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 נוכחים:

"ר ו וך ליבנה, י  חנ

, מזכיר בינ"ה  נחום אסד

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

הפנימי להסתדרות –רו"ח רמי בוהנא   המבקר 

ורא ברעם, חבר  גי

 אילן כדורי, חבר

 , חבריעקב אלבז

 פר, חברהלילי סו

קלדרון, חבר  שלמה 

, חבר ניסן  אלישע בן 

, חבר  יוסף שריקי

"ד ליזה גולדברג  עו

 זהבה תנא, חברה

ין, חברה קלי נה   ני

 בתיה צדקה, חברה

קריספי  יחזקאל 

אל  נתן אתי

 ישראל אפרת

"ד דיצה רפאלי  עו

ן יעל רו "ד   עו

גרא  אלי בן 



 

  4.03.3102                                            ישיבת ועדת המבקר                        

 

 

3 

 

נ"ה ועדת המבקר של בי ום לישיבת   סדר י

 

 

 על סדר היום:

 

הסתדרות האקדמאים בנושא:  103/3103ו"ח המבקר מס' ד .0

 מעקב –במדעי החברה והרוח )המח"ר( 

 

ים:  מוזמנ

ן יעל רו "ד  "ר – עו ו  הסתדרות המח"רי

סנקורן  אבי ני "ד  "ר האג"מ –עו  יו

אגף משק וכספים –מר ישראל אפרת   מנכ"ל 

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

נב קאבלה  "ד עי  האג"מ מנכ"ל –עו

הפנימי להסתדרות –מר רמי בוהנא   המבקר 
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בנושא: הסתדרות האקדמאים במדעי  103/3103דו"ח המבקר מס' 

 מעקב –החברה והרוח )המח"ר( 

 

"ר: ו וך ליבנה, י פותחים אנחנו בוקר טוב לכולם,  חנ

ועדת המבקר.    ישיבה של 

 

) חד  )חילופי דברים בין החברים, מדברים בי

 

"ר: ו וך ליבנה, י , אם  חנ י מבקש, שלמה, כדורי אנ חבר'ה, 

עוד אנשים מדברים הם אחר כך  

י יבריש שם. אנחנו פותחים את  , כותבים ג' ועדת המבקר ום של  שיבת הי

הביקורת, של דו"ח  קורת, זה הנושא האחרון שלנו בדו"ח  הבי בנושא 

היום דן בדו"ח מבקר שהוא דו"ח מעקב 32שנתי  על  103/03, הדו"ח 

 הסתדרות המח"ר.

 

ן  יעל רו "ד דיצה  –נמצאים איתנו פה:  ועו ו"ר הסתדרות המח"ר,  י

ועמ"ש של הסתדרות המח"ר. ונמצא ישראל אפרת  –רפאלי  מנכ"ל  –י

וכספים גרא אגף משק  ת  –, ואלי בן  "ד אירי יצג את האג"מ. עו מי

. "ד ליזה גולדברג ועו  ,  פוריאן

 

הישיבה שלך כעו"ד מטעם האגף בישיבות, יצגת את  מי  את 

 

"ד  מטעם הלשכה המשפטית. :גולדברג ליזה עו
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"ר: ו וך ליבנה, י מטעם הלשכה המשפטית בישיבות  חנ

ו,   שלנו, זאת אומרת את בצד שלנ

הביקורת. הביקורת, רמי ואנשי  ואנשי  וכמובן מבקר  ועצת.   י

 

ים היום,  יני אני מציע בשביל להיות עני הדו"ח,  אנחנו מתחילים עם 

ו תשובה מאוד מאוד מסודר היא דבר דבור הוגשה לנ ת, כמו שהביקורת 

 . אופניו יותר, אז גם התשובה היא דבר דבור על  או  , פחות  אופניו על 

יש טבלת אקסל שעונה פחות או יותר אמנם יש הקדמה , אבל אחר כך 

י מציע שיעל את תדברי ברצף, תעברי על  קריים, ואנ העי הנושאים  לכל 

ומבחינת תגובות נרכז את זה לסוף  , אז  הנושאים תסבירי ינה,  ואז תהי

ו נעשה  י מבקש מכולם לשמור בבטן את כל השאלות שיש ואנחנ אנ

ובסוף   , ' וכו , נשתף גם את המבקר עם תאימות  ואז תעני אותן בסוף, 

יעל.  נודה לך. בבקשה 

 

ן יעל רו "ד  מכיר  :עו ן מי שלא  תודה. אז דבר ראשו

"ד, אני   אני עו  , יעל רון , שמי  אותי

יתי 3101דש ספטמבר יו"ר הסתדרות המח"ר מאז חו . אני לפני כן הי

יתי מנהלת האיגוד המקצועי של 3117בהסתדרות המח"ר עד שנת  , הי

מההסתדרות על מנת לעשות  3117 -הסתדרות המח"ר, פרשתי ב

התמחות במשפטים אצל כב' נשיא ביה"ד הארצי לעבודה לשעבר, 

יתי שם שנה. אחר כך עבדתי שנתיים בתור עו , הי "ד השופט סטיב אדלר

וכשקודמי בתפקיד ראובן גולדברג הודיע בחודש אוגוסט   , זר הפרטי במג

ו"ר הסתדרות המח"ר, החלטתי  3101 על החלטתו לפרוש מתפקידו כי

הביתה  ולחזור  יהיה אך טבעי מצדי להתמודד על התפקיד  שזה 

 להסתדרות.
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ן יעל רו "ד  התמודדתי על התפקיד כמו שאמרתי  :עו

היה3101בחודש ספטמבר   ה  סוף  , ז עד 

הועידה השישית של הסתדרות המח"ר, שבדצמבר   3100הקדנציה של 

ן  ו בחירות לועידה של הסתדרות המח"ר עפ"י התקנו ים,  1הי שנ

נוספת לתקופה של  ם. 1ונבחרתי פעם   שני

 

הביקורת המקורי היה,  דו"ח 

 

ורא ברעם כמה השתתפו, מהחברים כמה  :גי

 השתתפו בבחירות? 

 

"ר: ו וך ליבנה, י יעים לגי חנ מג  ,-ורא, אנחנו 

 

 מה זה משנה עכשיו? :חברה

 

"ר: ו וך ליבנה, י  אני מתרה בך פעם ראשונה. חנ

 

חד(  )חילופי דברים בין החברים, מדברים בי

 

, עוד  שמור בבטן חבר: ו, שמור בבטן עכשי

היו שאלות.   מעט י

 

חד(  )מדברים בי

 

 מציק לו השאלה. :חבר
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"ר: ו וך ליבנה, י ורא, בבקשה. חנ  גי

 

() חד  חילופי דברים בין החברים, מדברים בי

 

,  :חבר הוא ביקש לשמור בבטן ורא,  גי

 . ורא, לשמור בבטן  גי

 

"ר: ו וך ליבנה, י  כן בבקשה. חנ

 

ן יעל רו "ד  היה שלא  :עו הביקורת המקורי  דו"ח 

אני גם לא   זאת אומרת   , בתקופתי

נערכה, התחילה  הביקורת  קורת,  הבי הייתי פה בכלל בתקופה שנערכה 

י עזבתי באפריל בעצ  ,3117ם אחרי שאנ

 

קלדרון . :שלמה   כולם אומרים אותו דבר

 

ן יעל רו "ד  והסתיימה גם בתקופה שאני לא  :עו

 .  הייתי כאן

 

תוך כדי  :חבר ( . . . . יש פה חברי הסתדרות  . .

 .  דבריה(

 

ן יעל רו "ד  וק  :עו נכנסתי לתפקיד בדי אני  ובעצם 

בתקופה שהתחילה ביקורת המעקב  

 מח"ר. בהסתדרות ה
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ן יעל רו "ד  י מניחה שכולכם קראתם את  :עו אנ

הדו"ח, רוב הדברים בעצם הממצאים  

. יש דברים שאי  קנו ו בדו"ח הביקורת המקורי תו המשמעותיים שהי

יתן  , כמו למשל פרוטוקולים שהיו איתם בעיות, שבלתי נ אפשר לתקן

אישי  לעשות איתם דברים בשביל לתקן, אבל כן לי חשוב באופן 

.שהדבר ן ובאופן תקי  , ולפי ן  הנכו  ים באמת נעשים עכשיו לפי הסדר 

 

אענה גם על השאלה שנשאלה הסתדרות המח"ר, ואולי פה אני תוך כדי 

מ פה, ,31 -הסתדרות המח"ר מונה כלמעלה  ם  111 ו מטפלי חברים שאנחנ

,33 -בהם, מתוכם כ הצוות בהסתדרות  111 משלמי דמי חבר להסתדרות. 

הג דולה הזאת של האנשים הוא צוות מאוד המח"ר שמטפל בקבוצה 

ודים מקצועיים אחרים  מאוד מצומצם, הרבה יותר מצומצם מאשר באיג

נים זה אחד  וכפי שאתם בטח מבי שמטפלים באותה כמות של אנשים, 

הגדולים מבחינת כמות אנשים שאנחנו  ודים המקצועיים  מהאיג

גדול. ור מאוד מאוד  הפיז  מטפלים בהם, וגם 

 

יות זאת אומרת אנח ו לא מטפלים רק בעובדי המדינה, או רק ברשו נ

ות  וגם ברשוי ה  מקומיות. אנחנו מטפלים בעצם גם בעובדי המדינ

וגם באקדמאים שנמצאים  גבוהה,  מקומיות וגם במוסדות להשכלה 

. הציבורי זר  ות. בעצם בכל המג  בחברות ממשלתי

 

זר  העובדים שלו הם בעצם במג היחידים שכל  ודים  אנחנו אחד מהאיג

זר  נפרד מהמג ות, שאני רואה בהן חלק בלתי  הציבורי וחברות ממשלתי

וגם  ו עובדים שנמצאים בחברות פרטיות,  ן לנ . אין לנו, אי הציבורי

ו אנחנו לא מטפלים בעצם כאלה שהם בחברות פרטיות  בהם כי אנחנ

ועובדים בדירוג המח"ר. קר במה שקרוי הסכמים קיבוציים   מטפלים בעי
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ן יעל רו "ד  ן דבר דיר :עו , אי יחודי ה דירוג  וג המח"ר ז

זה   יברסיטה, מח"ר  כזה מח"ר באונ

יצגים אקדמאים במדעי  מי דירוג מדעי החברה והרוח. בעצם אנחנו 

. הציבורי זר   החברה והרוח במג

 

יש בו אנחנו פועלים  או  01כמו שאמרתי בצוות מצומצם מאוד, שהיום 

מ 06 י איך מסתכלים מבחינת מישרות או  בחינת אנשים. עובדים, תלו

ן לנו עובדים במרחבים הקטנים  יש לנו עובדים בארבעה מרחבים, אי

ירושלים  א,  ז חיפה, ת" הגדולים: מחו , רק בארבעת המרחבים  יותר

 שבע. -ובאר

 

ז ומזכירה. בירושלים אין כבר למעלה  יש לנו מנהל מחו ז  כשבכל מחו

ובבאר מזכירה.  גם י-משנה  מזכירה. בתל אביב  ו חצי  יש לנ ש, שבע 

הגדול ביותר, בחורה שעוסקת בפרט. וזה המחוז   מאחר 

 

ן לנו מזכיר  אי מזכירי חטיבות, אבל  י  ו שנ ו מה שנקרא, יש לנ ן לנ אי

ן לנו כמו  ו מטפלים בה. אי ה שאנחנ אוכלוסי חטיבה בעצם לכל 

גודים אחרים מזכיר חטיבה  מזכיר חטיבה באי ות,  יות המקומי ברשו

ה. בעצם כולם עושים את הנוכחי  לעובדי מדינ זה המצב  כל העבודה, 

. אנחנו משתדלים לעשות את העבודה על הצד הטוב ביותר  אצלנו

.  באמצעים שעומדים לרשותנו

 

"ח. ישר לדו קדימה   דו"ח, אני ממשיכה 

 

"ר: ו וך ליבנה, י  עם הסעיפים. חנ
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ן יעל רו "ד  גע  :עו י לא ארחיב בנו מאה אחוז. אנ

, אני חושבת   למכתב המקדים שכתבתי

י שהמכתב  , ואני מניחה שגם לרוב הדברים אנ שכתבתי מדבר בעד עצמו

אני אתייחס לסעיפים השונים יחס כאשר  הדו"ח.  אתי  במסגרת 

 

ן התייחסות  , אי כמו שכתבתי בהקדמה, בתגובה הסדורה שהגשתי

, נתתי דוגמה קודם של  נושאים, כמו שאמרתי לנושאים כמו 

ן בהם, לא היו בהם מספרי עמודים קולים שאי , שזה לא דבר פרוטו

.  שאני אתקן בדיעבד

 

הדוגמאות, אבל למשל אחד  נוספת, ואני לא אתן את כל  דוגמה 

 . , על חלק מהפרוטוקולים לא היתה חתימה שלי מהדברים שנכתבו שאין

אז אנחנו העברנו למשרד המבקר את הפרוטוקולים מהמחשב, 

ה בצורה  ה להעביר את ז , כדי שאפשר יהי יל קיות במחשב, במי מהתי

 ירה.יש

 

"ר: ו וך ליבנה, י  לא סורקים אצלכם? חנ

 

ן יעל רו "ד  גם  :עו אז יש לנו את הפרוטוקולים 

ועליהם אני חתומה, אבל   סרוקים 

ולכן על חלקם גם לא היתה חתימה, אבל  המסמכים הועברו מהמחשב 

קול מסוים לא  ה דברים שגם אם על פרוטו י חושבת שז אלה דברים שאנ

והם תוקנו. אז אני באמת היתה חתימה, זה דברים שניתנ קון  ים לתי

 הדברים שמופיעים פה בדו"ח הם הדברים המשמעותיים באמת.
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ן יעל רו "ד  אני אתחיל מהסעיף הראשון שמדבר  :עו

הביקורת לא היה  על העובדה שלמועד 

, בביקורת המעקב נמצא  מי וד אוטונו ג מפתח לקביעת תקציב של אי

יבה שוב  י מג אנ . הגבתי פה ו נוי ן שי בהסכם האוטונומיה משנת  –שאי

קיים מפתח ברור לקביעת התקציב של הסתדרות המח"ר  0991

ו הוא  מיושם, התקציב שלנ ו המפתח לא  ולצערנ אוטונומית  כהסתדרות 

 תקציב מאוד מאוד דל,

 

"ר: ו וך ליבנה, י יכולה להסביר  חנ מהו המפתח את 

 בבקשה? בקצרה. 

 

ן יעל רו "ד  . :עו  כן

 

"ר: ו וך ליבנה, י ה חנ .91מפתח שקיים לפי הסכם מהו  ' 

 

ן יעל רו "ד  ' הסתדרות המח"ר 91לפי הסכם  :עו

מדמי  11%אמורה לקבל מידי שנה  

ני דברים שבעצם  וכל מי יכוי תקורות  החבר שמשלמים חבריה, בנ

 הסתדרות המח"ר אמורה לשלם, כמו למשל על,

 

"ר: ו וך ליבנה, י  משרדים, חנ

 

ן יעל רו "ד  י  :עו מינ וכל   ,  דברים.משרדים, דואר

 

"ר: ו וך ליבנה, י  ובפועל? חנ
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ן יעל רו "ד  בפועל התקציב של הסתדרות המח"ר  :עו

ה  , לכל העשרים ומשהו -לכל  , השנתי

ינר של הסתדרות המח"ר, עומד  טי הרי איש, כולל את התקציב של  אלף 

 שקל בשנה. 211,111על 

 

"ר: ו וך ליבנה, י ,211את מדברת  חנ שקל מקבלים  111

 מההסתדרות? 

 

ן עו"ד , אמת. :יעל רו  נכון

 

"ר: ו וך ליבנה, י  איזה אחוז זה מתוך סך המסים? חנ

 

 חוץ מכוח אדם. :חבר

 

"ר: ו וך ליבנה, י נדבר על זה. זה חלק מהתקורה  חנ תיכף 

 . קי  נו. או

 

ין קלי נה  ה? :ני  איזה אחוז ז

 

ן יעל רו "ד  , :עו  אנחנו

 

"ר: ו וך ליבנה, י הנגבים? חנ  איזה אחוז זה מסך המסים 

 

י "ד  ןעו יד ככה, שמבין  :על רו נג , בוא  יח ביותר זנ

ו אמורים לקבל   הנגבים אנחנ המסים 

אוקי? נים בשנה,   כמה מיליו
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ין קלי נה  למה לא הבאתם מסמך שמראה את  :ני

 זה? 

 

ן יעל רו "ד  ו את זה בדו"ח  :עו הצגנ ו את זה,  הבאנ

ה כל   מגישים את ז המבקר, אנחנו גם 

ה כל שנה ב מגישים את ז ים על התקציב.שנה, אנחנו גם  הדיונ  מסגרת 

 

"ר: ו וך ליבנה, י יש שמשלמים מסי חבר? חנ  כמה חברים 

 

ן יעל רו "ד  מ :עו ,33 -למעלה  111. 

 

"ר: ו וך ליבנה, י יח שכל אחד משלם בערך  חנ עשרים, ננ

 41 ,  שקל

 

ין קלי נה   .33,111 :ני

 

ה? :אילן כדורי הז  יש לכם דאטה מעודכנת בנושא 

 

חד()חילופי דברים בין החברים,   מדברים בי

 

ין קלי נה   ?41איזה  :ני

 

ן יעל רו "ד  . :עו ודאי  בו
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ין קלי נה  , אני משלמת  :ני ם, אפילו . אקדמאי . .021 

 – 041. 

 

ה :יעקב אלבז  .011 -השמיט את 

 

ין קלי נה  ה :ני יכול לקחת 011 -השמיט את  . אתה 

 שקלים לפחות ממוצע. 71 

 

"ר: ו וך ליבנה, י . חנ  הבנתי מה שאת אומרת. תמשיכי

 

ן יעל רו "ד  ה, אבל  :עו י לא חשבתי להביא את ז אנ

ולהעביר   ה  ה לשלוח את ז ן לי בעי אי

 אליכם את החישובים.

