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 :על סדר היום

 הלומדל הנוער העובד ומזכ" –סקירה ודיווח ע"י פסח האוספטר . 3

 . שונות4
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 מזכ"ל הנוער העובד והלומד –ה ודיווח ע"י פסח האוספטר סקיר

 בסדר היום( 3)סעיף 

 

חברים, צהריים טובים, אני מתכבד  :ולדי מורג, יו"ר

לפתוח את ישיבת ועדת התקציב  

 –והכספים של בינ"ה, כאשר על סדר היום שני נושאים: הראשון הוא 

 והלומד בישראל, השני הוא שונות.הנוער העובד 

 

אני אפתח במשפט אחד קטן, אפשר היה לצרף את הסתדרות הנוער 

, ואני 01העובד והלומד להסתדרות הגמלאים, השנה היא תהיה בת 

במקרה לא, אבל מי שעבר דרך התנועה הזאת יודע שזאת החממה 

ט הגדולה ביותר של מנהיגות של תנועת העובדים, ומדינת ישראל כמע

המנהיגים של מדינת ישראל עברו דרכה. זאת יצירת כפיים של  רוב

 ההסתדרות עצמה.

 

כדי לסבר קצת את האוזן, אנחנו מתקצבים את הנוער העובד והלומד 

מיליון שקל בשנה, ואני חושב שזאת אחת ההשקעות הטובות  0.6 -ב

 ביותר שיש בהסתדרות.

 

ני מברך את ההנהגה מעבר לזה חברים, אנחנו נשמע את החברים פה, א

ואת החניכים, ואתם בבית שלנו, זה הבית שלכם, אז בבקשה נשמע 

 ואחר כך ניתן זמן לשאלות, תשובות.
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ברצון רב. חברים וחברות, תודה רבה  פסח האוספטר:

על ההזדמנות לבוא לכאן ולהציג את  

, לכבוד הוא לנו להופיע בפניכם  תנועת הנוער והלומד. לכבוד הוא לי

 

ולספר לכם מה אנחנו בעצם עושים  אוספטר:פסח ה

ביום יום. מן הסתם לא נוכל לגעת  

אותם בצורה בכל הנקודות ובכל העניינים, חלק מהדברים אני אציג 

קצת יותר שטחית וחלק מהדברים ניכנס ממש לעומק, וזה כל הנושא 

של שוק העבודה לילדים, בני נוער וצעירים, שזה בעצם אחד המנדטים 

 01שלנו כתנועת הנוער העובד והלומד מאז שהוקמנו לפני  המרכזיים

, ותודה על המילים החמות, כפי שולדי ציין  שנה, כפי שולדי ציין

, תרפ"ה, 3042שנים,  01תנועת הנוער העובד והלומד הוקמה לפני 

 .01והשנה אנחנו מציינים 

 

לפני שאני אתחיל במצגת שהכינונו בעבורכם, אני רוצה ברשותכם, 

, יציגו את עצמם ומשפט שהחב רות והחברים שלי שהצטרפו אלי לכאן

 קצר מאין הם ומה הם עושים, ואנחנו נוכל להתחיל.

 

 חי בדרה, מזכ"ל הסתדרות הצעירים. :חי בדרה

 

 איתי קורן. :איתי קורן

 

 )הצגת שמות, לא נשמעים בבירור( :נוכחים

 

 תרימו את הקול כי זה מוקלט. :חבר
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 .כספיסלע  :כספיסלע 

 

, אני מהנוער העובד,  :ספקטור יבגני ספקטור יבגני

 .  מבי"ס תעשייתי

 

. :ולדי . .  ולדי 

 

..אושרי   :בקשי אושרי .  בקשי מנתניה, ועד עובדי 

 

. :ירון שר . . , ועד עובדי   ירון שר מחולון

 

. אז  פסח האוספטר: ונמצא אתנו יד ימיני שני אורן

 נתחיל. 

 

 בים פה?לפני, שאלה, איפה הער :עלי ביראני

 

 מה זה? פסח האוספטר:

 

 איפה הנוער העובד הערבי? :עלי ביראני

 

 תיכף, אל תדאג.  פסח האוספטר:

 

 לא מיוצגים. :עלי ביראני

 

 מיוצגים בנוער העובד והלומד. פסח האוספטר:
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 יש להם יצוג מכובד מאוד. :חבר

 

תנועת הנוער העובד והלומד כפי  פסח האוספטר:

שנה,  01ני שאמרתי לכם הוקמה לפ 

. התנועה הוקמה כתוצאה, אנחנו מדברים על תקופת המנדט 3042

הבריטי, התנועה הוקמה כתוצאה משלוש שביתות של בני נוער שפרצו, 

השביתה הראשונה היתה  בירושלים, בבית מלאכה לכובעים, השביתה 

השניה היתה בעיר תל אביב במפעל לגפרורים, והשביתה השלישית 

בעצם, כאן הנחנו את אבן היסוד והפינה לנוער היתה בטבריה. פה 

 העובד והלומד.

 

מהיום בעצם שתנועת הנוער העובד הוקמה, קודם זה היה הנוער 

' היא התאחדה עם התנועה המאוחדת והפכה להיות 10 -העובד, ב

 הנוער העובד והלומד.

 

מהיום שתנועת הנוער העובד הוקמה היא היתה חלק בלתי נפרד 

כצנלסון דאז, אחד האנשים שהגה את רעיון  מההסתדרות. ברל

ההסתדרות הכללית, ראה בנוער העובד את אחד החלקים החשובים 

ביותר של ההסתדרות הכללית, למה? משום ששום גוף לא יכול 

להתקיים בלי שתי אוכלוסיות מאוד מאוד חשובות, אחת זה הגמלאים, 

בעצם משלים כפי שאומרים היום גיל הזהב, והשניה זה הנוער, האחד 

, וכשאין את הרצף הזה אין הלכה למעשה חיות לא לאדם  את השני

 כפרט ובוודאי גם לא לגוף.

 

תנועת הנוער העובד, מה בעצם אנחנו נראה היום? אנחנו היום בעצם 

 ניגע כפי שאתם רואים בכל המעגלים האלה.
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אין לתוך כל אחד -אנחנו נעשה זום פסח האוספטר:

ער העובד מהמעגלים, תנועת הנו 

והלומד, מצב שוק העבודה היום בישראל, פעילות פרט והסברה, ליווי 

והדרכה, התאגדות עובדים צעירים, שיתופי פעולה עם ההסתדרות 

 החדשה.

 

אנחנו נשים הכי את הדגש, ותיכף אנחנו גם נגיע אליו, הדבר שעליו 

 מה קורה בעצם,

 

 אהלן, שלום, מה שלומך כוכבה?

 

 ם פסח, מה העניינים? שלו :כוכבה קניסטר

 

בסדר. תודה. הדבר שאנחנו נשים  פסח האוספטר:

 עליו את הדגש, 

 

 )חילופי דברים בעניין החום בחדר(

 

הדבר שאנחנו בעיקר נשים עליו היום  פסח האוספטר:

את הדגש זה נושא של שוק העבודה  

לילדים, בני נוער וצעירים. אתם בוודאי זעים בכסאותיכם באי נחת 

, יש 4132ם מה יש ילדים עובדים במדינת ישראל שנת ואומרי ? כן

ילדים, ילדים, אני מדבר כרגע על ילדים, בעיקר במגזר הערבי אדוני, 

ועוד מעט אנחנו ניתן כמה דוגמאות לכך, שלדאבוננו הרב עובדים לא 

 בשביל דמי כיס, אלא עובדים כדי לקיים את המשפחות שלהם, 
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יות החלשות ביותר וזאת אחת החול פסח האוספטר:

בחברה, משום שאותם לטענתנו  

בני נוער, ילדים,  441,111גרפיה וטר, לטענת מכון גיאוק371,111

 441,111עכשיו מה זה אומר? זה אומר שאותם  עובדים במדינת ישראל.

בני נוער וילדים שעובדים, הם באים בנעליהם של המבוגרים שהיו 

 , במקום ללמוד.צריכים לעבוד, במקום ללכת לבית הספר

 

בנעליהם של אותם מבוגרים, הם גם אחת החוליות ולא די שהם באים 

החלשות ביותר שמנוצלת ע"י המעסיקים משום שלא תמיד אותם בני 

, ואנחנו תיכף  נוער יודעים לעמוד על זכויותיהם, וכבר שמעתם כאן

נראה דוגמאות חיות, אם זה סופר דוש, אם זה מקדונלדס, אם זה 

, איך בעצם תנועת הנוער העובד והלומד מביאה לידיעתם בורגר ר אנץ'

 לדים את הזכויות שלהם.של אותם בני נוער וי

 

אז קצת מהי בעצם תנועת הנוער העובד והלומד היום? בתנועת הנוער 

חניכים וחניכות. התנועה  01,111-היום חברים מעל ל העובד והלומד

אלית, יהודים, ערבים, נקודות בכל חלקי החברה הישר 611 -פועלת בכ

 דרוזים, בדואים, קיבוצים, מושבים.

 

7 -יש לנו כ  711 -מחנכים בשנת שרות, כ 611 -מדריכים צעירים, כ 111,

 מדריכים בוגרים. 011 -חיילים בגרעיני נח"ל וכ

 

אין נוכל לראות בערך את המספרים בעיני -אם נעשה קצת זום

במרחב ההתיישבותי המרשימים של הפעילות שלנו, אנחנו לדוגמה 

 מועצות אזוריות.  11 -מועצות אזוריות מתוך כ 11 -אנחנו פועלים בכ
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מושבים,  111 -אנחנו פועלים בכ פסח האוספטר:

 11כמעט בכל המושבים בארץ.  

 קהילתיים.וישובים 

 

 11 -הקנים הערביים, אנחנו פועלים באם אנחנו מדברים לדוגמה על 

ן בנקודות שהן נקודות בדואיות. אנחנו מתוכ 34נקודות ישוב ערביות, 

. חניכי הנוער  32 -פועלים ב ישובים דרוזים, שניים מתוכם ברמת הגולן

 העובד והלומד, וכן הלאה וכן הלאה.

 

 פסח, שאלת הבהרה קטנה, :יצחק יואל

 

 בבקשה. פסח האוספטר:

 

, זה לא רק בשבילנו, זה אתה  :יצחק יואל הסלוגן

, נכ   ון?מציג כל הזמן

 

לחלוטין, אנחנו חלק בלתי נפרד  סח האוספטר:פ

מההסתדרות הכללית, אנחנו גאים  

בכך גאווה גדולה מאוד. אנחנו משתתפים, ועוד מעט אתם תראו, בכל 

האחרונות, ואנחנו רואים  המאבקים שההסתדרות שותפה להם בשנים

את עיקר התפקיד שלנו זה להזרים דם צעיר וחדש להסתדרות הכללית, 

ת ההסתדרות הכללית למה שהיא כבר, אבל אין ספק שזה ולהפוך א

 דורש קצת יותר.

 

 דור המשך, דור המשך. :כוכבה קניסטר
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דור המשך, חד משמעית. אם נעבור  פסח האוספטר:

הלאה נוכל לראות את הפעילות שלנו  

 בקנים הדרוזים, את הפעילות שלנו בקרב נוער דובר רוסית.

 

הלומד היא תנועה שפרוסה בכל חלקי בקיצור, תנועת הנוער העובד ו

החברה הישראלית. אין עוד תנועה כזאת שבעצם פעילה בקרב ערבים, 

, וזאת הגאווה שלנו  בקרב דרוזים, בקרב נוער אתיופי, בקרב נוער רוסי

 כי גם ההסתדרות הכללית פועלת בעצם בכל חלקי ומגזרי האוכלוסיה.

 

 3 -הפעילות שלנו באנחנו נוכל לשניה כאן לראות סרטון קצר על 

במאי בשבע שנים האחרונות עושים יחד עם  3 -במאי. אנחנו את ה

 ההסתדרות, בחצר ההסתדרות, בבקשה.

 

 ההסתדרות אתכם. :חבר

 

 ההסתדרות איתנו. פסח האוספטר:

 

 )מוקרן סרט(

 

זאת להקת הדבקה שלנו מנצרת דרך  פסח האוספטר:

 אגב. 

 

 )המשך הקרנת הסרט(
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ברות וחברים, אנחנו עוברים הלאה ח פסח האוספטר:

ואנחנו רוצים להבין את אחד הדברים  

המרכזיים שתנועת הנוער העובד והלומד עושה בתחום שוק העבודה 

  בישראל.

 

מה בעצם קורה לנו? אני רוצה להביא לפניכם כמה נתונים כדי שנבין 

מה קורה היום בשוק העבודה בישראל, בתחום הזה של בני נוער, 

 צעירים.ילדים ו

 

ילדים ובני נוער כמה מהם עובדים? יש לכך כמה  612,111מתוך 

תשובות, והעובדה שיש לכך כמה תשובות מראה על כך שמדינת ישראל 

פשוט מתעלמת מהעובדה שמספר בני הנוער לצערי הרב הילדים 

שעובדים הוא מאוד, יחסית הוא מאוד מאוד גבוה. עכשיו שוב אני 

על עבודה לדמי כיס, אנחנו מדברים על אומר אנחנו לא מדברים 

, ותיכף,  עבודה לכל דבר ועניין

 

 עד איזה גיל ילד, :ג'מיל אבו ראס

 

 .30 :כוכבה קניסטר

 

, 31. מותר לו לעבוד החל מגיל 30עד  פסח האוספטר:

. אבל 32בקיץ הוא יכול לעבוד מגיל  

ולגיל  1, אני מתכוון לגיל 32כשאני אומר ילדים אני לא מתכוון לגיל 

 .34 -ו 33, 31, 7, 6
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עפ"י הנתונים השונים שאנחנו  פסח האוספטר:

רואים, אנחנו רואים שהלמ"ס מדבר  

. גיאוקרטוגרפיה שעשו 60,111 -, התמ"ת מדבר על כ40,111 -על כ

 -. אנחנו מעריכים שיש כ441,111בעניין הזה מחקר מדברים על 

. 30עד  31ם האלה, ילדים בגילאים האלה, בני נוער בגילאי 371,111

מדובר בכוח עבודה מאוד מאוד משמעותי ומאוד מאוד רציני, שמאוד 

 יכול להשפיע על המשק הישראלי.

