאה ממכתב תלונה, נה, יו"ר:חנוך ליב
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 בפתיח זה מצוין1 :נחום אסד

 

ו, כולם דרך  חנוך ליבנה, יו"ר: 1 ועכשי , אנונימי , כן כן

אגב קיבלו את מכתב התגובה של  

 רועי?

 

, זה לפנינו1 :נוכחים  כן

 

הוא די קצר יחסית, גם הדו"ח  חנוך ליבנה, יו"ר:

, טוב, -ביקורת עצמו קצר, וגם ה 

ל אם אתה רוצה להסביר במילים כלליות על מה מדובר, אז כ קודם

נשמע אותך, ואחר כך בוודאי אנשים ירצו לשאול שאלות1 אז בבקשה 

 רועי1

 

 בוקר טוב לכל החברים1 :רועי שרעבי

 

 בוקר טוב1 חנוך ליבנה, יו"ר:

 

התקבלה במשרד המבקר תלונה :רועי שרעבי

סיעת הליכוד אנונימית שאני כיו"ר  

רות השתמשתי בכספי הסיעה לטובת מועמדים בפריימריז של בהסתד

הליכוד, וטענו עוד שמשכתי כספים במזומן מהחשבון1 המבקר בדק את 

ולא התלונה, לגופו של עניין של התלונה לא נמצא לא משיכת מזומנים 

 התערבות שלנו כסיעה והוצאות בפריימריז של הליכוד1
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התנהלויות  עוד עלה מהדו"ח כל מיני :רועי שרעבי

כאלה ואחרות, שכל ליקוי כזה ואחר  

 שנמצא תיקנו אותו1

 

, וזה  חנוך ליבנה, יו"ר: זאת אומרת, אני רק רוצה להבין

רמי גם יענה, אני מבין, אם נכון מה  

שעולה מכאן, שלמה שהוא נכתב או התלונה שהיתה במכתב האנונימי 

י בדיקה להאשמות האלה לא נמצא סימוכין, אבל על הדרך תוך כד

 הערתם הערות על נהלים ועל קיומם בדברים אחרים1

 

, א'  :רמי בוהנא , דבר שני, הכל מופיע בדו"ח –כן

, זו ביקורת   מה שאמרת הוא נכון

, לא היו סימוכין, אסמכתאות, הוכחות לכך  שנעשתה לפני שאני הגעתי

1 משהו אולי בסמיכות של הדברים שקרו שהטענה או התלונה נכונה

הו לחשוב כך או אחרת, הדברים נבדקו ע"י המבקר הקודם, גרם למיש

חזי אולי יוכל להרחיב על זה1 אבל לא היה שום דבר שמעיד בעצם על 

שימוש בכספים לטובת פריימריז בליכוד, על הדרך נמצאו כל מיני 

רועי עשה בעניין הזה, עד כמה שהבנתי הוא ליקויים שתיכף נשמע מה 

 תיקן את הכל1

 

אלבז יעקב, אני חושב שאם היו  :יעקב אלבז

ליקויים ואם היו כל מיני סטיות  

, הבחור רועי שרעבי העלה את הכל על הכתב, למיניהן  ' בתום לב וכו

, ומה יותר טוב, איך אומרים, מודה ועוזב ירוחם1  שהכל תוקן
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אני מבקש עוד הערות, יואב, שלמה,  חנוך ליבנה, יו"ר:

 ואחר כך את היית שלישית1 

 

אני רוצה להעיר לגבי תלונות  :גולדרינגיואב 

אנונימיות, שהן יכולות להיות  

התגלה שאולי היה נכון דיווח לא הוגן1 שבמקרה הזה כלי לפעמים 

לעשות את הביקורת בכל מקרה, לא בטוח שהיה צריך לעשות את זה 

, כלומר  באופן פרסונאלי וממוקד, אולי היה צריך לעשות את זה באופן

עות מתנהלות עם כספים, אני מניח שלו היינו זורקים לראות איך הסי

בשלולית אחרת היינו מגלים גם שם שיש אי הקפדה על מישהו  אבן

 כזה או אחר1

 

אני מכיר מדיניות שברגע שמגיעה תלונה אנונימית לא מטפלים בה1 

בכובד ראש, כי אחרת אנחנו , תלונה אנונימית צריך ממש -כלומר זה ה

, זה רק לאמלל את פה נעיף תלונות אנ ונימיות, צריך לדעת של מי

 המערכת,

 