 

חד(  )חילופי דברים בין החברים, מדברים בי

 

חבר'ה, הרעשים בפרוטוקול, לא  נחום אסד:

 שומעים. 

 

"ר: ו וך ליבנה, י . חנ , בבקשה תמשיכי  כן

 

: ן יעל רו "ד  וד חברות  –הסעיף השני  עו ג באי

הביקורת   ובהסתדרות, במועד 

וד,  האיג  המקורית היתה הערה בדו"ח המבקר שלא היתה בתקנון 
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ן יעל רו "ד  וד  :עו ג יה מפורשת של החברות באי התנ

דמי חבר או דמי טיפול בתשלום  

הוקנתה  ולהיבחר  זאת הזכות לבחור  וני להסתדרות. עם  מקצועי ארג

הכללית החדשה ומשל  ם דמי חבר.למי שחבר בהסתדרות 

 

ון שאושר בבינ"ה בספטמבר  וד  3100במסגרת התקנ לפני הבחירות לאיג

, הכנסנו את ההגדרה של מי חבר, יש שם הגדרה מפורשת ן  בתקנו

 

"ר: ו וך ליבנה, י ה כבר היה  חנ קון הז את אומרת שהתי

 לפני המבקר? 

 

ן יעל רו "ד  . :עו  היה לפני דו"ח המעקב

 

"ר: ו וך ליבנה, י הוא ע חנ שה דו"ח מעקב, רק רגע, 

הגיש לכם, הערתם לו על   הוא  טיוטא, 

 זה? הוא לא התייחס? לא תיקן?

 

 )רעשים ברקע(

 

ן יעל רו "ד  , :עו  התקנון כאן

 

קלדרון  מה התגובה של המבקר על זה? :שלמה 

 

"ר: ו וך ליבנה, י  לא, תיכף נבקש. חנ

 

קלדרון . :שלמה   תגובת המבקר על כל סעיף



 

  4.03.3102                                            ישיבת ועדת המבקר                        

 

 

06 

 

"ר: ו וך ליבנה, י אנ חנ ו נבקש כל הדברים,שלמה,   חנ

 

קלדרון לא שאלות באמצע, קודם תגובת  :שלמה 

 המבקר, לא שאלות, מה זה? 

 

"ר: ו וך ליבנה, י שלמה, בבקשה תרשה לי לנהל את  חנ

 הישיבה. 

 

קלדרון ולא  :שלמה  ה  ה לא הי לא, היא אומרת שז

 נברא. 

 

"ר: ו וך ליבנה, י תודה רבה. שלמה, את זה אנחנו  חנ

ודעים וקראנו וש  מענו. תמשיכי י

 בבקשה.

 

ן יעל רו "ד  הביקורת הקודמת ל :עו לא נקבעה מועד 

ון זכות החבר לשימוע לפני   בתקנ

. התגובה שלי  הוצאתו. בביקורת המעקב נמצא שאין שינוי החלטה על 

הוצאת חבר מהסתדרות המח"ר  ו שנושא  גם בדו"ח וגם עכשי היתה 

ון הבחירות למוסדות הסתדרות המח"ר  יך לתקנ נו שי ולכן הוא לא אי

,  כלול בו

 

) חד  )חילופי דברים בין החברים תוך כדי דבריה, מדברים בי
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"ר: ו וך ליבנה, י זה  חנ , למה  יותר את זה תסבירי לי קצת 

ה כן אמור   יך? אז איפה ז לא שי

 להימצא?

 

ן יעל רו "ד  ת.  :עו זה לא רק מי שנבחר במוסדו חבר 

ון הבחירות להסתדרות המח"ר   תקנ

ן שבעצם  , מי רשאי הוא תקנו נבחר נבחר, מתי  ין איך, מי  מסדיר את עני

ה כמו שאנחנו  . חבר ז ' וכו  ' וכו להיבחר, מי לא רשאי להיבחר 

 , ועדי עובדים, אנחנו לא מדברים פה על מי ון  יחסים למשל בתקנ מתי

אוקי? אם למשל מישהו נבחר למוסדות  על הוצאה של חבר מוסדות, 

ונגד ההסתדרות ן ועושה משהו שהוא לא בסדר  יש דברים בתקנו  ,

שמסדירים את הנושאים האלה. אבל מדובר פה על חבר מהסתדרות 

 .1.91המח"ר, חבר שמשלם 

 

"ר: ו וך ליבנה, י . חנ  אוקי

 

ן יעל רו "ד  ות  :עו ה לא צריך להי אוקי? הדבר הז

ון הבחירות של הסתדרות   קשור לתקנ

ן הדברים. ן קשר בי , אי  המח"ר

 

"ר: ו וך ליבנה, י  אומרת ככה, זאת אומרת, את חנ

 

 למה לא? :חברה

 

 בדיוק למה לא? :אילן כדורי
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הכללית. :חבר  זה צריך להיות בהסתדרות 

 

: ן יעל רו "ד  ת,  עו הכללי זה צריך להיות בהסתדרות 

ון   יש תקנ כל חבר בהסתדרות, 

יש חוקה, ו הכללית,  ו חלק להסתדרות  ה, אנחנ ות לפי ה צריך להי ז

ומי ש ת,  הכללי  ת,בהסתדרוקובע מההסתדרות 

 

"ר: ו וך ליבנה, י . חנ הבנתי מה שאת אומרת, אוקי  ,  הבנתי

 

ן יעל רו "ד  יע לועדת משמעת של  :עו הוא גם יג אגב 

 ההסתדרות. 

 

"ר: ו וך ליבנה, י  . בבקשה.2.1הלאה,  חנ

 

ן יעל רו "ד  קורת הקודמת נמצאו  :עו הבי  למועד 

בבדיקה מדגמית אקראית חברים  

תדרות. בביקורת המעקב דמי חבר להסבמוסדות האיגוד שלא שילמו 

האיגוד שלא  נמצאו בבדיקה מדגמית אקראית חברים במוסדות 

 משלמים דמי חבר להסתדרות.

 

שמות החברים שלטענת משרד המבקר לא שילמו דמי חבר להסתדרות 

פורטו בדו"ח, לכל חבר וחבר נתנו התייחסות. האנשים שפורטו בדו"ח 

וד, זה אנשים ש ג נבחרו למוסדות האי או שהגישו מועמדות פשוט לא 

הגישו מועמדות בכלל.  ואמרו להם אתם לא חברים, או שלא 
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ן יעל רו "ד  ון  :עו נתתי פה דוגמה את מר בן צי

יצא   ולדמן, שהיה עובד הלמ"ס ו

ה אמנם בועידה השישית, אבל לועידה  ק לשלם, והוא הי ה והפסי לפנסי

גם לא הגיש מועמדות כדי להיבחר. , הוא  נבחר הוא לא   השביעית 

 

חד(  )חילופי דברים בין החברים, מדברים בי

 

"ר: ו וך ליבנה, י יה, שניה, רק רגע, שניה, אני מנסה  חנ שנ

להבין, הבחירות לועידה השביעית היו  

 מתי?

 

ן יעל רו "ד   .3100בדצמבר  :עו

 

"ר: ו וך ליבנה, י  -כשהמבקר בדק הוא בדק אתכם ב חנ

 3103, 

 

ן יעל רו "ד   הוא בדק אחרי הועידה. :עו

 

"ר:חנ ו ו? וך ליבנה, י י ה לפנ ה הי  והחומר הז

 

ן יעל רו "ד  וגם התגובה. :עו  ,  כן

 

"ר: ו וך ליבנה, י הזאת  חנ אתם הגבתם את התגובה 

 למבקר? 

 

ן יעל רו "ד  "ח. :עו , נמצאת בדו  כן
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"ר: ו וך ליבנה, י .2בואי נמשיך הלאה,  חנ . על פורשים 1

 . ' וכו  לגמלאות 

 

 זה שונה ממה שהיא אומרת. :חבר

 

יע "ד  ןעו קורת הקודמת נמצא שעובדים  :ל רו בבי

מודעים לכך  שפרשו לגמלאות  לא היו 

ולהיבחר, מותנים  זכותם לבחור  שהמשך חברותם בהסתדרות, ומכאן 

קורת המעקב נמצא  בהסדרת המשך תשלום דמי חבר להסתדרות. בבי

. נוי ן שי  שאי

 

ן  יד בקשר לזה, דבר ראשו יכולה להג י  אנ י דברים  הסתדרות  –שנ

הרב לא מקבלת דוחות ממרשם חברים עדכניים על מי המח"ר ל צערי 

מי מה יכולת לדעת  אין לנו שום  זאת אומרת  ,33 -פורש,  ם  111 חברי

. . . או  ה שבוע שעבר  ו פרש לפנסי  שלנ

 

חד(  )מדברים בי

 

ורא ברעם זה? אתם ביקשתם  :גי אתם דורשים את 

זה פעם?   את 

 

ן יעל רו "ד  הביקורת  :עו , גם במסגרת דו"ח  כן

.המ   קורי

 

"ר: ו וך ליבנה, י . חנ , תמשיכי יה, כן  שנ
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ן יעל רו "ד  ו שום אפשרות לדעת ואין  :עו ן לנ אי אז 

זה לנו שום אפשרות לעשות   עם 

לחוקה קובע במפורש שחברות  3משהו. בנוסף לזה פרק ג' סעיף 

ח  יכולה להכרי אני גם לא  היא אישית.  ולונטרית ו בהסתדרות היא ו

יכולה כן להתקשר אנשים שפרשו להמשיך את החב אני  רות שלהם, 

אני לא  ולהציע להם, אבל מעבר לזה  יהיה לי את הנתונים  אליהם אם 

 יכולה.

 

אני, אם אנחנו נקבל  חודשיים, ו אני מאוד אשמח לקבל דוחות גם 

גיד להם את  ונ ונציע להם  יצור קשר עם האנשים שפרשו  ו נ אנחנ דוחות 

 היתרונות.

 

ידע אגב אותם פורשים, חלקם לפחות,  קרן  י במסגרת הסמינרים של  אנ

ה  ות חבר בהסתדרות ואיז הנושא של כמה חשוב להי מדברת על 

יכולים אנחנו עושים, מעבר למה  , אז מה שאנחנו  נותן יתרונות זה 

יכולים לעשות. ו את הנתונים אנחנו לא  ן לנ יכולים אם אי  שאנחנו 

 

"ר: ו וך ליבנה, י ת, next חנ ו דרך אגב, תרשמו הערו . אנחנ

ש פה הערות כבר, אבל תרשמו כל י 

 אחד הערות,

 

ורא ברעם  רושמים, רושמים. :גי

 

"ר: ו וך ליבנה, י . בבקשה  חנ ה במרוכז ו נעשה את ז ואנחנ

 .  כן
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ן יעל רו "ד  הביקורת  :עו שיעור חברים, למועד 

ום   ן לי נכו .37.6הקודמת  היו  3117

0, וד נוסף אחד  011 ג וך לאי וד, שהיה להם שי ג יכו לאי או חברים ששו

קורת המעקב נמצאו  6יותר. בבי ם  111, יכי רשומות של משלמים המשו

זר על המלצתו  חו אישי נוסף. משרד המבקר  וד  ג וך לאי וד עם שי לאיג

יבת  ניות אחידה ומחי הגורמים המוסמכים בהסתדרות לקבוע מדי של 

גוד אישי אחד. וגמלאים לאי וכם של עובדים   באשר לקביעת שי

 

ואנ יש חוקה להסתדרות  וד חנו פועלים לפי החוקה. שוב,  ג פרק האי

, סעיף  ך  4המקצועי, חלק ב' י קובע במפורש שכל חבר רשאי להשתי

ו הסתדרות  ולהסתדרות ענפית אחת. אנחנ להסתדרות מקצועית אחת 

יך להסתדרות ענפית  מקצועית, אם בן אדם עובד במקום עבודה ששי

יך למשל גם להסתדרות עובדי המדינה שהי ות שי א הוא רשאי להי

וגם להסתדרות המח"ר שהיא הסתדרות מקצועית,  ת  הסתדרות ענפי

זה.  החוקה מאפשרת את 

 

קורת הקודמת, הבי  למועד 

 

"ר: ו וך ליבנה, י בכל המקומות, כבר אני אומר לך  י,מר חנ

מראש, כל המקומות שיש אי תאימות  

, תכין כבר. י מבקש תשובה שלך ן התשובה, אנ כן  בין המלצת מבקר לבי

 בבקשה.

 

ןעו יעל רו קורת הקודמת, בדרך כלל  :"ד  הבי למועד 

ג בפועל   ,היצו
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) חד  )חילופי דברים בין החברים, מדברים בי

 

"ר: ו וך ליבנה, י י מצטער,  חנ אני מצטער, אנ כן בבקשה 

י מתנצל בפני אנשים על פדיחות   אנ

 שאני עושה, בבקשה.

 

ן יעל רו "ד  קורת הקודמת בדרך כלל  :עו הבי למועד 

ל החברים הגמלאים היצוג בפועל ש 

וד.  האיג בביקורת במוסדות האיגוד תאם את שיעורם בכלל חברי 

גוד. האי ג בפועל קטן משיעורם בכלל חברי   המעקב נמצא שהיצו

 

לגמלאים שלה, יחד עם הסתדרות המח"ר כמו שכתבתי רוחשת כבוד רב 

ות  יכול מאוד להי הגמלאים, ו היא לא הסתדרות  זאת הסתדרות המח"ר 

או ב הגמלאים יהיו רוב בהסתדרות המח"ר, שעכשיו  ים גם  עוד כמה שנ

הגמלאים במוסדות של  זה דרכו של עולם. יחד עם זאת מספר 

ון שאושר ע"י בינ"ה, והסתדרות המח"ר  קבוע בתקנ הסתדרות המח"ר 

הגמלאים הוא מספר הגמלאים שקבוע  . מספר  פעלה עפ"י התקנון

יבת, חי ון בדיוק נמרץ, ואני   בתקנ

 

גרא:  , לא?01% אלי בן 

 

"ר: ו וך ליבנה, י , חנ  רק בשביל, סליחה, רק בשביל

 

חד(  )מדברים בי

 

 זה משוריין או לבחירות? :חברה
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"ר: ו וך ליבנה, י יעל,  חנ יעילים,  ות  רק בשביל להי

יעילים, כי ברשותך  , רק בשביל להיות 

גם לגבי נשים,  קראתי גם את התשובות שלך, תשובתך זו מתייחסת 

 

ן יעל רו "ד   דיוק.ב :עו

 

"ר: ו וך ליבנה, י ם. חנ  ולגבי מיעוטי

 

ן יעל רו "ד  מיעוטים,  :עו  בני 

 

"ר: ו וך ליבנה, י . חנ  נכון

 

ן יעל רו "ד  יד, שאין טעם, :עו  זה מה שרציתי להג

 

גרא  לגמלאים, 01%יש להם  :אלי בן 

 

"ר: ו וך ליבנה, י נית. חנ היא עקרו  זה לא משנה, התשובה 

 

ן יעל רו "ד  ו :עו יש לבני מיעוטיםאגב, בנוגע לנשים   ,

, הזכות להגיש מועמדות   נוסף דבר 

יכולה  י לא  ת, אנ ולונטרי ו היא  לבחירות לועידה של הסתדרות המח"ר 

יכולה  י כן  מיעוטים לא להגיש מועמדות. אנ להכריח נשים או בני 

יד שכל בני המיעוטים שהגישו מועמדות נכנסו למוסדות של  להג

יש למעלה משליש נשים , ו במוסדות של הסתדרות  הסתדרות המח"ר

יפה.  המח"ר, שזה בהחלט אחוז 
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"ר: ו וך ליבנה, י לא, אבל התשובה שלך, ברשותך אני  חנ

, בכל שלושת   רק רוצה להבין

ז מסוים  –הסעיפים האלה אומרת  נית באחו יבת לעמוד תקנו י מחו אנ

 שהוא,

 

ן יעל רו "ד  , כתוב במפורש כמה  :עו בגמלאים כן

 גמלאים. 

 

"ר ו וך ליבנה, י  ובנשים? :חנ

 

ן יעל רו "ד  אני פועלת לפי  :עו בנושא של נשים 

 חוקת ההסתדרות. 

 

"ר: ו וך ליבנה, י  ובנושא של ערבים ומיעוטים? חנ

 

ן יעל רו "ד  . :עו "ל  כנ

 

"ר: ו וך ליבנה, י . חנ  כנ"ל

 

ן יעל רו "ד  יכולה, :עו  אבל אני לא 

 

"ר: ו וך ליבנה, י  סליחה, מה שאת אומרת, חנ

 

גרא א :אלי בן  ים  ונ הזכרה של מיעוטים.בתקנ  ין 
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"ר: ו וך ליבנה, י , זאת אומרת, סליחה, את אומרת,  חנ אין

אם כך את אומרת, בעצם התשובה,  

, זה לא  אני לא רוצה עכשיו שיתפתח דיון זה לעברית,  אני אתרגם את 

ה של המבקר ל אי טריטורי העיר לי על הדברים האלה. תודה. הלאה, בו

 תעברי הלאה.

 

ן יעל רו "ד  קו :עו המרכז רת המעקב נמצא שבבי

והמזכירות מתכנסים לישיבות  

 משותפות.

