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 :נוכחים

 

, יו"ר בינ"השל  מה אביטן

 נחום אסד, מזכיר בינ"ה

 איציק מויאל

 שמיר יחיאלעו"ד 

 סמי שושן

 ציון חדד

 לאון בנלולו

 עמוס גלבוע

 אלי יריב

 ל אבו ראסיג'מ

 יחיאל והב

 אביגדור יפת
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אישור פילוג סיעת אופק בהסתדרות מסיעת הבית החברתי 

 בהסתדרות

 בסדר היום( 4)סעיף 

 

, יו"ר: צהריים טובים לחברי נשיאות  שלמה אביטן

בינ"ה, התכנסנו היום ערב החג  

להרמת כוסית ולאחל חג שמח אחד לחברו, האחד לשני, בתקווה 

לתקופה יותר טובה מהתקופה שחלפה או מהתקופה בה אנחנו 

 נמצאים2

 

שזה לא בא לבינ"ה, יש לנו סדר יום שמונח לפניכם2 על סדר היום, 

ת אופק בהסתדרות מסיעת הבית סיע של הנשיאות, אישור פילוג

החברתי בהסתדרות2 זה לא מחייב להביא לבינ"ה ולא נביא לבינ"ה 

 ואין צורך, זה בסמכות הנשיאות לקבל את ההחלטה2

 

2 יו"ר  סיעת אופק הגישה בקשה להתפלגות מסיעת הבית החברתי

ן עפ"י הקבוע בחוקה ואכן הוא עשה זאת,  הסיעה נדרש להיערך לעניי

נח לפניכם כפי שאתם רואים, הוא גם, החומר נבחן גם כל החומר מו

עו"ד יחיאל שמיר, אשר אישר  –על ידי היועץ המשפטי להסתדרות 

, הוא לא רואה שום מניעה  את העניין לאחר שהוא עיין בכל העניין

שלא לאשר את הפילוג הזה, ולכן זה מובא עכשיו לאישור הנשיאות2 

 אם יש הערות או מישהו רוצה לשאול2

 

 אני רק רוצה לחדד, אפשר? לאון בנלולו:

 

, יו"ר:  בבקשה2 שלמה אביטן
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 4 , סעיף 11ההתפלגות לפי סעיף  לאון בנלולו:

שאומר: התפלגות בקרב סיעתכם  

ההתפלגות היא של כל הסיעה המרכיבה, אף אם הסיעה המרכיבה 

 מחברי, 1/0 -כולה מונה פחות מ

 

, יו"ר:  מונח לפנינו2 ברור, אמרתי שהחומר שלמה אביטן

 

: יש לי רק שאלה, למה לא עשינו את  סמי שושן

זה אחרי הבחירות? סתם2 אמרתם  

 שזה בלתי אפשרי2

 

לא שזה בלתי אפשרי, אבל לא  לאון בנלולו:

 עשינו את זה, וזה טעות2 

 

: מה, ואז נבדק העניין ובגלל האחוז,  סמי שושן

כאילו שזה פחות מאחוז החסימה אז  

 רי להרכיב סיעה?זה היה בלתי אפש

 

, יו"ר:  לא2 לא, לא, לא, שלמה אביטן

 

: רגע נשמה שלמה, אני פשוט רציתי  סמי שושן

, אני הייתי שם, אני רוצה   להבין

 להבין2

 

, יו"ר:  החוקה לא השתנתה2 שלמה אביטן
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 החוקה לא השתנתה2 תקרא2 לאון בנלולו:

 

: אבל אני לא מסתכל על החוקה, אני  סמי שושן

בע"פ למה אז לא היה רוצה הסבר  

 אפשר ועכשיו זה אפשרי2

 

 )מדברים ביחד(

 

 מותר, גם אז היה אפשר2 חבר:

 

 מותר לשנות את הדעה2 :חבר

 

: זה לא עניין של דעה, נו תפסיקו  סמי שושן

, זה   לקחת את זה למשהו אישי

 פשוט לבין את זה, נקודה2

 

, יו"ר:  הוא שואל אותו, לא אותנו2 שלמה אביטן

 

 כי אז חשבנו שזה יותר נוח2 לו:לאון בנלו

 

:  אוקי2 סמי שושן

 

ומסתבר שזה לא ממש נוח כל  לאון בנלולו:

 ההעברות וכל הזה2 
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:  422בשבילי אני רוצה ללמוד את זה,  סמי שושן

 הוא סיעה שיכול לרוץ להסתדרות? 