 

נותנים  371,111עכשיו רק כדי לסבר את האוזן להבין, אם לאותם 

פחות ממה שמגיע להם, מישהו מרוויח מזה. וההוא שמרוויח מזה 

 מרוויח מזה הרבה מאוד כסף.

 

היו לנו  3001 -. ב4131 -ל 3001קרה בין שנת או נבין מה עכשיו בו

בני נוער שעבדו תחת חוק החניכות בבתי הספר התעשיתיים.  21,111

, זאת לא  היה פעם במדינת ישראל דבר כזה שנקרא בית ספר תעשייתי

היתה בושה, אתה גם לומד וגם רוכש מקצוע. אבל מישהו בא וחיסל 

כל המערכת הזאת חוסלה, ואנחנו  4131עד  3001 -את הדבר הזה, מ

 בני נוער בלבד, 34,111בני נוער, שימו לב,  34,111היום נמצאים עם 

 

שהמערכת פלטה אותם כי הם לא  :כוכבה קניסטר

 התאימו. 

 

שהמערכת, נכון, שהמערכת פלטה  פסח האוספטר:

אותם, היא אמרה: טוב, מקצוע זה רק  

יוצלחים, אז הם ילכו  לאלה מה שנקרא, תסלחו לי, אלה שהם לא

 ללמוד מקצוע מה שנקרא. 
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שזה דבר מטורף, אנחנו יודעים היום  פסח האוספטר:

שאין במדינת ישראל רתכים, אנחנו  

, מה בושה להיות רתך, מה בושה יודעים היום שאין במדינת ישראל

 להיות מסגר? 

 

 אינסטלטור. :כוכבה קניסטר

 

? אבל מה בושה להיות אינסטלטור פסח האוספטר:

מדינת ישראל, וכאן אתם רואים  

בעצם את הנתונים, יש שני חוקים משמעותיים, חוק העבודה לבני 

נוער, וחוק החניכות. מה אמר חוק החניכות? אתה שלושה ימים 

 בשבוע עובד, שלושה ימים בשבוע אתה לומד, מה רע בזה?

 

ור בני נוער שעובדים מהמזון המהיר, עב 371,111היום יש לנו בעצם 

במסעדות, עבור בפאבים, ללא כל פיקוח. משרד התמ"ת בקושי מצליח 

לאכוף את חוקי העבודה על המבוגרים, הוא בהחלט לא מצליח לאכוף 

 את חוקי העבודה על בני הנוער והילדים.

 

כמה משתלם להעסיק בני נוער, אנחנו יכולים לראות בשקופית הבאה 

, בן נוער זה בין  . בעצם 36.1גר, גיל ממוצע משכר מבו 71% -ל 71%כן

 בשנה על כל נער.  46,111 -, קרוב ל41,111חסכון של 

 

מיליארד שקלים, אם נעשה ככה מה שנקרא  2 -אנחנו מדברים על כ

, על כ מיליארד שקלים על בני הנוער האלה, כי אם  2 -חישוב אצבע, כן

, כי אם אתה לוקח נניח במקדונלדס,  לא אוכפים, כן, מראש יש חסכון

 עוד מעט אנחנו נשמע את הסיפור של מקדונלדס, של בורגר ראנץ',



 

 

 42.1.4132 ועדת כספים ותקציב של בינ"ה                                              

 

 

 

 

05 

 

 -אנחנו נשמע את הסיפור של סופר פסח האוספטר:

דוש, מראש אתה משלם לנער או  

לנערה, מראש אתה משלם להם פחות. עכשיו, אם אתה מנצל אותם 

אתה מכניס עוד יותר את היד לכיס שלהם, ובסופו של דבר אתה 

 ה.כמעסיק מרוויח מז

 

2 -יש פה כ מיליארד שקל כל שנה שבאים בעצם על גב הילדים,  1.

 הנערים והנערות האלה.

 

בשקופית הבאה אנחנו יכולים בעצם לראות את החלוקה של איפה 

בענפי המזון המהיר,  עובדים בני הנוער האלה, שהם עובדים בעיקר

 המסעדות וכדומה. אני אעבור הלאה.

 

, פסח, העיסוק שלהם באופן עקרוני :כוכבה קניסטר

 היחיד הוא רק בתחום המזון? 

 

 לא. פסח האוספטר:

 

כאן בתחום הסיעוד אני חושבת שיש  :כוכבה קניסטר

 משמעות מאוד חשובה. 

 

ללא כל ספק, אחד הדגלים שאנחנו  פסח האוספטר:

להניף לאחרונה זה כל הנושא התחלנו  

 נת ישראל,של הסיעוד, זאת חרפה ובושה שאין אנשים צעירים במדי

 אגב עניין הגמלאים, אין אנשים צעירים במדינת ישראל, 
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אני אומר את זה למעט המגזר הערבי  פסח האוספטר:

ולמעט המגזר החרדי, שהנושא הזה  

של טיפול בקשישים הוא נר לרגליהם ושהם רואים את זה מה שנקרא 

 כפרופסיה,

 

 כיבוד אב ואם. :כוכבה קניסטר

 

עזור, מדובר בהורים שלנו, כלומר ל פסח האוספטר:

מדובר בסבים ובסבתות שלנו, מדובר  

בבני המשפחה שלנו. אנחנו מייבאים, תסלחו לי על צורת הביטוי הגסה 

 , , יש לזה כבר היום כותרת, פיליפיניות, כן שלא הזאת, מייבאים, כן

יודעות את השפה,  שלא מכירות את התרבות, משום שבני הנוער 

 ה כביכול.שלנו, אני אומר את ז

 

אנחנו פתחנו עכשיו במסע להכשיר בני ובנות נוער, פנינו למשרד 

, קודם כל בתי הספר  התמ"ת, להתחיל להכניס את זה כמקצוע לבתי

בזה, אני באופן המקצועיים, כל הנושא הזה של סיעוד. אנחנו רואים 

אישי חושב שזה דבר חלוצי, אם יש היום חלוציות זה שבן ובת נוער 

צמם להיות בעתיד לעסוק במקצועות הסיעוד השונים, יקחו על ע

, לעזור  לראות ישראלים, ישראליות, שרואות בזה יעוד, לעזור לזקן

 לזקנה.

 

אני יכולה שמשען תהיה לך שדה,  :כוכבה קניסטר

 כלי, 
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, כן יהי רצון. פסח האוספטר:  אמן

 

 באהבה. :כוכבה קניסטר

 

 י.אני מחר מתקשר אלייך, תזכר פסח האוספטר:

 

 באהבה. :כוכבה קניסטר

 

מה בעצם  –פעילות פרט והסברה  פסח האוספטר:

אנחנו עושים? כחלק ממה שאנחנו  

 4הצלחנו להחזיר לבני הנוער  4131עושים אנחנו לדוגמה השנה, בשנת 

 מיליארד שקל, 2.1מיליון שקל, זה מעט מאוד מתוך 

 

מלפני  111,111אבל זה גידול של  :נחום אסד

 שנתיים. 

 

. פנו אלינו  פסח האוספטר: בני ובנות נוער,  6,111נכון

חלק מהמקרים לא הגיעו לבתי משפט,  

חלק מהמקרים אתם יכולים לראות מעסיקים ערלי לב שבעצם באים, 

זאת אומרת, אני רוצה מגיעים עד לבית המשפט, מושכים את הנוער, 

 לתת לכם דוגמה.

 

רוצים כאן מישהי  באה נערה, נכנסת למספרה, אומרת שמעתי שאתם

שתעבוד, אומרים לה: אחלה, בואי, אבל יש לך שלושה ימי התלמדות. 

 לשלם לה,אותה נערה לא יודעת שבשלושת ימי ההתלמדות האלה צריך 
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 לפי החוק. חבר:

 

, לפי החוק. אחרי שלושה ימים  פסח האוספטר: כן

את לא  –אומר לה בעל המספרה  

אחת ועוד אחת, והיא בעצם  מתאימה, לכי הביתה. ואז מגיעה עוד

ון, של עבודות שטיפה  עושה את כל אותן העבודות של עבודות ניקי

וכדומה, והוא מרוויח עליה, כי הוא לא צריך לקחת מישהי או מישהו 

 שיעשה בעבורו את העבודה הזו.

 

הנערים והנערות האלה מגיעים אלינו, אנחנו מגנים עליהם בבתי הדין 

 חלק מהכסף להחזיר להם. לעבודה, ובעצם מצליחים

 

בבתי הספר, ניתנה לנו, בתקופה שיולי תמיר היתה שרת אנחנו פועלים 

החינוך ניתנה לנו אפשרות להכנס לבתי הספר ובעצם לחלק, ועוד מעט 

את המידע הבסיסי לכל נער ונערה מה מגיע אני גם אחלק לכם את זה, 

תה עכשיו לך. בני הנוער לא יודעים מה מגיע להם. ההסתדרות עש

קמפיין בלתי רגיל והגיעה באמת לתודעה של ציבור מאוד רחב, שבאה 

 מותר לך להתאגד. אחי, אל תפחד, מותר לך להתאגד.  –ואמרה לו 

 

אבל הבעיה אצל בני הנוער היא עוד יותר חריפה, כי אם המשפחה 

נמצאת במצוקה, והרבה מאוד משפחות בישראל נמצאות במצוקה, ואני 

המעביד שלי דופק אותי,  –בודה, ותסלחו לי על הביטוי השגתי מקום ע

אם אני אפנה אז יש סיכוי שהוא  –אז אני צריך לעשות את החשבון 

, וגם המעט שאני מקבל אני לא אקבל, ואף אחד לא יגן עלי  יפטר אותי

 כי אני לא יודע, אני הלכה למעשה לא יודע שמגיעה לי הגנה.
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לעבור הלאה, סרטון אני רוצה עכשיו   פסח האוספטר:

 פניות. 6,111נוסף, דוגמה אחת מתוך  

 

 )הקרנת סרט(

 

בקיצור, זאת אחת הדרכים שאנחנו  פסח האוספטר:

מגיעים לבני ובנות הנוער, יש לנו  

 בוא תספר לנו את סיפורך. כאן גם דוגמה בסרטון.

 

שלום, קוראים לי סלע כספי, עבדתי  :סלע כספי

דתי שם באולמי הברון באשקלון, עב 

 שנה וחודש,

 

מהגיל  2סליחה, יש חבר'ה שהם פי  ולדי מורג, יו"ר:

שלך ובקושי שומעים שם, תגביר את  

 הקול.

 

אל תתבייש ואל תהיה נבוך, תשתדל,  פסח האוספטר:

אנחנו כאן כולנו איתך, אוהבים  

 אותך.

 

 נכון מאוד. ולדי מורג, יו"ר:

 

 יאללה סלע. פסח האוספטר:
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, אני שלום :סלע כספי , קוראים לי סלע כספי

 מאשקלון, עבדתי באולמי הברון, 

 

 במה עבדת? סליחה. חבר:

 

 אולמי הברון. :נחום אסד

   

באולם אירועים, עבדתי שם שנה  :סלע כספי

וחודש. יום אחד המעסיק שלי  

התקשר אלי, אמר לי ככה וככה, אתה מפוטר. דרך אגב היה שם איזה 

י מה שקרה והוא כביכול האשים אותי. מקרה, זה בכלל לא היתה אשמת

בגלל זה, לא הבנתי מה קרה, רבנו, פניתי לנוער, הם באו אלינו לבית 

, אז פניתי ספר הנוער העובד והלומד והסבירו לנו בדיוק באותה תקופה

אליהם לרוני והיא הסבירה לי איך זה עובד, הלכתי נפגשתי איתה והיא 

תי שמגיע לי וכל מיני דברים סיפרה לי כל כך הרבה דברים שלא ידע

 שהייתי צריך לקבל, וזה היה פשוט אבסורד.

 

בקיצור נפגשתי איתה כמה פעמים ושלחנו להם מכתב לאולמי הברון, 

שלחנו לרב מלצרים, בהתחלה הוא לא התייחס, שלחנו אחרי זה עוד 

מכתב, שלחנו אחרי זה מטעם בית המשפט שיראו שזה עניין יותר 

, אז הוא פנ , אז הוא רצה להגיע איתי להסכם פשרה. רציני ה אלי

שקל, אמרתי אני לא מסכים, אני  31,111בהסכם פשרה הוא הציע לי 

שקל,  30,111רוצה ללכת עד הסוף עם המשפט. סכום התביעה היה 

, המשכתי עם הסיפור, ובעזרת רוני ושרית הלכנו למשרד עורכי 30,411

אני לא מסכים לסיים הדין שלהם, דיברנו עם העו"ד, אמרתי לה ש

בפשרה, ואחרי יומיים התקשרו אלי ואמרו לי שהם מסכימים, הם יתנו 
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. קיבלתי את הכסף הזה בשלושה שיקים, אודות לרוני ולנוער 30,411לי 

 העובד.

 

 מחיאות כפיים()

 

 כל הכבוד. ולדי מורג, יו"ר:

 

 כל הכבוד. :כוכבה קניסטר

 

 היית?בן כמה  חבר:

 

, זה היה לפני זה קרה  :סלע כספי לפני חודש וחצי

 30. 

 

 כל הכבוד שלא ויתרת. :כוכבה קניסטר

 

פסח, אני רוצה לתת לך דוגמה  :רוני כהן

 מקבילה. 