 

"ר: ו וך ליבנה, י  ,2איזה מספר?  חנ

 

ן יעל רו "ד  .2 :עו , סעיף 7 .9 .  לתגובה שלי

 

"ר: ו וך ליבנה, י , בבקשה. חנ  כן

 

ן יעל רו "ד  המרכז של הסתדרות המח"ר עפ"י  :עו

הנהלים אמור להתכנס לפחות פעם  

פעמים בשנה. מדובר  2ה להתכנס לפחות אחת בשנה, המזכירות אמור

נושאים  קצוות הארץ. כאשר יש  יעים מכל  פה באנשים מתנדבים שמג

ו מכנסים מזכירות או  נושאים מיוחדים למזכירות או למרכז אנחנ שהם 

חד,  מרכז בנפרד בהתאם לצורך, אנחנו לא מכנסים את שני הגופים בי

ם, למעלה מ צאים במזכירות מהאנשים שנמ 81% -למרות שרוב האנשי

וחדים שצריכים  , אבל ברגע שיש, אין דברים מי הם גם חברי מרכז

להיות מאושרים ע"י הגופים האלה, ומדובר באותם אנשים, רובם 

 אותם אנשים, 
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ן יעל רו "ד  סיבה להביא אנשים מכל א :עו ין שום 

וחים או לנושאים   קצוות הארץ לדו

וחים שלנו בגלל שאנחנו צריכים  קר דו לכנס ישיבות, מספר שזה בעי

. אז להביא את אותם אנשים פעמיים בשביל  ון ישיבות בהתאם לתקנ

העובדה  וחד לאור  ותר, במי נראה מי לשמוע את אותו דבר לי אישית 

הישיבות שהם  הוצאות, על  שהם לא מקבלים שום תגמול, כולל לא 

הכל בהתנדבות. , זה   משתתפים בהן

 

ח  ד()חילופי דברים בין החברים, מדברים בי

 

"ר: ו וך ליבנה, י .  חנ לרשום הערות אם יש, בבקשה כן

ימית.  קורת פנ  בי

 

ן יעל רו "ד  מית, למועד  :עו ועדת ביקורת פני

הביקורת הביקורת הקודמת   ועדת 

מית של הסתדרות המח"ר כללה  חברים. בועידה האחרונה,  07הפני

ן את מספר החברים למספר ריאלי של  הועידה האחרונה החליטה להקטי

זות של הסתדרות המח"ר, חב 1 גים מכל המחו נצי  רים, שכוללים 

 

"ר: ו וך ליבנה, י היתה בדצמבר  חנ ואת אומרת שהועידה 

ו  , -אלפיים 

 

ן יעל רו "ד  הביקורת 3100 :עו ועדת  . אחד מחברי 

שהסכים להיבחר היה ממשרד מבקר  

 המדינה,
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ן יעל רו "ד  הודיע לנו  :עו שבישיבה הראשונה הוא 

ול להימצא במצב שהוא מצא שהוא על 

ם  הוא מבקש לפרוש מתפקידו, ולכן היינו צריכי ולכן  ים  ינ וד עני יג של נ

.  לחכות למרכזה בשביל לאשר בן אדם במקומו

 

"ר: ו וך ליבנה, י ה מתי? חנ  שהוא הי

 

ן יעל רו "ד   .3103המרכז היה לדעתי בסוף שנת  :עו

 

"ר: ו וך ליבנה, י  ואז מונה מחליף? חנ

 

ן יעל רו "ד  .מונה מחלי :עו  ף כן

 

"ר: ו וך ליבנה, י  זאת אומרת, חנ

 

ן יעל רו "ד  הועדה עם חמישה חברים. :עו ום   והי

 

"ר: ו וך ליבנה, י זאת אומרת שהתיקון לחמישה בוצע  חנ

הביקורת,   אחרי 

 

ן יעל רו "ד  . :עו  כן

 

"ר: ו וך ליבנה, י . חנ קן  אבל זה תו

 

ן יעל רו "ד  . :עו  כן
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"ר: ו וך ליבנה, י  טוב, הלאה. חנ

 

ן יעל רו "ד  הביקורת הקודמת  :עו כוח אדם, במועד 

נכון   נציבות כוח אדם  עפ"י נתוני 

וד על  3117לחודש אפריל  מישרות. בספרי התקציב  03.1עמד תקן האיג

גוד ב .04 -לשנים המבוקרות תוקצב האי ינו בחריגה של  27 מישרות, דהי

וד חורג ב קורת המעקב נמצא שהאיג וכך מישרות. בבי .1 -כך  31 

 מישרות. 

 

העובדים של הסתדרות המח"ר הם עובדי הסתד רות המח"ר, 

. כל האנשים שעובדים  ההסתדרות, הם עובדי האגף לאיגוד מקצועי

י הגורמים  וע" נציבות כוח אדם  בהסתדרות המח"ר אושרו ע"י 

ו אף עובד בהסתדרות המח"ר שאושר על  ן לנ אי המוסמכים בהסתדרות. 

א אישר ו וההסתדרות משלמת לו כסף בלי שהי . ידינ  ה את ההעסקה שלו

 

נציבות כוח אדם לגבי  יודעת מאיפה הנתונים של  מעבר לכך אני לא 

ם  03.1התקן של האיגוד שעומד על  מישרות. הסכמי האוטונומיה קובעי

הוא   מישרות. 33שהתקן של האיגוד של הסתדרות המח"ר 

 

"ר: ו וך ליבנה, י , תקן  חנ אני רק רוצה להבין נתך,  מבחי

 " זה זה דבר, מעבר לדו ח ביקורת, תקן 

נומיה?  דבר שידוע לך ממה, רק מהסכם האוטו

 

ן יעל רו "ד   אני לא מבינה את השאלה. :עו

 

גרא  מי קבע את התקן? :אלי בן 
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"ר: ו וך ליבנה, י יש פה תקן של  חנ , 03.1המבקר אומר 

ה  ודעת מאיפה  י אני לא   -את אומרת 

יש 03.1 י מישרות לפי ההסכ 33, לי יש הסכם אוטונומיה, לי  אנ ם, 

 מעסיקה פחות בכלל,

 

ן יעל רו "ד  . :עו  נכון

 

"ר: ו וך ליבנה, י וההסתדרות גם מאשרת, זה עובדים  חנ

הישיר -לא ש  י לא המעסיק  , אנ

ק אותם,  שלהם, זה האגף מעסי

 

ן יעל רו "ד  . :עו  נכון

 

"ר: ו וך ליבנה, י ינם שהם, חנ  זה עני

 

ן יעל רו "ד  ינם, :עו  לא, זה לא עני

 

"ר: ו וך ליבנה, י ,  חנ ן י מנסה רגע להבי לא, לא, אבל אנ

יש   מה זה התקן הזה, המבקר אומר 

ה 03.1 ידוע על  .03 -מישרות, לך  זה מופיע לך באיזה  1 מישרות האלה? 

 מסמכים, תכתובות,

 

ן יעל רו "ד   לא, לא, :עו

 

"ר: ו וך ליבנה, י  הסכמים? חנ
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ן יעל רו "ד   לא, לא, :עו

 

"ר: ו וך ליבנה, י ידע אותך? חנ מי  מישהו 

 

" ןעו יעל רו ודעת שיש לי  :ד  י י ם,  33אנ תקני

ישים    ,06שמתוכם מאו

 

) חד  )חילופי דברים בין החברים, מדברים בי

 

"ר: ו וך ליבנה, י ה חנ ה-מה זה  יודעת ממה  33 -,  את 

 נובע? 

 

ן יעל רו "ד  ה שבין הסתדרות  :עו מהסכמי האוטונומי

 המח"ר לבין ההסתדרות. 

 

"ר: ו וך ליבנה, י הזה?אתה רוצה להעיר פ חנ  ה בנושא 

 

מופיע בספר התקציב. :אלי בן גרא  זה 

 

ין קלי נה   ועל סמך מה לקחתם? :ני

 

"ר: ו וך ליבנה, י  של מי? חנ

 

גרא של ההסתדרות הכללית, בכל ספר  :אלי בן 

יש את מספר המישרות בלי   תקציב, ו

.  העלות שלהן
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"ר: ו וך ליבנה, י יד ימין  חנ זאת אומרת, לא, לא, סליחה, 

 , יד שמאל  ו

 

גרא ו תקציב, :אלי בן   למשל אושר עכשי

 

"ר: ו וך ליבנה, י זה מופיע בספר שלכם, לא בספר  חנ

 שלהם. 

 

גרא הכללית, :אלי בן   לא, בתקציב של ההסתדרות 

 

"ר: ו וך ליבנה, י . חנ קי  בסדר, או

 

גרא יש את התקן  :אלי בן  לכל איגוד מקצועי 

יות.  העלו  מישרות שלו, אבל בלי 

 

"ר: ו וך ליבנה, י  ם המעסיקים.את חנ

 

גרא  לא, המשאבי אנוש של ההסתדרות. :אלי בן 

 

) חד  )חילופי דברים בין החברים, מדברים בי

 

"ד  . הסדרי האוטונומיה, :גולדברג ליזהעו . . 

 

"ר: ו וך ליבנה, י . חנ , כן , בסוף  אז אחר כך
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"ר: ו וך ליבנה, י יד משהו? חנ  נציבות רוצה להג

 

אירית פוריאן "ד  ים שבהסכמי רק דבר אחד, המספר :עו

ה  ה הם משנות  נומי  ,91 – 81 -האוטו

 

"ר: ו וך ליבנה, י ,91 חנ ' 

 

אירית פוריאן "ד  נכנסה  :עו יפה, לפני שההסתדרות 

להליכים מאוד קשים של הבראה, אני  

ים, ודעת עד כמה הם אקטואלי  לא י

 

"ר: ו וך ליבנה, י הזה. חנ , אבל לא היה תכתובת בנושא   כן

 

אירית פוריאן "ד  היה  :עו תכתובת, אבל כמו שאלי אמר לא 

יש מספרים.   בספר התקציב 

 

"ר: ו וך ליבנה, י אולי כדאי שתהיה  חנ נו אז בסדר, אבל 

  תכתובת. תמשיכי בבקשה. 

 

ן יעל רו "ד  י מניחה שבספר התקציב המישרות  :עו אנ

מתוקצבות לפי המישרות בפועל, לפי  

 מה שקיים בפועל.

 

"ר: ו וך ליבנה, י  צילום מצב. חנ
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י "ד  ןעו אז  :על רו ם, ו צילום מצב של המצב הקיי

אותו דבר לשנה הבאה.   מתקצבים 

 

"ר: ו וך ליבנה, י הנחה, את אומרת שאת לא  חנ טוב, זה 

 שותפה לזה. 

 

ן יעל רו "ד  י לא שותפה לזה. אני  :עו אנ מניחה,  י  אנ

, נאמר   ודעת שהסתדרות המח"ר כן י

הנושא של הסכמי האוטונומיה משנת   33 -' תקצבו ב91פה לגבי 

ום כמות האקדמאים שאנחנו מטפלים בהם 91מישרות, משנת  ועד הי  '

, אז  גדלה פי שלוש, 

 

"ר: ו וך ליבנה, י , תעצרי פה. חנ  בואי, תעצרי

 

ן יעל רו "ד  העובדות. :עו ה  זה המצב, ז  אז 

 

"ר: ו וך ליבנה, י  ענית את תשובתך, הלאה.  חנ

 

ן יעל רו "ד  הביקורת הקודמת לא נמצא  :עו למועד 

ומוסמך המגדיר את מסמך רש  מי 

א'   . נוי ן שי קורת המעקב נמצא שאי . בבי וד מנכ"ל האיג הגדרת  –תפקיד 

קורת מעקב,  הבי הגדרה כללית, ואנחנו גם במסגרת  מנכ"ל זה  תפקיד 

יש איזשהו מסמך  וגם במסגרת התגובה לביקורת מעקב, אמרנו אם 

 . אותו מנכ"ל בהסתדרות אנחנו נשמח לקבל  שמגדיר תפקיד של 

קר בנושא כספים, בנושא תפקידי מנכ"ל הסתדרות המח"ר הם בעי ה של 

ובכל נושא אחר שאני  מטילה עליה לבצע. כוח אדם, 
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"ר: ו וך ליבנה, י  הלאה. חנ

 

ן יעל רו "ד  קורת הקודמת דוחות  :עו הבי למועד 

וד לא אושרו   ג האי הנוכחות של מנכ"ל 

קן. א וד. בביקורת המעקב נמצא שהליקוי לא תו האיג "ר  יו י בחתימת  נ

מידי חודש על דוחות הנוכחות של מנכ וד.חותמת   "לית האיג

 

"ר: ו וך ליבנה, י ית בדו"ח,  חנ רק פה להבהרה, את כבר הי

קורת.  הבי  בתפקיד בתקופת 

 

ן יעל רו "ד   הזאת. :עו

 

"ר: ו וך ליבנה, י  המעקב. חנ

 

ן יעל רו "ד  מידי חודש  :עו י חותמת  , ואנ המעקב כן

הביקורת, על דוחות   על דוחות 

 חות.הנוכ

 

"ר: ו וך ליבנה, י ה בטיוטא  חנ ועניתם, כשהוא כתב את ז

 עניתם לו? 

 

ן יעל רו "ד  חודש. :עו  עניתי שאני חותמת מידי 

 

"ר: ו וך ליבנה, י . הלאה. חנ ו מה,  והוא לא תיקן רשום, נ

יעל.  ת. כן בבקשה, כן   זה כתוב בעברי
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ן יעל רו "ד  קורת המעקב נמצא שמזכיר  :עו בבי

ק בשליש הסתדרות המח"ר מועס 

לא מקבל כל משימה הקשורה להסתדרות המח"ר. מאחר  מישרה,

שהעובד כבר לא עובד בהסתדרות המח"ר, והוא לא עובד בהסתדרות 

או לא. יחס לזה  הוא התפטר, השאלה אם להתי  בכלל, 

 

"ר: ו וך ליבנה, י  ממתי הוא לא עובד? חנ

 

ן יעל רו "ד  אחרי דו"ח המעקב, אחרי שיצא  :עו

 הדו"ח. 

 

וך ל "ר:חנ ו אוקי, כתוצאה מדו"ח המעקב הוא לא  יבנה, י

 .  עובד? הוא עובד אצלך

 

ן יעל רו "ד  . :עו  לא, הוא לא עובד

 

יל  :אלי בן גרא ג מר  היו התבטאויות קשות של 

 כלפיה, הוא התפטר.  

 

ן יעל רו "ד  . :עו  הוא התפטר

 

"ר: ו וך ליבנה, י . חנ  אה, התפטר

 

גרא קשות לא, כתוב כאן עקב התבטאויות  :אלי בן 

יל כלפיה   מר ג יה של  בפניה ושלא בפנ

ומרות. הנ"ל לקבל סמכות  ונוכח סירובו של  . הגובלים באיומים  .  ב.
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"ד  . :דיצה רפאליעו יום הוא התפטר  לא, אבל בסופו של 

 

ן יעל רו "ד  זה היה לפני למעלה משנה, בחודש  :עו

ני   . כפי שאתם רואים בניסוח 3103יו

קורת כתוב שמזכיר הבי הסתדרות המח"ר המועסק בשליש  של ממצאי 

נכנס לעבוד  א  י פניתי לעובד שלושה חודשים אחרי שהו אנ מישרה, 

על מכתבים  בהסתדרות המח"ר והסברתי לו שהעובדה שהוא חותם 

ה,  א לא תקינ הי א בתור מזכיר הסתדרות המח"ר  מוצי והדברים שהוא 

, א אני כפי שצוין  כי מזכיר הסתדרות המח"ר הי

 

גרא ת, לא יה, בשיטה הסובבשיט :אלי בן  טי

ה   ,-בשיטה 

 

ן יעל רו "ד  יש עדיין אנשים, :עו , אבל   כן

 

גרא . :אלי בן  "ר  של היו

 

ן יעל רו "ד  ים  :עו כן, אבל יש עדיין אנשים שחי

או   מזכיר  וכותבים  בשיטה הסוביטית 

. אלי  מזכ"ל הסתדרות המח"ר גם כשהם פונים 

 

"ר: ו וך ליבנה, י נצידנטכתוצאה מזה התפתח  חנ  ?אי

 

ן יעל רו "ד  ,  :עו שהביא לזה כתוצאה מזה התפתח, כן

 איים עלי. שאותו עובד  
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ן יעל רו "ד  ק את עבודתו  :עו ביקשתי להפסי

הזאת לא   בהסתדרות המח"ר, הדרישה 

מוכן לקבל את מרותי לא  ולא  בוצעה. אני הודעתי שעובד שאיים עלי 

גם לא קיבל שום משימ ולכן הוא  ה יכול לעבוד בהסתדרות המח"ר, 

 שקשורה בהסתדרות המח"ר.

 

"ר: ו וך ליבנה, י . חנ  הבנתי

 

גרא . :אלי בן   הוא התפטר

 

ן יעל רו "ד  י כחודש  :עו אבל השורה התחתונה שלפנ

ים את תפקידו   העובד סי ומשהו 

 בהסתדרות.

 

חד(  )חילופי דברים בין החברים, מדברים בי

 

גרא  הוא לא קיבל בעיטה למעלה. :אלי בן 

 

"ר: ו וך ליבנה, י  ן בבקשה. ששש.כ חנ

 

ן יעל רו "ד  ועדת  :עו קול מישיבת  ן בפרוטו מעיו

וכספים מיום   ן מינהל  .9.6ארגו 3101 

וד סך  ג ,7נמצא שהועדה אישרה לשלם לכל אחת משתי עובדות באי 111 

ן כל שנת לימוד מאחר שההסתדרות לא מממנת שכר לימוד של ₪  בגי

 עובדים. 
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ן יעל רו "ד  ה רא :עו ן ז וי לדעת משרד המבקר אי

יעשה שימוש בכספי   וד  שהאיג

אליו כדי לעקוף  או החלטות ההסתדרות שהועברו  ניות  את מדי

ועוד לפני שיצא  ההסתדרות. אני מסכימה לגמרי עם מה שהמבקר כתב, 

ן  3103הדו"ח, בחודש דצמבר  ארגו ועדת  אישי כינסתי  י באופן  אנ

י ל אנ ה כבר היה בדיעבד כי  א כספים ומינהל והתקבלה שם החלטה, ז

 , יותר הייתי בכל התקופה ששולם לאותן עובדות, אבל שזה לא יהיה 

ומבקש לקבל השתתפות בשכר לימוד  , ומי שרוצה לצאת  שזה לא תקין

קול של  אז גם הפרוטו שיפנה להסתדרות, מדובר בעובדי הסתדרות. 

יודעת למה זה לא  י לא  אותה ישיבה, שמצוי בידי משרד המבקר, אנ

 נכנס.

 

" ו וך ליבנה, י הבנתי  ר:חנ , פה רק שאלת הבהרה,  אוקי

ה בדצמבר   ה כבר 3103שז , אבל זה הי

 אחרי התגובה שלכם לטיוטא אם ככה.