 

, יו"ר:  כן2 שלמה אביטן

 

:  בטוח? סמי שושן

 

, יו"ר:  עכשיו כן2 שלמה אביטן

 

 עכשיו הוא יכול לרוץ? ן:סמי שוש

 

, יו"ר:  עה לכל דבר ועניין2עכשיו הוא סי שלמה אביטן

 

:  מה זה עכשיו? סמי שושן

 

, יו"ר: עכשיו הוא סיעה, הוא סיעה  שלמה אביטן

 בהסתדרות2 

 

:  הוא סיעה? סמי שושן

 

, יו"ר:  כן2 שלמה אביטן

 

:  לא, זה רק בשביל להבין2 סמי שושן
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, יו"ר: וק מהסעיף הזה, הסעיף זה בדי שלמה אביטן

ו, בוא   שהוא הקריא לך עכשי

 תקשיב, אילו בהתחלת קדנציה,

 

: אני שואל את השאלות גם בשבילך,  סמי שושן

שלא יבוא מחר יחיאל ויגיד לך אתה  

 לא יכול לרוץ2

 

 אני לא אגיד לו2 אני לא אגיד לו2 לאון בנלולו:

 

:  לא אתה2 סמי שושן

 

 י את זה2אני לא בדקת עו"ד יחיאל שמיר:

 

:  אתה מבין למה אני שואל את זה? סמי שושן

 

אבל אנחנו לא מדברים עכשיו על  עו"ד יחיאל שמיר:

 בחירות, 

 

: לא, לא, אני מדבר על הכל, אני  סמי שושן

רוצה להבין שגם הוא כסיעה  

 שמתפלגת שידע מה קורה2

 

תראה, כתוב פה שחור על גבי לבן,  לאון בנלולו:

 כאילו לא,  

 



 
  

 
 82224112                                                נשיאות בינ"ה ישיבת 

 

2 

 תקבל תשובה מהיועץ המשפטי2 ושן:סמי ש

 

אז הנה כתוב התפלגות בקרב סיעת  לאון בנלולו:

אם, ההתפלגות היא של כל הסיעה  

 מחברי 1/0-המרכיבה אף אם הסיעה המרכיבה כולה מונה פחות מ

 ,-סיעת ה

 

 )מדברים ביחד(

 

 בסדר גמור2 חבר:

 

 1%2 -או פחות מ לאון בנלולו:

 

 מדברים ביחד( )חילופי דברים בין החברים,

 

 יחיאל, יש בעיה עם, :חבר

 

 לא, עו"ד יחיאל שמיר:

 

אני חושב סיעה יוצאת אני חושב, כ איציק מויאל:

 שאין מניעה, 

 

, יו"ר:  אני רוצה לומר,לא, לא,  שלמה אביטן

 

 אבל זה לא על סדר היום2 איציק מויאל:
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, יו"ר:  אני רוצה לומר, שלמה אביטן

 

:  סדר היום?למה זה לא על  סמי שושן

 

 לא, בחירות2 איציק מויאל:

 

, יו"ר:  הוא צודק2 שלמה אביטן

 

: אני מדבר על הסיעה, אם הוא  סמי שושן

 ,422 -עכשיו מופיע כסיעה כ 

 

, יו"ר:  סליחה, סליחה, שלמה אביטן

 

: ,  סמי שושן  האם הוא, 422כן

 

סיעה יוצאת, אם אתה שואל אותי  איציק מויאל:

 יכול להתמודד2 

 

 לא, אני לא שואל אותך2 ן:סמי שוש

 

 אני חבר ועדה כמוך2 איציק מויאל:

 

: לא, אני לא שואל אותך, אני שואל  סמי שושן

את היועץ המשפטי אם יש בעיה,  

 אני רוצה שיהיה לו כיסוי לעתיד2
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 דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד()חילופי 