 

 הוא עוד לא סיים. פסח האוספטר:

 

אני לומד בכפר סילבר, זה סמוך  :סלע כספי

 לאשקלון, 

 

 אני בוגרת סילבר. :כוכבה קניסטר
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עוד הרצאה, היא אז רוני היא באה ל :סלע כספי

, זה היה גם מצדי וגם   ביקשה ממני

מבחינתה, ללכת ולהרצות בבית ספר, הלכתי והרציתי להם ורציתי 

להסביר להם שלהם גם מגיע. אנשים פשוט לא חושבים על זה, ילדים 

, לא היתה  לא יודעים מה מגיע להם, הם מפחדים, פחדתי שיפטרו אותי

 ם וצריך, וזהו.לי עבודה, אני מקבל כמה מאות שקלי

 

 כל הכבוד. :כוכבה קניסטר

 

ו, זה מקרה פרט,  פסח האוספטר: תודה לסלע. עכשי

בחור שעובד באיזשהו מקום כבחור  

יחיד, אבל יש לנו ביצות של ניצול. אחת מביצות הניצול האלה איתרנו 

ים, ברשת סופרים שנקראת סופר דוש, ואני רוצה שנציג בפניכם -בבת

 ולאן הדברים התגלגלו.את איך התחלנו שם 

 

 זה מה שהופיע ברדיו כל הזמן? :גיורא ברעם

 

ו, בטלויזיה. פסח האוספטר:  בדיוק, הופיע ברדי

 

 רשת זולה, זולה על הגב שלהם. :גיורא ברעם

 

 חד משמעית. פסח האוספטר:

 

 עם סיגל פעיל? :גיורא ברעם

 

 מה? פסח האוספטר:
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 עם סיגל פעיל? :גיורא ברעם

 

ייצגה את המעסיקים  :פסח האוספטר סיגל פעיל היא 

 יחד עם חלד אשר, משהו כזה. 

 

 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(

 

, כן, הם תמיד מייצגים כמובן את, פסח האוספטר:  כן

 

 את המעסיקים. :כוכבה קניסטר

 

 ולדי. פסח האוספטר:

 

, בן  :ולדי  ים, -, מבת37.1שלום, שמי ולדי

 

 ן הנוכחים, מדברים ביחד()חילופי דברים בי

 

 חבר'ה, תקשיבו. פסח האוספטר:

 

 -עבדתי במשך שנה וחצי ברשת סופר :ולדי

, הייתי מרוויח שם רק 31דוש, מגיל  

טיפים, לא היה לי שכר, לא היה לי ביטוח. היינו מרימים ארגזים 

, לקומה שלישית, רביעית, בלי  כבדים של מים, אוכל, מוצרי מזון

 עמיסים עשרים משלוחים על אוטו ויוצאים לסיבובים.מעלית. היינו מ
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. איתמר, התקשרנו ואמר שאנחנו  :ולדי . .

יכולים להגיש עליהם תלונה, אני  

ון -ועוד חמישים נערים שעבדו בסניף בת ים. הגשנו -בתימון בסניף קני

תלונה, הגשתי גם כן תביעה, ורצינו להגיע איתם לפשרות והסכמים, 

 -י זה הגענו איתם למשפטים וזכינו בסוף בהם לא הסכימו. אחר

 .34,111, שהחלק שלי היה 011,111

 

 כל הכבוד. חבר:

 

ובכסף הזה הוצאתי רשיון נהיגה,  :ולדי

, הבאתי קניתי רמקול שמאוד רציתי 

 .חלק להורים

 

 )מחיאות כפיים(

 

 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(

 

 הסופר גם.קנית מניות של  ולדי מורג, יו"ר:

 

תקשיב מה הוא אמר, הוא אמר חלק  :נחום אסד

מזה הבאתי גם להורים. זה הפן שהוא  

 דיבר עליו.

 

 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(
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דברים שהופיעו בעניין הזה בתקשורת  פסח האוספטר:

 בבקשה. 

 

 )הקרנת סרט(

 

אני רוצה כאן רגע להוסיף כמה  פסח האוספטר:

ה קצת נבלע בתוך הדברים דברים, ז 

 , . 33יש שם ילדים שהתחילו לעבוד בגיל שנאמרו, אבל רבותי וגבירותי

במדינת ישראל ילדים שמעלים לקומה רביעית וחמישית סלים  33בגיל 

ומצרכים הם תלויים כן באיך לקרוא לזה, בטוב הלב או ברחמנות של 

דבר.  מה שנקרא של הלקוחות, כי המקום עצמו לא משלם להם שום

זאת אומרת הם צריכים להגיד לו תודה רבה שהוא מאפשר להם לבוא 

שעות בלהעלות משלוחים החל מגיל  31ולפעמים  6, 1, 2ולעבוד שם 

33. 

 

, אז אותו  מעסיק עוד הלך ולקח את 31וכשילדים הגיעו שם לגיל  , כן

, מה שנקרא ממשרדי עוה"ד המובילים והיקרים בישראל, בסופו -אחד מ

 ר הוא קיבל מה שנקרא שכל והגיע לאותה פשרה. של דב

 

ות לכם כאן בעצם את ארבעת החתכים, הראינו אבל אני רוצה להרא

את מקרה הפרט, עכשיו אנחנו מראים מה שנקרא את רשת המרכולים, 

ויש לא מעטים כאלה בישראל, ולפני שאני רוצה, לפני שאני אגע בעוד 

צערי הרב נשארו לפליטה חלק אחד, שהוא החלק של אותם נערים של

בתוך המערכת של מה שאנחנו קוראים חוק החניכות, אני רוצה להגיד 

 משהו לגבי ההסתדרות.
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תראו, פעם היה דבר כזה שנקרא  פסח האוספטר:

לשכת המס, אני מעריך שכל מי  

, באופן אוטומטי 36שיושב כאן בחדר זוכר. כשאני הגעתי לגיל  , כן

אני  שלי חבר קופ"ח, חבר הסתדרות. הפכתי להיות בזכות ההורים

 רוצה לספר לכם שהדבר הזה לא קיים כבר עשרים שנה.

 

.01 -מ :כוכבה קניסטר ' 

 

לא קיים. זה אומר שקבוצה  3001 -מ פסח האוספטר:

ענקית של אנשים צעירים, לא רק  

 שהם לא חברים בהסתדרות, הם לא יודעים מה זה הסתדרות.

 

 שקופים. חבר:

 

הם שקופים, הם לא יודעים מה זה  :פסח האוספטר

הסתדרות, ובעצם אנחנו הנוער  

העובד והלומד מחפשים את הדרך איך להגיע לאותה קבוצה ענקית 

בכדי שהיא תהפוך, דרך אגב בכל מיני דרכים, גם דרך הפעולה 

 החינוכית, מה שראינו קודם.

 

ד עכשיו אני רוצה להביא את הדוגמה, נמצא איתנו כאן יבגני, תלמי

 בית ספר אורט, שיספר את סיפורו.

 

, אני במקור מאשדוד,  :ספקטור יבגני שלום, אני יבגני

' הייתי בן    ,31.1או  31אני בכיתה י
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, לאורט חיל  :ספקטור יבגני עברתי לבית ספר מקצועי

נוף שנמצא בבסיס תל -האוויר תל 

 של הנוער העובד הציעו לי להצטרף, להיות חניךנוף, ושם המדריכים 

שלהם. בהתחלה, את האמת, הצטרפתי, חשבתי נפסיד עוד כמה 

חינוכיים,  שיעורים וזה, ואז היו כמה מפגשים וזה, כמה שיעורים כאלה

תרבותיים, על אקטואליה, מה קורה במדינה, ובעצם הבנתי 

שכשמדברים על הנושא הזה, על נושא של ניצול וכאילו אנשים 

ף אחד לא עושה להם כלום, או שעושים, פועלים לא יפה נגיד ככה, וא

יכול לעשות להם כלום, אז הבנתי שהקטע הזה כאילו שיותר נכון לא 

.  מסובב אצלי סוויצ' כלשהו, והבנתי שהנושא הזה מעניין אותי

 

אז קודם הייתי כחניך, ואחרי זה הציעו לי גם להדריך. היום אני מדריך 

. היו לנו מפגשים עם מגזרים שונים, וזה  עוד כשהייתי חניך, בכיתות ט'

, ושם  רק חניך. היו לנו מפגשים עם המגזר הערבי, עם המגזר הבדואי

בעצם גם זו היתה הפעם הראשונה שאני יצא לי לנהל שיחה ככה 

ולשבת פשוט להכיר נערים שהם ערבים, כי אצלי בעיר למשל אין, 

, וגם כאילו הייתי במובן  הערבים היחידים שהכרתי זה הפועלים וזהו

, וזה כלשה  כאילו אחרי שהכרתי את אותם אנשים,ו גזען

 

 שינה אותך. :כוכבה קניסטר

 

זה שינה אותי ושינה אותי בגדול,  :ספקטור יבגני

כאילו מנסה ושינה אותי שאני עכשיו  

 לשנות אנשים, לשנות אנשים לטובה ולשנות גם את המדינה הזאת.

 

 כל הכבוד. :ג'מיל אבו ראס
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 דה יבגני.תודה. תו פסח האוספטר:

 

 פסח, שאלה, :הנרי אלקסלסי

 

 בבקשה. פסח האוספטר:

 

מה יחסי הגומלין שלכם עם  :הנרי אלקסלסי

 המרחבים? 

 

אני שוב חוזר, אני אענה על זה ממש  פסח האוספטר:

בקצרה כי אני רוצה לסיים את הזה.  

 ,בעצם אני רוצה שתזכרו שפעם היה דבר כזה שנקרא מועצת פועלים

 

. :יהנרי אלקסלס  כן

 

ולמועצת הפועלים, לכל מועצת  פסח האוספטר:

פועלים היו כמה קנים של הנוער  

העובד. ומועצת הפועלים היתה משלמת את החשמל ואת המים ואת 

הארנונה, זאת היתה מערכת היחסים. אבל כפי שאמרה כאן כוכבה, 

 ' ונהיה כאן שינוי מאוד גדול.01 -קרה משהו ב

 

נות מחדשים את מערכת היחסים ובונים אנחנו בעצם בשנים האחרו

מחדש את הממשק בינינו לבין המרחבים. יש מרחבים שאנחנו נמצאים 

 יותר בקשר איתם, יש מרחבים שפחות. 
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אני מאוד מאוד מקווה, אנחנו עושים  פסח האוספטר:

לדוגמה הרבה מאוד פעילויות עם  

ים, אם המרחבים בכל הנושא הזה של התאגדות, האגף להתאגדות עובד

זה בפרטנר, אם זה בפלאפון, אם זה בזה, אנחנו בעצם מפגינים ביחד, 

 עושים משמרות ביחד, ופעילויות נוספות.

 

עכשיו אני רוצה לעבור למתח נוסף שהוא מה שנקרא התאגדויות של 

 -גדולים בעולם, יש מקדונלדס, בורגרעובדים צעירים, יש תאגידים 

, המון תאגידים, איקאה, המו ן תאגידים שהם תאגידים רציניים, ראנץ'

שמעסיקים אצלם גם מבוגרים, אבל יש תאגידים שבעיקר מעסיקים בני 

 נוער.

 

לדוגמה במדינת ישראל יש את תאגידי המזון המהיר שמי שעובד אצלם 

בעיקר זה בני נוער. יחסית למה שראינו כאן קודם זה אמור להיות 

ף לחוק, ועין הציבור מקום שהוא היות והוא תאגיד גדול והוא כפו

כביכול פקוחה עליו, אז הוא אמור להיות כפוף לחוק, וגם לבצע את 

 החוק. 

 

, כלומר אין  ולצערי הרב ברגע שאין לחוק שיניים, אין מקל אמיתי

הסתדרות, אין הסתדרות הנוער העובד והלומד, אז גם שם אנחנו 

, כמו לדוגמה מקדונלדס או -בורגר בעצם רואים שאותו בעל עסק ענקי

 החוק בהרבה מאוד מובנים זאת המלצה לגביו.ראנץ' וכדומה, 

 

סליחה רגע, אני ביקשתי רשות ללכת  :יגאל הררי

 אבל יש לי שאלה חשובה. 

 



 

 

 42.1.4132 ועדת כספים ותקציב של בינ"ה                                              

 

 

 

 

31 

 בבקשה. פסח האוספטר:

 

 מסים אתם משלמים לעיריות? :יגאל הררי

 

 לעיריות? פסח האוספטר:

 

 על המבנים. :יגאל הררי

 

את אומרת? זה תלוי  בוודאי, מה פסח האוספטר:

 איזה מבנים.  

 

 יש להם הנחות. ג'מיל אבו ראס:

 

המבנים, כל תנועות הנוער בארץ  פסח האוספטר:

 פטורות מארנונה, 

 

 נו, איזה מסים התכוונת? :יגאל הררי

 

אנחנו לעיריות לא משלמים שום מס,  פסח האוספטר:

כאילו הארנונה בסניפים שבהם אנחנו  

ועלים במושבים אז זה המושב נותן את הסניף, אם אנחנו פ פועלים,

אם אנחנו פועלים בעיר אז בדרך כלל העירייה מקצה לנו. יש לנו גם 

מבנים של ההסתדרות. בכל המקומות האלה עפ"י חוק אנחנו פטורים 

 מארנונה. לא רק אנחנו, כל תנועות הנוער בארץ.
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אולי תיגע, בגלל הזמן הקצר, תיגע  :יצחק יואל

ין של המקורות, איך אתם גם בעני 

 חיים מבחינה כספית.

 

אז ברשותך נשאיר את זה ממש לסוף,  פסח האוספטר:

 אל תדאג. 

 

 לקראת הסוף. :כוכבה קניסטר

 

 עד שנדפיס כסף. :יצחק יואל

 

לא, לא, להדפיס כסף? אתה יודע  פסח האוספטר:

שנגיד הבנק של ארצות הברית,  

 הקודם, 

 

 ם, מדברים ביחד()חילופי דברים בין הנוכחי

 

שאלו אותו איך לפתור את הבעיות  פסח האוספטר:

אין שום  –הכלכליות, הוא אמר  

בעיה, אני פשוט מדפיס כסף, והוא עשה את זה והוא הצליח. רק אצלנו 

 לא עושים את זה.

