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 יו"ר המכון היהודי ערבי –עמרור  סקירה ודיווח ע"י פארוק

 בסדר היום( 1)סעיף 

 

צהריים טובים חברים, אני פותח את  :ולדי מורג, יו"ר

והכספים של  התקציבישיבת ועדת  

סקירה על פעילות של המכון  –שלה בינ"ה, כאשר על סדר היום 

 יו"ר המכון. –היהודי ערבי של ההסתדרות מפי מר פארוק עמרור 

 

הסקירה אני רק אציין שבמצב הבלתי אפשרי הקיים לפני שתתחיל 

היום במדינה בנושא הגזענות, התעוררות של מוקדים שונים ומשונים 

שמעוררים דברים רעים ביותר, ההסתדרות דרך המכון עושה איזה 

עבודת, הייתי קורא לזה עבודת קודש, אבל לפחות עבודה רצינית 

סים המשותפים של ביותר ביחס לקירוב הלבבות ולקירוב האינטר

 העובדים ושל האזרחים.

 

אני חושב שבכל מקרה, בלתי קשור למה שקורה, בלתי קשור 

לתקציבים ודברים אחרים, זה דבר שאנחנו צריכים לתמוך בו, לתמוך 

 בו בכל הלב, כי זה בנפשנו למעשה.

 

למעשה ההסתדרות מתקצבת, בינ"ה למעשה מתקצבת את התקציב של 

שקל, שמתחלקים לשלושה סעיפים  721,000המכון בסדר גודל של 

, אז בבקשה.  עליהם פארוק יספר לנו וידווח לנו. אוקי

 

אני בראשית  –צהריים טובים, א'  פארוק עמרור:

 דברי רוצה להודות לולדי ולנחום, 
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אני חושב שזה מן הראוי גם ועדת  פארוק עמרור:

כאחת הזרועות של הכספים גם  

ע על הפעילות, ומה שפתח דווקא אני ההסתדרות מידי פעם גם תשמ

 רוצה פה לעמוד על כמה דברים מאוד חשובים.

 

לצערנו בשנתיים האחרונות אנחנו עברנו, עברנו דווקא במערכת 

היחסים בין יהודים וערבים תהום שלא היה מאז קום המדינה, אפילו 

אנחנו מאוד התקשינו בכל חלקי הארץ, מהדרום עד במלחמות. פשוט 

אנחנו הפכנו להיות בעצם זה עמוד התווך גם של אלה הגליל, ו

השבויים שרוצים בחיים משותפים וגם כהסתדרות שחרטה על דגלה 

של הדו קיום בין יהודים והערבים, והמוסד היחידי של ההסתדרות 

 הערבים נכנסו להסתדרות. –שנקלטו בשנות השישים 

 

נכנסו  זאת אומרת לפני הרבה מוסדות של המדינה, חברים ערבים

להסתדרות וחלק מההסתדרות, ואני גם ששימשתי ארבע קדנציות 

חושב שההסתדרות עשתה שוויון הן כחבר הנהגת ההסתדרות אני 

ברמה של שילובם של הערבים בתפקידי מפתח וגם בשילובם במקומות 

עבודה, ואנחנו רואים הרבה פעילות שמגיעים אלינו ועדים יהודים 

ראשי ועדים ערבים נמצאים, כמו וערבים, שהיום חלק גדול מ

בשטראוס, כמו בחוגלה, בהרבה מקומות שהם מאוד מרכזיים, ולזה יש 

 חשיבות, חשיבות רבה מאוד.

 

, רק בחודשיים האחרונים הגיעו אלי שניים מקבילים אני לאחרונה

לניסנקורן למכון בבית ברל גם של איטליה וגם של גרמניה, והדבר 

התרכזו מאוד, מתוך שעתיים דיברנו  –יים היחידי מתוך ביקור של שעת

 רק שעתיים על ערביי ישראל ועל העובדים הפלשתינאים, 
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,  פארוק עמרור: סיפרתי להם על עובדי בניין

שההסתדרות ארגנה עובדי בניין  

 ואצלנו עברו הרבה הרבה סמינרים. הם מאוד שמחו.

 

הם ולא רק זה, גם בהרבה ועידות שאני נמצא זה שמאזן בעצם, 

חושבים לפי התקשורת שהערבים בכלל אין להם כלום, לא קיימים, 

כמוח שהתקשורת אומרת שהם לא נותנים לעבור למחסומים, לא 

לעבוד, בקיצור מגיעים עם מטען מאוד קשה. ואנחנו מנסים להגיד את 

 הדברים האמיתיים מה שקורה ומה שהמכון עושה.

 

ירות הירדנית שלנו, גם אנחנו הצלחנו גם דרך הפעילות בירדן, השגר

השגריר רוזן וגם חיים הקונסול, להתחיל גם לקרב אוכלוסיות מירדן, 

, נשיאי אוניברסיטאות של המזרח  הגיעו אלינו הרבה קבוצות מירדן

עליה, שאנחנו מנסים גם ליצור איזשהו -התיכון של ארבט ושל על

וגוסט, דיאלוג, ואנחנו קיימנו בשנה שעברה, וגם השנה נקיים אותו בא

, יחד עם ירדנים, יחד עם יהודים וערבים ספורט בין עמים פלשתינאים

 .רשת עמל, רשת משל

 

מדינות באילת שסטודנטים  24בחודש יוני יש לנו כנס בינלאומי עם 

משחקים לשלום יחד עם אוניברסיטת ת"א, אסא, שהמכון מארגן את 

, בטח נים ופלשתינאים שמשחקים, יחד עם מדינותזה, יחד עם ירד

 ראיתם את זה בתקשורת.

 

המכון נחשף הרבה בתקשורת האחרונה, בטח הדוברת תסביר על זה, 

, היינו בהרבה 10, היינו בערץ 2, היינו בערוץ 1אנחנו היינו בערוץ 

 .תקשורת
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בתקופה הזאת הרגישה, כמעט  ,כמעט פארוק עמרור:

אני כל יום הייתי או ברשת ב' או  

 ת היחסים העדינה ומה אנחנו עושים.בגלי צה"ל להסביר על מערכ

 

, נכון  שאתם רואים את התקציב הוא יחסית לפעילות הוא טוב, אנחנו

קטן, אבל אנחנו בארבע השנים האחרונות התחברנו עם גופים, למשל 

, אולי אלקסלסי לחודש אנחנו עושים כנס על חיים משותפים 28 -ב

זה בחסות נשיא יודע על זה, בגבעת חביבה, ואני מאוד מקווה גם, 

המדינה וגם כנראה יו"ר ההסתדרות יופיע שם, ויש פנל שאני עומד 

בראשו שמדבר על תעסוקה של חיים משותפים יהודים וערבים והכנס 

, יחד עם שגריר גרמניה, הוא יהיה כנס ארצי ברמה מאוד בינלאומית

 .קרן הפרט

 

ים, אם אנחנו גם יש לנו הרבה גופים כמו בנגב, יש לנו חיים משותפ

י המכון מקיים כנס  15 -שמעתם עליו, שאנחנו ב לחודש, יחד עם אג'

ברהט על מערכת היחסים אחרי מה שהיה ברהט, יחד עם נשיא 

המדינה, ואנחנו, התוכנית הזאת תעסוק בדו קיום גם אצל הבדואים 

 שגם מרקם היחסים שם מאוד נפגע.