 

סמי, אמרתי לך מקודם, אני אומר  עו"ד יחיאל שמיר:

משהו שהוא רלוונטי כרגע לך זה  

לעניין הפילוג2 נבדוק, אם זו שאלה קונקרטית נבדוק אותה, זו לא 

 בעיה2 כרגע הפילוג הזה הוא עומד בכל התנאים שקבועים בחוקה2

 הוא,

 

הוא מבקש פילוג, הוא לא מבקש  חבר:

 בחירות2 

 

הוא כסיעה מרכיבה בתוך סיעת אם,  עו"ד יחיאל שמיר:

כר כסיעה אחרי הפילוג הוא יו 

בקדנציה הזאת2 לגבי הבחירות הבאות תבדק השאלה, יכול להיות 

 שהוא כן יוכר כסיעה, יכול להיות שלא2

 

: לא שאלתי לגבי הבחירות הבאות,  סמי שושן

 ,  שאלתי

 

אין הגבלה לאחוזים לפי מה שאני  חבר:

 זוכר לגבי בחירות2 

 

:  לגבי סיעה2 סמי שושן
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פילוג של סיעת בקדנציה הקודמת ב לאון בנלולו:

הליכוד, הליכוד הם היו  –אופק  

 אפילו לא אחוז, היו שני אנשים, והם,

 

 כי הם סיעה קיימת, סיעה יוצאת2 איציק מויאל:

 

 סיעה יוצאת, אין הגבלה2 לאון בנלולו:

 

, יו"ר: חברים, היועץ המשפטי השיב וזהו,  שלמה אביטן

צריכים להסתפק, לא צריך לתת  

ירות הן עפ"י חוקת הבחירות, עפ"י חוקת פרשנות2 עכשיו, הבח

 הבחירות, ואנחנו מדברים פה על מישור אחר2

 

חוקת הבחירות היא קיימת והיא תקפה לעת בחירות, ובמהלך קדנציה 

יכולים להיות שינויים כאלה או אחרים2 כמו שבעבר לא היה אחוז 

, אז לא יודע, איש 221%הפך להיות  0%אחוז החסימה היה חסימה, 

יכול לחזות, אתה, אתה כיו"ר סיעה, סליחה, או כחבר בינ"ה, לא 

רשאי היום להציע הצעה לתיקון חוקת הבחירות שהיא תחול מהזה2 

, לזכויות ולחובות שלו ולכן  ' , ג , ב' זה שהוא היום סיעה, זה מוגדר א'

 אנחנו לא, בוודאי לא נפתח היום, לא נפתח דיון היום בזה2

 

2 גם התשובה  לאון בנלולו: לא, לא נפתח דיון

 לשאלה שלו היא, 

 

, יו"ר:  עזוב, זה סוגיות, שלמה אביטן
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 דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד()חילופי 

 

, יו"ר:  סליחה, רבותי, מה קורה פה? שלמה אביטן

 

 נותרו כסיעה לכל דבר ועניין2 חבר:

 

, יו"ר: לא נפתח דיון בסוגיות שהן לא  שלמה אביטן

ת לרגע הזה2 אם יש הערות רלוונטיו 

, אני,  אני אומר לגוף העניין אז בבקשה, או שאלות, היועץ המשפטי

מי שאמור להשיב ישיב2 אם אין הערות אז אנחנו נעמיד את העניין 

 להצבעה2

 

, מי בעד אישור הפילוג לסיעת אופק? מי נגד? מי נמנע?  אוקי

 

ירבית פה אחד אושר הפילוג לסיעת אופק2 מאחלים לך הצלחה מ

בפעילותך בתוך המערכת ההסתדרותית כיו"ר סיעה2 עכשיו אתה כבר 

 יו"ר סיעה2

 

בהתאם לזמנים, יש לנו זמנים  נחום אסד:

 להודיע2 

 

, יו"ר: , יש לנו זמנים להודיע, החוקה  שלמה אביטן כן

 קובעת את הזמנים2 

 