 

.  בבקשה מקרה בורגר ראנץ'
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,  :דסאלה אמבו . . . שלום, לי קוראים דסאלה ואני 

רך הרגשתי שהיה אני לפני שנתיים בע 

מצב כלכלי קשה בבית ויצאתי לעבוד. חיפשתי עבודה עד שמצאתי את, 

, היה לי רצון לעבוד, אז נפתח סניף בורגר ראנץ'  בדיוק מתי שנכנסתי

. בני נוער, מילאתי טפסים, נכנסתי והכל טוב, רק שהסניפים נפתחו  . .

הרבה  יציאה לא עבדה, –היה בלגאן גדול מאוד בגלל שהמערכת כניסה 

ו, היו שוכחים לרשום, כי בכל זאת בני נוער הם  פעמים העובדים לא הי

לא הכי אחראים שיש והכי נוגעים בדבר, אז זה היה נראה כאילו יש 

מצד ההנהלה זלזול גדול לגבי בני הנוער, שהם לא דאגו לתקן את 

 העניין של המשכורות, עניין של החזרי נסיעות וכל מה שבתוכו.

 

כאילו משהו קשה שמעלימים לבני נוער כסף, שהם  , קרההעניין

עובדים קשה, שלנצל בני נוער זה כמו לנצל לא יודע מה, זה משהו 

ממש קשה. אז פנינו מספר פעמים לאנשים, לגורמים מסוימים, עד 

שתנועת הנוער העובד והלומד, קם הועד שהחתימו מספר רב של 

פתח אפשר לקרוא  עובדים, שבעצם המקום הזה זה היה מעין דרך או

לזה שעובדים יכלו לעלות משם, לקבל משם עזרה, לקבל משם תווך בין 

 המנהלים לבין העובדים, שהרבה פעמים נפנפו אותם מצד ההנהלה. 

 

, וזה עדיין עוזר, וצריך  אני חושב שזה גוף שמאוד עוזר לבורגר ראנץ'

זה, להגיד תודה רבה לתנועת הנוער העובד והלומד שהם נענו לדבר ה

ובאמת יישר כוח על הדבר הזה, כי יש הרבה, זה מניב הרבה פירות, 

כמו השיעורי נהיגה שיש לי שם, כמו היציאה לפולין שעוד מעט בעזרת 

השם עוד שבוע שהולכת לצאת, ובאמת שכאילו אם זה לא היה אני 

 חושב שהיו שם הרבה ריבים ולא יודע איפה זה היה נגמר. תודה רבה.
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 תודה רבה. :כוכבה קניסטר

 

אני רוצה לתת כאן, לשים דגש כאן,  פסח האוספטר:

לשים דגש כאן על הסכם תודה.  

 העבודה הקיבוצי שחתמנו עם רשת בורגר ראנץ'.

 

 , עוד לא.4132במאי, מאי  :כוכבה קניסטר

 

 .4131 פסח האוספטר:

 

.32אבל כתוב  :כוכבה קניסטר ' 

 

ת, זו טעות קטנה. עד חמש טעויו פסח האוספטר:

 מותר לי עד חמש טעויות? 

 

 מותר פסח, אני מרשה. :כוכבה קניסטר

 

אני רק רוצה שתבינו מה ההבדל בין  פסח האוספטר:

הסכם עבודה קיבוצי לאדם בוגר, לבין  

הסכם עבודה קיבוצי לבן נוער. זה שאנחנו הצלחנו בהסכם העבודה 

שחתמנו עם בורגר ראנץ' להגיע להישגים שהם הישגים מאוד 

עותיים לבני נוער, כי בני נוער זאת חטיבה שעומדת בפני עצמה, משמ

אם מדובר כפי שנאמר כאן בשיעורי נהיגה, ואם מדובר על דברים 

חינוכיים כמו מסע לפולין וכדומה, זאת אומרת אתה קודם כל נותן לבן 

ולבת הנעורים, אתה נותן לו איזושהי נקודת אור, נקודת פתיחה, וזה 

 לא בא כל היום ושוטף ומנקה וזורק זבל,  לא רק עבודה, אתה
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או תסלחו לי עושה את אותן עבודות  פסח האוספטר:

שהן עבודות הרצפה, כן, אלא יש  

איזשהו טעם בעבודה הזאת, טעם מעבר למשכורת שאותה אתה מקבל. 

 ולדבר הזה יש חשיבות מאוד מאוד גדולה.

 

ההסתדרות  אנחנו הקמנו בנוער העובד לפני כמה שנים גוף שנקרא

הצעירים, במכוון לא קראנו לזה רק הנוער העובד והלומד, קראנו לזה 

הסתדרות הצעירים, כדי שמהגיל הזה בני הנוער יתרגלו למושג 

הסתדרות, זאת אומרת יבינו שההסתדרות, כי אמרתי קודם זה כבר לא 

שאתה הופך להיות חבר הסתדרות. זאת אומרת כשאתה מגיע  אוטומטי

טק אתה כבר תבין שיש איזשהו גוף בארץ הזאת שמגן -היילהיות עובד 

עליך, יש איזשהו גוף בארץ הזאת שלא רק מגן על הזכויות הבסיסיות 

שלך, אלא שהוא מה שתמיד ראינו בהסתדרות, הוא לא רק איגוד 

, הוא גם תנועה חברתית.  מקצועי

 

, ותיכף נשמע על  במובן הזה כשאני בא לעשות הסכם עבודה קיבוצי

דונלדס, וזאת רשת בינלאומית, רשת ענקית, זה לא אני רק רוצה תן מק

, אני רוצה גם לנשמה, כי אני גם בא מהפן  לי את מה שמגיע לי

 החברתי והתרבותי והערכי והרוחני.

 

אני רוצה לעבור למקרה מקדונלדס, אנחנו נמצאים היום במקדונלדס 

קל, לא לא  בעצם לקראת סוף מו"מ לחתימת הסכם עבודה קיבוצי

עובדים, מדובר  2,111פשוט, מאוד מאוד מורכב, אנחנו מדברים על 

במספר עובדים יחסית גדול, באחת הרשתות המצליחות והעשירות 

 ,בישראל
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 עם מנכ"ל קשוח מאוד. חבר:

 

 היות ואנחנו בתוך מו"מ אז אני, פסח האוספטר:

 

 מנוע, מנוע מלהשמיץ. :כוכבה קניסטר

 

, בוא  אני מנוע פסח האוספטר: מלהתייחס לזה. יש לי

, איך אוהבים -אני אגיד את זה ב 

 להגיד?

 

 ברחל בתך. :כוכבה קניסטר

 

יש לי הרבה מה  understatement -ב פסח האוספטר:

 להגיד על מה שאמרת. 

 

.? :ג'מיל אבו ראס . .  החתמתם 

 

, בוודאי. פסח האוספטר: , בוודאי  כן

 

 הגעתם לסניפים, כן? :ג'מיל אבו ראס

 

 בבקשה, מקדונלדס. האוספטר: פסח

 

, בן אני  :בקשי אושרי , מנתניה, אני עובד 30אושרי

כשנה וחצי במקדונלד, אני אספר לכם  

 ככה למה החלטנו להתאגד. 
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אני הצטרפתי בסביבות המפגש  :אושר בקשי

השלישי או הרביעי להתאגדות,  

הרגשתי שמגיע לנו יותר על העבודה שלנו. היחס שקיבלנו לא היה 

יפה, וחוץ מזה שהיה הרבה בעיות שאנשים מההסתדרות טיפלו בהן. 

איתמר, בהתחלה היתה איתנו ורד שטיפלה בבעיות, ואיתמר שהוא 

 מטפל בכל מיני מקרים בעבודה, וזהו.

 

, אני עובד עוד  :ירון שר אני ירון שר מחולון

מעט שנתיים במקדונלד, אנחנו גם  

 ,כי זה גם יכול לתת לנולדס מקדונרוצים להקים את הועד של עובדי 

 

, בכיף, עזוב, תשתחרר ותדבר. פסח האוספטר:  אחי

 

 אנחנו, תשמע, :ירון שר

 

 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(

 

תצא מתוך נקודת הנחה שכל מי שפה  פסח האוספטר:

 הם חברים, אתה בבית, תדבר. 

 

בועד, הוא בקיצור אבא שלי הוא חבר  :ירון שר

עובדי חברת חשמל ובמזכירות  בועד 

 הארצית, ומאז שאני,

 

 יש לך בית ספר הכי טוב. :כוכבה קניסטר
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 מכירים, מכירים. חבר:

 

מאז שאני קטן אז ככה הוא אומר לי,  :ירון שר

 הוא די מלמד אותי על ועד וכאלה. 

 

 מעורב, מעורב. :ג'מיל אבו ראס

 

. איך ששמעתי על הועד של  :ירון שר כן

ישר רציתי להצטרף. היה  מקדונלדס 

, ועל לי חבר שהיה בועד, דיברתי איתו,  למפגש עובדים הגעתי

 ההתחלה ישר דיברו איתנו, הסבירו לנו.

 

בכל מקום עבודה לדעתי צריך ועד, כי אם לעובד הקטן יש יכולת לבוא 

 מול המנהל ולדבר ולשנות דברים בעבודה אז זה טוב.

 

חנו מדברים עליופי. תודה רבה. אנ פסח האוספטר:

דס ואני פשוט צריך, אני מקדונל 

מנסה ככה להאיר את עיניכם בזמן קצר לראות את כל אותם תחומים 

 חדשים שהתפתחו במדינת ישראל להעסקת בני נוער וילדים.

 

, אם זה  כלומר אם זה מקומות פרטיים, אם זה רשתות כמו בורגר ראנץ'

א ענף עובדי דס, אבל יש לנו גם מה שנקרמקדונלרשתות כמו 

 המסעדות, מסעדות, המון מסעדות במדינת ישראל. 
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, ראינו את  פסח האוספטר: ראינו את המרכולים, כן

רשתות המרכולים, מסעדות, מי יודע  

בכלל באיזושהי מסעדה אנחנו פוגשים פשוט ניצול, אני יכול להגיד 

לכם דוגמה, זאת לא מסעדה, אבל מה שנקרא אולמות השמחות, כן, 

חנו באים לאולמות שמחות, עובדים שם בני נוער, הם עובדים שעות אנ

 רבות מאוד.

 

ומסע כבד של הקערה הזאת עם  :כוכבה קניסטר

 הצלחות. 

 

, נכון.  פסח האוספטר: והם הולכים עם מסע כבד, כן

עכשיו הם מסיימים, עפ"י חוק עבודת  

נוער אסור להם לעבוד נניח מעבר לעשר בלילה. בחורה מסיימת 

בשתיים עשרה או בשתיים בלילה, בעל אולם השמחות לא מסדר לה 

 הסעה הביתה, אתם מבינים את המשמעות של הדבר הזה?

 

אנחנו נאבקנו ונאבקים עם משרד התמ"ת שיאכפו, שיאכפו את חוקי 

 העבודה. הם לא אוכפים את חוקי העבודה.

 

ות, נניח בדבר הזה שאנחנו קוראים לו אולמות שמחות, עובדי המסעד

אנחנו יכולים לראות כאן איזושהי פריסה שעליה דיברתי קודם קצת 

 -בני נוער, מתוכם איגדנו ב 41,111יותר בהרחבה, אנחנו מדברים על 

. ענף בני נוער 0,111 -האחרונים בתחום המזון המהיר כהחודשים  30

בני נוער,  21,111 -וצעירים באולמות האירועים. עובדי המסעדות כ

 .211עכשיו איגדנו עד 
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ומקרי הדגל שעליהם דיברנו זה ייבוש  פסח האוספטר:

, מה שאנחנו -ביצות הניצול כמו ב 

 קוראים בסופר דוש.

 

עכשיו אני רוצה לעבור בעצם לחלק האחרון, מה הם שיתופי הפעולה 

 שלנו בגדול ככה ועל קצה המזלג עם ההסתדרות.

 

סליחה פסח, ההתקשרות הזאת של  :כוכבה קניסטר

צעירים שאתה עושה, בונה הסכמים ה 

 קיבוציים, הם מפרישים משהו סמלי להסתדרות כדי לקשור זיקה?

 

,  פסח האוספטר: תיכף אני אגיע לזה. איזה חד משמעי

שאלה? כל, זה כמו בכל, כמו בכל  

הסכם קיבוצי, הכסף מגיע בסופו של דבר, החלק שצריך להגיע מגיע 

 להסתדרות חד משמעית.

 

 מאה אחוז. :רכוכבה קניסט

 

שיתופי פעולה עם ההסתדרות, אנחנו  פסח האוספטר:

שותפים מלאים לעשיה של האגף  

להתאגדות עובדים. חלק מאוד מאוד גדול, אולי אפילו ברוב המכריע 

של המאבקים שהיו בשנים האחרונות, אם זה בתחום פלאפון, סלקום, 

היינו שותפים פרטנר, מגדל, כלל, עמותת קשת, סונול, בזק בינלאומי, 

חברים שלקחו חלק  3,111חברים שלקחו חלק בהפגנות, עם  3,111עם 

 חברים שלקחו חלק בחמ"ל, 411בהשכמות בוקר, מעל 
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 עוד הערה אחת, חברים, חברות. :יצחק יואל

 

חברים, חברות, זאת לא הערה, זאת  פסח האוספטר:

אמירה מאוד מאוד חשובה, עם  

לק בחמ"ל הטלפוני במשך ארבעה עשרות רבות של חברות שלקחו ח

 חודשים בקמפיין.

 

הקמפיין האחרון שהיה של, שכחתי את שמה, של זאת, צופית גרנט, 

עשרה בלילה, קיבלו -החברות והחברים שלנו ישבו מבוקר עד שתיים

 פניות רק להתאגדות. אנחנו עשינו את זה, 3,111פניות, מתוכן  33,111

 

 נהדר. :כוכבה קניסטר

 

מתוך אמונה שלמה שמה שאנחנו  טר:פסח האוספ

. כפי   עושים הוא הדבר הנכון והראוי

 משמרות שאותן עשינו. 111שאתם יכולים לראות כאן 

 

שיתופי פעולה נוספים, נושא של רכבת ישראל, אתם מכירים את 

הבעיות הגדולות, את שר התחבורה שלנו, לא צריך להרחיב את 

תתפות של אלפים וכדומה וכדומה. זהו. מחאה חברתית, השהדיבור. 