 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(

 

 חד וחלק1 :חבר

 

, אני מניח  :יואב גולדרינג וגם לגבי שאר הדברים כאן

שגם, כל הדברים האלה צריכים  

להיות מסודרים בכל המקומות, נושאים של חשבוניות, נושאים 

נטריים, אבל יתכן שהם לא ככה גם בסיעות שנראים לי דברים אלמ

 אחרות, אולי שווה לעשות את הבדיקה הזאת1
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 לאשר משהו שידעת כבר,אני  :רמי בוהנא

 

 אבל תיקן מה שצריך לתקן1 :יעקב אלבז

 

 יעקב, שניה רק רגע1 חנוך ליבנה, יו"ר:

 

שיב, התלונה הגיעה אני אשמח לה :רמי בוהנא

נה למבקר המדינה, כן, אותה תלו 

שהגיעה לפה, זה למעשה לא השאירה פה יותר מדי שיקול דעת האם 

 לפתוח בבדיקה או לא1

 

 הוא מחייב אתכם לקיים את הבדיקה? :חבר

 

אותנו לכלום, אבל זה  הוא לא מחייב :רמי בוהנא

 הגיע, נבדק1 

 

הוא אומר שאם אתם לא תעשו אני  :חבר

 אעשה, זה בעצם מה שהוא אומר1 

 

 ין הנוכחים, מדברים ביחד()חילופי דברים ב

 

 חבר'ה, :נחום אסד
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לגבי מה שהערת, חבר'ה, אתם  – 3 :רמי בוהנא

מתוקף תפקידו מרעישים, קשה לדבר1  

של המבקר פה, כן, מדברות הרבה תלונות, כן, שבין היתר גם משמשות 

ככלי ניגוח כזה או אחר, כן, אנחנו עושים את הסינונים שלנו ואת 

 לונות שאין להן שום דבר לא נבדקות בכלל1הבדיקות שלנו, ות

 

אני רוצה להעיר על זה באופן כללי,  :שלמה קלדרון

היתה תקופה שגם מבקרים פנימיים  

עפ"י התקנים שלהם לא היו מבקרים תלונות אנונימיות, וזה הלך ככה 

במהלך השנים גם כשישבתי במועצה המייעצת של מבקר המדינה שכן 

האנונימית, לסמוך על שיקול הדעת של הוחלט לקחת את התמונה 

המבקר הפנימי, לסמוך על שיקול הדעת של ביקורת המדינה כאשר הם 

 מקבלים1 יש המון דרכים לבדוק תלונה אנונימית באשר לממצאים,

 

בעצמך לסמוך על  לא, אבל אתה אומר חנוך ליבנה, יו"ר:

 שיקול הדעת, 

 

, :שלמה קלדרון  כן, בהחלט כן

 

 של המבקר, ו"ר:חנוך ליבנה, י

 

 בוודאי1 :שלמה קלדרון

 

זאת אומרת הוא יפעיל שיקול דעת  חנוך ליבנה, יו"ר:

 והוא יצטרך, 
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, הוא יחליט, :שלמה קלדרון  נכון

 

 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(

 

 ששש1 :נחום אסד

 

אני רוצה להוסיף לפרוטוקול שכל  :רמי בוהנא

מי תלונה נבדקת, כל מכתב אנוני 

 שמגיע נבדק, ואם יש בו משהו,

 

 לפי שיקול דעתך1 :יעקב אלבז

 

1 :רמי בוהנא  לפי שיקול דעתי

 

ידידי הציג גישה קלאסית ישנה של  :שלמה קלדרון

הנושא הזה, שזה מהווה ככלי ניגוח  

ויש אנשים שרוצים לעשות חשבון עם הממונים שלהם, עם הארגון 

קום ישנן תלונות אנונימיות שלהם, נכון, הכל נכון, אבל באיזשהו מ

שנכתבות כתוצאה מכך שהכותב מפחד שלא יבולע לו, הוא בכל אופן 

רוצה מה שנקרא להציג דברים שלא נראים מבחינה ציבורית וניהול 

תקין וטוהר מידות, אז הוא כותב את זה בתקווה שמישהו יראה את 

 זה1 וכיום אין תלונה אנונימית שלא עוברת את העין הבוחנת של

 המבקר הפנימי בארגון, של מבקר המדינה, וזה חשוב1

 