 

ן יעל רו "ד  וטא שלנו לתגובה היתה  :עו לא, הטי

 .  באפריל

 

"ר: ו וך ליבנה, י  ?3102באפריל  חנ

 

ן יעל רו "ד  . :עו  כן

 

) חד  )חילופי דברים בין החברים, מדברים בי
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ו וך ליבנה, י יבות רק עוד שאלה אחת,  "ר:חנ ההתחי

 הזאת לגבי אותן שתי עובדות, 

 

ין קלי נה  . :ני  שמשולם להן שכר לימוד

 

"ר: ו וך ליבנה, י יבות 7,111שקיבלו  חנ ה היתה התחי , ז

 מתמשכת לפרק זמן שעדיין נמשך? 

 

ן יעל רו "ד  , :עו  זה כבר לא נמשך

 

"ר: ו וך ליבנה, י  מתי זה הסתיים? חנ

 

ן יעל רו "ד  זמן של  זה :עו ה לפרק  ה היה  4הי שנים, ז

 בתקופת קודמי בתפקיד, 

 

"ר: ו וך ליבנה, י מו הארבע  חנ הן הסתיי לא, אבל מתי 

 שנים? 

 

ן יעל רו "ד  ה היה  :עו י שנה, ז הן הסתיימו לפנ

ן ב   .3103 -התשלום האחרו

 

"ר: ו וך ליבנה, י הביקורת  חנ זאת אומרת שבתקופה של 

 ,  זה פיזית, רק שנבין

 

ין קלי נה   היה. :ני
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"ר: ו וך ליבנה, י  זה שולם על סמך ההחלטות הישנות. חנ

 

ן יעל רו "ד  ת,  :עו הישנו זה נכתב על סמך ההחלטות 

 אבל הפרוטוקול הזה היה, 

 

"ר: ו וך ליבנה, י קון שאת אומרת  חנ אבל גם התי

יכול היה  3103 -שהעברת ב  כבר לא 

 להתייחס.

 

ן יעל רו "ד  יכול כי את הטיוטא  :עו הוא כן היה 

קיבלתי באפריל    .3102לדו"ח מעקב 

 

"ר: ו וך ליבנה, י מו  חנ הן סיי זית  אני מדבר, פי לא על זה 

 , י שכבר תוקן  לקבל כסף לפנ

 

ן יעל רו "ד  . :עו  הן עצמן כן

 

"ר: ו וך ליבנה, י יח  חנ ננ , וגם אני מנסה לחשוב,  כן

קודם, אני   ית אפילו מתקנת שנה  שהי

ו ממש , והתשלומים שלהן הי ואת  3103יכים עד סוף מנסה רגע להבין

ן ב ית 3100 -היית מעבירה תיקו מניח, שאת לא הי י  מניח, סתם אנ י  , אנ

 יכולה לתקן רטרואקטיבית לגבי אנשים פעילים.

 

ן יעל רו "ד  קיבלנו  :עו ן. מדובר, אנחנו  נכו  , נכון

ו"ד משפטית שבעצם מדובר   חו

 ,בהסתמכות של אותן עובדות שיצאו ללמוד על סמך הבטחה
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וך לי "ר:חנ ו  .nextהלאה,  בנה, י

 

) חד  )חילופי דברים בין החברים, מדברים בי

 

"ר: ו וך ליבנה, י י מבקש  חנ אנ ה,  הערות תרשמו חבר'

 חבריה לא להשמיע, לרשום, לרשום. 

 

 אנחנו רושמים. לילי סופר:

 

"ר: ו וך ליבנה, י יעל.סחטתין חנ  . כן בבקשה 

 

ן יעל רו "ד  וד  :עו ג "ר האי ו קורת המעקב נמצא שי בבי

נציבות כוח אדם   הנחיה של  מילא  לא 

וד. המלצת המבקר  משרד המבקר  –בדבר עבודה נוספת של מנכ"ל האיג

יבת  הנחיה מחי אינה ממלאת  וד  "ר האיג ו רואה בחומרה את המצב שבו י

גוד  והאגף לאי נציבות כוח אדם  ומוסמכת של הנהלת המוסד. על 

וד ל ג "ר האי ו ולהורות לי י מקצועי לתת את דעתם על המצב  פעול עפ"

 ההחלטות המוסמכות.

 

לפני שאני אתייחס באמת לדברים עצמם, חשוב לי לציין שבדו"ח 

נציבות כוח אדם לנושא שניתנה ככל הנראה לטיוטא  מופיעה תגובת 

מן הראוי שתגובה כל כך חריפה, שעל סמך אותה תגובה  שהועברה. 

י פרסום הדו"ח על מ היתה מובאת בפני לפנ נת ניתנה המלצת המבקר, 

וחד לאור העובדה שהיה מדובר, שמדובר  יב עליה, במי אוכל להג שאני 

.  שם בתגובה אישית כלפי
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"ר: ו וך ליבנה, י וטא שהוגשה לך? חנ היה בטי  זה לא 

 

ן יעל רו "ד  נציבות כוח אדם  :עו לא. לא, התגובה של 

"ר   ו כפי שהיא מתבטאת פה, שי

הובאה ן לעצמה, לא  ועושה די וד אינה מקבלת מרות,  ג ,  האי בפני

.  ופורסמה בדו"ח הסופי

 

"ר: ו וך ליבנה, י יה רק, מה שהתפרסם  חנ עוד פעם, שנ

, אני מדבר כרגע על   בדו"ח הסופי

, וטא לדו"ח הסופי  ההבדל בין טי

 

ן יעל רו "ד  , :עו  כן

 

"ר: ו וך ליבנה, י ,  חנ ן הטיוטא לדו"ח הסופי הבדל בי

נוסף למסקנות של המבקר?   משהו 

 

ן יעל רו "ד  , :עו  כן

 

וך "ר: חנ ו הוא אימץ את המסקנות של  ליבנה, י

 הנציבות? 

 

ן יעל רו "ד  . :עו , כן  כן

 

"ר: ו וך ליבנה, י יך בטיוטא? חנ ה בפני  וזה לא הי
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ן יעל רו "ד  , לא  :עו ה בפני . לא הי ה בפני לא הי

ה.  יב על ז  יכולתי להג

 

"ר: ו וך ליבנה, י ו בואי נאמר ככה, לו  חנ היית, עכשי לו 

הנה  יכולה, ו יח  היית צריכה ו ננ פה 

יכולה להעיד, עכשיו להסביר? ה, את   להעיד על ז

 

ן יעל רו "ד  . :עו  כן

 

"ר: ו וך ליבנה, י מוזמנת בבקשה. חנ  את 

 

ן יעל רו "ד  מנכ"ל הסתדרות המח"ר משמשת מזה  :עו

 , ים רבות גם כמנכ"ל קופת הגמל  שנ

 

"ר: ו וך ליבנה, י  מה שמה? חנ

 

ן יעל רו "ד  הביקורת  :עו לילך כהן. במסגרת דו"ח 

ובהמשך להערותיו של משרד   הקודם 

יעו להסכמה עם לילך כהן שהיא תרד בהסתדרו ל הג  3/2 -המבקר 

א לא תמשיך לכהן במישרה מלאה,  מישרה, הי

 

"ר: ו וך ליבנה, י  איפה? 3/2 חנ

 

ן יעל רו "ד  הגמל היא תעבוד  :עו ובקופת  בהסתדרות, 

 מישרה. 0/2 -ב 
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"ר: ו וך ליבנה, י  זה סיכום בכתב? חנ

 

י "ד  ןעו זה סיכום בכתב כתוצאה מהביקורת  :על רו

ה,  ה הי  שהיתה, ז

 

"ר: ו וך ליבנה, י . חנ  אוקי

 

ן יעל רו "ד  אישור,  :עו א קיבלה בזמנו  למרות שהי

ודעת, לעבוד   אני לא י כנראה בע"פ, 

יעו איתה לסיכום בכתב שהיא,  קורת הג הבי וגם פה. לאחר דו"ח  גם פה 

אני אסביר יה   ,ואולי שנ

 

ס :זהבה תנא וגם פה? לא,  ליחה, מה זה גם פה 

 , ה גם פה שכר  מבחינת שכר ז

 

"ר: ו וך ליבנה, י מ חנ ותר  . 011% -לא, י  דובר כאן

 

, :זהבה תנא אוקי  אה, 

 

ן יעל רו "ד  מ :עו יותר  ה   ,011% -אבל מאחר שזה הי

 

, :זהבה תנא  אוקי

 

ן יעל רו "ד   3/2 -אז אמרו שהיא תעבוד פה ב :עו

הגמל בתור מנכ"ל   ובקופת  מישרה 

0/2. 
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"ר: ו וך ליבנה, י  סיכום בכתב. חנ

 

ן יעל רו "ד  הביקורת. :עו , זה אחרי דו"ח   כן

 

"ר: ו וך ליבנה, י אני מבקש דרך אגב שתצרפי לנו  חנ

 .  אותו

 

ן יעל רו "ד  . :עו  אני אצרף

 

"ר: ו וך ליבנה, י  הלאה, בבקשה. חנ

 

ן יעל רו "ד  מניחה  :עו אני  נכנסתי לתפקיד  כשאני 

רים את שרוב האנשים פה קצת מכי 

גמל וקרנות  קופות  הול  ום כל הנושא של ני הנושאים האלה, הי

גבוהות של  השתלמות זה לא מה שהיה פעם, יש דרישות מאוד מאוד 

ות באמת גדולה על מנת  ות, דרושה מקצועי הרגולטור מבחינת מקצועי

 לנהל קופות וקרנות השתלמות.

 

אני לא התעסקתי מעולם בכל הנוש "ד בדיני עבודה,  אים אני עו

ם, אבל אני הגעתי  י מבינה נושאים כלכליי אנ ים ברמות האלה.  הכלכלי

זה  ובקרן ההשתלמות,  הגמל  למסקנה שהמקצועיות, במיוחד בקופת 

ולהיות  יותר מהכבוד שלי ללכת  דברים שמבחינתי הם חשובים הרבה 

מנכ"לים  ודים הם  קרן ההשתלמות, שבדרך כלל ראשי האיג מנכ"ל של 

קרנות ההשתלמות,   של 
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ן יעל רו "ד  זה  :עו היא הסכימה,  ולכן ביקשתי מלילך, 

ים של   עבר גם במוסדות המרכזי

ועל  הסתדרות המח"ר, שלילך בנוסף לתפקידה כמנכ"ל קופת הגמל, 

הזמן ה וללא תוספת שכר  0/2 -חשבון  מישרה שהיא לא בהסתדרות, 

קרן ההשתלמות.  נוספת, תהיה גם מנכ"לית של 

 

"ר: ו וך ליבנה, י ה התפקיד הקודם שלה בקרן מה הי חנ

 ההשתלמות? 

 

ן יעל רו "ד   היא לא היתה בקרן השתלמות. :עו

 

"ר: ו וך ליבנה, י היה בקרן השתלמות? חנ  אה, היא לא 

 

ן יעל רו "ד  יש  :עו היתה. בקרן ההשתלמות  היא לא 

עשרה דירקטורים, חמישה מטעם  

הוא המדינה,  "ר  ו ן קובע שהי חמישה מטעם הסתדרות המח"ר, כשהתקנו

 מטעם אחד מהחמישה של המדינה,

 

"ר: ו וך ליבנה, י  המנכ"ל? חנ

 

ן יעל רו "ד  והמנכ"ל הוא אחד מהחמישה של  :עו

אוקי?   ההסתדרות, 

 

"ר: ו וך ליבנה, י אבין טוב, כרגע,  חנ אז עכשיו בעצם אני 

י הולך איתך שלב אחרי שלב, אחרי   אנ

הגמל, לא בקרן ההשתלמות, א היתה בקופת   שהי
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ן יעל רו "ד  , :עו  נכון

 

"ר: ו וך ליבנה, י , חנ  מנכ"ל

 

ן יעל רו "ד  . :עו  כן

 

"ר: ו וך ליבנה, י  מישרה, 0/2 -ב חנ

 

ן יעל רו "ד  , :עו  כן

 

"ר: ו וך ליבנה, י מסוכם בכתב, והנה התעוררה בעיה  חנ

קרן ההשתלמות.   גם לגבי 

 

ן יעל רו "ד  . :עו  כן

 

"ר: ו וך ליבנה, י גמל  חנ יש שתי קופות גמל, אחת קופת 

 ואחת השתלמות.מעביד -עובד 

 

ן יעל רו "ד   אמת. :עו

 

"ר: ו וך ליבנה, י הביתה שגם  חנ יעה  הג אז עכשיו 

 בהשתלמות, שלא מונכלה קודם? 

 

ן יעל רו "ד   היו בעיות בקרן ההשתלמות, :עו
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"ר: ו וך ליבנה, י נכל אותה? חנ  פיזית מישהו מי

 

ן יעל רו "ד  היו, היה מישהו שמינכל אותה, אנחנו  :עו

, המוסדות של  ,סברנו  נו סברו

 

ין קלי נה  קרן מדובר? :ני ה   על איז

 

ן יעל רו "ד  . :עו  קרן ההשתלמות מח"ר

 

חד(  )חילופי דברים בין החברים, מדברים בי

 

"ר: ו וך ליבנה, י . חנ  כן

 

ן יעל רו "ד  היתה, זאת אומרת היה מנכ"ל  :עו היא 

, אבל לאור כמו שאמרתי ווכ  ' וכו  '

גם, ה וההוראות שיש  יים ברגולצי  השינו

 

וך  "ר:חנ ו , ואז אמרת, ליבנה, י  אוקי

 

ן יעל רו "ד  ו"ר חדשה שצריך  :עו חשבתי בתור י

להכניס אנשים מקצועיים לתוך  

 הגופים האלה לטובת העמיתים.

 

"ר: ו וך ליבנה, י יד הוא בכתב,  חנ י רוצה להג אנ הסיכום 

סיכום בכתב, שעבר   עשית איתה 

 אישורים,
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ן יעל רו "ד   יש, יש, :עו

 

"ר: ו וך ליבנה, י א לא  חנ הוא אומר, שזה לא, הי  שמה 

ה.   תקבל שכר נוסף על ז

 

ן יעל רו "ד  היא לא  :עו היא לא מקבלת שכר נוסף, 

היחיד שדרשתי ממנה   הדבר  מקבלת. 

ולהודיע שבמסגרת ה א  0/2 -זה להוציא מכתב להסתדרות  מישרה שהי

ים בקופת הגמל, אלא  ומי ו לא תעבוד י ום עובדת בחוץ היא מעכשי י

הגמל ו  יום בקרן ההשתלמות.בקופת 

 

"ר: ו וך ליבנה, י . קיבלת תשובה? חנ  הבנתי

 

ן יעל רו "ד  . :עו  היא שלחה את המכתב

 

"ר: ו וך ליבנה, י קיבלה תשובה? חנ  היא 

 

ן יעל רו "ד  ם  :עו יעה תשובה אחרי ארבעה חודשי הג

של שורה אחת מנציבות כוח אדם  

נה מאוש קרן ההשתלמות אי רת. ללילך, שאמרה: בקשתך לשמש כמנכ"ל 

 ללא סיבות, ללא,

 

"ר: ו וך ליבנה, י ה חודש בערך? חנ היה באיז   וזה 
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ן יעל רו "ד  ולי  :עו . פניתי בנושא 3103בחודש י

"ר   ו ו לי גם לי ות שהי וי במספר הזדמנ

"ר האגף  סנקורן יו ני ההסתדרות, גם לאירית מנהלת כוח אדם וגם לאבי 

ך לכה , ואמרתי שנתתי הוראה לעובדת להמשי . לאיגוד מקצועי ן בתפקיד

א  והו "ר האגף לאיגוד מקצועי אמר שהוא יטפל בנושא  ו ניסנקורן י אבי 

ים.  ונטי הרלו הגורמים  מול  הנושא   יסדיר את 

 

"ר האגף  ו וגם י ו מדברים פה בעובדת שגם מבחינת ההסתדרות,  אנחנ

ן  זה, שבאים ואומרים שמשהו לא תקי ודעים את  וכולם י ודע את זה  י

ק או באיזושהי  קרן  , באיזושהי  הדוגמה של לילך נותנים את  ישר  ופה 

היא באמת מביאה כבוד. ולילך   אבל הנה יש את לילך, 

 

"ר: ו וך ליבנה, י יין מבחינה פורמאלית  חנ ופו של ענ לג

הכל   טוב מה קרה, דיברת,  שאני אבין 

 עכשיו בע"פ מהשלב הזה,

 

ן יעל רו "ד   אמת. :עו

 

"ר: ו וך ליבנה, י ה חנ , דיברת, אמר אבי אני אסדיר את ז

ים. דיברת עם   נתי לא הסדיר בי

 אחרים,

 

ן יעל רו "ד  . :עו הוסדר  בינתיים לא 
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"ר: ו וך ליבנה, י אז  חנ ן לא הוסדר, ו ו"ר. עדיי הי עם 

א בהוראתך   נוצרה סיטואציה שהי

 ממשיכה לתפקד כמנכ"לית שם,

 

ן יעל רו "ד   אמת, :עו

 

"ר: ו וך ליבנה, י וד למכתב  חנ יג ובנ בלי תוספת שכר, 

 ום?שלהם. עד הי 

 

ן יעל רו "ד  היום. :עו  עד 

 

"ר: ו וך ליבנה, י ו גם התשובה שנתתם למבקר פחות  חנ ז

נעבור לסעיף הבא, תרשמו    . או יותר

 הערות, הלאה.

 

ן יעל רו "ד  ידול  :עו קורת המעקב נמצא שהג בבי

נובע  3103במספר המשלמים בשנת  

ם  וד ולא מצירוף חברים חדשי ככל הנראה מהליך שיוך חברים לאיג

 דרות.להסת

 

ם  נתוני וד, כמו שאמרתי אנחנו לא מקבלים  ג וך החברים לאי נושא שי

ולא לגבי  הפורשים  , לא לגבי  ממרשם חברים או לגבי החברים שלנו

ו פועלים במסגרת המחלקה, המחלקה לגמול  יכים. אנחנ המשו

קורה,  היחידה שלנו לדעת כל הזמן מה  הדרך   השתלמות 
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ן יעל רו "ד  לגבי עובדים  אבל לא לגבי כולם, :עו

  , ' שמגישים בקשה לגמול א' או ב

גובים דמי חבר דיפרנציאליים ממי  יכולים לדעת מאחר שאנחנו  אנחנו 

יך טיפול ומי שהוא לא שי  ,שהוא חבר, ומי שמשלם דמי 

 

גרא: . אלי בן   דמי טיפול, לא דמי חבר

 

ן יעל רו "ד   לא, לא, :עו

 

גרא  דמי טיפול בבקשה. :אלי בן 

 

ן יעל רו "ד  גובים אגרה דיפרנציאלית ממי  :עו אנחנו 

או   טיפול,  שהוא חבר, או משלם דמי 

גובים  אנחנו  שקל  11לא חבר בכלל. זאת אומרת שהסתדרות המח"ר, 

מי שלא משלם  ממי שהוא חבר הסתדרות, משלם דמי חבר להסתדרות. 