בעצם אלה הם הדברים, ככה על קצה המזלג, על פעולת הסתדרות 

 הנוער העובד והלומד.

 

 4132ואני רוצה לתת כאן תשובה לשאלה שכוכבה שאלה. אנחנו בשנת 

 נעביר להסתדרות הכללית מיליון וחצי שקל. 
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 אנחנו מתעתדים, אם ירצה השם, ואם  פסח האוספטר:

, וגם בני האדם   הכל יעבוד למישרין

 4137 – 4136יעשו את עבודתם הראויה, אנחנו מתעתדים סביב שנת 

 מיליון שקלים. 31 -להעביר כ

 

 מדהים. :כוכבה קניסטר

 

זאת אומרת אנחנו הכוון שלנו הוא  פסח האוספטר:

לא רק להיתרם אלא גם  בעצם 

 הסתדרות הכללית.לתרום. אנחנו רואים את עצמנו חלק בלתי נפרד מה

 

 שגרירים. :כוכבה קניסטר

 

אנחנו חושבים שזה הגוף החשוב  פסח האוספטר:

ביותר היום במדינת ישראל, במדינה  

, מדינה שלצערי oecd -שבה יש את הפערים הגדולים ביותר במדינות ה

הרב, לצערי הרב היא מדינה כתוצאה מהמצב הכלכלי והחברתי יש בה 

אני מקווה שהפעולה שאותה אנחנו עושים, גם גזענות נוראית וקשה, ו

הפעולה החינוכית, גם פעולת ההתאגדות, גם הפעולות השונות, יביאו 

רפואה ולו במעט לחולאים של החברה הישראלית, ואני מקווה 

שעשיתי, עשינו את מלאכתנו נאמנה כאן היום, וכל מה שתחפצו, כל 

 ד רצון, תודה.מה שתרצו לשאול, בבקשה, עם לב פתוח והרבה מאו

 

טוב, חברים, קודם כל תודה רבה.  ולדי מורג, יו"ר:

הדברים שלך מהלב. רשות הדיבור  

 רוני, מאיר, ג'מיל. קודם כל רוני, בבקשה.
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קודם כל מה שאייל אמר, אייל לוי  :רוני כהן

אני רוצה אמר הוא צדק במאה אחוז.  

 , להגיד אני אישית

 

 סליחה, תמשיכו פסח. :אלי ארביב

 

 תודה אלי. פסח האוספטר:

 

 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(

 

. הכי קדושה במדינת ישראל. חבר: . . 

 

 תודה. פסח האוספטר:

 

, אני שומר לך את זכות הדיבור  ולדי מורג, יו"ר: אלי

 בישיבה הבאה. 

 

אז כל הכבוד על הפעילות הענפה  :רוני כהן

שאתם עושים, אני רוצה להגיד לך  

אני השתתפתי בהפגנות מפלאפון יחד עם הנוער סיוני האישי, מנ

העובד. דיברת על צעירים ועל גמלאים, אני כגמלאי עמדתי, שיתפתי 

 פעולה בירושלים והלכתי להפגין עם פלאפון ונוער עובד.

 

עכשיו תראה, בנוסף, אני הולך על  :רוני כהן

הצד של הגמלאים, אנחנו עשינו  



 

 

 42.1.4132 ועדת כספים ותקציב של בינ"ה                                              

 

 

 

 

43 

ם הכוכבים שם, עשיתם את הרעש המתבקש הפגנות כאשר אתם היית

 וזה מאוד יפה.

 

, תראה, פנתה אני רוצה להגיד, אתה דיברת, הזכרת  . )רעשים ברקע( . .

, הבן שלי  אלי חברה לפני שנתיים בערך, היא אמרה לי: תשמע רוני

עבד במספרה הרבה שנים, הוא עבד באיזושהי מספרה, פתאום הבוס 

 1כלום. אמרתי לה בואי איתי לקומה אמר לו לך הביתה ולא מגיע לך 

לאייל, באנו לאייל, אמרתי לו תפתור לה את הבעיה. אייל, היה מספיק 

פניה טלפונית מאייל או מכתב, אני כבר לא זוכר במדויק, אני יודע 

 שאייל טיפל בזה.

 

ברגע שהבוס שמע שההסתדרות ונוער העובד מעורב, אז הוא כבר עשה 

. קל, ובאמת הילד קיבל את הכמה זשהו במכנסיים, מיד נתן לו אי . .

 אלפים.

 

, עד כיתה  אני ברמה האישית גדלתי בנוער העובד, עברתי שינוי קיצוני

. דתית, והמשפחה  . . ' הייתי בבני עקיבא, נולדתי בירושלים, אנחנו  ו

שלי דתית, ואחר כך מצאתי את מקומי דווקא בנוער העובד והלומד 

, ח' והלאה ' ז . )רעשי מכיתה  . , ואני רואה את הפעילות שלכם . ם ברקע(

 באמת משהו מיוחד, כל הכבוד.

 

 תודה. תודה מקרב לב. פסח האוספטר:

 

 תודה רוני. ולדי מורג, יו"ר:

 

. :כוכבה קניסטר  אני גם כן רוצה ולדי
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 מאיר בבקשה. ולדי מורג, יו"ר:

 

קודם כל אני מלווה את הנוער העובד  :מאיר אלבז

יישר כוח, רק כבר הרבה זמן, באמת  

הבעיות נעשות מסובכות זה הולך ומתפתח הרבה, יחד עם הבעיות, 

 יותר.

 

יש לי שאלה וגם איזה משהו לאינפורמציה, קודם כל מה אתם עושים 

במפעלים גדולים שיש הסכם קיבוצי ומסתובבים שם כמה נערים, מה 

, נאבקים עליו,  הגישה? במקומות מובהקים עושים הסכם קיבוצי

, פחות מצליחים, יותר מצליחים. אבל מה קורה במפעל שיש מצליחים

הסכם קיבוצי, מסתובבים שם כמה נערים, ארבעה, חמישה, עשרה, 

האם זה בא לידי ביטוי? כי לצערנו הרב ועדי העובדים לפעמים 

שלא שמים, כאילו שוכחים מהסיפור הזה, לא מתייחסים. לא אומר 

 אבל לא מתייחסים. אז זו שאלה.

 

, רציתי רק להשלים משהו, היתה פניה של הנוער העובד דבר ש ני

לנושא בטיחות, כי לא דיברו פה, יש לי מספרים לא מושלמים של 

בני נוער נרשמים כל קיץ, רוב בני  21,111הביטוח הלאומי שבערך 

 הנוער האלה שמדבר עליהם, כל קיץ נרשמים במסגרת לשכת עבודה,

 

 התעסוקה. :ג'מיל אבו ראס

 

 לתעסוקה. :לבזמאיר א
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 בחופשות, בחופשות יותר. :ג'מיל אבו ראס

 

, זה גם כן כנראה 111מהם נפגעים  :מאיר אלבז

מספר לא, המספר כנראה יותר גדול,  

לא כולם מדווחים. אנחנו לא יודעים, הביטוח הלאומי לא יודע להגיד 

לנו כמה נשארים נכים. אי לכך החלטנו יחד עם הנוער העובד לעשות 

עולות, שיעלו לנו כמה מאות אלפי שקלים, גם ביטוח לאומי, כמה פ

פגעי עבודה אני עומד בראשה, וקודם כל לעשות קמפיין, שנה ועדת נ

שעברה עשינו, פספסנו פה, כי פנינו יותר להורים מאשר לנערים, 

הסתבר שהנערים לא פותחים היום טלוויזיה, לא פותחים כלום, יש 

 החלטנו לפנות להורים.  להם את האייפונים שלהם, ואז

 

השנה אנחנו כנראה נעשה כמה דברים, קודם כל אנחנו נכניס לאתר 

נעשה את  –שלהם, נתחזק להם את האתר, יש להם האתר שלהם. ב' 

 –ג' -הגרמושקה שיש לכם לגבי חוקי עבודה, נעשה לגבי בטיחות. ו

קורס לנאמני בטיחות למדריכים שלכם, שקודם כל ידעו, הם נעשה 

צמם ידעו מה צריך לשים לב, שזה קורסים של שלושה ימים, ארבעה בע

 ימים, עם תעודות, ואחר כך יהיה פעולות יותר לנערים העובדים.

 

אני מקווה השנה, כבר קיבלתי דיווח מהמנכ"לית, שהפעם מוגש החומר 

בסדר וזה יעבור אני מקווה תוך כמה שבועות ואנחנו נצא לדרך, וגם 

ות נערים הוא לא פחות חשוב, כי נער שנפגע הנושא הזה של בטיח

 בגיל צעיר זה לכל החיים, זה נכות לכל. 

נפגע, זה  11 – 21זה לא אדם שבגיל  :מאיר אלבז

אדם שבעצם לא נכנס אפילו למעגל  

 .וגם יש פה אלמנט של חינוך העבודה והוא כבר נכה.
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 אני רוצה לתת תשובה, פסח האוספטר:

 

 כחים, מדברים ביחד()חילופי דברים בין הנו

 

, אני  ולדי מורג, יו"ר: יש לך זכות, אתה רשום חמודי

אכבד אותך עד הסוף. בבקשה ג'מיל,  

  ואחר כך כוכבה.

 

אני מברך על הפעילות הענפה  :ג'מיל אבו ראס

ששמענו כאן, אבל לדעתי הנוער  

לא בכל מקום נמצאים, הם לא פזורים במקומות העובד והלומד 

אני חושב חשיבות הידע, אני קראתי את החוברות  המרוחקים, לכן

שלכם הקטנות האלה, ששמים את זה בכיס, חשוב מאוד להגיע לבני 

נוער. אני אצלי במרחב את האמת עושה, אבל לא כל המנהלים 

על משתפים פעולה לתת בסוף כל שנה הרצאה לתלמידים י"ב, י"א, 

 זכויות העובדים.

 

נו להגיע לנוער הזה לפני שיוצא אני חושב שצריך להיות הדרך של

לעבודה, שידע באמת שיהיה לו רקע מה הזכויות שלו לפני שהוא יכנס 

 למעגל העבודה.

 

 

בעמל למשל יש אוזן קשבת, מוכנים  :ג'מיל אבו ראס

, כן, במקומות אחרים   להכניס אותי

לא תמיד זה עושים את זה, אני חושב שצריכה ההסתדרות גם לעשות 
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מערכת החינוך הארצית, כן, לתת אפשרויות, ים, דרך איזה מפנה מסו

כל כיתה שעה, י"א, י"ב, הרצאה על נושא זכויות העובדים, אם זה דרך 

הנוער העובד או דרך המרחבים גם. זה ככה אפשר להגיע לחנך את 

 הנוער על הזכויות שלו שהוא נכנס למעגל העבודה.

 

 תודה רבה. כוכבה בבקשה. ולדי מורג, יו"ר:

 

קודם כל פסח אני מקדמת בברכה  :כבה קניסטרכו

הרצאה מרתקת, וידעתי שיש לך עשיה  

עם כל הצוות הנבחר שלך, עשיה מרובה מאוד, אבל היום התרגשתי 

מאוד. קודם כל מהמעמד של הילדים המדהימים, שהם כבר לא ילדים, 

 הבוגרים המקסימים,

 

 כבר לא ילדים. ולדי מורג, יו"ר:

 

 גרים, תיקנתי את עצמי.הבו פסח האוספטר:

 

 אבל מתי הם התחילו. :נחום אסד

 

כשהם  התחילו הם היו ילדים ולד,  :כוכבה קניסטר

ואני חושבת מלוא ההצדעה מגיע  

לכם, כי כמה ילדים נפלטים לאווירה של אלימות, של אי אכפיות, של 

 ,חוסר תרבות וחינוך, ואתה אגדת אותם כזר

מבטחים תרתי  והבאת אותם לחוף :כוכבה קניסטר

משמע. אני חושבת שאתה עושה דבר  

שהמדינה לא ערוכה לו. אני אומרת לך אישית כיו"ר ארגון עובדים, 
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וכל מה שתטיל עלי אני אעשה באהבה, בכנות ובשמחה. מצדיעה לך 

אני אפתח את שערי משען בפניכם, וכל מה שתרצה, ויש לי מספיק 

טריה ובכל הנושאים, משאבים, אני גם אחות מוסמכת, תואר בגריא

ואני אומרת לך אני מוכנה להעניק הרצאות, אני מוכנה לתת להם את 

הכל איך להימנע גם מדברים שיכולים להזיק, כי צריך לנצל את 

 הפוטנציאל המדהים של הילדים האלה, צריך להגיע לקרקעית הנשמה.

 

כשאני שומע ילד שהוא רכש את זה ואת זה, ונתן את שארית כספו 

ו, זה מחזק את הקורלציה להור בין ההורה והילד, הילד לא ננטש, י

הילד מורגל, הילד בחממה, וזה דרך שאתה עושה, עבודה מקסימה, 

 .פסח, ואני חייבת לחבק אותך

 

, צריך לצלם את זה. ולדי מורג, יו"ר:  איזה יופי

 

 אני אוהבת אותך. :כוכבה קניסטר

 

. ולדי מורג, יו"ר:  כל הכבוד. אחרי עלי

 

קודם כל אני מברך אותך על המעשים  :לי ביראניע

. )רעש   . . שלך, אני חסיד הנוער, 

, כמה אפשר לקדם את הנוער ., ברקע( . . בכל זאת אני פונה אליכם שת.

זה מורכב מהרבה דברים, כדאי להשקיע פה לטובת עם ישראל ולטובת 

 כל החברים. 

כלמאני ואגב אולי אני אבטא  :עלי ביראני

הסתדרות, אני אחד החברים פה ב 

המהפך הגדול ששינו את השם של ההסתדרות של האנשים שעשיתי את 
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, דאגתי שהשם הזה יהיה  העובדים העבריים בארץ ישראל, אני אמרתי

. היום אנחנו רואים את כולנו שבט אחים 3010 -ההסתדרות הכללית, מ

 גם יחד.