 

המצגת, אנחנו אנחנו בעמק קיימנו הרבה פעילויות, עכשיו תראו את 

פרויקטים מאוד  12 – 10 -השנה הצלחנו עד עכשיו לקיים קרוב ל

, מי שהיה חלק מהם, ולדי היית בערב  רציניים. יש לנו בחודש שביעי

 תרבויות שהיה,

 

. ולדי מורג, יו"ר:  כן
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אנחנו עושים ערב תרבויות זמרים  פארוק עמרור:

 ,-יהודים ו 

 

 ה.יוצא מן הכלל הי ולדי מורג, יו"ר:

 

שגרירים, מתוכם  12כן, שהשתתפו בו  פארוק עמרור:

הגיע העוזר של מלך מרוקו לאירוע,  

היה אירוע מדהים, הרבה מההסתדרות, כל הנהגת ההסתדרות היתה, 

אירוע מאוד מדהים, ולכן לאור ההצלחה, אני מאוד מקווה שהיה 

 מוצלח,

 

 היה יוצא מן הכלל. ולדי מורג, יו"ר:

 

 ,-אנחנו השנה עושים אותו ב כן, פארוק עמרור:

 

מה שקשור למרוקו תמיד יוצא יוצא  חבר:

 מן הכלל. 

 

, גם יהודי מרוקו. ואנחנו השנה  פארוק עמרור: כן

ליולי, אנחנו  30 -עושים אותו ב 

המצרי, עם טנזניה עם השגריר הירדני, עם השגריר נקיים אותו יחד 

 ועוד כמה מדינות שהשגרירים ישתתפו בו.

 

ב כל מה שאנחנו עושים הוא מעט מאו מה שקורה במדינה, אני חוש

ואני חושב אם אנחנו לא היינו לצערנו באחוז שאנחנו עושים אני 

 חושב שהוא גם טוב מה שקורה.
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אנחנו ביום חמישי מקיימים יום  פארוק עמרור:

ספורט ענק יחד עם עיריית רעננה,  

א יהיה גם ילדים, בפארק רעננה, אתם מוזמנים לראות אותו, הו

בתקשורת, שילדים משחקים, ילדים קטנים, בתי ספר שמשחקים 

 לשלום.

 

ילדים שמשחקים, ואתה רואה  700 – 600הנושאים האלה לראות 

שאנחנו המכון דוחף את הפעילות הזה, זה לפי דעתי גאווה לכולנו, ומי 

שיעשה את השלום אני תמיד אומר זה הצעירים, זה הגיל, אנחנו אולי 

ה את השלום, אבל הם יראו את השלום בטוח, והם יעצבו את לא נרא

דעת הקהל, ואני חושב שההשקעה בקרב הצעירים היא השקעה מאוד 

 טובה.

 

אנחנו לאור מה שהיה חוק הלאום קיימנו כנס גדול, הראשונים בבית 

היא היתה המנחה, והיו  אהרישברל, שמעתם על זה בתקשורת, לוסי 

, קיימנו דיון על הנושא של חוק גם משמאל ומשני הקצוות,  מימין

הלאום, ערביי ישראל, דרוזים וכל זה. זאת אומרת גם כשיש נגיעה מה 

 שקורה לערביי ישראל אנחנו המכון תמיד מגיב לדברים האלה.

 

טוב, אני לא רוצה להרחיב, בטח תשאלו שאלות, ואנחנו נראה מצגת 

 לרשותכם. ואחרי זה אנחנו נפתח דיון אם תרצו לשאול אז אני

 

 רק פארוק, תסביר לנו את המבנה, רועי כהן:

 

 עכשיו רק אני, סליחה, פארוק עמרור:
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לפני המדיניות, מה המבנה של המכון  רועי כהן:

 שאתה עומד, איך זה, 

 

בסדר, אני אסביר. אני ברשותכם,  פארוק עמרור:

סילבנה היא מנהלת הפרויקטים של  

, היא עברה מההסתדרות אלינו ואנחנו שמחים. המכון שאני  המכון

ו  , לא שאני שונה, אבל אני ראיתי לנכון שזה ערבי יהודי גם יהי הגעתי

, אז אחנו גם קלטנו   50%יהודים,  50%יהודים וגם ערבים בתוך המכון

ערבים. הדוברת של המכון היא חרדית, אודליה, אתם רואים איך 

ודים, בכל המגוון השילוב הוא גם דתיים, יש לנו גם נוצרים, יש לנו יה

 חברתית.הושל הקשת הפוליטית במדינת ישראל 

 

לא רק חרדית, היא גם מוכשרת  היא : יוסף ישי

 מאוד. 

 

 מה? פארוק עמרור:

 

היא לא רק חרדית, היא מוכשרת  : יוסף ישי

 מאוד. 

 

 זה כן. פארוק עמרור:

 

 בגלל זה שהיא חרדית. ולדי מורג, יו"ר:

 

 )צוחקים(
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 טוב, חברים, סליחה, סליחה. :ולדי מורג, יו"ר

 

תשמעו את הסקירה שלה ואז תדעו  פארוק עמרור:

 שהיא מוכשרת. 

 

 בבקשה. ולדי מורג, יו"ר:

 

 –המבנה  –עכשיו המבנה הוא ככה  פארוק עמרור:

ההסתדרות בעצם הקימה את המכון  

, הוקם בבית ברל, הראשון שעמד בראש ההנהלה זה היה 84בשנת  '

,  גזבר ההסתדרות דאז, הוא עמד בראש ההנהלה. המנוח אלמוזלינו

 

, שבדרך כלל תמיד מי שהיום מייצג 51%ההסתדרות יש לה מניית זהב 

את ההסתדרות בהנהלה זה צבי גוטווטר ועכשיו מחליף אותו כוכבי, 

 מ"מ יו"ר ההסתדרות.

 

ו, בדרך כלל ההנהלה היא מורכבת מ , בעצם יש לנו ארבעה חברי -עכשי

הלה, גם מפלגות, מפלגות יש לנו חד"ש, יש לנו ש"ס, הנהגה בתוך ההנ

 יש לנו מכל, כל הקואליציה בהסתדרות יש לנו בתוך ההנהלה.