 אני רציתי גם להתייחס לנושא הזה1
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 כן, בבקשה, קדימה, זה יותר אפילו1 חנוך ליבנה, יו"ר:

 

אוקי, בסדר1 מדובר פה על כך  :שלמה קלדרון

 שיחתום אדם אחד על שיק, 

 

לא, שאני היום מורשה החתימה  :רועי שרעבי

 המחייב בחשבון, 

 

 אחד? :למה קלדרוןש

 

 לא, יש כרגע שלושה מורשי חתימה, :רועי שרעבי

 

 כמה חותמים על שיק? :שלמה קלדרון

 

 שניים1 :רועי שרעבי

 

 מי? הגזבר? :שלמה קלדרון

 

1 :רועי שרעבי  כן

 

 ?-גזבר ו :שלמה קלדרון

 

ויו"ר, או עוד מורשה חתימה1 שניים  :רועי שרעבי

 מתוך שלושה1 
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ובה שלך היית צריך להדגיש את בתש :שלמה קלדרון

 זה1 

 

 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(

 

המבקר ביקש שאני אהיה המורשה  :רועי שרעבי

 חתימה המחייב1 

 

, אז אתה חתימה שלישית? :שלמה קלדרון  אוקי

 

 לא,  :רועי שרעבי

 

 לא, הוא הראשונה, חנוך ליבנה, יו"ר:

 

 ?אתה בכל מקרה חותם :שלמה קלדרון

 

 ועוד אחד1 :רועי שרעבי

 

 יו"ר הסיעה1 :לילי סופר

 

 יפה מאוד, ומינימום שניים1 :שלמה קלדרון

 

 

1 :רועי שרעבי  כן

 

, הבנו אותו1  חנוך ליבנה, יו"ר: , כן  כן
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 )מדברים ביחד(

 

1 :חבר  בסדר גמור, זה נוהל תקין

 

 כן בבקשה, שריקי בבקשה, כן1 חנוך ליבנה, יו"ר:

 

ודם כל הייתי מברך באמת על אני ק :יוסף שריקי

ההתנהלות, להאיר את עינינו בכל  

 איך שאומרים בהכל, 

 

 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(

 

 ששש1 חנוך ליבנה, יו"ר:

 

אבל אני שואל את כב' המבקר,  :יוסף שריקי

 ,71277 -המכתב הזה מ 

 

 טרי1 :חבר

 

איך אני יודע שתוקנו כל הדברים  :יוסף שריקי

 האלה? 

 

 71177131721 -זה מ :נחום אסד

 

 1731 73 :רמי בוהנא
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 1721 73 :חברים

 

 זה לקראת הדיון פה1 חנוך ליבנה, יו"ר:

 

אבל לא, לא, זה הוא העביר לדיון פה,  :רמי בוהנא

התלונה, המכתב האנונימי היה  

, מאז היה לו מספיק זמן לתקן את הליקויים1 ביקורת 3173בנובמבר 

 מעקב1

 

אחד הדברים בתגובות, אנחנו  ליבנה, יו"ר: חנוך

מבקשים תגובות בכתב, כמובן נשלח  

 רועי, לגרפולוג אם החתימה פה של

 

 )צוחקים(

 

אם רועי שלח למה אני אומר לך?  חנוך ליבנה, יו"ר:

בחתימת ידו והוא  71277 -מכתב ב 

, אחר כך יבוא דו"ח ביקורת או סתם ואנחנ , ד' ' ג  , , ב' ו אומר תיקנתי א'

, אז בואו, יש פה כבר היבטים אחרים, זה  נגלה שיש משהו שלא תוקן

כבר לא רק הביקורת, לכן אני אומר אחד הדברים החשובים מעבר 

 לפרוטוקול בע"פ זה הגשת מסמך1

 

,  :רמי בוהנא המכתב חנוך, יש כאן משהו טכני

 נשלח כתגובה לועדה, 
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 אלינו, חנוך ליבנה, יו"ר:

 

, ב :רמי בוהנא לנובמבר, וזה גם טבעי שזה  71 -כן

 יהיה קרוב לועדה1 

 

, נכון1 חנוך ליבנה, יו"ר:  נכון

 

מדו"ח המבקר שפורסם היה לו  :רמי בוהנא

 מספיק זמן לתקן את הליקויים1 

 