 

 תודה עלי. בבקשה ראובן. ולדי מורג, יו"ר:

 

מובן שאני מצטרף לכל המברכים על כ :ראובן פרי

הפעולות, על הפעולה המבורכת שלך,  

של כל הצוות שלך. העניין שהזכיר מאיר ידידי בחלק הראשון שאתה 

על מקומות עבודה מאורגנים ומתאגדים, מה עושים מדבר עליו, 

באותם מקומות ועדי העובדים האלה לגבי הזכויות של בני נוער 

 שנמצאים בחצרם.

 

ה התקיים דיון במכללה למינהל, אני ראש חטיבת המסחר לאחרונ

בהסתדרות, ויחד עם חיים קיימנו דיון במכללה למינהל עם האקדמיה 

והמכללה למינהל והוזמנו לשם נציגי מגה ושופרסל, שני מקומות 

עובדים במשק, מן הסתם מעסיקים גם  41,111עבודה שמעסיקים מעל 

, שבני נוער שקיפות מלאה, כמו בני נוער, דרשנו . . . בן ועדי עובדים 

 יקבלו את שכרם במועד, לא יעשקו אותם.

 

לגבי מקומות עבודה אחרים במגזר הזה, בתחום המסחרי של רשתות 

שיווק אחרות, אנחנו חתמנו על הסכם קיבוצי שהוצא לגביו צו הרחבה 

 שחל על כל הסופרים במדינת ישראל. 

 

הבעיה היא שם שרוב הזכויות  :ראובן פרי

ים, מן מתקבלות אחרי שלוש שנ 
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ן הזה יש מה לעשות,  הסתם בני נוער יש שם תחלופה גבוהה, גם בעניי

קיימנו שם דיון די פורה, ואני קורא באמת להרים את הכפפה כפי 

שמאיר אומר, לפנות לועדי עובדים גדולים ולעשות בדיקה כפי שפעלנו 

, הועדים עשו  ון חלק מהעבודה בנושא של חברות כוח אדם לגבי ניקי

 ועבודה מצוינת.

 

ן נוסף, חוק עבודת נוער, אני זורק לך איזה משהו ככה שאולי  בעניי

תדע, בשנים הבאות מתעסקים הרבה בהתאגדות וזה מבורך, בחניכות 

ובפעולות של שיתוף בני נוער אני קורא לזה, להכנס יותר לשכונות 

, אני בא משכונת מצוקה, יו"ר ועד ה שכונה שם, מצוקה, זה חסר לי

היתה פעולה שם לפני שנים רבות, בשנים האחרונות אני לא רואה שם 

פעילות. אני חושב שצריך להמשיך בכל המקומות, במגזר הערבי 

לשכונות המצוקה, בני נוער גם ובמקומות אחרים, אבל להכנס יותר 

 שנושרים מבתי ספר, לתת מענה.

 

ין אחרון לגבי שכר מ ינימום, אני, חוק שאלה אחרונה, או בעצם עני

עבודת נוער נותן בעצם, מסדיר שורה של דברים לגבי נוער, שעות 

עבודה מסודרות. הנושא של השכר צריך לבטל אותו, אין מקום 

 להפחית בשכר,

 

 של הנוער אתה מתכוון? :ג'מיל אבו ראס

 

כן, של נוער עובד, אני חושב  :ראובן פרי

יג בזה, אני לא יודע אם שאפשר להש 

ודדים בהסתדרות העסקת בני נוער באופן כללי או הבחנה מע אנחנו

בין שכר מבוגר לשכר של נוער, לדעתי את הדבר הזה צריך לבטל, זו 
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דעתי האישית, להעמיד את השכר מינימום שווה לכולם, ככל שזה ימנע 

להעסיק בני נוער במקרים מסוימים ויעדיף להעסיק מבוגרים, אני לא 

 . יודע

 

בוגר צריך להביא פרנסה הביתה, ואם בן נוער תופס מפיסת העולם ת

מקום אז שישימו מבוגר, אם כבר מעסיקים בני נוער אז שישלמו להם 

שכר שווה. זה פתח לניצול, יש קושי לחשב את השכר שלהם, לא תמיד 

. זה חומר הם יודעים. שכר מינימום זה שכר אחיד, ידוע לכולם

, לא יודע, דיון מקצועי ון  .למחשבה לדי

 

 זה לא אחיד בין הענפים. :מאיר אלבז

 

צריך לבדוק את זה, לראות אם באמת  :ראובן פרי

 זה ישים. 

 

 תיכף אני אסביר את זה. פסח האוספטר:

 

 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(

 

, הנוער העובד מטפל עד  :ראובן פרי ועניין אחרון

 ?43, 30גיל  

 

 .41 פסח האוספטר:

 

 .41עד גיל  :ראובן פרי

 



 

 

 42.1.4132 ועדת כספים ותקציב של בינ"ה                                              

 

 

 

 

52 

 .41עפ"י חוקת ההסתדרות עד גיל  פסח האוספטר:

 

כאשר שם יש התנגשות מבורכת או  :ראובן פרי

מזוית ראייתו, לא מבורכת, כל אחד  

אני בא ממרחב הסתדרות בחולון אני יודע ששם יש פעילות בלתי 

רגילה עם האיגוד המקצועי, אבל לפעמים מטשטשים שם הגבולות, 

, מקבל טיפול באיגוד המקצועי אצל 30, בחור בן בחור צעיר מגיע

הנוער העובד, מקבל טיפול באיגוד המקצועי אצלנו בהסתדרות 

, אני חושב  הכללית, את זה צריך להסדיר, וגם את יחסי הגומלין

אין בתוך הפעילות -בילדשהפעולות של הנוער העובד צריכות להיות 

רחבים שישתפו של ההסתדרות, בתוך המרחבים, לא יתכן שישנם מ

פעולה ויבקשו משאבים, וישנם מרחבים שזה לא חלק מהפעילות 

 שלהם, וחבל, זה נוגע גם לנעמ"ת, בקטע הזה צריך עוד להסדיר.

 

 תודה רבה. איציק. ולדי מורג, יו"ר:

 

קודם כל אני לא אתן לך חיבוק או  :יצחק יואל

לוחץ לך את היד, כי לחבק אותך צרי  

 י גם לוחץ את היד ואומר שאפו על העבודה.ללכת סביב השולחן. אנ

 

 

 

אני לפני חמישים שנה הייתי חניך  :יצחק יואל

בנוער העובד, יש לי חסר גדול מאוד,  

מאז ועד היום לא ידעתי מה אתם עושים. ידעתי בגדול, אפילו הייתי 

ספק שלכם באיזשהו שלב שניהלתי משהו, אבל לא ידעתי את כל 
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עיר הערה אחת ואני אומרת עשית ולא התהליכים. כך שאני פה מ

 פרסמת, כאילו לא עשית.

 

זאת אומרת פה צריך קמפיין שהוא מאוד איכותי, מאוד קליט, כדי 

שתושבי מדינת ישראל על כל המגזרים שלה ידעו שיש פה פעילות 

כזאת וכך גם יצטרפו וזה מאוד מאוד חשוב, אני רואה בזה, צריך 

 להיות הישג.

 

העניין הקריאטיבי אני גם אוסיף שאתם ההסתדרות ואולי פה לצורך 

הצעירה, יש ההסתדרות החדשה, אתם הסתדרות הצעירה, את הסלוגן 

דור תומך דור, עצם העקרון העיקרי,  –אפילו הייתי משנה ומחבר 

מההורים או דרך הילדים להורים או הפוך, וזה צריך להיות, ואני רק 

 מעיר את זה.

 

פקד כבר כמה שנים בתור יו"ר הקואופרציה כרגע מתאני באופן אישי 

הישראלית ביזמות, קרוב להסתדרות, חברת העובדים שותפה. אני 

מציע לך איזשהו מפגש כדי לעורר איזשהם דברים, ואני גם רואה את 

היזמות של בני העשרים או תשע עשרה או עשרים ואחת אחרי הצבא 

אגודות שיתופיות. של מיזמים עסקיים לכל דבר ועניין והתארגנות של 

אפשר לתמוך בהם, אפשר לעזור, וזה מה שאנחנו עושים למבוגרים, אז 

למה לא לעשות לצעירים ולקדם מיזמים מסוג של פעילות עסקית, דרך 

, וכמובן הרשמה וכל השאר.  חינוך לפעילות עסקית, דרך ארגון

 

, ואני מניח שזה  :יצחק יואל דבר אחד לא שמעתי

? זאת אומרת בסדר, ממה אתם חיים 

 איפה הנושא של התקציב?
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. 6 ולדי מורג, יו"ר: . .  מיליון נקודה 

 

 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(

 

 מהתקציב שלנו. :ג'מיל אבו ראס

 

כן, אבל השאלה, כשאני אמרתי ממה  :יצחק יואל

  , חיים? הרי אני הצעתי פה קמפיין

 ים לזה.הצעתי כל מיני דברים, השאלה אם יש פה כספ

 

 אני אענה. פסח האוספטר:

 

 איציק תודה. אחרון חביב, גיורא. ולדי מורג, יו"ר:

 

מיליון או מה שאתה  6 -קודם כל ה :גיורא ברעם

, זה כולל גם את הנוער הלומד,   נותן

, זאת אומרת הקיבוצים וכל המקומות,  את החלק העיוני

 

 הכל. ולדי מורג, יו"ר:

 

כות, יחד עם זה אני אני מצטרף לבר :גיורא ברעם

הסתכלתי על המספרים, עשיתי  

 11,111 -חשבון גס, יכול להיות שאני טועה, אתם מטפלים במכסימום ב

, ואז 441 -במעטים ו 377בני נוער עובדים, זאת אומרת והראיתם פה 

בני נוער  321,111, נשאר לי 371 -נגיד ל 11,111 -אני מוריד את ה
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שאלתי את עצמי את השאלה אחרי כל שאנחנו לא מגיעים. ואז אני 

. וכל הדברים האלה, א'  . למה צריך להחזיר כסף? אולי אפשר  –ה.

למצוא דרכים נוספות לטפל, כי אנחנו עוסקים, לגביהם אני לא מודאג, 

תהיה להם תודעה מעמדית כזאת או אחרת אם הם יעבדו, לא יהיו 

תר להכרה עצמאים, או אם יהיו שכירים אז הם יגיעו פחות או יו

איש שאתם לא מגיעים  321,111 -שישנה. אני מתחיל להיות מודאג מה

אליהם, והשאלה אם אנחנו לא מחפשים דרכים אחרות כדי להגיע 

אליהם ע"י מועצות מקומיות, דרך משרד המסחר והתעשיה, דרך כוונים 

מסוימים. אנחנו למעשה משאירים, אנחנו לא משאירים, אין כסף ואין 

בני נוער שמנוצלים עכשיו יהיו מנוצלים  321,111זה, אבל  יכולת ואין

 בדרך הטבע גם בגיל יותר מבוגר.

 

ואז אני אומר אנחנו כחברה האם אנחנו יכולים להשאיר את זה בצד 

בני נוער שעובדים, שכל פעם מתחלפים, וביחוד  321,111 -ולא לטפל ב

יעים, צריך במגזר הערבי? ולכן אני חושב שאחרי כל זה אנחנו לא מג

, לא מגיעים ל איש שאנחנו קובעים את  321,111 -לקחת את זה בחשבון

, אולי יהיו כאלה שזה, אבל באופן כללי -גורלם ל , לא את כולם אולי

מי שמנוצל היום יהיה מנוצל גם בעוד עשרים שנה והוא לא יהיה בעל 

הכרה מעמדית. ואז אני שואל את עצמי איך אנחנו מחפשים פתרונות 

ספים כדי להגיע, כי לחלק בבתי ספר זה מאוד חשוב אבל אנחנו לא נו

 הגענו למי שבאמת צריך היה להגיע איתו עם החומר.

 

 עכשיו פסח בבקשה. זהו? תודה. ולדי מורג, יו"ר:

 

 הוא אמר הרבה מאוד. :נחום אסד
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חברות וחברים, אני רוצה לנסות  פסח האוספטר:

להתמודד עם השאלות החשובות  

 ואני מקווה שאני אצליח לתת תשובות מלאות. שלכם,

 

קודם כל אני רוצה להגיד איזשהו דבר כללי וחשוב, יש שיר של בנטון 

תגידו, אלכסנדר מוקדון עשה את כל מה שהוא עשה  –ברכט שאומר 

לבד? לא. בן אדם אחד לא יכול לכבוש את כל העולם לבד, לפחות היה 

ח. אז כל המחמאות שתודה שם, הוא אומר בשיר, לפחות היה שם טב

, הן צריכות להיות לכולם, אנחנו פסיפס, כל  לכם, בעיקר לך כוכבה, לי

אחד בעצם עושה את תפקידו וביחד אנחנו בעצם מצליחים לעשות 

איזשהו דבר שהרבה מאוד שנים לא נעשה בארץ הזאת, ואני מודה לכם 

 בשם אלפי חברי וחברותי על המחמאות.

 

ו, לנסות ולהתמו דד עם השאלות שאתם העליתם. קודם כל לך עכשי

מאיר, אנחנו, יש מקומות שבהם אנחנו באופן מסורתי קשורים עם 

ועדי העובדים המסורתיים, אם זה התעשיה הצבאית, אם זה התעשיה 

האווירית, אם זה איגוד המוסכים, אם זה הכור הגרעיני בדימונה 

 וכדומה.

 

 

 

ונות לבוא אנחנו מנסים בשנים האחר פסח האוספטר:

בדברים עם הגורמים בהסתדרות כדי  

לנסות להגיע לרזולוציה שלנו אין אותה, ואנחנו לא, אין לנו את 

להגיע אליה, משום שהאינפורמציה כולה היא מצויה בעצם הכלים 

באגף שאחראי על כך. זאת אומרת להגיע, אני באמת רוצה לדעת, וזה 



 

 

 42.1.4132 ועדת כספים ותקציב של בינ"ה                                              

 

 

 

 

57 

במקומות העבודה מידע שאין לי אותו, כמה בני נוער עובדים 

 המאורגנים, המאוגדים. 