 

, והמכון מתוקצב,  ו, אין מנכ"ל, אני יו"ר פעיל, אין מנכ"ל למכון עכשי

ומשהו, ההסתדרות השנה גם לזכותו של  700התקציב של המכון הוא 

 ואנחנו יש לנו חלק, יו"ר ההסתדרות הגדיל את התקציב,

 

אז סה"כ זה חמישה חברי הנהלה,  רועי כהן:

 אחד מההסתדרות ועוד ארבעה? 
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 לא, כולם מההסתדרות. פארוק עמרור:

 

, ועוד 51לא, אחד זה מניית זהב  רועי כהן:

 ארבעה, 

 

 ועוד יש לנו, עוד חמישה. פארוק עמרור:

 

 חמישה? רועי כהן:

 

, שיש לנו אחד חמישה חברי הנהלה פארוק עמרור:

מחד"ש, יש לנו ש"ס ויש לנו עוז ויש  

 לנו מפלגת העבודה ומר"צ.

 

 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(

 

 חברים, חברים, לא, לא. ולדי מורג, יו"ר:

 

 זה מה שיש, אני, פארוק עמרור:

 

לא נכנס לדיון הזה עכשיו אני מבקש  ולדי מורג, יו"ר:

 לאפשר, 

 

, פארוק עמרור: , אני  לא, אני הסברתי מה שיש לי

 

 הוא לא קבע את המפתח. חבר:
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אני לא קבעתי את המפתח, אני גם  פארוק עמרור:

 הגעתי, 

 

 גם אם הייתי שואל כמה, :גיורא ברעם

 

 )מדברים ביחד(

 

 רגע, גיורא, סליחה. ולדי מורג, יו"ר:

 

אני הגעתי והאנשים קיימים, אני לא  פארוק עמרור:

 ,הוספתי ולא 

 

 זה עמותה? רועי כהן:

 

כן, אנחנו עמותה מלכ"רית, עמותה  פארוק עמרור:

ויש לנו בטח כל המוסדות הנבחרים,  

ועדת כספים, יש לנו ועדת ביקורת, יש לנו, אנחנו קיבלנו על ניהול 

, ולדי  תקין שאנחנו ברמה מאוד מאוד גבוהה, ברוך השם אני שהגעתי

חמש שנים  מאוד אדיר, ואנחנו כבריודע, וגם נחום, המכון היה בגרעון 

, וכבר  או יותר אנחנו מאוזנים פלוס, ואתם רואים את התקציב, המאזן

' שאנחנו מאשרים אוטוטו, בעצם הניהול ברוך 14יש לנו מאזן של 

 השם ניהול ברמה מאוד טובה וגם זה ציין מבקר ההסתדרות.

 

ואחרי  אני אענה גם על השאלות שלכם, הכל. אנחנו נראה את המצגת

 זה אנחנו, בבקשה סילבנה.
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, :סילבנה גרייסי לפני שאני אספר על המצגת  אוקי

, מינואר 2015שאנחנו עשינו בשנת  

עד אפריל, אני רוצה לציין שאנחנו מידי שנה אנחנו חוזרים חלילה על 

הפרויקטים שאנחנו עשינו בשנים קודמות, חלק מהם, וחלק מהם 

 אנחנו עושים חדשים.

 

ונה שציינו אותה, אנחנו עשינו עם איזי שפירא, שזה מין למשל הראש

כמין פיילוט חדש, זה היה נסיוני וזה מוסד שעשינו איתו פרויקט, 

התברכנו לדעת שזה עבד ממש יפה. המוסד הזה עם ילדים עם 

מוגבלויות, עשינו מפגשים בין ההורים שלהם, הבאנו פסיכולוג לילדים 

מתן מסגרת דיאלוג בין ההורים, ממש מנוסה, המטרה היתה ליווי ו

 כמובן היהודים והערבים יחדיו.

 

היות, סליחה, היות וההסתדרות  פארוק עמרור:

לקחה על עצמה, גם יו"ר ההסתדרות,  

, -קרוב לנושא המגבלויות, פנה אלי מנכ"ל בית איזי שפירא וישנם שם 

ילדים שהם במסגרת מוגבלויות. אנחנו הקמנו פורום  80בסביבות 

, זאת -ים של יהודים וערבים שהוא המטרה שלו היא לקדם ולהור

, פניה  אומרת להקל על החיים הקשים של המוגבלויות בכל מיני

 למוסדות, פניה לתורמים ובכלל.

 

, גם כן במסגרת הפעילויות שלנו  :סילבנה גרייסי כן

ערכנו השנה הזאת, שוב פעם אני  

,  מדברת על ינואר עד אפריל, אני לא, עדיין יש העבודה עוד לנו כמובן

 ברוכה עד תום השנה.
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בסביבות פחות או יותר בחודש בין  :סילבנה גרייסי

פברואר או סוף ינואר קיימנו שני ימי  

לעובדי תקשור, טלויזיה ורדיו, ימי העיון האלה התקיימו בבית  עיון

ברל בכפר סבא, כמובן העובדים הם יהודים וגם ערבים. עשינו את 

נושא חיזוק החיים המשותפים, כמובן שזה הסמל של הנושא הזה ב

, וגם היינו לקראת הבחירות גם דיברנו על הבחירות בנושא  המכון

 התקשורת והדו קיום בין שני העמים. 

 

אז ערכנו את זה בשני מפגשים, הקהל היה שונה, התוכנית היתה אחת, 

 אנשים. 55 – 50הקהל היה שונה, ובכל מפגש פחות או יותר היו 

 

היות והתקשורת יש לה דבר מאוד  פארוק עמרור:

חשוב אז אתה חייב לקרב את  

 וקרוב למאה, ועם קול ישראל 1התקשורת, אז אנחנו התחלנו עם ערוץ 

 

 .1אתה מופיע הרבה בערוץ  רועי כהן:

 

, לכן אנחנו קרבנו את כל, הבאנו  פארוק עמרור: כן

, כולל 1את כל העובדים של ערוץ  

, והמטרה היא קול ישראל, וא ון איך פשוט  –נחנו קיימנו להם יום עי

 לקרב את החיים המשותפים והדו קיום דרך התקשורת.

 

, ולמכון 1מה שאתם רואים, אין שבוע, ואם אתם עוקבים אחרי ערוץ 

אין תוכנית. אפילו יום חמישי שיש פעילות משותפת הטלויזיה באה 

 ומצלמת.
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עים עד כמה זה בפרט שאנחנו יוד :סילבנה גרייסי

שהתקשורת יש לה את המשקל שלה  

הכבד, שהיא בפרט מראה ומשקפת את המציאות הפעילה בין היהודים 

והערבים, אז אנחנו באים גם כן להראות שיש תקווה אחרת ויש גם כן 

 מציאות אחרת בשטח.