 לא, לא, זה ברור1 חנוך ליבנה, יו"ר:

 

וכמובן שהדברים האלה יבחנו ויבדקו  :רמי בוהנא

 בהמשך הביקורת והמעקב1 

 

 בוודאי1 ה, יו"ר:חנוך ליבנ

 

מה שחסר לי כאן את הנושא של  :נינה קליין

 הצעות מחיר1 

 

 הצעות? חנוך ליבנה, יו"ר:

 

 הצעות מחיר הוא לא כתב1 :נינה קליין

 

יש פה את הרו"ח, בבקשה אתה רוצה  חנוך ליבנה, יו"ר:

 להתייחס בבקשה רועי? 
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 על מה? :רועי שרעבי

 

1 בדו"ח 213 -השאלה היתה, ב חנוך ליבנה, יו"ר:

הביקורת כתוב נמצאו ליקויים בהליך  

אישור העסקת עובדים והתקשרות עם נותני שרות חיצוניים, בעקבות 

הערת משרד המבקר הוצג הסכם1 בדו"ח הביקורת כבר כתוב שהוצג 

 הסכם,

 

 עם רוה"ח1 :רועי שרעבי

 

 זה בדו"ח הביקורת1 נינה, חנוך ליבנה, יו"ר:

 

 1מה? אני פה :נינה קליין

 

 כתוב בדו"ח הביקורת כבר, חנוך ליבנה, יו"ר:

 

 שמה? :נינה קליין

 

שתוך כדי הביקורת כבר הוצג הסכם  חנוך ליבנה, יו"ר:

 עם רוה"ח1 

 

, אוקי1 :נינה קליין  כן

 

 אתה פטור, חנוך ליבנה, יו"ר:
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אני חושבת שצריך לעשות מעקב בכל  :נינה קליין

 זאת אחרי הביקורת, 

 

 ן הנוכחים, מדברים ביחד()חילופי דברים בי

 

תיכף, אני רוצה להגיד משהו בעניין  חנוך ליבנה, יו"ר:

 הזה, 

 

נינה, משפט אחד קטן פשוט כי אתם  :נחום אסד

בבינ"ה כבר אישרתם את זה והכל  

, כל שנה הסיעות מחויבות, יש פרק חדש שהוא נמצא -קיים1 פעם ב

, ופירוט מה מותר, בפרק הסיעות, כולל תקנון סיעות, כולל תקנון מצ וי

מה אסור לעשות בכספים1 כל שנה כל סיעה חייבת להגיש דו"ח 

לגזברות, הגזברות בודקת את זה, אחרי שהגזברות בודקת את זה מגיע 

 ליו"ר בינ"ה ומשם, אם יש ליקוי מגיע למבקר1

 

, והתקופה הזאת זה זא ת אומרת היום, מה שהיה בעבר לא רלוונטי

בדיוק בתפר, ואז עוד לא היה, הכללים לא  תקופה שבעצם היה בתפר,

היו ברורים1 היום זה מסודר אחד לאחד, אתם יכולים לראות גם את 

 הדוחות שמגיעים1

 

 חבר'ה, אני רציתי להגיד, חנוך ליבנה, יו"ר:

 

 לגבי כל הסיעות? :נינה קליין

 

 כל הסיעות1 :נחום אסד
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זה מה שאתה אומר באופן גורף, זה  :נינה קליין

 ב1חשו 

 

היה פה בועדה לדעתי לפני שלוש  חנוך ליבנה, יו"ר:

שנים דו"ח ביקורת שעבר, כמו שהיה  

פעם על המרחבים, אז היה פעם על כל הסיעות1 מה הבעיה? אני אומר 

, אני חייב, -שכל הסיעות שלך בכנות, מה הבעיה שצצה ועלתה אז? 