יך להסתדרות  311אנחנו גובים ממנו דמי טיפול בסך  ומי ששי  , שקל

גורם אחר משלם העובדים הלאומית  ם  411או לכל  , כי אנחנו רוצי שקל

. היה להם כדאי  שלא י

 

טיפול או  ו מבחינים שיש עובד שהוא לא משלם דמי  אבל ברגע שאנחנ

ואז  ואומרים לו כדאי לך לשלם,  אליו  ים  לא משלם בכלל, אנחנו פונ

, האנשים האלה זה אנשים  11אתה תשלם  אוקי? עכשיו שקל, 

קי? אנחנו לא מעבירים, אם שמלכתחילה זה אנשים שה ם אקדמאים, או

ו רואים, אנחנו לא מסתכלים אפילו אם  11בן אדם משלם  ואנחנ שקל 

או לא שייך להסתדרות המח"ר.  יך להסתדרות המח"ר   הוא שי
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ן יעל רו "ד  רק מאלה שלא משלמים דמי חבר  :עו

אז   הם, ו נים אלי להסתדרות אנחנו פו

מגישים טופס הצטרפות א ותם אנשים אנחנו בעצם אם הם בעצם 

יכים אותם בטופס ההצטרפות להסתדרות המח"ר. אין לנו שום  משי

יד לגבי עובדים אחרים תעבירו אותם מהסתדרות אחרת  ולהג א  דרך לבו

הזאת היא לא טענה ברורה כשזה נובע  להסתדרות המח"ר, כך שהטענה 

ולא מצירוף.   משיוך 

 

ו ו כן מצרפים את האנשים כי רק אז אנחנ ו  אנחנ יודעים, רק כשאנחנ

,  411שקל או  311רואים שהם משלמים  ים אליהם בכלל שקל אנחנו פונ

זה כאלה שאנחנו מצרפים אותם, הם לא חברים.  אז 

 

"ר: ו וך ליבנה, י  נעבור הלאה. חנ

 

 יש לי רק שאלה קצרה, :לילי סופר

 

"ר: ו וך ליבנה, י  לא, לא, שאלות, חנ

 

. :לילי סופר טיפול  על דמי 

 

 ות בסוף.שאל חבר:

 

גם דמי טיפול  :לילי סופר יש  על דמי טיפול, 

וני שהמעסיק משלם?   ארג

 

גרא: . אלי בן   לא קשור
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 לא קשור לזה בכלל? :לילי סופר

 

גרא . :אלי בן   לא קשור

 

"ר: ו וך ליבנה, י  הלאה. חנ

 

ן יעל רו "ד  הביקורת הקודמת לא היה  :עו למועד 

נגרעים. שוב,   מעקב בהסתדרות אחר 

היו ל נים, כמו שאמרתי לגבי גמלאים,אם י נתו ו   נ

 

"ר: ו וך ליבנה, י ו תשובות אחרות, הלאה. האגודה  חנ יהי

 העותומאנית. 

 

ן יעל רו "ד  האגודה העותומאנית, למועד  :עו

ון   היתה בתקנ הביקורת הקודמת לא 

קורת  . בבי הכללית בכלל וד בפרט ולהסתדרות  ג האגודה זיקה כלשהי לאי

. אנ וטא המעקב נמצא שאין שינוי י לפני כשנה בחודש נובמבר נתתי טי

ולקבוע שמי  ון של האגודה,  וי בתקנ ן שרציתי לעשות שינ של תקנו

תן להיות  הכללית, שלא ני יב להיות חבר בהסתדרות  שחבר באגודה חי

ות חבר בהסתדרות  ולא בשום מקום בלי להי חבר לא במוסדות האגודה 

קיבלתי שום תגובה על זה. ת. לא   הכללי

 

וך ליבנ "ר:חנ ו זה היה ממש תקנון חדש כתוב כולו?  ה, י

ן?  ן של תקנו  או הערות, הצעה לתיקו
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ן יעל רו "ד  , :עו טיוטא של תקנון  היה 

 

"ר: ו וך ליבנה, י , חנ  טיוטא של תקנון

 

ן יעל רו "ד  העברתי את זה כי  טיוטא, שלא אושר. :עו

 רציתי לראות שמבחינת ההסתדרות, 

 

"ר: ו וך ליבנה, י יעל, חנ , אני לא מכיר את  בדרך כלל,  למי

יש   הנהלים עד הסוף, למי צריך להג

 טיוטא?

 

ן יעל רו "ד  י לא, :עו אנ  בעקרון 

 

"ר: ו וך ליבנה, י  אם את רוצה לשנות, חנ

 

ן יעל רו "ד  נפרד  :עו גוף  לאגודה העותומאנית, זה 

ן מההסתדרות,   לחלוטי

 

"ר: ו וך ליבנה, י . חנ  אוקי

 

ן יעל רו "ד  ז :עו יקה עם אבל מאחר שרציתי ליצור 

 ההסתדרות, 

 

"ר: ו וך ליבנה, י ו"ר ההסתדרות, חנ  אז פנית לי
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ן יעל רו "ד  יתי ליו"ר ההסתדרות  :עו , פנ י אז לפנ

ונתתי את הטיוטא, עד היום לא  

 קיבלתי תגובה.

 

"ר: ו וך ליבנה, י ה? חנ הי  מתי זה 

 

ן יעל רו "ד   לפני שנה. :עו

 

"ר: ו וך ליבנה, י  .3103סוף  חנ

 

ן יעל רו "ד   אמת. :עו

 

"ר:ח ו וך ליבנה, י הביקורת. נ מועד   אחרי 

 

ן יעל רו "ד   אמת. :עו

 

"ר: ו וך ליבנה, י  כנראה גם בעקבות, חנ

 

ן יעל רו "ד   אמת. :עו

 

"ר: ו וך ליבנה, י  הלאה. חנ

 

ן יעל רו "ד  קורת המעקב נמצא  :עו וד בבי ג שהאי

ן החדש סך של   ,063שילם מהחשבו 111 

הכנת תגובה בדיע₪  ים לצורך  בד לדו"ח לנותן שרותים משפטי

 הביקורת הקודמת, ההוצאה היתה לריק. לא נמצא מסמך התקשרות. 
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ן יעל רו "ד  משרד המבקר רואה בחומרה רבה את  :עו

נכבד של כספי   ז של סכום  הבזבו

הזה במוסדות  יד בצעדו  ו לו  וד דאז, ומי שנתנ ג ו"ר האי ציבור בידי י

וד. ג  האי

 

"ר: ו וך ליבנה, י  טוב, זה, חנ

 

ן יעל רו "ד  יב?אני  :עו ך להג  צרי

 

"ר: ו וך ליבנה, י יה, לפני  חנ אני מבקש, שנ לא, לא, 

ולפני   שאנחנו נתחיל לשאול שאלות, 

. אני מבקש לפנות לרמי ונות,  וגם להעלות רעי  שאנחנו נתחיל לחשוב 

 

וד  יג י חושב באופן ככה יחסית מאוד בולט, בנ הזה אנ תראה בדו"ח 

מות בין ודע  לדוחות אחרים שאנחנו עוברים, יש אי תאי הדו"ח, אני י

ן? נכו  ,  שלא אתה עשית אותו

 

. אבל הבאתי :רו"ח רמי בוהנא אותו  את אלה שעשו 

 

"ר: ו וך ליבנה, י  מה? חנ

 

ה נמצאים פה אלה שעשו  :רו"ח רמי בוהנא בגלל ז

 .  אותו

 

"ר: ו וך ליבנה, י , חנ אז בואו יפה,  אז   בסדר, אדרבא, 
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) חד  )מדברים בי

 

ורא ברעם , לא? :גי . . . 

 

וך ליב "ר:חנ ו  איך? נה, י

 

. חבר:  בטוח יש אנשים מהצוות שעבדו

 

"ר: ו וך ליבנה, י . חנ ורא, זה מה שהוא אמר  גי

 

ורא ברעם . :גי מי שעשה אותו  יש 

 

"ר: ו וך ליבנה, י , חנ יחסו י מבקש תתי ורא. אנ י  אבל ג

 

, :רו"ח רמי בוהנא  אני סימנתי לעצמי את מה שצריך

 

"ר: ו וך ליבנה, י , בבקשה. חנ  כן

 

אני אחזק את  :בוהנארו"ח רמי  ה  י אתן לנתן ואחרי ז אנ

, בוא תתחיל   אומר. נתן מה שהוא 

או אחרי זה.2.1מסעיף   . 

 

אל ני כשאנחנו מדברים  :נתן אתי טוב, באופן עקרו

ון, תקנון הבחירות,   נושא התקנ  פה על 
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נכון  :נתן אתיאל אותו גם אצלנו  חיפשנו  אנחנו 

ולא מצאנו תקנון בחירות   לאתמול 

ו חתום ש הדו"ח. לא קיבלנו את זה. לא מצאנ וטת  התקבל לפני טי

. אותו , לא המצאנו את הסעיף, פשוט לא מצאנו   אצלנו

 

"ר: ו וך ליבנה, י טובה. חנ  זו תשובה 

 

אל ו אתמול את  :נתן אתי קיבלנ , קיבלנו אתמול,  כן

גם   נו את זה שם.  התקנון ואז ראי

העובדים, שני החברים שלא היו חברים, מזכי ר שהדו"ח דיבר לגבי שני 

הדו"ח, בתום התקופה הזו האנשים האלה 3103 – 3101על  , זה תקופת 

ו  ובאמת בועידה האחרונה הם כבר לא הי באמת לא שילמו דמי חבר, 

הדו"ח הם  נפלטו כמו שאמרת, אבל בתוך תקופת  חברים בכלל, הם 

. חברים. . . היו  ו, לא   באמת הם לא הי

 

חד()חילופי דברים בין החברים תוך כדי  , מדברים בי  דבריו

 

"ר: ו וך ליבנה, י לא, פה נאמר שהועידה הקודמת  חנ

, הועידה החדשה 3100היתה בסוף  

נבחרו בה,  שהם כבר לא 

 

. :נתן אתיאל  נכון

 

"ר: ו וך ליבנה, י הביקורת בוצע ב חנ  -בדצמבר, דו"ח 

 3103. 
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 .3103עד  3101נכתב על השנים  :נתן אתיאל

 

"ר: ו וך ליבנה, י ועד אלפי חנ  ?-ים 

 

אל  .03 :נתן אתי

 

"ר: ו וך ליבנה, י זית ב3103כולל  חנ נכון? הוא נעשה פי  ,- 

 3103. 

 

אל ים  :נתן אתי והוא מקיף את התקופה של השנ

 3101, 

 

"ר: ו וך ליבנה, י ית? חנ הוא בוצע פיז  מתי 

 

חד(  )חילופי דברים בין החברים תוך כדי דבריהם, מדברים בי

 

אל  ני חושב,א 3103פיזית במהלך  :נתן אתי

 

"ר: ו וך ליבנה, י אבל בכל מקרה כשבוצע פיזית הם לא  חנ

 היו חברים כבר. 

 

אל י עוד פעם מנסה להסביר, אנחנו  :נתן אתי אנ

, אלא 3103לא בדקנו מה קורה בסוף  

 מה קורה בתקופה,

 

"ר: ו וך ליבנה, י נואר  0 -ב חנ  הם לא היו חברים. 3103לי
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אל ו חברים במהלך התקו :נתן אתי הי פה הם 

ון   קרנו אותם במוסדות של הארג שבי

,  למרות שלא שילמו דמי

 

"ר: ו וך ליבנה, י , חנ  אוקי

 

אל . :נתן אתי נכון  , נפתר  אחר כך זה 

 

"ר: ו וך ליבנה, י העירו שזה, חנ  אבל אם 

 

חד(  )חילופי דברים בין החברים תוך כדי דבריהם, מדברים בי

 

אל: קיימת במהלך התקופה. נתן אתי  הבעיה היתה 

 

וך  "ר:חנ ו . ליבנה, י . .  , העירו  אבל אם 

 

חד(  )חילופי דברים בין החברים תוך כדי דבריהם, מדברים בי

 

אל . :נתן אתי . .  במקרה 

 

"ר: ו וך ליבנה, י יה, שניה, אבל אם בטיוטא כשהם  חנ שנ

יבו לטיוטא,   הג

 

) חד  )חילופי דברים בין החברים תוך כדי דבריהם, מדברים בי
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"ר: ו וך ליבנה, י ק חנ חור, ששש. שרי י, אתה באת באי

 מהנגב אמנם, 

 

יש לך  :יוסף שריקי , כנראה  יש לי חדשות בשבילך

, לא   בעיה עם השמיעה בזמן האחרון

 דיברתי בכלל.

 

) חד  )חילופי דברים בין החברים, מדברים בי

 

"ר: ו וך ליבנה, י , שמיעה והכל. שניה, קיבלתם  חנ זכרון

ה?  הנושא הז  תגובה על הטיוטא על 

 

אל י לדברים כפי שהם, לא,  :נתן אתי נתנו ביטו

 ללא כחל וסרק 

 

"ר: ו וך ליבנה, י הגבתם על זה בטיוטא, חנ  אתם 

 

,  :רו"ח רמי בוהנא ן הדו"ח מתייחס לתקופה מוקדמת, כ

יש פה   זה תגובה, לא תגובה חדשה, ו

. אותי  בעיה של חתכים לדעתי אם אתה שואל 

 

ן יעל רו "ד  זה  :עו לא, זה היה גם בתגובה הקודמת. 

 היה בתגובה. 
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הם היו חברים  תהקודמלפני הועידה  :נתן אתיאל

ולא שילמו, אחרי הועידה האחרונה  

אז לא היתה שום בעיה לגביהם. נבחרו   הם באמת לא 

 

הם לא נבחרו או שהם לא הגישו  בתיה צדקה:

ן, הם לא הגישו   בכלל? סתם מעניי

, אז  בכלל 

 

חד(  )חילופי דברים בין החברים, מדברים בי

 

"ר:חנ ו  טוב, חבריה, הלאה. וך ליבנה, י

 

נה  :בתיה צדקה או לא.זה שו  אם הם הגישו 

 

"ר: ו וך ליבנה, י נעבור הלאה, חבל  חנ הלאה, בואו 

 להתעכב. כן בבקשה. 

 

 אתם רוצים לפי הסעיפים, לא. :רו"ח רמי בוהנא

 

"ר: ו וך ליבנה, י . חנ  כן

 

שמתכנסים . של המרכז 2.7סעיף  :רו"ח רמי בוהנא

 ות משותפות.לישיב 

 

אל , :נתן אתי  אין לנו
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 יש כאן תגובה שלה, השאלה, :רו"ח רמי בוהנא

 

"ר: ו וך ליבנה, י  לא, אני לא חושב, חנ

 

נים פה מצב נתון :רו"ח רמי בוהנא ה לא,מציי  , ז

 

"ר: ו וך ליבנה, י , לא, חנ  פה אין

 

. :רו"ח רמי בוהנא יד, בסדר  אין לי מה להג

 

"ר: ו וך ליבנה, י , זה נושא אחר אין עימות  חנ עובדתי

או לא, אבל זה לא   יש צורך  האם 

קורת ל הבי ן  א לא מכחישה שזה מה -עימות עובדתי בי , הלאה, הי

 שקורה.

 

ם, של גמלאים י אתייחס לנושא של נשי  –, ערבים, יש פה אמירה אנ

יכול להעיר לי על אני עומדת בקווטה  והמבקר לא  שנדרשת ממני 

 הערות שמעבר לקווטה.

 

.2 :י בוהנארו"ח רמ לפי הטבלה, פה היא  07סעיף , 38

שנתוני המבקר נאספו ממספר אומרת  

ו אחיד. ס להשוואה אינ  מקורות והבסי

 

יכוח  :נתן אתיאל אין ו ולא מצירוף.  הוא מהעברה 

הזה, מה שנכתב הוא התבסס   שהנושא 

חידת המחשב של ההסתדרות,  ו מי ים בדוקים שקיבלנ  על נתונ
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ו פה :נתן אתיאל ת,  אין לנ שום עמדה אישי

הנתונים מדברים בעד עצמם, זה מה  

 שכתבנו נכון ואנחנו עומדים מאחורי הדברים.

 

ה כל הסעיפים  :רו"ח רמי בוהנא טוב, אני חושב שז

 שבהם יש רלוונטיות לתגובת המבקר. 

יד משהו אחד כללי לגבי ההקדמה, לגבי המבוא, ביקורת  אני רוצה להג

היא אמנם ב קורת מעקב, כן, אבל המבקר לא המעקב במהות שלה  י

א  הו ניים עצומות, אם  יע עם עי ן אז הוא מגלה עוד משהומג אותו  מציי

ה מובא לתגובה של המבוקר ם , וז זושהי מגמה לחפש דברי אי ן פה  אי

יע, אתה בודק, אתה מוצא.  נוספים, אתה מג

 

יכול להיות שהסמנטיקה של ביקורת מעקב צריכה להשתנות, עכשיו  ,

ה נבדוק את ז ות פה שום בעי י חושב שבגדול לא צריכה להי ה, אבל אנ

י עכשיו באתי ומצאתי שיש עוד סעיף שהוא לא בסדר, או יש  אנ אם 

ן עם זה שום ממצא נוסף אי , אז  קר , לתגובת המבו ה מובא לתגובתך , וז

 בעיה.

 

קלדרון ים אני רוצה להעיר  :שלמה  . המקצועי . שה.