 

אנחנו, אם אנחנו מדברים על  פארוק עמרור:

עכשיו מקיימים התקשורת, אנחנו  

ראשונה מאז קום המדינה עושים אותו, אנחנו לוקחים דבר שפעם 

. ואנחנו  . . פורום של דתיים יהודים, עממים, יחד עם כומר, יחד עם 

, של בעוד שבועיים מקיימים מפגש דתי של כל הדתות במדינת ישראל

הציר שהחיים המשותפים והדו קיום צריכים להיות חלק מהחיים שלנו. 

 זה בעמק. אתה שמעת, כן.הצהרה תהיה, ואנחנו עושים את 

 

מועצת הפועלים של העמקים מעורבת  ולדי מורג, יו"ר:

 בזה? 

 

, כולם מעורבים. פארוק עמרור:  כן

 

. :סילבנה גרייסי  כן

 

 יפה מאוד. ולדי מורג, יו"ר:
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זו השנה השלישית שאנחנו עושים  :סילבנה גרייסי

בשבט, הפכנו אותה -נטיעות בטו 

 ת שאנחנו מקיימים את הפעולה הזאת.למסורת שנתית, שנה שלישי

 

אבל לדתיים אנחנו שמרנו על שנת  פארוק עמרור:

 שמיטה. 

 

שניה, אנחנו נגיע, רגע, רגע, שיגיע  :אודליה מעודה

 תורי אני ארחיב. 

 

 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(

 

 למרות שאצלנו זה מותר, זה בסדר. פארוק עמרור:

 

, :סילבנה גרייסי הילדים האלה לא רק נוטעים את  כן

העצים, הם גם כן נפגשים באופן  

קבוע ביניהם, הם נוסעים זה אל זה ונפגשים באופן קבוע, ואנחנו 

לחודש זה כמו יום ספורט  30עושים להם, השבוע הזה ביום חמישי 

גדול, זה כמו יום שיא כזה שאנחנו עושים את זה בפארק רעננה בין 

 ,ושקד מרעננה ומטירה שני הבתי ספר של טירה

 

היות שאתם רואים את זה, אנחנו יש  פארוק עמרור:

לנו שם בבית ברל נתנו לנו חלקה  

וקראנו לזה גן השלום, והנטיעות כל שנה הן בתוך הגן הזה שאתם 

 רואים שם, נטיעות, זה הסמל של ההסתדרות ושל בתי הספר.
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, לא  :סילבנה גרייסי יש איזשהו ספורט מאוד מעניין

כולם מכירי אותו, זה ממש מדהים,  

, וזה מאוד זה נקרא סקווש, הדבר הזה בתוך אולם סגור עם זכוכית

, ן  מעניי

 

 ברעננה יש, ברמת השרון. חבר:

 

, יש  :סילבנה גרייסי  15ברעננה יש, ברמת השרון

 כאלה בכל רחבי הארץ. 

 

 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(

 

 ם אפריקה.האלופים זה בדרו חבר:

 

 , בלבד.15בכל רחבי הארץ רק  :סילבנה גרייסי

 

 זה ברעננה שלנו. פארוק עמרור:

 

מקומות בכל הארץ, והפרויקט הזה  15 :סילבנה גרייסי

 אנחנו גם כן משלבים, 

 

 )מדברים ביחד(

. התחילו עם שש, נשארו שניים,  :מאיר אלבז . .

 למה? העלות של זה מאוד גבוהה. 
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ות ואני ראיתי שזה מאוד חשוב הי פארוק עמרור:

 בילסקיברעננה, ראש העיר תומך,  

 תומך, ולכן אני במקביל יו"ר,

 

 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(

 

 סליחה. יואל, פארוק עמרור:

 

 אני שומע. :איציק יואל

 

כשאתה בא בשבת אלי אז זה בסדר.  פארוק עמרור:

היות ואני במקביל אני יו"ר ועדת  

ואנחנו הצלחנו דרך הפועל פורט של המגזר הערבי של הפועל, הס

לסייע להם כמו שאמרת זה עלות מאוד גבוהה, אנחנו עכשיו התחלנו 

 ברעננה ואוטוטו אנחנו בחיפה, זה הסניף השני יהיה בארץ, בחיפה. 

 

. :יגאל הררי . .  הבעלים זה 

 

כן, הם מאוד, אנשים מאוד טובים,  פארוק עמרור:

 התנדבות עושים את זה.חלק גדול ב 

 

כל החברי ליכוד טובים, רק צריך  חבר:

 להכיר אותם. 

 

 חברים, לא לעזור.  ולדי מורג, יו"ר:
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 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(

 

)מתייחסת למצגת( למה זה רץ כל  :סילבנה גרייסי

 הזמן? 

 

זה קופץ, זה פשוט רץ לך, במצגת  :נחום אסד

 ,בניתם את זה ככה 

 

. :סילבנה גרייסי  כן

 

. :נחום אסד  אבל לא חשוב, תמשיכי

 

 אנחנו עדיין, :סילבנה גרייסי

 

 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(

 

, זה לא, זה בלתי אפשרי  ולדי מורג, יו"ר: סליחה, רועי

 ככה. 

 

אם אנחנו בנוער ובתלמידים עסקינן,  :סילבנה גרייסי

שנה השניה אנחנו גם כן מקיימים זו ה 

מפגשי נוער בין יהודים וערבים בנגב, בדרום. שנה שעברה נחלה 

הצלחה מאוד מאוד עצומה, ולחצו עלינו השנה שגם כן שוב פעם אנחנו 

-נקיים אותה. ההשלכות היו מאוד חיוביות, ועשינו את זה בנגב, בבאר

 שבע.
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ו  :סילבנה גרייסי היכרות ההיסטוריה  –המטרות הי

העמים, שיח בין  המשותפת של שני 

המגזרים, גישור על הפערים, חילוקי דעות, הפגת תחושות, תחושות 

עימות ואי הבנות ותחושת ניכור. המפגש הזה עשינו לו מפגש שיא בין 

 שני בתי הספר,

 

שזה שודר, שודר שעה שידור ישיר  פארוק עמרור:

 ,  ברשת ב'

 

 וטלויזיה, :סילבנה גרייסי

 

, זאת אומרת עשינו שודר ברשת ב פארוק עמרור: '

לדים יהודים וערבים, זה פנל בין י 

, ופשוט אתה  , זה רוח מדברית, כל יום ראשון שודר ברשת ניסים קינן

, בעצם הילדים הפכו להיות פוליטיקאים חיוביים -רוצה לראות את ה

בתוך השידור, שעה שלמה בתקשורת, זה עשה מאוד טוב. ודווקא לאור 

בתי ספר  14 -בתי ספר יהודים ו 14 -זה ל זה אנחנו השנה הרחבנו את

 ערביים בנגב, כמעט אנחנו מכסים את כל הנגב.