 

זאת אומרת זה דבר שלי אין את הכלים, הוא נמצא במרשם החברים 

והחברות, ואנחנו פנינו מספר פעמים, וביקשנו מספר פעמים דרך אגב 

בביקורת של מבקר ההסתדרות שהיתה אצלנו, שנשאלנו את אותה 

, זה שאלה, וזה עלה בדו"ח הביקורת, והביקורת באה ואמר לא ה: רבותי

 תפקידו של הנוער העובד כי לנו אין את הזה.

 

מאוד היינו רוצים לדעת, אנחנו מעריכים שמדובר באלפים, שללא כל 

ספק בהסכמי העבודה הכוללים צריך לתת את הדעת גם עליהם, 

, הלוואי והיינו יודעים את המידע הזה, הוא היה מאוד  , הלוואי והלוואי

 מאוד מועיל לנו.

 

, לגבי חוק עבודת הנוער, שכר מינימום לגב י השאלה שלך ראובן

וכדומה. אני רוצה שתבין, אנחנו עושים מאמצים מאוד גדולים לא 

לגעת בחוק עבודת הנוער. אנחנו עמדנו נגד מספר שרי תמ"ת שהמטרה 

שלהם היתה לשנות את חוק עבודת הנוער לרעת הנוער, אבל אנחנו 

גיע לדיונים בכנסת אז מיד, אני רוצה אין לנו את היכולת ברגע שזה מ

להגיד לך ישבתי אצל אחד משרי התמ"ת, אני לא אגיד לך את שמו, אני 

 רק אגיד לך שהוא מתמודד היום להיות נשיא מדינת ישראל, 
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לא רוצה להגיד, הוא רוצה להיות  פסח האוספטר:

נשיא, אני ישבתי אצלו במשרד, אחד  

ים שבני נוער יעבדו באולמות הדברים שהוא דרש מאתנו זה להסכ

עשרה, אחת ושתיים בלילה, ומה שהוא אמר לי, -השמחות עד שתיים

, הוא  , אני אומר לך, נשבע לך במאור עיני אני אגיד לך מה הוא אמר לי

 אמר לי,

 

 הוא איש תנועת העבודה. חבר:

 

, לא אמרתי את שמו,  פסח האוספטר: לא חשבתי

אמרתי רק שהוא מתמודד להיות  

אני רואה שאין שם מה  לבתיםא. הוא אומר, הוא אמר לי אני הולך נשי

 לאכול, אני פותח את המקררים, הילדים האלה צריכים ללכת לעבוד. 

 

אבל מי יסיע אותם הביתה בשתיים בלילה? מי? לכן חוק עבודת הנוער 

שאפשר היה לעשות בו ניסים ונפלאות, אני מאוד מסכים איתך, אבל 

 מפלגתית היא לא איתנו, זה לא מעניין אותם. לכן,איפה הפוליטיקה ה

 

לנסות לבטל את השכר המופחת לבני  :ראובן פרי

 נוער. 

 

רגע, עכשיו הנושא של השכר המופחת  פסח האוספטר:

לבני נוער, אנחנו לא נגד בני הנוער,  

 אנחנו רוצים שעפ"י חוק, תראה, זה לא בושה לעבודה, 
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ק כן יהיה לו את אני רוצה שמעסי פסח האוספטר:

התמריץ לקחת בן נוער, לשלם לו  

עפ"י חוק קצת פחות, לשלם לו אבל שיהיה לו את התמריץ, אני רוצה 

 שבן הנוער, בכפוף לחוק, כן יעבוד.

 

מה אני עושה? אם אני אומר למעסיק אם אתה לוקח בן נוער אתה 

משלם לו כמו מבוגר, אז אני בעצם אני עושה שני דברים במדינת 

 אני יוצר, בנוסף לשוק השחור של ספסור –אל דהיום, אחד ישר

בעבודת בני נוער, אני מגדיל את השוק השחור, כי זה בין כה וכה 

אני לא נותן למעסיק את התמריץ שלו. אנחנו לא  –ב' -יקרה. ו

מדברים הרי על מדינה נורמאלית, אנחנו מדברים על מערכות כאן 

אליהן, שאתה בא לסופר דוש לצערנו הרב שלא מערכות שכשאתה בא 

, אז נניח 33אחי, אתה מעסיק כאן ילדים בגיל  –כזה ואתה אומר לו 

 עם סופר דוש הגענו, אחלה, אז הוא צוחק לך בפנים.

 

הנושא של ממה אנחנו מתקיימים, אני רוצה שתבינו, הנוער לגבי 

העובד והלומד בשנות התשעים חטף מכה מאוד מאוד קשה משני 

שהיו פעם ההורים שלו, אחד נשאר הורה שלו והשני ההורים שלו, 

 הלך. אחד זה מהתנועה הקיבוצית.

 

התנועה הקיבוצית יצאה לחלוטין מתוך הנוער העובד, היא פעם היתה 

שולחת שליחים, שהשליחים האלה הם היו שליחים שפעלו בנוער 

 העובד חינם אין כסף.

 

 וולונטרי. :כוכבה קניסטר
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 חינם, הקיבוצים שילמו.לא  ולדי מורג, יו"ר:

 

הקיבוצים, נכון, אבל זאת היתה. זאת  פסח האוספטר:

היתה השליחות. וההסתדרות, אנחנו  

 . 71%. 71% -ע"י ההסתדרות ב 3001קוצצנו בתקציבנו החל משנת 

 

ון  37.1אנחנו קיבלנו מההסתדרות  3006אני רוצה שתדע שבשנת  מילי

 שקל, הנוער העובד והלומד.

 

 חד()מדברים בי

 

. התמ"ת. :כוכבה קניסטר . . 

 

. ואנחנו הגענו ל פסח האוספטר: 6 -נכון ון  1. מילי

שקל. רק בשנים האחרונות, לאט  

לאט, בעיקר בזכות יו"ר ההסתדרות הנוכחי, התחלנו, התקציב שלנו 

התחיל לעלות, אבל התקציב שלנו לא רק עולה, אנחנו גם מזרימים 

 בל אנחנו גם מזרימים.היום כסף להסתדרות, זה לקח שנים, א

 

אני רוצה גם לומר דבר נוסף, אנחנו מקבלים גם הכנסות ממשרד 

החינוך. דרך אגב משרד החינוך זה לא הדבר הכי חשוב לו לעזור, כפי 

שאמר כאן החבר גיורא, לפעולה שהיא פעולה מעמדית. ובא אלינו 

בזמנו משרד החינוך ואמר אנחנו לא מוכנים שהכסף הזה יעבור 

מישורים, עמותת  דרות, לכן הנוער העובד בעצם הוא פועל בשנילהסת

 הנוער העובד והלומד, ויש הסתדרות הנוער העובד והלומד. 
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של הנוער העובד, אבל עיקר הפעולה  פסח האוספטר:

וחשוב לי שתבינו את זה, זה על ידי  

, הנהגת הנוער העובד, כל  מתנדבים. הרוב, מי שאתם רואים כאן

, כולל אני, אנחנו מתנדבים בנוער האנשים הבוג רים שיושבים כאן

העובד, אנחנו לא מקבלים משכורת, אני לא מקבל משכורת בנוער 

העובד, לא בעמותה ולא בהסתדרות הנוער העובד, אנחנו כולנו 

מתנדבים שחיים באורח מה שנקרא, אורח חיים קיבוצי בעיר, חיים 

נחנו מחזיקים את הנוער בקומונות, חיים בקיבוצים עירוניים, וככה א

 העובד.

 

מתנדבים ותשאל את עצמך כמה כסף היה  011אם תיקח את אותם 

צריך לתת לאותם מתנדבים, שעובדים במקומות אחרים, אבל מתנדבים 

בנוער העובד, מדובר בהרבה מאוד עשרות מיליונים. אז כששואלים 

 311,111או  321,111, אותם 321,111למה אנחנו לא מגיעים לאותם 

נוספים או אולי יותר, זה גם עניין של משאבים, אבל זה לא רק עניין 

של משאבים, זה גם עניין של מוטיבציה. יכולים להיות הרבה מאוד 

מיליונים, אבל אם אין לך מוטיבציה פנימית שהדבר שאותו אתה עושה 

הוא הדבר הנכון, שאתה מגיע לבני הנוער האלה ואתה מוכן לתת את 

כדי שהנער הספציפי הזה, במקום הספציפי הזה, יקבל את דמך וחלקך 

 המגיע לו, אז כסף כאן לא יעזור.

 

כך שיש פה תרכובת בין כסף, אני מודה אנחנו זקוקים ליותר, אבל גם 

 למשהו שהוא לא רק כסף אלא הוא דברים נוספים.

 

, אני רוצה שתדע אדוני, אנחנו  ,אני רוצה להגיד לגבי הסקטור הערבי

 . 21%הם בני המגזר הערבי, מקדונלדס עובדים במה 21%
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זאת אומרת כשאנחנו נכנסים  פסח האוספטר:

אנחנו עושים פעולה מקדונלדס ל 

גדולה מאוד בתוך המגזר הערבי, אנחנו מתכוונים בימים האלה להקים 

מרכז מיוחד למגזר הערבי של הסתדרות הצעירים, למגזר הערבי 

, ואני רוצה לומר שהמצב  במגזר הערבי הוא גרוע מאוד, הוא והדרוזי

יותר גרוע מאשר במגזר היהודי. אם אנחנו רואים עבודת ילדים ואם 

אנחנו רואים באמת, אבל אני גם רוצה להזכיר שהמגזר הערבי הוא 

 אנחנו שם צריכים לפתח שיטה מאוד מיוחדת, מגזר מאוד עני.

 

 .41%האבטלה  :ג'מיל אבו ראס

 

ה מאוד מיוחדת איך ואבטלה, שיט פסח האוספטר:

איך לעזור לילדים, איך להיכנס,  

 לעזור לבני הנוער, אבל גם להבין את הצרכים של המגזר.

 

לגבי מה שג'מיל אמר, ג'מיל, אני מקבל את מה שאתה אומר במאה 

אחוז, אנחנו התחלנו לעשות הרצאות בבתי הספר, עשינו לאחרונה 

המקצועי לנוער עשה. פעולה במגזר הערבי, שכחתי את השם, שהאיגוד 

נתנו לזה שם מיוחד, עשינו את זה בקרב אלפי בני נוער ערבים ברחבי 

 הארץ, הרצאות ושיחות בנושא הזה. 

 

אבל שוב, אני רוצה שתבינו, זה לא רק הילד, זה לא רק בן או בת 

הנוער, זאת כל הסביבה, ההורה גם, ההורה גם צריך לתמוך בזה. עכשיו 

לד הולך לעבוד, תראו, אחת התופעות אם ההורה במצוקה, והי

הנוראיות שאתה נוסע צפונה אתה רואה ילדים קטנים בצומת אום אל 

 פאחם,
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 בצמתים. :נחום אסד

 

 מבקשים נדבות. זאת חרפה. פסח האוספטר:

 

 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(

 

 זה נקרא אל מעריפה. פסח האוספטר:

 

 שלהם? אבל מאיפה הראיס :יצחק יואל

 

זה מהשטחים, מביאים אותם. זה  :ג'מיל אבו ראס

 גועל נפש. 

 

אני מקווה, אני שמח כמובן על  פסח האוספטר:

הדברים של גיורא ואני מאוד מסכים  

איתו שאנחנו צריכים להגיע ליותר. כדי להגיע ליותר אנחנו באמת 

ת צריכים יותר משאבים, וכדי להגיע בכל מדינה שהיתה מדינה נורמאלי

תשמעו, אנחנו שותפים למעשה  –ומתוקנת, אז הממשלה היתה אומרת 

הזה, המעשה הזה הוא מעשה חשוב כי אלה הילדים שלנו. בסופו של 

 יום מדובר בילדים שלנו.

 

הם לא מסתכלים על זה ככה, הם  :נחום אסד

 מסתכלים על זה סטטיסטית. 

 

, אני מרים את, פסח האוספטר:  נכון
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 אין לכם איזה תורמים? אבל :כוכבה קניסטר

 

 מה? פסח האוספטר:

 

 פסח, תורמים מחו"ל או, :כוכבה קניסטר

 

אין לנו שום, לנו לא תורמים. אני  פסח האוספטר:

 רוצה שתדעי כוכבה, שאנחנו חיפשנו, 

 

 פעם היה. חבר:

 

, ברגע שהם  פסח האוספטר: שברגע שזה מגיע, תביני

מתחילים להבין שאנחנו מדברים על  

עובדים, שאנחנו מדברים, אני אומר את זה גם כלפי משרד  זכויות

החינוך, לנו אין תורמים. צריך להבין שאלמלא מערכת ההתנדבות שלנו 

 ואלמלא ההסתדרות, זה מאבק, זה מאבק.

 

אני מרים את הכפפה איציק שזרקת לנו ואנחנו נפנה, ואנחנו נעשה, 

 ואני מודה לכם.

 

 רים ביחד()חילופי דברים בין הנוכחים, מדב

 

 נחום, בבקשה. ולדי מורג, יו"ר:
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אני רוצה לשאול שאלה ואחרי זה אני  :נחום אסד

 אגיד כמה משפטים. 

 

 בבקשה. פסח האוספטר:

 

אני חושב שהמעטת והיית צריך  :נחום אסד

לפתוח את זה, או תוך כדי להרחיב  

את החלק של הקשר ביניכם לבין ההסתדרות ואת ההישגים שלכם. יש 

הרבה יותר ממה שאתה הצגת פה. מאז ששמעתי את ההרצאה  לכם

שלכם לפני שנתיים ומילאתם את הקירות פה עם השלטים, אין הרצאה 

שלי שאני לא מקדיש פרק לנושא הנוער העובד והלומד, כי, אפילו 

ג'מיל שמע אותי כמה פעמים, כי אין הורה שאין לו ילד, ואין ילד שלא 

אם זה מצב כלכלי קשה או מישהו שרוצה יוצא לעבודה, וזה לא חשוב 

ו, אני חושב ששם כדאי לכם להרחיב, לאנשים שלא  דמי כיס. עכשי

 מכירים את זה לעומק.