כאשר עושים של המקצוע מאפשרים  

קורת . בי , בהחלט שכן . . .  מעקב להכנס 

 

חד( ו מדברים בי  )חילופי דברים בין החברים תוך כדי דברי

 

. :לילי סופר ה בסדר , ז י יונ הג גם   זה 
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"ר: ו וך ליבנה, י  חבריה, חנ

 

נוסף שהועלה פה, אנחנו  :רו"ח רמי בוהנא לגבי דבר 

אני רוצה להדגיש פה   מסתמכים, 

קורת היא אוביקטיבית, כלומר אני לא , אם הסתמכתי פה כמבקר שהבי

ן  על איזשהו מסמך שקיבלתי מכוח אדם י כן אז זה מופיע, זה מצו

ה. ן עם זה שום ז ואי הביקורת   בדו"ח 

 

י מקבל מכל  י מקבל מכוח אדם, לא כל תגובה שאנ , תגובה שאנ עכשיו

או ביחס ישיר או עקיף לדו"ח   , ונטי בדרך כזו או אחרת, כן גורם שרלו

ונטיים למבוקר הביקורת מובא בפני המב הרלו וקר עצמו. רק הדברים 

.  עצמו

 

"ר: ו וך ליבנה, י . חנ  זה רלוונטי

 

שהדברים  , אני חושבחושבלא אני  :רו"ח רמי בוהנא

זושהי   אי פה ידועים, כלומר זה לא 

 הפתעה.

 

"ר: ו וך ליבנה, י יה, אני  חנ י אשאל שאלה, שנ אנ  , רמי

ועכשיו אני אפתח את זה עוד   אשאל, 

, ון  מעט לדי

 

() חד  מדברים בי

 

הזה, :חברה יד בנושא   אני רוצה להג
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"ר: ו וך ליבנה, י גם  חנ גם לזה. יש לי  יע  ג יה, תיכף נ שנ

 שאלה, 

 

, ל :רו"ח רמי בוהנא יש פה בכלל עכשיו ן  ופו של עניי ג

 כלומר,  ,מתמה הא 

 

"ר: ו וך ליבנה, י העובדות, חנ , לא, בסדר,  , כן  כן

 

ח  ד()חילופי דברים בין החברים, מדברים בי

 

ות, אתה אתה שואל  :רו"ח רמי בוהנא שאלות משפטי

 שואל אותי מה מעמדו של נבחר מול, 

 

"ר: ו וך ליבנה, י יה, יש לי  חנ י שאנחנו שנ שאלה, לפנ

נכנסים פה לשאלות של האנשים  

. לגבי חלק לא קטן  ,ולהערות ולהערות היותר מחכימות מהשאלה שלי

קר בחלק הראשון, א י דרך אגב של ההערות, בעי יח שגם, מה שאנ מנ ני 

נה,  או יותר, אבל בצורה שו קורת תואם פחות  הבי שומע עכשיו מאנשי 

יעל.  מנקודת מבט שונה על מה שאמרה 

 

הרישום  אגף  ובין בפועל מי ששולט יש פה חוסר קשר מוחלט בין 

ובמידע,  י לא פוטר, ברמה בחומרים  אנ ו,  ן ההסתדרות עצמה. עכשי לבי

אומר, ל אני עכשיו  א פוטר את הסתדרות המח"ר עצמה האישית 

ות במקרה הזה,   מאחרי
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"ר: ו וך ליבנה, י היתה צריכה לעמוד פה ממש  חנ היא 

ק כל יום   י רוצה את  –ולצעו אנ

יום  וצועקת כל  א היתה עומדת  הי ח  נני אז אם באמת  נפורמציה, כי  האי

נפורמציה,  נותנים לה את האי ולא  יום,  וכל  ה,  נפורמצי תנו לי את האי

ומרת תקשיבו מה אתם רוצים עם חברים, לא נותנים לי? אז אז היא א

נית. ה בעיה של התאמה רצי איז  אני אומר יש פה 

 

"ד ליזה גולדברג מידעב :עו חשוב  נושא של העברת 

ודעת ספציפית במקרה   י אני לא   , לציין

, כלומר  הזה, אבל מאגר המידע של ההסתדרות הוא מאגר מידע  ציבורי

חומר מידע, אלא אפשר לעשות הצלבה עם אי אפשר להוציא החוצה 

יע מה וככל  מח"ריםשמג ולהוציא את הפלט.  למחשבי ההסתדרות 

י החברים להסתדרות לצורך ביצוע  שהסתדרות המח"ר תעביר את נתונ

יעה לקבל את הנתונים האלה. מנ  הצלבה אני מאמינה שלא תהיה שום 

 

"ר: ו וך ליבנה, י . חנ הבנתי  אני לא 

 

"ד ליזה גולדברג  מאגר המידע של ההסתדרות, :עו

 

"ר: ו וך ליבנה, י . חנ הבנתי , את החלק הראשון  הבנתי  זה 

 

"ד ליזה גולדברג יש לה מגבלות :עו ה  להעביר את  ככז

ולכן ההסתדרות לא   החומר הזה, 

חומר,  א נתונים מתוך המאגר שלה, למעט אם הועבר אליה  יכולה להוצי

 כל החברים של הסתדרות המח"ר, –לדוגמה 
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וך "ר: חנ ו ח מי הם עובדי  ליבנה, י נני ודעת  י א  תראי הי

יכולה לפנות אליכם עם   א  , הי המח"ר

 קובץ,

 

"ד ליזה גולדברג  בהחלט, :עו

 

"ר: ו וך ליבנה, י יש  חנ יד, סליחה, השאלה אם  ולהג

יעה, כי היא לא מקבלת את זה אני   מנ

י מעבירה  יד, להתחיל לשאול שאלות, האם מתוך הקובץ שאנ ולהג  , מבין

, לכם ידו  מי הוא חבר הסתדרות תגידו לי ארגון תג מי משלם רק דמי 

.  לי

 

"ד ליזה גולדברג ,  :עו ן מניעה משפטית אי אני שוב אומרת, 

ודעת מה נעשה במקרה   י אני לא 

 הספציפי הזה,

 

"ר: ו וך ליבנה, י יש  חנ לא, לא, אני שואל משפטית אם 

יעה.   מנ

 

"ד ליזה גולדברג יעה  :עו מנ  ר,להעביר חומאין שום 

 

) חד  )מדברות בי

 

ין קלי נה  מן  –השאלה השניה  :ני מה קורה בז

 בחירות? 
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"ר: ו וך ליבנה, י מי הפסיק לשלם בחודש האחרון  חנ

 מתוך החברים. 

 

יש כאלה שהם בוחרים והם לא  חבר:

 חברים. 

 

חד(  )מדברים בי

 

"ד ליזה גולדברג . :עו . . , ימי  קובץ פנ

 

"ר: ו וך ליבנה, י יעה חוק חנ אין פה מנ  ית.אז 

 

ין קלי נה  מן בחירות? :ני  מה קורה בז

 

"ר: ו וך ליבנה, י  מה? חנ

 

ין קלי נה   מה עם הבחירות? :ני

 

"ר: ו וך ליבנה, י מי מצביע? חנ יה רגע, אה, בבחירות   שנ

 

זה רק  נחום אסד: ק,  ה לא מספי , איפה 1.91אבל ז

 1. , איפה אלה שלא? את אלה היא 8

ה ה1.91 -צריכה לא את   ,- 1.  הם בפנים. 91

 

ין קלי נה  ן מידע. :ני , אי אין  , נכון  הם בפנים, 
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. נחום אסד: ן נתנו לכם פתרו  אז הם 

 

ן יעל רו "ד  קובץ, אנחנו  :עו ו מעבירים  אנחנ

 .  מעבירים קובץ כן

 

ו בקשה. נחום אסד:  אבל תצרפי אלי

 

"ר: ו וך ליבנה, י יה, חבר'ה, אנחנו נבקש עכשיו  חנ שנ

יה.  יעל, שנ  רשות דיבור, שניה, 

 

אירי "ד  יב  :ת פוריאןעו  לנושא כוח אדם,אני רוצה להג

 

"ר: ו וך ליבנה, י י, את לא רוצה  חנ את רוצה, כן, תענ

 לחכות למתקפות? 

 

אירית פוריאן "ד   לא. :עו

 

"ר: ו וך ליבנה, י . חנ  לא, בסדר

 

אירית פוריאן "ד  נוספת של לילך כהן  :עו בנושא של עבודה 

קופת הגמל,   קרן השתלמות,  מנכ"לית 

ות, קודם כל הסמכות לאשר עבודה והסתדרות המח "ר, שלוש מנכ"לי

, אבל  נציב כוח אדם, לא שלי מנכ"ל ההסתדרות שהוא  נוספת היא של 

, אני רוצה לענות בשמו.  י הוזמנתי אנ  , מן הוז , הוא לא   אני
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אירית פוריאן "ד  ' לילך, שהיא פנתה  :עו התשובה שלי לגב

א עושה עוד עבודה   והודיעה שהי

נציב כוח אדם, מישרה 0/2במסגרת  , התשובה שלי היתה דיווח החלטת 

ה לא א  שז הי מאושר. כאשר בעצם הסמכות אם לאשר או לא לאשר 

הודעה של לילך  י עושה עוד  –לבקשה, פה לא היתה בקשה, היתה  אנ

ן הוא שעל  0/2 -עבודה ב . הנכו המשרה שאושר  0/2מישרה שאושר לי

הוגשה בקשה  עוד עבודה, אלא ואושרה, לא הוגשה עוד בקשה ללה 

הודעה, אלא  ו  ו לא רואים את זה כדבר תקין שתשלח לנ הודעה, אנחנ

 לבקש בקשה.

 

ין, כאשר אושרה תוספת של עבודה ב ופו של עני משרה  0/2 -לג

ני, סביר, להוסיף לתוך  יו הג נו לנכון שזה  כמנכ"לית של קופת גמל ראי

נע 0/2אותו  יכולים לדעת מה  שה משרה לכאורה, אנחנו באמת לא 

יעל פה בעצמה  , ו קרן נכול של עוד  מי ומתי נעשה, עוד תפקיד של 

הרגולציה הם חשובים  היום מבחינת  אמרה כמה התפקידים האלה 

ו לא לגמרי  נראה לנ ונדרשת מהם מקצועיות מאוד מאוד רבה,  וקשים 

ולכן זאת היתה ההחלטה.  תקין 

 

נוס מות  יכולה להטיל משי היא  פות גם איך שכתוב פה שזה לפי דעתה 

ו לא רואים  הקשורות כך וכך ללא תוספת שכר על עובדת שלה, אנחנ

, זה לא  ה כמשימה נוספת, זה ממש עבודה נוספת בגוף אחר את ז

 ת העבודה שלה. במסגר

 

גוד כזה או  אי "ר  ו וכח שהמרות על י י לא אתו ואנ ן  נכו ן המרות,  לעניי

"ר האגף לא ו גוד המקצועי של י האי יגוד אחר, המרות המקצועית בנושא 

יכוח.  ו , אין ספק, אין   מקצועי
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אירית פוריאן "ד  אבל בכל מה שקשור בנהלים, ואישור  :עו

ודאי   ה נהלים, זה בו נוספת ז עבודה 

ו  נ אלי ודעת לפנות  וד י "ר האיג נציב כוח אדם. כמו שיו ודאי של  ובו

קליטת  ם, בקשת דרגות, תוספות שכר,  חורי בנושאים של נוכחות, אי

טורי עובד ו בבקשה לעשות את עובדים, פי אלינ יודעת לפנות  א  ים, הי

אלינו א  זה, גם כאשר היא פונה  מודיעה לנו שהי והיא  היא או עובדת 

יש לקבל אותה  נוספת, כאשר מתקבלת החלטה  רוצה לעשות עבודה 

יד אני לא סרה למרותך. זה פחות  ולקיים אותה כלשונה. אי אפשר להג

. יותר התגובה שלי  או 

 

"ר: ו וך ליבנה, י יר, אני  חנ ון שמצטי יה, רק שאלה, כיו שנ

אומר לך שוב, לגבי החלק הראשון של  

יך, שיש פה משחק משמעותי מאוד של כבוד, כי בעצם,  דברי

 

אירית פוריאן "ד   למה? :עו

 

"ר: ו וך ליבנה, י זו התחושה שלי  חנ לא, כי בעצם, 

 העמוקה, אני מכיר את זה, כי בעצם, 

 

חד()חילופי דברים בין החברים תוך כ  די דבריהם, מדברים בי

 

"ר: ו וך ליבנה, י זאת אומרת אם המכתב היה מוגש  חנ

 . . . אז היה   כבקשה 

 

חד(  )מדברים בי
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אירית פוריאן "ד   לא, ממש לא, :עו

 

"ר: ו וך ליבנה, י ידיכם. חנ  ולא על 

 

אירית פוריאן "ד   לא, לא, :עו

 

) חד  )חילופי דברים בין החברים תוך כדי דבריהם, מדברים בי

 

ו "ר:חנ ו יש לי שאלה,  ך ליבנה, י יעל,  יש לי שאלה, 

הגמל, רק   ון של קופת  ששש. בתקנ

,  שאלה, דרך אגב תרשמו

 

. :לילי סופר ו כולנו  אנחנו נרשמנ

 

"ר: ו וך ליבנה, י וד  חנ ג נלך לפי סדר בני ם,  כולכם רשומי

ה. מה   , תיכף נתחיל, שני לשעון

וקרן השתלמות מנוה הגמל  יש לי שאלה, קופת   11 – 11לים שנספיק.  

 עם המדינה?

 

ן יעל רו "ד  הגמל לא מנוהלת  :עו  ,11 – 11לא, קופת 

 

"ר: ו וך ליבנה, י ה  חנ ים? boardingזאת אומרת ז  שונ
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ן יעל רו "ד  אגף  :עו קוח של  הגמל היא תחת פי קופת 

גם   היא  קרן ההשתלמות   , שוק ההון

וגם תחת פיקוח של רשות החברות  ן  ק ההו קוח של אגף שו תחת פי

ות.הממש  לתי

 

"ר: ו וך ליבנה, י  אבל מי יושב שם? חנ

 

ן יעל רו "ד   איפה? :עו

 

"ר: ו וך ליבנה, י יושבים  חנ  ?1 – 1בדירקטוריון 

 

ן יעל רו "ד  , בקופת  :עו . לילך בקרן ההשתלמות כן

דירקטורים, חלקם  02הגמל יש  

ן מהמדינה,  אי גי ציבור, חלקם, אבל  נצי , חלקם  מהאיגוד המקצועי

 שם.המדינה לא משתתפת 

 

"ר: ו וך ליבנה, י , זה לא סיטואציה  חנ ה אין זאת אומרת ז

י מראה, זאת אומרת   ונ של שני ארג

ועדת כספים אחת, יד יש   שאפשר להג

 

ן יעל רו "ד  אנחנו היום מנסים כן לעשות פעולות  :עו

הנהלה אחת   בשביל לעשות את זה 

הענפים, י   לשנ

 

"ר: ו וך ליבנה, י ן לא קיים? חנ  אבל זה עדיי
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י "ד  ןעו ים, אבל אני חושבת שכן  :על רו עדיין לא קי

ן ש   91%עד  81% -חשוב לציי

נותן  ק ההון  ולקרנות, בגלל שזה שו הרגולטור לקופות  מההוראות של 

ות,  את רוב ההוראות החוקי

 

"ר: ו וך ליבנה, י  הן אותן הוראות. חנ

 

ן יעל רו "ד  ומדובר פה, מדובר  :עו אותן הוראות,  הן 

מ  ן כספי מאוד  גדול, פה בחסכו אוד 

קי? קבל כסף, או  הרי אם לילך לא תהיה שם יהיה שם מישהו אחר שי

 

חד(  )חילופי דברים בין החברים תוך כדי דבריה, מדברים בי

 

אירית פוריאן "ד  ות  :עו יכול להי ולא  11%אבל  בהסתדרות 

 בהסתדרות. 61% -ב 

 

ן יעל רו "ד  , :עו  בסופו של דבר

 

"ר: ו וך ליבנה, י ם, יכול להיות, אבל  חנ כשלא מדברי

יכול   , כי  אומר, ולא, ואז סליחה שאני 

יע להבנה על חלוקה אחרת.  להיות שאפשר היה להג

 

ן יעל רו "ד  , :עו  אגב
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אירית פוריאן "ד  וד  :עו ג "ר האגף לאי ו מה שיעל אומרת שי

יפתור את   יתערב ו מקצועי אמר שהוא 

היה. יכול להיות שזה מה שי אז   זה, 

 

"ר: ו וך ליבנה, י  ריה,בסדר. חב חנ

 

ן יעל רו "ד  יד  :עו אגב אני חושבת שחשוב פה להג

ואולי הדברים    , שככל שידוע לי

השתנו, יש עוד עובדים בהסתדרות שהם גם מנכ"לים של קופות גמל 

ירד ל ואף אחד מהם לא  ם  0/2 -וקרנות השתלמות,  מישרה, כולם עושי

זה בנוסף.  את 

 

"ר: ו וך ליבנה, י ו נמשיך. חנ חבריה, לא  טוב, אנחנ

 להפריע. 

 

ורא ברעם יש כאן חלק  :גי קודם כל  יד,  אג אני 

ודעים על הממצאים   מהחברים שלא י

יתה הישיבה, קודם כל לדעת כי אני רוצה בפעם הראשונה ואיך ה

הרגישות שנוצר פה מצדך לגבי מה ש , לגבי -בכוונה להבליט את חוסר 

יע המבקר, לא, המנהל הקודם, עם דו"ח המבקר.  בפעם הקודמת הג

ישיבה מאוד מתוחה,ע , היתה   ורכי דין

 

"ר: ו וך ליבנה, י אז  חנ  , ן היא עורכת די , דיצה  גם עכשיו

סוללה.   היו 
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ורא ברעם לא, לא, אז היה סוללה מבחוץ, לא,  :גי

 סוללה מבחוץ, 

 

"ר: ו וך ליבנה, י  דיצה היא מבחוץ. חנ

 

ורא ברעם ו נתבע עם  :גי אמרות אחת לשני, אנחנ

ירה מאוד לא נתבע, אנחנו אותך,   או

מאוד, פעם ראשונה שאני נתקלתי בדו"ח המבקר שככה מתייחסים. ואז 

הדו"ח הקודם  יתר בעקבות  עושים דו"ח מבקר, חשבתי שתהיה רגישות 

ו המבוקרים והמבקר לגבי מה שיהיה.  נתקלתי פה שבמקום שאתם תהי

ואת המבקרת, בהרגשה  יהיה המבקר, שהמבקר נהפך להיות המבוקר 

ה , שלי בדו"ח.  , לא בסדר אצלו , כל דבר כמעט לא, לא בסדר אצלו כל

קיבלתי מסמכים.  לא בסדר אצלו, לא 

 

ודע שאני  אני י נתונים,  נראה לקבל  ודע מה זה  י את רוצה נורא אני 

ודניק, אז אני כל שלוש שעות במשך שנה  ים, אז אני במקרה נ הנתונ

אז לא צריך  ל כל שלוש שעות, אבשלמה אבקש את הנתונים מאנשים. 