 

 נשים. :נחום אסד

 

 פורום נשים, איפה התמונות? :סילבנה גרייסי

 

, זה מגיע. :נחום אסד  זה יעלה, זה יעלה, תדברי
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, פורום נשים  :סילבנה גרייסי אנחנו  –הנה. אוקי

 ,2014הקמנו פורום נשים בשנת  

 

 ' גם.13 פארוק עמרור:

 

 ' זה היה גם?13 :סילבנה גרייסי

 

 כן. פארוק עמרור:

 

, :סילבנה גרייסי .  אז בסוף, אוקי

 

 כן. פארוק עמרור:

 

' זה רץ, זה גם כן היה 14 -' ו13בשנת  :סילבנה גרייסי

ממש מדהים, ואנחנו ממשיכים איתו  

אותו בשיתוף גם השנה הזאת. הפרויקט הזה מתקיים בעמקים, עשינו 

עם מרחב עפולה. כמובן הנשים האלה הן נשים מאוד פעילות בחברה, 

מנהיגות, יהודיות וערביות, אין ספק. המטרה היתה גם כן העצמת 

הנשים, למתן ידע ומודעות, אחדות בין הנשים במגזרים השונים, 

 והנאה משותפת זה ממש לא יזיק.

 

לא סופי כי עדיין  בעצם זהבסוף המפגש הזה אנחנו קיימנו להן, 

נפגשות, אבל ניצלנו את היום של יום האשה הבינלאומי ואנחנו עשינו 

, יפה, גם כן בשנה  להן יום הווי, ערב של נשים ממש גדול וממש חגיגי

שעברה עשינו להם אותו דבר. קראנו לפורום הזה שמתכנס תמיד 

 פורום נשים שוות. –וממשיך להתכנס 
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צם הוא נפגש אחת זה פורום בע פארוק עמרור:

לשבוע אצל ולדי במרחב, אתה מכיר  

 את הקבוצה הזאת,

 

 בוודאי. ולדי מורג, יו"ר:

 

הלוואי שאנחנו נראה שיתוף פעולה  פארוק עמרור:

כמו שיש בעמק. זה קבוצה של קרוב  

וזה התפתח עכשיו שמקימות קבוצה ערביות,  –נשים יהודיות  40 -ל

ה ראש מועצת גלבוע מקימים שאני עכשיו יחד עם דני אלתר שהי

ערבית לכדור רשת, שזה תתחיל עכשיו וגם  –קבוצה משותפת יהודית 

 תשתתף בספורטיאדה.

 

 גם מרחיבים את זה לנגב? חבר:

 

יש בקשה גם בחיפה, יש בקשה גם  :סילבנה גרייסי

בירושלים. בירושלים קצת לא עזר  

 בגלל המצב הרגיש שם, אבל אנחנו נמשיך.

 

 .אני מצטערת שזה קופץ לי –צגת( )בהתייחס למ

 

 טוב, שלוש דתות. פארוק עמרור:

 

כן, שלוש דתות. היהדות, האיסלם  :סילבנה גרייסי

והנצרות, זה נקרא כמובן דת  

 תות המאמינות באל אחד. , הדמונותיאיסטית
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אנחנו עם הצעד הזה התחלנו לחקור  :סילבנה גרייסי

מאיפה זה בא, איך זה התחיל, דתות  

ות, מסורת רוחנית דתית שונה, סטיגמות וסטראוטיפים. חקרנו אחר

יפו, עשינו את -ביחד עם אנשים, אנחנו עשינו את זה ביפו הפעם, ת"א

מאוד הפרויקט הזה בצורה מאוד מאוד מחקרית, הבאנו אנשים 

מקצועיים, היסטוריונים ואנשים מאוד, על רמה מאוד מאוד גבוהה. 

מאוד עצומה, ויש לנו ביקוש על זה  הפרויקט הזה נחל גם כן הצלחה

רב ועצום ולחיצות חבל על הזמן. אנחנו גם כן התחלנו עכשיו להריץ 

 את הפרויקט הבא, לשנה הבאה.

 

בצפון התחברנו לאיזשהו גוף וולונטרי בעמק, שהוא נמצא בעמק 

כמובן הוא  –צועדים יחד לעתיד משותף  –בגליל, שהוא קורא לעצמו 

נו עושים יחד איתו ארבעה פרויקטים מאוד מאוד עוסק בדו קיום. אנח

מעניינים, אומנים יהודים וערבים מצלמים בטבע, הכל במסגרת של 

זה יזמות  –מוזיקה מחברת אנשים. שלישי  –השלום. הפרויקט השני 

טק כמקדם חברתי. כאמצעי כמובן לקידום הדו קיום. -ותעסוקת ההיי

 ביחד.לחיות  –שקראנו לו  –ומפגש עם אנשי דת 

 

הפרויקט הראשון כבר התקיים, ארבעתם הם רצים יחדיו, אבל קצת 

, והראשון כבר, האומנים היהודים והערבים כבר  אחד לפני השני

התקיים והתערוכה שלו ממשיכה להתקיים. זה התקיים בשלושה 

מקומות בצפון ועשינו לו בסוף מסיבה, מסיבת פתיחה ותערוכה, 

, זו תערוכה מאוד מאוד  התערוכה ממשיכה והיא תמשך עד חודש יולי

 יפה, מדהימה.
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היה יום אני אומר לכם בקטע הזה  פארוק עמרור:

מאוד מרגש, אנחנו עשינו את זה ביד  

לבנים בעפולה. הביאו את החייל הדרוזי שנתנו לו מכות בירושלים, 

והוא ניגן על פסנתר, פשוט ריגש את כל האנשים. הבאנו את המשפחה 

, גם הוא ניגן על חלילשל וואדי סווע , ד, זה שנחטף הבן שלהם בלבנון

בעצם כל הדברים האלה גם דיברו על הדברים הקשים, מצד אחד כולם 

בעד כאילו לעשות את החיים המשותפים. גם לפעמים מקרים קשים, 

 אבל מזה אתה יוצר גם את התקווה לדברים האלה.

 

כן, במסגרת אותה פעילות יחד עם  :סילבנה גרייסי

אותו גוף הוולונטרי, אנחנו גם כן  

עשינו את הפרויקט השני שזה מוזיקה מחברת אנשים, זה התקיים 

בעפולה. המוזיקה כמובן היא שירה, נגינה, כדרך ביטוי לקירוב 

הלבבות. זה נותן לנו במה משותפת לשיחה אומנותית, והמטרה כמובן 

טוב יותר,  להעמקת הדו קיום, ההיכרות בין שני העמים, לעתיד משותף

 ועתיד טוב יותר משותף.

 

, אני יכולה לחזור לשני הדפים הקודמים, השלישי  השלישי והרביעי

, יזמות ותעסוקת ההיי , זה עדיין אנשי דת, ומפגשי טק-והרביעי

 מתקיים כרגע, זה עדיין לא מסתיים.

 

 זה מתורגם לערבית המצגת הזאת? :הנרי אלקסלסי

 

. לא, לא, אבל אם יש לא, לא תרגמנו :סילבנה גרייסי

אבל רובם יודעים  צורך אנחנו נתרגם. 