ו מר"צ קודם כל זה משמח שבסיעות עצמן שנבדקו, אני זוכר, חד"ש 

, כל הסיעות היו חוץ ממשהו שולי קטן, הכל  וליכוד, כל הסיעות, ועוגן

 1 ו , זה כבר דבר מעודד1 כי היו דוחות קודמים, ישנים יותר שהי  תקין

 

הבעיה התחילה, מתחילה ונגמרת לדעתי ואני אומר לך שוב גם ברמה 

האישית אני רואה את זה ככה, בסיעות, אז לפחות זה היה, שהיו, 

א קיימות, שאתה יכול להגיד חייבות כסף או חייבות לא משנה שכבר ל

 מה,

 

 חייבות דיווח היה אז1 :חבר

 

חייבות דיווח ולא זורקות, תקשיבי,  חנוך ליבנה, יו"ר:

זה לא שאנשים התפוגגו או נעלמו,  

אנשים קיימים, רק לא נמצאים פה, והם לא סופרים, ולא, ולא, זאת 

ט עליכם? אני חושב קשרו, אחת הבעיה1 מה היכולת שלנו לשלו

הקשירות למשל, אני אתן לך דוגמה, זה כשאומר המבקר, או המליץ 

המבקר שרועי יהיה החתימה המחייבת על כל, אבל זה רק דבר שולי 

 1  וכו'
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באופן כללי אני חייב להגיד, זה גם  חנוך ליבנה, יו"ר:

תשובה ליואב, כל הסיעות נבדקו,  

היה טוב, ובין השאר  רונה שהיתה, שהמצבהאחבבדיקה והדבר המשמח 

מה שנבדק שם באמת במכוון ע"י המבקר אם היה שימוש של כספים, 

הזרמה של כספים מההסתדרות לכוון מפלגות האם, כי זה נחסם, זה 

נחסם גם בחקיקה פה של ההסתדרות, אין כזה מצב, לפחות לא חוקית 

 כן, בבקשה שלמה1 מבחינת חוקת ההסתדרות1

 

רציתי לשאול שאלה, היא אפשר  :לדרוןשלמה ק

לקרוא לה שאלה כוללנית, אבל היא  

גם פרטנית לצורך הדיון הזה1 סיעה מקבלת כסף מההסתדרות, נכון? 

 בהתאם לאיזשהו מפתח, נכון?

 

1 :רועי שרעבי  כן

 

ו, היא מוציאה אותו, היא  :שלמה קלדרון עכשי

מוציאה את הכסף הזה לצורכי  

ימים קריטריונים של מה אפשר לעשות עם הפעילות שלה, האם קי

 פעילות כן מותר, איזה פעילות אסור?הכסף הזה, איזה 

 

 בעיקר מה אסור1 חנוך ליבנה, יו"ר:

 

עוד רגע1 יפה מאוד שפה מדובר על  :שלמה קלדרון

חתימה שניה, כשירות של יו"ר מקבל  

 על עצמו את האחריות על ההתחייבויות האלו1 
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פה ככה על פניו אני קורא אבל  :שלמה קלדרון

ריהוט, אירועים וכל מיני דברים1  

האם קיימת בהסתדרות איזושהי רשימת תעדיף מה מותר לך עם הכסף 

 הזה לעשות, או שכאוות נפשו,

 

ככל שאני יודע זה לא קשור לדו"ח  חנוך ליבנה, יו"ר:

 ביקורת, שלמה, אבל, 

 

יכול לנסוע לחו"ל באישור הסיעה?  :שלמה קלדרון

 דוגמה אני נותן1 

 

זה נכון שלמה, אבל אני רוצה להסביר  חנוך ליבנה, יו"ר:

לך משהו, תשמע, זה לא קשור לדו"ח  

 הביקורת, אבל,

 

 זה קשור, מאוד קשור1 :שלמה קלדרון

 

לא, ממש לא לדו"ח הזה1 אבל אני  חנוך ליבנה, יו"ר:

, ואני   יכול להגיד לך מההיכרות שלי

ין בחוקת הה יש הסייגים שאני מכיר אותם מה  סתדרות,מציע גם לעי

 אסור לעשות,

 

 ?-איך? הסייגים ש :שלמה קלדרון

 

1  חנוך ליבנה, יו"ר:  מה אסור לעשות1 לא מה כן
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 אוקי, מה מותר? :שלמה קלדרון

 

מה כן? מה אתה תתחיל להכתיב לו  חנוך ליבנה, יו"ר:

מה כן לעשות? במה אסור, אני מניח,  

הלכו למקומות שראו אותם הכי בעיתיים, אז מה  ועכשיו אני אומר לך,

ו, אני זוכר אז את  היו הכי בעיתיים? אני אומר לך מה שאמרתי עכשי

, הנה גם עכשיו תסתכל, על מה  תהליך החקיקה, מה שנראה הכי בעייתי

נסובה התלונה? העברה של כספים מתוך מוסדות ההסתדרות למוסדות 

 מפלגת האם1

 