 

ישבנו פה  אבל יש לי שאלה, וזה מתקשר לישיבה הקודמת שלנו, 

בישיבה של הועדה למעמד האשה בהרכב של עוד כמה ועדות, 

שאתם מאגדים, בדקתם וכשהגענו לחלק ההסתדרותי. אותם נערים 

האם ההורים שלהם בדרך כזו או אחרת חברים בהסתדרות? אבא, 

אמא, ובאיזה אחוז? תיכף אני אגיד גם למה, וזה מתקשר לדברים של 

גיורא. יש לך תשובה לעניין הזה של הילדים האם ההורים שלהם חברי 

 הסתדרות או לא?

 

 תראה, כדי, פסח האוספטר:
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ז :גיורא ברעם  ה מחברת חשמל.שמעת על 

 

 רק שניה, אל תפריע. :נחום אסד

 

כדי שנדע אם ההורים שלהם חברים  פסח האוספטר:

 בהסתדרות, אנחנו, 

 

 במפגש איתם. :נחום אסד

 

במפגש איתם, לא תמיד הילד יודע,  פסח האוספטר:

לא תמיד זה נכון להגיד לילד לך  

בו את הביתה ותשאל את ההורים שלך, לא בטוח שההורים תמיד יאה

השאלה הזאת, כן. ולכן אנחנו צריכים לעשות את ההשוואה עם 

 הנתונים שיש בהסתדרות וזה הולך תוך שתי דקות.

 

 ואתם עושים את זה? :נחום אסד

 

 אין לנו יכולת לעשות את זה. פסח האוספטר:

 

 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(

 

שניה אחת,  רגע, רגע, חברים, חברים, ולדי מורג, יו"ר:

 שניה אחת, כי אחרת כולם יתפזרו. 

 

. :נחום אסד  אני לא הפרעתי לך. אני לא סיימתי
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 נחום, בסדר. ולדי מורג, יו"ר:

 

עכשיו אני אגיד לך למה אני אומר  :נחום אסד

כי תראה, הרעה החולה את זה,  

זה כל האוכלוסייה והייתי אומר למעט חברי בחברה הישראלית 

, דיברנו בישיבה  ההסתדרות, כי כל מי שנמצא בהסתדרות הוא מעוגן

הקודמת, אני אומר את זה תמיד, כולם יודעים את זה, יש הסכמים, 

, גם הילדים  כולם מעל הרף של שכר מינימום, לא בתוך מימדי העוני

שלהם מרביתם לא נמצאים, למרות שיש גם כאלה שמקבלים השלמת 

יש. אבל החלק הקשה  הכנסה והם חברים בהסתדרות ועובדי מדינה,

 ביותר זה הלא מאוגדים.

 

עכשיו כשאתה לוקח את הנוער הזה, ושמענו פה בני נוער לאן הגיעו 

ולאיזה הישגים ומאיפה באו, באו מכלום. יש חסר גדול לחברי 

ההסתדרות, ויש חסר גדול בקמפיין גם ההסתדרותי ובשיווק של 

ש שכל ילד, העשיה ההסתדרות, כי חוקת ההסתדרות אומרת במפור

נער, נערה, זכאי לקבל את כל, אבל את כל שרותי ההסתדרות אם אחד 

, כולל הנוער  מההורים הוא חבר הסתדרות, כולל האיגוד המקצועי

 – 41או לחילופין  30העובד, הכל, והוא זכאי לקבל את זה, וזה עד גיל 

ואם יש לאחד מההורים  , צבא, חייל/חיילת, יש להם את האפשרות.43

אם הוא שומע את הילד שלו אז הוא גם יכול הסתדרות מן הסתם  חבר

 להדריך אותו.

 

המסקנה שאני רוצה להגיד או אני מגיע אליה, שמרבית הנוער הם 

וזה  11,111דווקא אלה שההורים שלהם לא מאוגדים, ואז אתה לוקח 

 מספר גדול, אולי הוא לא מספיק.
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ד אבל גיורא שוכח משהו, אם יש עו :נחום אסד

, חלקם נמצאים גם בתנועות 321,111 

אם לפחות  –נוער אחרות, שהן לא התנועות נוער שלך, השאלה היא 

כשמדברים על לתקן את המדינה, דרך זה שעוזרים לבני נוער, לא 

יוצרים איזשהו שיתוף, לא ברמה יומיומית, לא, כי כל אחד יש לו את 

בין תנועות הנוער הקבוצה שלו, לפחות ברמת המודעות לזכויות הילד 

האחרות, שהן יעשו, לא חשוב, כי אנחנו רוצים להציל כל ילד וכל 

משפחה. אם אתה תצליח להביא אותם אליך אדרבא ואדרבא, השאלה 

אם פה יש קשר, כי אני רואה פה מתחתינו פה איזושהי קבוצה, ואנחנו 

רואים קבוצות אחרים, משהו ברמה להציל את הילד, להציל את 

 קשר הזה.המשפחה ב

 

עכשיו, אתה יכול להיות בעשרים בתי ספר, או בחמישים או במאה, 

ואתה תגיע לאלפי בני נוער, זה נהדר, אבל דקה אחת בטלויזיה ודקה 

ו, וקמפיין עושה עבודה הרבה הרבה יותר גדולה, כי פתאום  אחת ברדי

וואי, שמעתי מה מגיע לי, שמעתי מה  –אנשים מתעוררים ואומרים 

. כי לא כל בתי הספר יתנו לך להיכנס. אני אומר יש פה כלים  אמרו לי

 שאפשר.

 

ל ההסתדרות היום קצת יותר טוב, אתה רואה שיש פה יו"ר גם מצבה ש

ועדת כספים שכל שנה מגדיל לך את התקציב, אז יכול להיות שאולי 

 במסגרת התקציב לשנה הבאה,

 

 אדוני יו"ר ועדת הכספים, פסח האוספטר:
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 תקשיב, :נחום אסד

 

הוא הרים לך להנחתה. ועדת הכספים  פסח האוספטר:

החליטה להוסיף לתקציב הנוער  

 העובד,

 

 לא, לא, הוא ימליץ, הוא ימליץ. :נחום אסד

 

 בבקשה. פסח האוספטר:

 

 נחום הסתבך, נחום הסתבך. ולדי מורג, יו"ר:

 

 )צוחקים(

 

 אני אומר, תקשיבו, :נחום אסד

 

ה,  ולדי מורג, יו"ר: תחכו עוד דקה בבקשה, ג'מיל, חבר'

 שב, עוד דקה. 

 

אני חושב שהעניין של קמפיין הוא  :נחום אסד

 משהו שהוא מחויב המציאות, 

 

 עוד דקה. ולדי מורג, יו"ר:
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, איך אמר איציק, לא  :נחום אסד כי בלי קמפיין

פרסמת? לא עשית גם אם עשית. אני  

 אומר זה הזמן.

 

ות, אני נותן לך כלים, יש לנו אתר עכשיו תקשיב, יש לנו אתר הסתדר

הסתדרות, לכם יש אתר שלכם, זה בסדר, עכשיו כל מי שמחפש את 

הנוער העובד והלומד זה אולי קבוצת בני נוער, אבל לנו יש חברי 

הסתדרות שיש להם ילדים, תבקש להעביר הישגים שלכם לאתר 

ההסתדרות, וברגע שזה עולה למעלה מן הסתם רואים את זה. אני 

 חושב שהמקומות האלה הם מקורות.

 

עכשיו יש גם משרד תיירות ענק בהסתדרות, יש את הסתדרות המעו"ף 

ההסתדרויות האחרות שיוצאות עם העובדים שלהן ויש את כל 

להשתלמויות והכשרות, פעם בשנה, פעמיים בשנה, בואו תעבירו חומר 

יותר שהם רק ישימו את החומר שם. אם יהיה אחד שיקרא משפט אחד, 

, כי זה  איש  011,111טוב מאשר החומר יושב אצלך במגירה. וזה המון

שמתגלגלים בשנה מהשתלמות להשתלמות, מכנס לכנס, תעביר את זה 

 שם כי זה הבסיס שלנו.

 

, בגלל  עכשיו, אם דיברת על שני הגופים המקשרים בין הילד לגמלאי

מה זה , על מה היא דיברה? על האדם, 3043 -זה קמה ההסתדרות ב

האדם, מאז שהוא נולד, דרך זה שהוא לומד ועובד, ועד שהוא מתבגר. 

לכן יש לה את נעמ"ת ויש לה את קבוצת הגיל שלנו ויש אחרי זה את 

, זאת ההסתדרות.  משען

 

 נכון. פסח האוספטר:
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 אין משהו אחר. :נחום אסד

 

 נכון. פסח האוספטר:

 

אז אנחנו לרשותך ברמת כלים ועזרה  :נחום אסד

 וסיוע. 

 

 נחום, תודה. ולדי מורג, יו"ר:

 

 רק אתה טועה במספרים, :גיורא ברעם

 

 אני, חברים, חברים, לא, גיורא, ולדי מורג, יו"ר:

 

איש זה לא בתנועת  321,111 -ה :גיורא ברעם

הנוער, היה מספר אחר שאלה  

 בתנועת הנוער.

 

 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(

 

 חברים, גיורא, קיבלת רשות דיבור? ר:ולדי מורג, יו"

 

רגע, כי אני רוצה שניה שנחום יבין,  :גיורא ברעם

הילדים שלי בנוער העובד, הם לא  

 שמעו אף פעם על הנוער העובד בתנועה העובדת, הם בחלק של היותר,
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 חברים, הדיון הזה התקיים, ולדי מורג, יו"ר:

 

 החלק האחר של תנועת הנוער. :גיורא ברעם

 

אני רוצה לסכם בשני משפטים,  ולדי מורג, יו"ר:

, ביחס להנחתה, אם אנחנו   הראשון

שלושה המלצנו והתקבל תקציב של חצי  –לפני איזה חודשיים 

לנוער העובד  מיליון שקל לזה, 0מיליארד שקל הסתדרות, מתוכה יש 

והלומד, אני מעריך שאם היתה איזה תוכנית ברורה ורחבה, שכוללת 

בטים השונים של שיתוף הפעולה, אפשר היה לעשות משהו את כל ההי

 יותר גדול. 

 

זה, זה שייך גם, כי הכל קם ונופל  321,111אבל זה חלק, גיורא, אותם 

האם יש לך פרוטה לשלם את האוטובוס או אין לך את הפרוטה הזאת. 

 עכשיו זה ביחס לנושא הזה.

 

דה הזאת עוסקת ביחס לכל הישיבה הזאת, אני רוצה להגיד לכם, הוע

באישור הקצאות והעברות מסעיף לסעיף ופיקוח, כביכול מקבלת 

דיווחים של כל הגופים ההסתדרותיים המתוקצבים והיא דנה בזה, 

בדרך כלל אלו ישיבות די קרות, שכל אחד שומע, מביע את דעתו ופה 

יש לנו ועדה של אנשים ידענים, שיש להם עמדה מאוד ברורה על כל 

 דבר.

 

ני רוצה להגיד לכם, זאת לא פעם ראשונה, אבל זו אחת הפעמים אבל א

המעטות שאנשים התרגשו פה, שאנשים ראו שנעשית פה עבודה בלתי 

 רגילה, 
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שאנשים, תשמעו, אתה, היו דמעות  ולדי מורג, יו"ר:

בעיניים של כמה מהאנשים פה, וזה  

מדבר לזכותכם. אני חושב שאתם עושים עבודה, אני, בשם הועדה אני 

עכשיו, אתם עושים עבודת קודש, ואני מעריך שכפי שנחום אמר, 

 אנחנו עומדים לרשותכם בכל מה שתרצו.

 

 תבוא אלי, :נחום אסד

 

כל מה שנוכל. שיהיה לכם בהצלחה  ולדי מורג, יו"ר:

 כל הכבוד. חבר'ה. 

 

אני רוצה לתת לכם בבקשה שתזכרו  פסח האוספטר:

אותנו קצת חומר ובנוסף אנחנו  

מחלקים לכם באהבה ספר של מי שבעצם הקים את הנוער העובד, גויס 

על ידי ברל כצנלסון, שמו דוד כהן, אבא של מולה כהן, שניהם זכרונם 

 לברכה,

 

. ולדי מורג, יו"ר:  מולה כהן היה ראש המועצה שלי

 

 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(

 

 הישיבה נעולה
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 דת כספים ותקציב של בינ"ההחלטות שנתקבלו בישיבת וע

 42.1.4132בישיבה מתאריך 

 

מזכ"ל הנוער העובד  –סקירה ודיווח ע"י פסח האוספטר  . 3

 והלומד

 בסדר היום( 3)סעיף  

 

מזכ"ל הנוער העובד והלומד, הציג בפני  –מר פסח האוספטר  

חברי הועדה סקירה רחבה על פעילות הנוער העובד והלומד 

חלק מן הפעולות שנעשו שהודגשו בקרב בני הנוער, תוך 

 ונעשות לטובת בני הנוער העובדים.

מספר בני נוער הציגו את חוויותיהם האישיות כבני נוער  

 עובדים וכמי שקיבלו סיוע מהנוער העובד והלומד.

, דה גילו עניין רב בסקירה והציעו רעיונות וסיועחברי הוע 

ועה בקרב בין היתר על מנת להגביר ולהגדיל את חשיפת התנ

 בני הנוער והציבור בישראל.

חברי הועדה בירכו את העושים במלאכה על השקעתם  

 והצלחתם.

  

את העושים במלאכה ואת  יו"ר הועדה, מר ולדי מורג, בירך 

העומד בראשם, וציין כי נעשית עבודת קודש וכי ההסתדרות 

 שתוכל. תעמוד לרשותם ככל 

 