 עברית.
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 אנחנו עובדים עכשיו על חוברת.  פארוק עמרור:

 

 זה עד חודש אפריל, כל זה. :סילבנה גרייסי

 

 אודליה, אז תגידי משהו. פארוק עמרור:

 

אני אספר לכם, קודם כל, לפני הכל  :אודליה מעודה

ללבי, הם נגעו בנושא באמת קרוב  

 . היה באמת כנס נטיעות והיה כנס ובאמת קרוב למטרה של כולנו כאן

-שילדים יהודים וערבים הגיעו בשביל לבצע את הנטיעות במכון יהודי

בעצם לטובת השלום. היתה ערבי בחלקה שפארוק אמר שקיבלו חלקה 

 שם סוג של הבנה יוצאת מן הכלל, באמת מרגשת, מה שהיה שם.

 

 ה,לא השנ :יגאל הררי

 

 השנה הזאת. :אודליה מעודה

 

 השנה, השנה, עכשיו. פארוק עמרור:

 

 מה, השנה היה מותר לנטוע? :יגאל הררי

 

 -לא, הילדים ישבו ביחד, משני בתי :אודליה מעודה

הספר, ואני ביקשתי רשות מהמנהלת  

קרובה ללבי שמיטה האני בתור אשה חרדית  ,לדבר איתם ומפארוק

 הילדים מאוד נהנו לשמוע.מיטה בכלל. והסברתי לילדים מה זה ש
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ואחרי שהם באמת הבינו את העניין  :אודליה מעודה

ואת המטרה שלנו בעובדה הזאת  

ששומרים את השמיטה, היה כל כך מעניין לראות ילדים ערבים איך הם 

מגלים אמפתיה, והם מבינים שעכשיו אנחנו לא משתתפים בסיפור 

באופן אחר, אנחנו שותפים לא הזה, והם עושים יחד איתנו, אבל 

, להבין אותנו יותר  פעילים, אבל הרצון הזה שבאמת להבין את השני

נעימה ורגועה, ולכבד את הצרכים שלנו, את הרצון שלנו, זה בצורה 

היה יוצא מן הכלל. ואני חייבת להגיד לכם, זה קיבל במה כל כך יפה 

, יש אייטם מדה  ים שם.גם בטלויזיה החינוכית, אצל גל גבאי

 

ובכלל, אם נגעתם גם בנושא של התקשורת בפרט, אז אני אספר לכם. 

ערבי לפני ארבע שנים כמעט והבנתי שמולי יש -נכנסתי למכון היהודי

אתגר לא פשוט בכלל. אנחנו יודעים, ואני אספר לכם, זה לא חדש, 

, ולצערנו זה ההיפך המקבילי,  התקשורת אוהבת דם ואש ותמרות עשן

כך נעימים ונחמדים שבאמת קשה לסקר אותם, זה ברים כל זה הווי וד

, לא מספיק מרתק. היתה לי עבודה לא פשוטה, לא קלה  לא מעניין

בכלל, מהדלת נכנסתי ובאמת זה שלב שהייתי צריכה להיות בו ואלף 

 . בסופו של דבר כשהגעתי דרך החלון אני פעם נכנסתי דרך החלון

ערבי זכתה -של המכון היהודיחייבת להגיד לכם שהפעילות המיוחדת 

אוטוטו אנחנו עומדים לקבל את הדו"ח של לבמה באמת מדהימה. 

יפעת, אנחנו כמובן נעביר במייל לכולם, וברוך השם נכנסנו טוב טוב 

למודעות הישראלית, אנחנו עדיין בעבודה קשה ומתמדת, להעביר את 

העובדה שלנו יש פה ארץ אחת, מדינה אחת, וחייבים להבין שיש לנו 

חיות חיים משותפים, שכנים במדינה הזאת, ביחד אנחנו צריכים ל

אנחנו נעביר גם לתקשורת, והלוואי ובאמת יהיה ככה  נעימים ורגועים.

 שלום, שקט, שלווה, אידיליה. תודה. –
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 כל הכבוד, יפה מאוד. סיימתם? ולדי מורג, יו"ר:

 

 כן. פארוק עמרור:

 

אני תיכף רושם  אז תראו חברים, ולדי מורג, יו"ר:

ושב אתכם, אני רוצה לציין שאני ת 

העמק וסביב הבית שלי יש שבעה כפרים ערבים, ואני חלק מהפעילות 

שלי בהסתדרות נמצא במרחב העמקים, ואין לכם מושג איזה השפעה 

יש לעבודה שהחברים האלה עושים שם ביחס לנושא הזה, כי זה שם 

קוסמוס של מדינת ישראל שבו חיים כל הדתות ושני -איזה מין מיקרו

 העמים ביחד.

 

. תודה רבה יב לציין שיש לכם חלק לא קטן במצב התקין שקייםאני חי

 לכם.

 

 יגאל.אני פותח, קודם כל מאיר, אחר כך גיורא ואחר כך 

 

טוב אני מברך על הפעילות החשובה,  :מאיר אלבז

אמת שליחות קודש אפשר לומר ב 

לפני שש שנים אני חושב אמרתי לפארוק שהמקום הזה עושה. יצא לי 

מורים ערבים מטירה, מטייבה, ועוד כמה, עם ה מפגש , הימהלהיות ש

, גם הבני זוג  ו, היה אפילו טייס אחד עם מורים מרמת השרון שלהם הי

 על אני זוכר,-מאל

 

 כן, עם ראשי ערים. פארוק עמרור:
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 היה, בבקשה? :מאיר אלבז

 

 עם ראשי ערים. פארוק עמרור:

 

, והיה מאוד מאוד,  :מאיר אלבז עם ראשי ערים, כן

באמת שני ראשי ערים באו והשתתפו,  

, ביחוד לצד היהודי. תראו, הערבים קצת יותר  היה מאוד מעניין

מכירים את היהודים פה, מסיבות שונות, יותר עובדים, זה, זה, הצד 

היהודי פחות מכיר את הערבים, ואת זה חייבים, על זה צריכים לעבוד 

 חזק מאוד. 