 לא רק1 :שלמה קלדרון

 

זה, לא, תקרא לזה פריימריז, תקרא  חנוך ליבנה, יו"ר:

לזה איך שאתה רוצה1 זה, כשאתה  

אומר את זה ככה, אתה אומר זה היה לטובת פעולות פה, עכשיו מה זה 

פה? אני לא יכול להגיד לך מה זה פה, אבל אם אתה רוצה, יש פה 

בעיה מסוימת בתפיסת העולם, אם תגיד מה מותר אז בעצם אתה 

ר, אתה מגביל את יכולתה של רשימה או מפלגה שנמצאת פה אומ

 בפעילות, אתה תחליט בשבילה מה היא תעשה?

 

אני רוצה לענות1 אני רוצה לענות1  :שלמה קלדרון

מאחר שיש כלל משפטי שאומר שכל  

מה שלא אסור, מותר, אבל זה מגיע לכלל גיחוך1 כשאתה בונה תקציב, 

ל ארגון בונה תקציב, הוא מייעד את אתה בונה חוק יסודות התקציב, כ

 הכספים לנושאים שונים מוגדרים מראש,
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1 חנוך ליבנה, יו"ר:  כן

 

ואז ברגע שאתה נותן לאיזושהי  :שלמה קלדרון

, נותן לו   סיעה, וזה לא משנה מי

איזשהו סכום ואומר לו תעשה עם זה מה שאתה רוצה, או רק זה וזה 

 אסור לך,

 

 ה לא מדויק,לא, ז חנוך ליבנה, יו"ר:

 

 צריך להיות, :שלמה קלדרון

 

 לא, לא, זה לא מדויק, חנוך ליבנה, יו"ר:

 

 משהו שרק מותר, :שלמה קלדרון

 

 שלמה,  חנוך ליבנה, יו"ר:

 

 זה כסף ציבורי1 :נחום אסד

 

 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(

 

כתוב בחוקה שהכספים האלה נועדו  :נחום אסד

ילות הסתדרותיות לצורך מטרות פע 

 בלבד1

 



 

  7117713172                                            ישיבת ועדת המבקר                        

 

 

68 

 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(

 

1 שכולל את הכל בפנים1 :חבר 1 1 

 

 עכשיו, אם אתה סיעה, :נחום אסד

 

, תן לי נחום, מה שאני  :שלמה קלדרון תראה, תן לי

, כמו שאומר   ון אומר פה זה לא לדי

ר איזה לבנה, אנחנו קצת מתפרשים, אבל שווה שהמבקר, שאנחנו נעבי

מסר לתת את הדעת בנושא הזה של קביעת קריטריונים ללשכות 

 ולסיעות איך משתמשים בכסף1

 

 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(

 

1: אחד  :גיורא ברעם 1 1  -ההסתדרות בנויה משני 

רשימות  - מפלגות אם, והשני 

עצמאיות1 עכשיו אני באתי מרשימת האם שלי ואני רוצה לבטא את 

עולם יש לי השקפת ושאני צודק,  אותךשקפת העולם שלי ולשכנע ה

 ,-ואסור לי להכשהיא מבטאת את ההשקפה במקרה הנידון של מר"צ, 

 

 מר"צ? :שלמה קלדרון

 

1  :גיורא ברעם אסור לי להכניס כסף למר"צ, אבל כן

 פעילות, 

 

 סיעה טובה, :גיורא ברעם
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ן אני לא ביקשתי ציונים על העניי :גיורא ברעם

על הזה, כמו שאני לא נותן לך ציונים  

 השקפת העולם שלך1

 

 מי נותן?  :שלמה קלדרון

 

אני מבקש לכבד גם את ההשקפה  :גיורא ברעם

 1  שלי

 

 בהחלט1 :שלמה קלדרון

 

 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(

 

ו, אני רוצה  :גיורא ברעם הבנתי את הציניות1 עכשי

בפעילות החברתית שלי  

ההסתדרותית, רוצה לשכנע את הציבור של ההסתדרות שהדרך שלי ו

היא הדרך הנכונה, וגם אחרים1 אני מבקש קצת להיות יותר בעדינות 

כלפי מפלגות האם, מאלה שאין להם מפלגות אם, כי אני באתי הנה 

, אז אסור לי להעביר כסף מההסתדרות, אבל  מטעם השקפת העולם שלי

, במסגרת ות שהיא פעילות שמשקפתבהחלט מותר לי לעשות פעיל

1  ההסתדרות, שמשקפת את השקפת העולם שלי

 