ים, ולא לצאת  הנתונ ים לבקש את  או פעם בשבועי פעם בשבוע לבקש 

.  חובה, זה נשמע צליל אחר לגמרי

 

ת  , בניי , בהרגשה שלי היתה, ואני כתבתי את כל ההערות, כן עכשיו

וי על הנחה של כמה אנשים שנרשמו אצלכם, אבל  התקציב שלכם בנ

וגם  הזה  וד  ג יש כפל, זאת אומרת בן אדם נמצא גם באי גוד אם  באי

גוד השני מקבל  האי הזה, וגם  וד  הזה, ואת מקבלת את התקציב מהאיג

יש לו הרבה חברים אז ההסתדרות  ן לו מפתח, אבל אם  גם אם אי

,  מחזקת אותו
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ורא ברעם נת  :גי יש חשיבות עצומה מבחי אז לכן 

התקציב שאתם מקבלים למצוא  

י הת היה בנו ה י אולי שרק החברים שנרשמו אצלכם עפ"י ז  קציב.מפתח 

 

י אומר את  , זאת אומרת ואנ ההרגשה שלי היתה שבמקום לתקן

אני יכול להכנס כמעט לכל פרט  אני לא רוצה להכנס,   , ההרגשה שלי

הדו"ח הקודם שהוא היה לא  הדו"ח, את  י מכיר גם את  ופרט כי אנ

יותר חמור. אבל ההרגשה שלי במקום לתקן מחפשים את  פחות, הרבה 

י למה לא ל הרעיונ מי כפי הביסוס  י חושב שמטרת דו"ח פני ואנ  . תקן

יותר חברית ממה  ודע, מטרת דו"ח פנימי הוא אפילו בצורה קצת  י שאני 

הפגנת, ואנחנו לא כל כך פורמליסטים, להביא את  שכאן את 

וההרגשה שלי היתה שאת לא  יותר טוב,  מנסה ההסתדרות למצב 

ולא לתקן ואולי לעשות, אלא את מסבירה, את מסבירה למה  להסביר 

ות של  ה, זה אחרי זה לא הי ולמה  לא לעשות את זה או למה זה לא היה 

 המבקר,

 

חד( , מדברים בי  )חילופי דברים בין החברים תוך כדי דבריו

 

ורא ברעם .  :גי  זה מפריע לי

 

"ר: ו וך ליבנה, י אני מבקש לא להפריע. חנ  ששש. 

 

ורא ברעם ה לא  :גי ות של, למה ז היה אחרי

, ל  ות של המבקר מה את בסדר האחרי

והמבקר לא בסדר. ואני עכשיו לא רוצה להכנס, אני רשמתי, כמעט 

יש הערה.  לכל דבר 
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"ר: ו וך ליבנה, י . חנ  תתחיל להעיר

 

ורא ברעם אני לא רוצה, לא רוצה, חבל על  :גי

 ,  הזמן

 

"ר: ו וך ליבנה, י  למה לא? חנ

 

ורא ברעם י מציע בקיצור למבקר  :גי י מציע אנ ואנ

ו תהיה החלטה ש  ל הועדה, שבעוד שז

י  קורת כדי לבדוק. אני לא, עפ" קורת, עוד בי יעשה עוד דו"ח בי שנה 

י לא מאמין לתשובות  הכי מפורשת שאנ הממצאים שכאן אומר בצורה 

, ן , לא מאמי י אומר בהרגשה שלי . אנ  שאני קיבלתי

 

"ר: ו וך ליבנה, י יה, חנ יורא שנ ורא, תשמע, ג גי ורא,   גי

 

ורא ברעם . :גי  זו דעתי

 

וך  "ר:חנ ו ורא, ליבנה, י  גי

 

ורא ברעם . :גי  בסדר

 

"ר: ו וך ליבנה, י ה, מראש  חנ אנחנו נמשיך תיכף, חברי

היום,   קצוב  הזמן שלנו   אני אומר לכם 
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"ר: ו וך ליבנה, י קצוב, אפילו  חנ ו  ן שהזמן שלנ וו ומכי

אנשים לא יספיקו להתבטא, אני  

נוכל לדון ו  נכנס עוד ישיבה. אנחנ ה  מראש מודיע לכם אנחנו  בז

 בהרחבה, בשיקול דעת.

 

קלדרון  מאוד חשוב. :שלמה 

 

חד(  )חילופי דברים בין החברים, מדברים בי

 

"ר: ו וך ליבנה, י .  חנ ין יש לנו עוד מעט זמן חבריה, עדי

י אומר   אנ י מבקש, תראה,  אנ ורא  י וג

הכבוד את זה  גם בישיבה הקודמת, עם כל  הייתי פה  הרי  אני  גם, 

ורא, יש פה שני דברים ש ז גי טין, שם היתה התנצחות, בזבו נים לחלו ו

וכר מין רדיפה אישית שהושקעו בה משאבים, משהו  , ככל שאני ז מכוון

ו  ו לא עוסקים בדברים האלה, אנחנ . פה כרגע אנחנ פסיכי לגמרי

קושי מסוים, גם בחלק  ועולה פה איזה  עוסקים בדו"ח ביקורת, צץ 

נים שהועברו,  ו שכןמהנתו קורת שמענ ,  וכבר גם מהבי יעו הג , לא  יעו הג

ים לא מסונכרנים פה, ואם אתה  בתגובה. גם בחלק מהעובדה שנתונ

ה מביא גם לחלק  וז ן  סנכרו ן פה  הפועלות אי אותי גם בנפשות  שואל 

יש לי בוא תן דוגמה לסעיף אחד משמעותי  מהסעיפים. שאתה אומר 

 בעיה עם הסעיף הזה.

 

ורא ברעם הביקורת של  :גי למשל את מועד 

זה אפילו לא עניין של  הגמלאים, 

ז ותר גמלאים באחו יש הרבה י יצגים את זה,  פורמליסטיקה, אם  והם מי

יצוג זה, יצוג נשים,  יצוג הערבים,  . מבחינה פורמאלית לגבי  . .  אתה לא 
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ורא ברעם יש שם אחוז  :גי . אבל אם  , אין אין

ות   אז אפשר להי גבוה  יותר  גמלאים 

, לדוגמה.  טיפה גם יותר גמיש, כן

 

חד()חי  לופי דברים בין החברים, מדברים בי

 

"ר: ו וך ליבנה, י י מסכים איתך בדבר אחד,  חנ אנ ורא,  גי

גיה,   אידיאולו

 

ורא ברעם אני אתן לך דוגמה, מכנסים  :גי הנה 

אולי תבטל   ישיבות משותפות, אז 

ו דוגמה. , ז  מוסד אחד, כן

 

"ר: ו וך ליבנה, י ון ז חנ הצעה  אתההצעה לשנות תקנ

 ראויה. 

 

חד()חיל  ופי דברים בין החברים, מדברים בי

 

ים,זה לא פה,  נחום אסד: ונ  זה בועדת תקנ

 

"ר: ו וך ליבנה, י ה כהערה של אבל לא, אבל לא,  חנ ז

ון   ועדת  מבקר שאפשר לתקן תקנ

.  ורצוי לתקן

 

ו? נחום אסד:  אבל מי יתקן אותו? מי ימליץ עלי
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"ר: ו וך ליבנה, י ן? חנ  על התקנו

 

. נחום אסד:  כן

 

וך "ר: חנ ו , ליבנה, י אותו  מי צריך לשנות 

 

.  נחום אסד: . . ים,  הולך לועדת תקנונ לא, אז זה 

 בינ"ה. 

 

) חד  )חילופי דברים בין החברים, מדברים בי

 

גרא הצירים  :אלי בן  , רק שניה, מספר  וך חנ

הגמלאים במוסדות שלהם נקבעו  

ויים כל פעם יש, ן לשינ , זה לא נתו ון  בתקנ

 

"ר: ו וך ליבנה, י , אני חנ י אומר ודע, מה שאנ י ודע, אני   י

 

גרא וצגים היטב  :אלי בן  מי ה הגמלאים  חוץ מז

בהסתדרות הגמלאים, שם, שם  

 הכתובת.

 

"ר: ו וך ליבנה, י , חנ , אלי אלי  מר 

 

גרא  אז למה, :אלי בן 

 

"ר: ו וך ליבנה, י גית, חנ אולו אידי ורא העלה פה טענה   גי
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גרא . :אלי בן   אה אוקי

 

"ר: ו וך ליבנה, י יש כמות מסוימת של מגזר שאם  חנ

, צריך   ים בפועל שהוא רב מאוד מסו

ה לאורך זמן  , אז לא איך מכמתים את ז היצוג שלו להעלות את אחוז 

, אבל אם, ' ' וכו  וכו

 

) חד  )חילופי דברים בין החברים, מדברים בי

 

גרא  שכולם יהיו חברים בהסתדרות. :אלי בן 

 

ורא ברעם: יש פרשנות שלהם לגבי מה  גי  , אלי

יש מ  ה שלהם, ו נומי ידת האוטו

ועצים  או כאן י יבי פרשנות של המבקר למידת האוטונומיה. עוד מעט 

ה  טו מה מידת האוטונומי יחלי ם ו ועצים משפטיי או י יבי משפטיים, 

 שלהם.

 

יש  נחום אסד: נו כבר סידרה לך עוד ישיבה,  וב  עז

 עוד הוצאות. 

 

) חד  )חילופי דברים בין החברים, מדברים בי

 

וך ליבנ "ר:חנ ו . ה, י  לישיבה הבאה את לא באה. תדברי
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אני לא הייתי בפעם  :לילי סופר וך,  חנ ככה, 

אני כן קראתי את   הקודמת, אבל 

קורת  ונעשתה פה עבודה של דו"ח בי הדו"ח ביקורת,  התמצית פה של 

ים,  גדול של ממצאים לדעתי משמעותי מאוד רחב עם היקף מאוד מאוד 

ו נחטא אם אנחנו פה עכשיו  ודעת שאתה תרצה שאני אתן ואנחנ י י אנ

י חושבת שקיבלנו פה תמצית,  אנ דוגמה על איזה סעיף שלא נעשה. 

ך  תמצית של כל הממצאים מתוך המסמך הרחב, ואני חושבת שהיה צרי

ן לעבור ביותר שי ולא לתת לנו רק תמצית, זה בגדול, וגם לדו טתיות 

הנושא של האוטונומיה, שזה גם כאן עולה מכל ההיבטי ,בכל  היו  ם, ו

 

"ר: ו וך ליבנה, י הכל? חנ  אפשר להעיר הערה אחת לפני 

 

 בבקשה, בבקשה. :לילי סופר

 

"ר: ו וך ליבנה, י או  חנ י  תקשיבי, בחודש מאי כמדומנ

קיבלת דיסקט,   וני   בחודש י

 

, :לילי סופר , קיבלתי  נכון

 

"ר: ו וך ליבנה, י ירה. חנ יש לי אותו פה במג גם   , י  כמונ

 

 דיסק. נחום אסד:

 

ו "ר:חנ ו . ך ליבנה, י הכל הוא מכיל את  נו,   דיסק 
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ה,  נחום אסד: הדו"ח של השנ אבל לא רק את 

ולא קראתם   כולל דוחות היסטוריים, 

 אותם.

 

"ר: ו וך ליבנה, י , חנ י קראתי, למה אתה אומר אנ  קודם כל 

 

. נחום אסד: ך  לא אמרתי אתה, לא התכוונתי אלי

 

"ר: ו וך ליבנה, י . קודם  חנ כל  כלעכשיו אתה מתלכלך

  , הדיסק כולו אחד מוזמן לקרוא את 

יר. י יר, תודה לאל לא בנ  אמנם לא בני

 

. נחום אסד: אגב בלפטופים תעלו אותו  דרך 

 

"ר: ו וך ליבנה, י  מדברים על זה. חנ

 

יפה, אפשר גם באוטובוס, לא  נחום אסד: אה 

יב בבית.   חי

 

"ר: ו וך ליבנה, י ,  חנ נכון, תראי  , חבריה, אבל מה שכן

הכושר האנושי שלנו נכון גם ב  שביל 

אני אומר לך, אם  , ושוב  וגם לדעתי  , להתמודד, יש בתמצות משהו

יכולה ללכת לאותו תמצות  יתית את  זושהי נקודה בעי אי התמצות מעיר 

יש שם משהו שהחמצת. ולראות אם   להרחבה 

 

. :לילי סופר  אוקי
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"ר: ו וך ליבנה, י נותן  חנ יותר  כי התמצות פחות או 

ן, תמונת מצב סביר  נכו ה בהחלט. 

סיפור אנושי  אחרי כל סיפור, לעתים את פותחת פה את הפרשיה, יש 

. השאלה, עוד פעם, את העלית  ' ' וכו וכו  , וכן ויש דיבורים,  ם  ויש דברי

ון על המידה של הקשרים, כמה  יח לדי מנ אני  נקודה שהיא כן תעלה פה 

, והאם הם  ות לבין וכמה הם לא ברורים בין ההסתדרוי הם ברורים 

נים.  שו

 

, כוח  :לילי סופר גוד המקצועי , כן, הקרן, האי כן

 ,  אדם למי כפוף

 

גרא , :אלי בן  יין של וך, רק לענ  חנ

 

) חד  )חילופי דברים בין החברים, מדברים בי

 

גרא ה,  :אלי בן  נומי סליחה רגע. רק לעניין האוטו

אוטונומיה של   נומיה, הסכמי  האוטו

ותה,המח"ר, המהנדסים וההנדסאים זה חוקת ההס ה לא אחרי  תדרות, ז

 

"ר: ו וך ליבנה, י בבקשה, ההחלטה תהיה בישיבה  חנ

 הבאה. 

 

חד(  )חילופי דברים בין החברים, מדברים בי

 

"ר: ו וך ליבנה, י  ששש. חבריה. חנ
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ין קלי נה  , :ני  אני קיבלתי תשובה מאלי

 

"ר: ו וך ליבנה, י  ,כן חנ

 

) חד  )חילופי דברים בין החברים, מדברים בי

 

וך ליבנה,  "ר:חנ ו ינה. י , נ  כן

 

ין קלי נה  זו  :ני  , קיבלתי תשובה מאלי קודם כל 

זה   התשובה הראשונה, והדבר השני 

ודעים מי בדיוק  י באמת מה קורה בזמן בחירות? כי נראה לי שאתם לא 

מי אין לו. עושה רושם, עושה רושם שיש אי סדר. יש לו,   חברים, מי 

 

, וא ן שמה שזכור לי יבת לציי י חי אנ  , , דבר שלישי ני מדברת מזכרון

ון, הפעם זה כבר  ותר טעון במכו מהפעם הקודמת, שזה היה הרבה י

הכל  אוקי לבנות את  הזמן  יתי נותנת להם את  עובד בלבל אחר, לכן הי

 מחדש., זאת אומרת -מה

 

"ר: ו וך ליבנה, י , חנ אני  ,  תקשיבי

 

ין קלי נה   רגע, :ני

 

"ר: ו וך ליבנה, י נה, זה לא סתם מה שאת אומרת,  חנ ני

ם,   , זה שני עולמות שוני אני אמשיך

מי שהיה פה, היה פה איש שבא ואמר,  אתם שכחתם 
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ין קלי נה  , :ני זה מה שאני  אז 

 

"ר: ו וך ליבנה, י , חנ ולא את המבקר סופר אתכם   אני לא 

 

ין קלי נה  וכרת. :ני  אני ז

 

) חד  )מדברים בי

 

"ר: ו וך ליבנה, י . חנ הכל , זה  . . .  תדברו עם 

 

ין קלי נה  הוא אי :ני וצריך אבל  ננו  ו. הוא אי ננ

הדרך   לנקות את זה. צריך לנקות את 

 . הולכים בצורה הזו ואני רואה שכן  ך לנקות את המחשבה,  הזו, צרי

ך  , אולי צרי יותר ה  אולי צריך להדק את ז  , יותר ן אותם  אולי צריך לכוו

ה  או במהלך השנה, אבל ז יד לביקורת להכנס עוד פעם בעוד שנה  להג

 לא אותו אדם.

 

וך ל "ר:חנ ו  אין ספק. יבנה, י

 

גרא ודים  :אלי בן  האיג ין בחירות, כל  בעני

יצאו שנה שעברה   וצאים לבחירות ו שי

ו מקבלים ממרשם החברים את אלה שעונים על  וצאים השנה, אנחנ וי

. יכולים לבחור ונים שלהם  ובתקנ  התנאים שבחוקת ההסתדרות 

 

"ר: ו וך ליבנה, י זה האגף? חנ  כשאתה אומר אנחנו 
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ועדת הבחירות. :גראאלי בן  וד, האגף,  ג  האי

 

"ר: ו וך ליבנה, י ועדת הבחירות של המח"ר  חנ  , רק שנבין

יושב בה?   מי 

 

) חד  )חילופי דברים בין החברים תוך כדי דבריהם, מדברים בי

 

גרא ועדת  :אלי בן  ן שלהם הם בוחרים  לפי התקנו

 בחירות. 

 

"ר: ו וך ליבנה, י הבוחרים?והיא  חנ  מקבלת את ספר 

 

מבקשת ממרשם החברים מי עונה על  :בן גראאלי 

 . .  ה.