 

יודעים פה בארץ שיש שני  שיםההפתעה היתה, אני לא יודע כמה אנ

, היה שם מנהל בית ספר כדורי ערבי, אנשים  בתי ספר חקלאים כדורי

לא יודעים, ואותו יהודי עיראקי שתרם את כדורי שם פעם, מכירים 

אותו, הוא גם תרם עוד בית ספר לערבים, ולהפתעתי היה שם מנהל 

צחה, , אני לא זוכר את השם שלו. מדבר בעברית 90בית הספר בן 

 נו לי היה תענוג. תענוג.עברית תקנית, תאמי

 

לכן אני חושב, יש כאן נטיה אני חושב בישראל אולי יותר, אני לא 

איש תקשורת, אבל לא יודע מה, להבליט כל הזמן את השלילה, 

להבליט את השלילה, זה אייטם, והציבור לא כל כך טיפש, כשאתה 

ות שיש לנו, מלחמות בודק האם טוב לו לחיות בארץ, עם כל הבעי

 ועניינים וזה וזה, אנחנו תופסים מקום טוב, לא רע.
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זאת אומרת הציבור, יש פה פער בין  :מאיר אלבז

התקשורת, שמבליטה כל הזמן את  

, היא לא מגיעה לדברים היפים מספיק. כל הכבוד שאתם  השלילי

מצליחים לחדור, לא כל כך פשוט להיכנס לתקשורת עם דברים 

, היא ציינה את זה, וכל הכבוד, אבל אני חושב שצריך אפילו חיוביים

,  להרחיב את זה ואנחנו מצווים כולנו באמת להסתכל תמיד על החיובי

לא להסתכל כל היום, אתה פותח עיתון, אתה כבר לא יודע, אתה 

חושב שאתה נמצא, לא יודע, בנפאל שהיום עם כל מה שקרה שם, אז 

, ר ק רציחות, רק זה, רק זה, אף אחד לא זה היום ונורא, רק שלילי

 מבליט את הדברים הטובים שיש. ולכן יש לכם תפקיד מאוד רציני.

 

גם כובע נוסף, אנחנו, אני במסגרת הביטוח עכשיו, התקציב, יש לי 

 הלאומי תורמים בפרויקטים שונים, תורמים לפרויקט של,

 

 איזי שפירא? :סילבנה גרייסי

 

ש גם חבר שהוא , יאיזי שפירא :מאיר אלבז

פרופסור שהוא מלווה את המכון הזה,  

ואנחנו תורמים שם כסף במסגרת הביטוח הלאומי לפרויקטים של 

אנשים מוגבלים מאוד, בנושאים בעיקר של ציוד, של נגישות ושל 

בריכות טיפוליות. אז העמותה הזאת כבר קיימת, אז אם אתם יכולים 

 טוב שלכם שם. להחדיר דרך שם בקשות אז אני אהיה שליח

 

 מאה אחוז. ולדי מורג, יו"ר:
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הפעילות כללית אני רוצה לומר  :מאיר אלבז

שאתם עושים והשליחות שאתם  

צריכים לעשות, להמשיך לעשות, סליחה על הביטוי, התקציב הזה הוא 

 עלוב, התקציב הזה הוא עלוב, אני מרשה לעצמי להגיד את זה. 

 

ערבי חייב, אנחנו לא -א יהודיאני חושב שמי שרוצה לטפח את הנוש

המדינה, אנחנו בסה"כ ההסתדרות, אבל אם לקחנו על עצמנו את 

הדברים האלה צריך להרחיב את זה, כי זה רק ברכה, זאת אומרת אין 

, זה  ן כאן מצב שאתה win, win, winכאן , אי , זאת אומרת אין כאן

. ון  מפסיד. אין כאן השקעה שהולכת לטימי

 

. ולדי מורג, יו"ר:  כן

 

  .אז תודה רבה לכם ותמשיכו לעשות :מאיר אלבז

 

 תודה מאיר. בבקשה גיורא. ולדי מורג, יו"ר:

 

אהיה קול קצת שונה, אני כנראה  :גיורא ברעם

הייתי גם בפעם הקודמת קול קצת  

 שונה, באתי לא רק לברך על הפעילות.

 

 אתה לא חייב אבל. :הנרי אלקסלסי

 

 הקול.תגביר את  ולדי מורג, יו"ר:
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אני לא מברך על הפעילות. אם אני  :גיורא ברעם

-הייתי צריך להיות במכון היהודי 

ערבי, במכון הערבי, הייתי דואג לגמרי לגמרי אחרת, אותי מעניין יותר 

ן יהודים וערבים בעיקר במסגרת הנוער, וכל יתר -הדו שיח בי

ת תקשורת, אבל הן פחויש הפעילויות זה אולי יחסי ציבור, אולי 

מעניינות. אני אגיד גם לא מעניין אותי מה חושבת הנהגת ההסתדרות, 

 מאירוע כזה או אחר. אם היא באה ומתלהבת 

 

במאי של לקרב  1למשל מאוד הפעילות של מה שנקרא לי חסר 

במסגרת המעמד. יש להסתדרות תנועת נוער בשם הנוער העובד, אנחנו 

חושב שזה היה אחד  לא מטפחים במסגרת הנוער העובד קאדרים, אני

, זה לארגן קאדרים יהודים ערבים שיהיו שליחים -התפקידים של המכון

משהו מובנה בכל מיני מקומות, אולי אפילו פעילות מאורגנת במסגרת 

 ערבי בכל הארץ ולא רק בנגב.-שיח יהודי-יותר, דו

 

אני חושב שהמכון מפקשש בגדול אם הוא לא מארגן את הפעילות 

ערבי, אנחנו חטפנו מכה בהסתדרות, -ין נוער יהודיבמסגרת שיחות ב

ההופעה של ביבי נתניהו שנוסף לזה שהיא בזה, בבחירות האחרונות, 

, לפחות היתה מבישה, ומהצד השני זה  ההצבעה על הבסיס הלאומני

העיר על ידי, שהבסיס היה בסיס לאומני וגם ההצבעה היא לא היתה 

, אם זה מר"צ והעבודה, הצבעה, נגיד למפלגות ששמו שני ערבים

במסגרת ההבנה שאתה רוצה להגיע שיהודים וערבים יכולים לחיות 

 יחד, שווה אבל שונה, זאת אומרת תוך כיבוד הדדי של אחד לשני.
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אז יכול להיות שאיזי שפירא נותנת  :גיורא ברעם

, חבל לבזבז תקציב, אז צריך לעשות 

נו לא מקיימים את את התקציב, אבל בגדול אנחנו מפקששים, אנח

 יהודי וערבי עובדים יחד.

 

במסגרת הנוער העובד יש נערים עוד יותר אני יודע, אחוז יותר גבוה 

של ערבים מאשר יהודים. אנחנו לא מטפחים את המערכות. אם אני 

למשל את כפר קאסם כמשל, כל אזור התעשיה של כפר קאסם  אקח

ל ידי יהודים. זאת כמעט מושכר על ידי יהודים, או אפילו בנוי ע

אומרת יש יחסי מסחר, יש עבודה, יש חיים משותפים, אפשר לחיות 

 יחד בשלום ובשלווה.