 צריכים להודיע לבינ"ה, לא? ג'מיל אבו ראס:
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, יו"ר:  ,סליחה שלמה אביטן

 

 חייבים להודיע2 ג'מיל אבו ראס:

 

 לא2 עו"ד יחיאל שמיר:

 

 עכשיו אנחנו מאשרים בבינ"ה2 :יחיאל והב

 

, יו"ר:  לא, סליחה2 שלמה אביטן

 

 לא מודיע? ג'מיל אבו ראס:

 

, יו"ר: אל תתערבו2 לא, אני ארצה? אני  שלמה אביטן

אודיע2 לא ארצה, לא אודיע, זה  

שחובה2 לפעמים אני עושה את זה, הכל2 זה לא חובה, זה לא משהו 

 עזוב, תן לנהל את סדר היום2

 

 שלמה, תעשה איך שאתה חושב2 חבר:

 

, יו"ר: זה הכל, גמרנו, למה להיכנס לזה?  שלמה אביטן

יכול להיות שאעשה את זה, יכול  

להיות שלא2 עזוב, יש לפעמים מצבים שלא, איך אומרים, לא להזמין2 

 יעה, אין שום דבר2הדברים ייוודעו, אין שום מנ

 

 רק התוקף של ההתפלגות2 עו"ד יחיאל שמיר:
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, יו"ר: לאון,  התוקף של ההתפלגות בדיוק2 שלמה אביטן

לתשומת לבך, אושרה התפלגות  

סיעה בהסתדרות כאמור יחולו ההוראות הבאות: ההתפלגות תיכנס 

ימים החל מהיום בו אישרה הנשיאות את הפילוג2 אין בעצם  7לתוקף 

ערעור על החלטת הנשיאות כדי לפגוע בכל פעולה שהוחל הגשת 

בביצועה או החלטה שהתקבלה בינתיים על ידי ההסתדרות או על ידי 

מוסדותיה הנבחרים בהסתמך על החלטת הנשיאות אלא אם כן קבעה 

 רשות השיפוט אחרת מטעמים מיוחדים שירשמו2 וכל היתר הוא הליך,

 

נ"ה ידעו מן הטעם הטוב שחברי בי יחיאל והב:

 שיש סיעה חדשה2 

 

, יו"ר: תסלח לי אתה לא, כשתהיה יו"ר  שלמה אביטן

 בינ"ה, 

  

 דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד()חילופי 

 

: אתה צודק, אבל לא אוהבים לשמוע  סמי שושן

 אותך2 זה יהיה בסוף2 
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אשר תתקיים בתאריך היום,  14אישור סדר יום של ישיבת בינ"ה מס' 

22יום שלישי  241128 

 לסדר היום( 1)סעיף 

 

, יו"ר: , אז יש לנו הארכת הוראת  שלמה אביטן 2 אוקי כן

 שעה ליו"ר איגוד עובדי התחבורה, 

אני אולי בכמה מילים אומר אותן גם למעלה, ההליך המשפטי שהיה 

בעניין הזה הסתיים ועפ"י הודעה שנמסרה לי גם על ידי יו"ר הארגון 

 עי, שהבחירות, יתחילו בהליך הבחירות,וע"י יו"ר האגף לאיגוד מקצו

 

:  מי זה היום? סמי שושן

 

, יו"ר: , ומשם,  שלמה אביטן אבי אדרי, אחרי חגי תשרי

ולא יאוחר, ולא יאוחר מסוף השנה  

 יסיימם כמובן2

 

 למי שרוצה, יש פה ראשי סיעות, מי שרוצה אז ברכות, כמובן נאפשר

מיקרופונים ישנם, אין היום לברך, אז איך אומרים, הדוכן במקום וה

 שום בעיה, אני אשמח2

 

יאב, שהיא ויש את ההצעה לסדר של יו"ר סיעת חד"ש, מר סוהיל ד

, אני ראיתי פה על סדר היום,  מצורפת, כן

 

, היא גם כבר על השולחן של  נחום אסד: כן

 בינ"ה2 

 



 
  

 
 82224112                                                נשיאות בינ"ה ישיבת 

 

17 

, יו"ר: היא כבר על השולחן של בינ"ה2 אני  שלמה אביטן

את זה הבטחתי לו שאני אביא  

, ונקיים היום, נשמע אותו, אם לקיים דיון או נחליט מה עושים ון  לדי

 

: שלמה, אני רק רוצה בעניין של  סמי שושן

, זאת   הארכת עובדי התחבורה להבין

אומרת אנחנו מאשרים, צריכים, בינ"ה מאשרת שהוא יכול לקבל 

 אורכה עד דצמבר?