 

) חד  )מדברים בי

 

ופים. :יוסף שריקי  אבל יושבים שני ג

 

גרא  סליחה רגע, :אלי בן 

 

ופים. :יוסף שריקי  גם שם יושבים שני ג

 

גרא ופים. :אלי בן  אין שני ג  לא, לא, 

 

ם. :יוסף שריקי  מה, ההנדסאים והמהנדסי
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"ר: ו וך ליבנה, י  ששש. רגע, רגע, חנ

 

גרא הבוחרים לפי  :אלי בן  מקבלים את ספר 

הכללים שנקבעו בחוקת ההסתדרות  

זכאי לבחור,  מי 

 

ין קלי נה  הוא צודק. :ני ופים,  ג  אלי, אבל זה שני 

 

גרא  רגע, רגע, :אלי בן 

 

. נחום אסד: נכון  לא 

 

. :יוסף שריקי אלי גופים שם   יושבים שני 

 

ין קלי נה   הוא צודק. :ני

 

י :יוסף שריקי ית  אנ ועדת בחירות מרכז הייתי חבר 

ם, מה   ופי ג י  ואני אומר לך יושבים שנ

 אתה אומר לי לא?

 

ין קלי נה   הוא צודק. :ני

 

 איזה שני גופים? חבר:

 

"ר: ו וך ליבנה, י  על מה אתה מדבר? חנ
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גרא ים  :אלי בן  תן לי רק לסי תן לי לענות רגע, 

 .  אתה תבין

 

. :לילי סופר ודע מה שהוא מדבר י  הוא 

 

גרא אלי ים  :בן  מקבלים מהמרשם את אלה שעונ

על התנאים שכתובים: תקופת  

 הכשרה, כמה הוא שילם,

 

"ר: ו וך ליבנה, י . חנ  אוקי

 

גרא . :אלי בן   מפיקים קובץ ראשון

 

 מי מקבל? :בתיה צדקה

 

גרא . :אלי בן  ון  ועדת הבחירות של אותו ארג

 

"ר: ו וך ליבנה, י  הלאה. חנ

 

גרא נט :אלי בן  ,זה מתפרסם באי  רנט, בכל מיני

 

) חד  )חילופי דברים בין החברים, מדברים בי

 

"ר: ו וך ליבנה, י יות, בירורים, חנ  התנגדו
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ובודקים  :אלי בן גרא  , אנשים מתחילים לערער

שוב יחד עם מרשם החברים למה הוא  

הדרך הטובה  ים. בחירות הן  הוא לא בפנ הוא בחוץ, למה  בפנים, למה 

ורוצים ביותר לצרף חברים חדשים להסתד רות, כי כשאנשים פעילים 

אני לא  –להשפיע, הם שואלים  סליחה, למה אני לא משפיע? למה 

יש רק מרשם חברים אחד, ו מצרפים אותם.  ואז אנחנ  מצביע? 

 

"ר: ו וך ליבנה, י  יש תקופת הכשרה, חנ

 

) חד  )חילופי דברים בין החברים, מדברים בי

 

גרא , אבל מתחילים מראש, צריך  :אלי בן  כן

יום לפני הבחירות, לא  71ודיע לה 

.  מחכים לרגע האחרון

 

חד(  )חילופי דברים בין החברים, מדברים בי

 

,  נחום אסד:  אלי, שריקי

 

גרא , אין  :אלי בן  ככה שיש רק מרשם חברים אחד

נהל   אי אפשר שכל אחד י בילתו, 

 מרשם חברים.

 

"ר: ו וך ליבנה, י . חנ יב? אוקי  אלישע רוצה להג

 

חד()חילופי דברים ב  ין החברים, מדברים בי



 

  4.03.3102                                            ישיבת ועדת המבקר                        

 

 

95 

אני אומר  :יוסף שריקי וך, עד הישיבה הבאה, ו חנ

ה לחבר   קרי והבסיסי ז העי לך הדבר 

נים האלה. י הארגו  את שנ

 

"ר: ו וך ליבנה, י  איזה ארגונים? חנ

 

 איזה ארגונים? נחום אסד:

 

ם, הכוונה שלי  :יוסף שריקי והמהנדסי ההנדסאים 

ה   ,-שכל 

 

,  נחום אסד: ה, זה לא קשור אתה לא בדו"ח הז

 אתה נמצא במח"ר. 

 

"ר: ו וך ליבנה, י הזאת, התאריכים  חנ זה לא הישיבה 

 . זה המח"ר  התבלבלו לך, 

 

חד(  )חילופי דברים בין החברים, מדברים בי

 

ה, מערכת בחירות לא  נחום אסד: , נינ שריקי

יכולה להתקיים אם לא עובדים לפי  

 ,החוקה

 

ין קלי נה  , :ני  נכון
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ולא רק ול נחום אסד: א רק לפי חוקת בחירות 

הצירים שלהם   . גם חלוקת  לפי תקנון

מתבצעת בהתאם לפרק ה' בחוקת ההסתדרות, בהתאם לגודלם היחסי 

של כל מקום ומקום. אני חושבת שהגישה הזאת של לחכות פעם בחמש 

זה  הציעה  ה  ז הגישה שלי נכונה.  א לא  שנים בשביל לצרף חברים הי

הדו"ח, תנו קו את  וציאו לכם פלט מי  שאתם תפי וי לי מרשם חברים, 

יצא, אחת לחודש, אחת לחודשיים, זאת הדרך לצרף  מי  נגרע,  מי  נפלט, 

. הו  כמה שיותר חברים, ז

 

ין קלי נה  . :ני . . קורה עם שני   ומה 

 

) חד  )חילופי דברים בין החברים, מדברים בי

 

מה אין להם מעקב, אין להם מעקב  :יוסף שריקי

 של החברים? 

 

חד()חילופי   דברים בין החברים, מדברים בי

 

. נחום אסד: . .  יש להם מעקב נשמה 

 

"ר: ו וך ליבנה, י ה,  חנ יה, אפשר רגע, שניה. חברי רגע, שנ

חריג בגלל שהנושא תקשיבו, באופן  

, נגענו ודאי לא  ובגלל שבו ין   מעני

 

גרא  אתה מסכם כבר? :אלי בן 

 



 

  4.03.3102                                            ישיבת ועדת המבקר                        

 

 

97 

"ר: ו וך ליבנה, י  לא, רק את הישיבה הזאת, חנ

 

יד מילה אחת, :גראאלי בן   אני רוצה להג

 

) חד  )חילופי דברים בין החברים, מדברים בי

 

ישיבה. :חברה  תהיה עוד 

 

"ר: ו וך ליבנה, י יד עוד מילה, אתה רוצה להוציא  חנ תג

 אותנו בהרגשה טובה? 

 

גרא יתי בישיבה  :אלי בן  אני הי לא, אני חושב, 

 הקודמת, 

 

חד(  )חילופי דברים בין החברים, מדברים בי

 

"ר: ו וך ליבנה, י ה חנ  , עם,-זה, על 

 

גרא ודע שהיה, :אלי בן  אני י  ,  על המח"ר

 

"ר: ו וך ליבנה, י  עם ראובן? חנ

 

גרא גדול, אבל אני  :אלי בן  , היה מתח  עם ראובן

 חושב, 

 

חד(  )חילופי דברים בין החברים, מדברים בי
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, מה אתה רוצה? :יוסף שריקי זר לך  אני עו

 

"ר: ו וך ליבנה, י  ים זה עוד מעט, שניה.הנדסא חנ

 

גרא יע  :אלי בן  אני חושב שליעל ולצוות שלה מג

מילה טובה, סה"כ רוב הממצאים  

,  תוקנו

 

"ר: ו וך ליבנה, י . חנ . .  רגע, רגע, אנחנו לא בועדת 

 

) חד  )חילופי דברים בין החברים, מדברים בי

 

"ר: ו וך ליבנה, י יה, רגע, רגע,  חנ  שנ

 

גרא , :אלי בן   רוב הממצאים תוקנו

 

"ר: ו וך ליבנה, י , חנ אלי  , אלי  ,  אלי

 

. מה  :יוסף שריקי . .  , אלי ומה אתה רוצה מהחברים 

 . . .  אתה רוצה מהחברים 

 

חד(  )חילופי דברים בין החברים, מדברים בי

 

: אלי, מה שאתה אומר, רוב הממצאים  אילן כדורי

ישו,   הג ה רק מה שהם  ו ז קנ  שתו
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ן מה שיש פ :אילן כדורי יש ה בין החבילה פה לבי

ם,   נו מצפי היי עדיין פער, חברים, ו

וך, אולי   עד לישיבה הבאה,חנ

 

, :חברה  כן

 

ה, :אילן כדורי יכנס טיפה לתמונ  שהמבקר גם 

 

"ר: ו וך ליבנה, י יה, חכה רגע, חנ יה, שנ  לא, לא, שנ

 

גדול בין מה שיש, בוא תבדיל  :אילן כדורי יש פער 

ן מה שיש.   בין מה שהגישו לפה לבי

 

חד()חילופי דבר  ים בין החברים, מדברים בי

 

"ר: ו וך ליבנה, י ו אנחנו לא  חנ חבריה, חבריה, עכשי

עוסקים בטיוטות, אנחנו התחלנו  

הישיבה  ום,  הזמנים הי וגם ללא לחץ  היום,  ים  ישיבה, בגלל לחץ הזמנ

ותר  והיא תמשך י ותר מישיבה אחת,  הזאת בתחושה שלי היתה נמשכת י

 מישיבה אחת. 

 

. :חברים  נכון

 

"ר:חנ ו טיוטא, שניה, אין פה מקצה  וך ליבנה, י אין פה 

י עכשיו לשיפורים,    שנ
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"ר: ו וך ליבנה, י ה פה שיפורים  חנ אם כי כמובן אם יהי

באמצע תמיד אנחנו שמחים. מה  

ן  ו נקבע דיו ים ואנחנ מוכנ יעו  ן ותג הדיו נו להמשך  שאני מבקש, תתכונ

 נוסף,

 

) חד  )חילופי דברים בין החברים, מדברים בי

 

"ר: ו וך ליבנה, י יעל וגם  חנ  , י מבקש עוד יה. מה שאנ שנ

, תראו   קורת כמובן הבי אנשי צוות 

ודאי  ות, באופן די  יכול להי ן עצמו פה, לא  יכול להיות שבדיו חבריה, 

או לא,  נותנת להם ערך  הפורמאליים, כן את  הנושאים  קודם כל  יעלו 

אגב. הפורמאליים, חלק מהם התייחסת   אבל כל הנושאים 

 

אני אומר לך, שבולטים לעין, שלא בהכרח יע וכבר  ם,  לו פה גם נושאי

ירים  הדו"ח, הם מופיעים בדו"ח, אבל הם מצטי מהתמונה הכוללת של 

הם עלו, הם עולים בדוחות אחרים גם, לא בהכרח של המח"ר, כשיש, 

יד.  יש לנו מה להג יון  יכולת פורמאלית זה לא, ברמת ההיג אין לנו 

ו את האפשרות לפחותלכפות את הדברים האל יד  ה, אבל יש לנ להג

 אותם ואפילו בכתובים.

 

ם  ו רוצי י מה אנחנ הידברות כדי שתבינ ה סוג של  קודם יהי גם  אבל 

קורת שצריכים להתנגח  אותו לדעתי כבי יד. לא כל דבר צריך לקחת  להג

ה אני אסכם  ובז בה או משהו כזה, אבל ללא ספק בסיכומו של דבר, 

ונמשי הישיבה  זכות דיבור מלאה לכולם גם בישיבה כרגע את  ך עם 

איגוד משנה  קר כשיש  ובעי ינו תמיד,  הבאה, מה שצריך לעמוד לנגד עינ

 , ' וכו מי  גוד אוטונו אי  או 
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"ר: ו וך ליבנה, י זכות הקיום שלו, מה הוא צריך  חנ מה 

זכות   להמשיך בשביל לעשות את 

צורה הקיום שלו, איך הוא מוציא את המטרות של ההתארגנות לפועל ב

הוא מציע לעשות על מנת  ה לא מה שקורה, מה  , ואם ז ותר היעילה בי

יעל את הדברים האלה.  לי

 

 חבריה, תודה רבה.

 

, רק שניה, כדי שהישיבה הבאה  :אילן כדורי וך חנ

 , אולי כדאי ת,   באמת תהיה פרקטי

 

"ר: ו וך ליבנה, י בוא קודם את האורחים, נשחרר את  חנ

 האורחים? 

 

. :חברים , כן  כן

 

"ר:ח ו וך ליבנה, י אנחנו משחררים את האורחים  נ

זה לא   הועדה פה.  ונשארים רק חברי 

 סיכומים.

 

יש לי משהו בפורום  :אילן כדורי  , וך חנ , אבל  כן

 . ו לדבר עליו  שלנ

 

"ר: ו וך ליבנה, י  אז אנחנו נשארים. חנ

 

הועדה נשאאת חדר הישיבות ועזבחלק מהחברים )  (רו, חברי 
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חד()חילופי דברים בין הח  ברים, מדברים בי

 

וך, מה ש :אילן כדורי יד, המח"ר חנ תי להג רצי

יבו רק לחלק מהממצאים שיש   הג

יצא לי לראות כי עברתי על הדו"ח, וגם לא  ו בדו"ח, אני איך שנכנסתי 

ה,  ה פעם ראשונ ה הי עברתי על כולו כי הוא די רחב, בשבילי ז

 רים.וכשראיתי את התגובה שלהם ראיתי שחסרים הרבה מאוד דב

 

ולהוציא לנו בטבלה  הדו"ח הזה  אני חושב שהמבקר צריך לקחת את 

אופן תסתכל על  , אקסל, אפילו שזה קצת מכביד, כי בכל  אולי מרוכזת 

היא מחזיקה אותה פה, מהפעם  התגובה שהיתה, ונדמה לי גם 

היתה תגובה מאוד חמורה, בסה"כ אנחנו רוצים  היא  הראשונה, 

קורת ה הבי ובאמת לא רוצים כמו שישפרו את זה. זה  יא ביקורת בונה 

ו פה,  שאמרת לנ

 

"ר: ו וך ליבנה, י יד לך משהו, היתה לי  חנ אג תשמע, אני 

איתו   פגישה עם המבקר, שוחחתי 

אני הבנתי גם  בשבוע שעבר, זכרתי את שמו כשהגעתי לפגישה, 

ו כבר מלכתחילה במתכונת של אקסל.  הי ם י הביקורת הבאי שדוחות 

יכול, י אומר, אתה מקבל אלף  תשמע, אתה לא  אנ ו ברצינות  עכשי

יכול  עמודים, צריך להתמודד עם כל טענה באופן מסודר, ואז גם אתה 

 לדעת כל תשובה באופן מסודר.

 

ין קלי נה  . :ני  נכון
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"ר: ו וך ליבנה, י קן  חנ יכול לנטרל את מה שתו ואז אתה 

ומה שלא תוקן באופן מסודר, בעצמך.  

, אני אומר כבר  ימת, ואם אתה נותן מעבר למבקר, הקצבת זמנים מסו

או לא לנקות.  יכול לנקות   ואתה רוצה לבדוק אחר כך בטבלה, אז אתה 

 

אין סופי של  מה שאני אומר, תשמע, אנחנו לא נפתח עכשיו סבב 

ה. כל מה ש נגמור את ז ירות כי אחרת לא  י ועוד נ ננות  , אני אומר -התכו

ו בדו"ח ה ם, כל מה שהם לא ענ זה, בסעיפים שהם לכל אחד מהחברי

או לא בחרו לענות, אז תרשום לעצמך ואתה תדרוש  בחרו לענות 

או לא תתן תשובה, ככל שהאדם לא  היא תתן תשובה במקום  תשובה, 

הדו"ח, אני רואה  אני מקבל את  אז   , יתן תשובה אתה כותב לא ענה לי

אני אתן  י אומר לך שוב, אם  אנ . ככל שתתן תשובה תתן תשובה.  וכך כך 

 ,עכשיו

 

) חד  )חילופי דברים בין החברים, מדברים בי

 

"ר: ו וך ליבנה, י י אתן עכשיו עוד  חנ אנ אתה שומע? אם 

לוח זמנים חדש, סליחה שאני אומר,  

נות עם הועדה על  נוהל חדש עכשיו של התדיי זה אנחנו קובעים כבר 

ים. נגמור פה בעוד חמש שנ  עוד לוחות זמנים, 

 

חד()חילופי דברים בין החברים, מדבר  ים בי

 

 לא, לא, נחום אסד:

 

. :חברים . .  לא, לא, 
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ניסן . :אלישע בן  . .  לא, לא, זה לא דומה לדוחות 

 

) חד  )מדברים בי

 

"ר: ו וך ליבנה, י , חנ  עדיין, תקשיב, עדיין

 

ין קלי נה   זה לא דומה. :ני

 

"ר: ו וך ליבנה, י יד לך? תקשיב טוב, אם  חנ אפשר להג

בדו"ח הזה, אני עכשיו אומר לך בלי  

ובגלל   , ן אני מה שמפריע לי שהדו"ח, אנחנו לא גמרנו לדו להכנס, שוב, 

יצאו קולים האלה  י לא רוצה שהפרוטו ו לדון אנ גמרנ י  שלא  החוצה לפנ

 שגמרנו לדון. 

 

 

נעולה  הישיבה 
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 החלטות שנתקבלו בישיבת וועדת המבקר

 3102 בדצמבר 4שנערכה בתאריך 

 

האקדמאים  הסתדרותבנושא:  3103103/דו"ח המבקר מס'  .0

 מעקב -במדעי החברה והרוח )המח"ר( 

 

ן  יעל רו "ד  ו"ר הסתדרות המח"ר –עו יחסה לממצאי  י התי

 הדו"ח והשיבה לשאלות חברי הועדה.

 

"ר הועדה, ביקש מהגב' רון  ו לצרף את מר חנוך ליבנה, י

קף מישרתה  ' לילך כהן בדבר הי ההסכם בכתב שנעשה עם הגב

וכמנכ"ל  הגמל. כמנכ"ל הסתדרות המח"ר   קופת 

 

נקבע כי תתקיים ישיבה נוספת לצורך המשך בחינת ממצאי 

 הדו"ח.

 