 בהסתדרות1 :חבר
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ו, לנסות  :גיורא ברעם בהסתדרות, זהו, וכאן, עכשי

  1 1 1 להגביל ולהגביל, והקטינו את 

 , הקטינו את האפשרות שלי להבהיר את ההשקפה שלי, עכשיו הפוליטי

, אני באתי כי אני איש רוצים לשים מגבלות על גבי מגבלות1 לא

, אני רוצה לשכנע את האנשים בהסתדרות שההשקפה שלי היא  פוליטי

נכונה, ואני חושב שצריך לאפשר לי כמה שיותר דרגות חופש במסגרת 

 הזאת כדי לבטא, כדי להצליח לשכנע אתכם שאני צודק1

 

 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(

 

1 ללכת לטו :שלמה קלדרון 1 1  רקיה לשחק בקזינו11

 

 שלמה, שלמה, חנוך ליבנה, יו"ר:

 

 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(

 

, זו  :שלמה קלדרון כן, למה לא? שישחקו בקזינו

 השקפת עולם1 

 

 חבריה, שלמה, אני מבקש1 חנוך ליבנה, יו"ר:

 

לא שמו את ועדת הביקורת כדי  :גיורא ברעם

 להיות השוטרת, 

 

 ועוד איך שמו, :שלמה קלדרון
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 לא, :גיורא ברעם

 

 ועוד איך1 :שלמה קלדרון

 

 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(

 

 שלמה, סליחה, חנוך ליבנה, יו"ר:

 

1 :שלמה קלדרון 1 1  מה, איזה מין 

 

 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(

 

גיורא, שלמה, גיורא, שלמה, גיורא,  חנוך ליבנה, יו"ר:

לישע, טוב חבריה1 תקשיבו, שלמה, א 

אתה חבר בינ"ה, וכחבר בינ"ה אתה יכול להעלות הצעות, אתה בהחלט 

, אני אומר לך,  יכול להעלות הצעות1 אתה צריך לקחת בחשבון

אם שמים נחושתיים על סוג של פעולה, קודם כל זה שהמגבלות או 

פוגע  פוגע, עכשיו אני אומר לך ברצינות, קודם כל ודבר ראשון זה

 באופוזיציה, על זה אין בכלל ויכוח, ברשימות האופוזיציוניות1

 

הדבר השני, אתה לא יכול להיות, ויש פה בעיה, אני חושב, אתה לא 

יכול להיות האבא החושב של מה טוב ומה לא טוב1 אני יכול לתת לך 

דוגמה כפשוטה, אני חושב באופן אישי שסיעה שלוקחת את הכסף 

, ועושה איתו קורס   דירקטורים זו בעיה, לכן
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לכן אני אומר אני לא פוסל את זה  חנוך ליבנה, יו"ר:

קח ולא אומר את זה, ולא, אני אומר  

, פה בדברים האלה דווקא חשוב זה התמרורים אבל מאוד מסומנים  לי

 מה אסור לי לעשות1

 

 מקובל1 :שלמה קלדרון

 

 זהו1 חנוך ליבנה, יו"ר:

 

 רורים,אבל היו תמ :שלמה קלדרון

 

 יש1 חנוך ליבנה, יו"ר:

 

בכל סיעה יש ועדת תרבות, ועדת  :חבר

 הכספים, בכל סיעה יש הכל מסודר, 

 

 שניה, אלישע, ההערות, חנוך ליבנה, יו"ר:

 

רציתי להגיד שתגיד שזו הדעה שלך  :אלישע בן ניסן

לגבי דירקטורים או לא דירקטורים,  

 חליט מה טוב,אבל אני חושב שראשי סיעות זכותם המלאה לה

 

 אני גם חושב אלישע, חנוך ליבנה, יו"ר:

 

 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(
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אלישע, אלישע, גם אני חושב את זה,  חנוך ליבנה, יו"ר:

ודרך אגב, לכן אני לא חושב שלשים  

, אני  מגבלה של קורס דירקטורים, זה לא נכון, סליחה, זה לא נכון

 אומר לך, ברצינות1

 