 

, יו"ר:  לא, עד, עד2 שלמה אביטן

 

:  דצמבר אני אומר2עד  סמי שושן

 

, יו"ר:  כן2 שלמה אביטן

 

:  ,-זאת אומרת מ סמי שושן

 

, יו"ר:  לקיים את הבחירות2 שלמה אביטן

 

:  את הבחירות הפנימיות2 סמי שושן

 

, יו"ר: , זה לא, שלמה אביטן עד היום הוראת השעה  כן

 אפשרה לו להמשיך לכהן, 

 

 בגלל שהיו משפטים שם2 אלי יריב:
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, יו"ר:  מה? שלמה אביטן

 

 היה בלגאן2 אלי יריב:

 

, יו"ר: , היו משפטים וזה2 שלמה אביטן , כן  כן

 

:  מה הבלגאן שם? סמי שושן

 

 לא, משפטים, משפטים, אלי יריב:

 

 דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד()חילופי 

 

, יו"ר: לא, היו ערעורים על זה, רצו  שלמה אביטן

שהקבוצה הזאת תצביע, הקבוצה  

 הזאת לא תצביע2

 

 איך מחלקים את העסק2 אלי יריב:

 

:  אוקי2 סמי שושן

 

, יו"ר:  ,אז העניינים האלה שלמה אביטן

 

, טכני2 אלי יריב:  טכני
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, יו"ר: הסתיימו בביהמ"ש, ועכשיו על  שלמה אביטן

הבסיס הזה יהיה תקנון, תקנון  

בחירות, זה התהליך2 אז החל מאחרי החגים כמובן יתחילו בתהליך, 

, ועדה לתיאום כי זה צריך לעבו ר לא אצלו, ועדת התקנונים כאן

 עד לחוקה ובינ"ה, יאושר התקנון ואז בחירות2 וביצוע, כל ההליכים

 

 כמה זמן נתתם לו, עד דצמבר? :עמוס גלבוע

 

, יו"ר:  ניתן לו עד דצמבר2 עד2 עד2 שלמה אביטן

 

:  לסיים2 סמי שושן

 

, יו"ר: הוא רוצה, הוא רוצה, להיפך, הוא  שלמה אביטן

רוצה מה שיותר מוקדם, אבל תמיד  

אנחנו אומרים מוקדם ואחר כך מתעכב, לא אצלו, אצלנו, מסיבה כל 

זה2 אני לא רוצה ליצור מצבים להביך אותו שמצד אחד קבענו מועד, 

מצד שני אנחנו, כשאני אומר אנחנו זה ועדת התקנונים, ועדת, 

פט עצמו, ובועדת תקנונים לפעמים יש יותר דיונים מאשר בבית המש

 שכל אחד שם נאבק, אם זה הגמלאים, אם זה, כל הסקטורים2

 

 כל, חבר אחד יכול לשגע אותם שם2 אלי יריב:

 

, יו"ר: , אז אם אין הערות  נכון2 שלמה אביטן אוקי רבותי

לסדר היום, אנחנו מאשרים את סדר  

 היום2
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, יו"ר: מי בעד סדר היום? מי נגד? מי  שלמה אביטן

ושר סדר היום נמנע? פה אחד א 

 לבינ"ה היום2

 

כל מה שנותר לי זה לאחל לכם חג אביב שמח ופורח, ואני מאוד 

מבקש אחרי ישיבת בינ"ה לרדת, יש שי צנוע כמנהגנו לחברי בינ"ה, 

 אצלנו במשרד2

 

 תודה רבה לכם, הישיבה נעולה2

 

 

 הישיבה נעולה
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