אני יכול להגיד את הדעה שלי,  :אלישע בן ניסן

לסיעות אם,  שהסיעות, עם כל הכבוד 

הן בהסתדרות, הם לא צריכים להעביר שקל לסיעות אם, הם צריכים 

 לעשות את הכל במסגרת שלהם, 

 

 אבל זה כבר, לא,  חנוך ליבנה, יו"ר:

 

 זה כבר ברמה האישית אני אומר1 :אלישע בן ניסן

 

 אי אפשר, זה כבר סגור ונעול1 יו"ר:חנוך ליבנה, 

 

 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(

 

חבריה1 חבר'ה, מכיוון שאין לנו,  חנוך ליבנה, יו"ר:

חבריה, מכיוון שאין לנו עוד הערות,  

, דו"ח  ומכיוון שרועי ענה, דו"ח הביקורת אני מתייחס למה שאמר רמי

ה כל מיני חשדות, אין הביקורת לא העלה שהתלונה עצמה שהעלת

 ממצאים, העלה הערות טכניות, 
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רועי מתחייב שחלק נפתר וחלק הוא  חנוך ליבנה, יו"ר:

עכשיו פותר, הוא לא ממשיך במשהו  

1 אנחנו המבקר , שעשה אחר אלא בדרך בדיוק, לפי כל ההנחיות שאמר

 אם אין עוד הערות, אנחנו מודים לרועי, תודה רבה1

 

 ן הנוכחים, מדברים ביחד()חילופי דברים בי

 

כל שכולם ימלאו טפסים1 הדבר קודם  חנוך ליבנה, יו"ר:

, אני מזכיר לאנשים שיש ישיבה   השני

 צפופה פה, הישיבה הצפופה היא כבר בשבוע הבא ביום ראשון,

 

 והנוספת ברביעי1 :נחום אסד

 

 לדצמבר, בחנוכה1 4 -ב חנוך ליבנה, יו"ר:

 

, באיזו שעה? רגע, אחד ביום :נינה קליין  ראשון

 

בדצמבר ישיבה,  4 -ישיבה, וב 34 -ב :נחום אסד

 ומסיימים את הספר הזה1 

 

 זה כל העבודה של המבקר הקודם1 :לילי סופר

 

 סיימנו1 :נחום אסד

 

 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(
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חבריה, אני מבקש, אמנם הדו"ח שלנו  חנוך ליבנה, יו"ר:

כום של החלק הוא כבר אחרי הסי 

, והחלק השני הוא יחסית טכנית, אבל אני מבקש כל מי  הראשון

שמעוניין להישאר אנחנו נכתוב את הסיכום בסה"כ הדברים האלה, 

 למרות שאני אומר זה נראה לי על פניו טכני1

 

 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(

 

 

 הישיבה נעולה
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 החלטות שנתקבלו בישיבת וועדת המבקר

 3172 בנובמבר 71שנערכה בתאריך 

 

בנושא: נוכחות עובדים ונבחרים  27123173דו"ח המבקר מס'  71

 מעקב –בוועד הפועל ובמרחבים 

 

 , , מנכ"ל ההסתדרות, ועו"ד אירית פוריאן מר עמרי כהן

הדו"ח וסקרו מנהלת משאבי אנוש וכ"א, התייחסו לממצאי 

הדיווח  אתאת דרך עבודתם והשינויים שנעשו על מנת לשפר 

 והמעקב אחר העובדים1 

על  הודומר חנוך ליבנה, יו"ר הועדה, חברי הועדה ובראשם 

בחיוב את  וציינוההתייחסות הרצינית לדו"ח הביקורת, 

 1הטיפול מצד המבוקרים

 

, בנושא: סיעת הליכוד בהסתדרות 27723173דו"ח המבקר מס'  31

 החדשה

 

הליכוד לאור התייחסותו של מר רועי שרעבי, יו"ר סיעת 

בהסתדרות, ושל מר רמי בוהנא, המבקר הפנימי להסתדרות, ציין 

דו"ח הביקורת לא מצא ממצאים  מר חנוך ליבנה, יו"ר הועדה, כי

שנותר היו הערות טכניות,  בהתייחס לתלונה האנונימית, וכל

שלדברי רועי שרעבי חלקן נפתרו וחלקן האחר מטופל כעת 

 רון בהתאם להנחיות המבקר1לקראת פת