 

, כי אני חושב  אני לא מברך על פעילות, כל הפעילויות שהיו כאן

היה מקבל תקציב  – שהתפקיד העיקרי של מסגרת המכון הערבי הוא א'

ברים האלה שאני הרבה יותר גדול אם הוא היה דורש ועושה את הד

חושב שצריך לעשות. והדברים שצריך לעשות זה קודם כל לנסות דרך 

שיח, כמה שהוא יהיה כואב, כמה שהוא -הצעירים, לנסות לקיים דו

יהיה עם סטריאוטיפים, כמה שהוא יהיה עם, הוא יכול להגיע אפילו 

לאלימות, אני מקווה שלא יגיע, כמו שיהודים חושבים וכמו שערבים 

 ים.חושב

 

האינטרנציונל הסוציאליסטי, במסגרת התפקיד שלנו במסגרת 

האיגודים המקצועיים, הוא אחר לגמרי מכל הפעילויות שמופיעות פה. 

זה לא מקדם כמעט שום דבר, אולי פרט לזה שהיית בתקשורת כזאת או 

 לא מעניינת אותי כל כך התקשורת, מעניין אותי יותר איך,אחרת. 
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מרצה מטעמכם את ההרצאה הוא  :הנרי אלקסלסי

 הזאת? 

 

 לא יודע. חבר:

 

 רגע, רגע, אל תפריעו. ולדי מורג, יו"ר:

 

 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(

 

 חבר'ה, תנו לו לסיים. ולדי מורג, יו"ר:

 

אנחנו  –אני לסיכום רוצה להגיד א'  :גיורא ברעם

צריכים, המכון הערבי צריך להתעסק  

אים, יכול להיות שגם במעמד האשה היהודי והערבי, בעיקר בשני נוש

מפגשים בין יהודים לערבים,  –גם בזה, אבל בעיקר בשני נושאים 

ן צעירים וצעירות גם במסגרת  –ובמסגרת הנוער העובד  מפגשים בי

 העבודה. 

 

במאי למשל היה צריך להיות אחד הפרויקטים הגדולים שבו אנחנו  1

ולא על בסיס הלאום, ואני חושב  יכולים לקרב על בסיס המעמד

 שאנחנו מפקששים בגדול וחבל.

 

. ולדי מורג, יו"ר:  יגאל. כן

 

 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(
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 ששש. מאיר, בבקשה. ולדי מורג, יו"ר:

 

אני רוצה להתחיל דווקא ממה שהיו"ר  :יגאל הררי

אמר, שאנחנו אחרי מערכת בחירות  

פוליטי כאילו שעברנו עכשיו במערכת בחירות ההקשר הקשה, הסתה, 

 ערבי.-האחרונה, ודווקא אני חושב מהיבט אחר המכון יהודי

 

המדינות האירופאיות עכשיו הכריזו שמי שמסומן יהודה ושומרון לא 

קונים ממנו, כאילו אין שם פלשתינאים שעובדים. אני יודע שבאחת 

מפעלים יהודים הם הישיבות שהיינו פה אמרו שפלשתינאים שעובדים ב

מוגנים גם כן מבחינת ההסתדרות. אז אני לא רואה שמשתמשים בדבר 

חבר'ה, יש פה, אני לא רוצה לנקוב במספר  –הזה במכון הערבי להגיד 

עובדים ערבים פלשתינאים  25,000 -ל 22,000מדויק, אבל יש בין 

 במפעלים ביהודה ושומרון ששייכים ליהודים.

 

תשמע, בוא, אני אומר לך מה אני כתבתי  –ם עכשיו, אם היו אומרי

בפייסבוק, שיסגרו להם את המפעלים ולא יתנו לאף פלשתינאי להיכנס 

תבטלו את החרם  –לעבוד שם, או שהוא יכתוב לאירופאים האלה שם 

, וזה התפקיד של המכון גם, אם אתה אומר שאנחנו  כי זה הפרנסה שלי

ות שעושים חיבורים עושים חיבורים עם מרוקו, אני רוצה לרא

 בגרמניה, בצרפת, באנגליה, איפה שמחרימים אותנו כישראל. 

 

מבחינתי זה לא משנה איפה שנותנים עבודה, אני יכול להגיד לך, איך 

אומרים, לצערי, בסדר, לצערי הרב הופכים את זה כאילו לבדיחה 

 שהטייח הוא מזה והאינסטלטור משם, זה לא, זה לא קלישאה, 
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אני יודע כמה מרוויח פועל בקלקיליה  :יגאל הררי

שהוא עובד ברשות הפלשתינית, ואני  

שקל ליום, אפילו  400 – 350יודע כמה כשהוא יוצא לפה, הוא חוזר עם 

 בעלי מקצוע שיוצאים עם יותר. אבל אני לא רואה שמישהויש כאלה 

 בוא.  –בא ומגן על ישראל ואומר 

 

 200,000 -את התקציב פה לא ב בוא, אני בעד להגדיל –אני אומר לך 

שקל, ושתהיה הסברה גם כלפי חוץ שתגן על המדינה  500,000 -שקל, ב

 ותראה את הצד, הפן החיובי.

 

, והם  , כן מישהו פה אמר, ואני אומר לך אני מדבר עם חברים שלי

אומרים שאנחנו המדינה מבחינת, היום, היום, מבחינת ההגנה על 

ר טוב אפילו מארה"ב ששם השוטר יכול האזרח אנחנו מספר אחד, יות

 בגלל שהוא לא עצר,להרוג בן אדם ברחוב 

 

 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(

 

ואני אומר לך שאם אנחנו פה מדינה  :יגאל הררי

ואנחנו רוצים לדבר דמוקרטיה, אז  

דמוקרטיה היה צריך גם להגן על המדינה. זה כספי ציבור, כספי משלם 

חבר'ה, תראו לי פעילות שאתם  –של ההסתדרות, אז אני אומר המסים 

מחרתיים מחרימים את  –עושים גם כלפי האירופאים האלה, שמחר 

המפעלים בארץ, שהמפעלים האלה יכול להיות שמעסיקים באריאל 

חמישה יהודים אבל מאה חמישים פלשתינאים, אני לא רואה שמישהו 

פלשתינאים שלומדים  1,700מגן על האוניברסיטה באריאל ששם יש 

 ועוד אלף ומשהו ערביי ישראל.
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אני אומר למה כאילו אני שומע  :יגאל הררי

פעילות, בסדר, איזי שפירא, אני  

מברך, אנחנו אפילו ברדיו עשינו להם יום התרמה, ואני אומר לך כל 

פעילות פה היא צריכה להיות מקבילה לצאת החוצה להתפרץ, לא, 

דברים, כשהקול הערבי מדבר אז הוא מדבר בשקט, ולצערי כשאנחנו מ

 , ון וצריך שהקול הערבי יהיה יותר חזק. כי אם אנחנו מדברים על שווי

אז פה צועקים, פה קרובים לתקשורת היא אמרה, אבל אני לא רואה 

 שיש הגנה דו צדדית במכון, למה לא יהיה? כי זה קול שקט.

 

, הלוואי שההסתה הזאת תעלם בכל  עכשיו דיברו פה על הסתה, הלוואי

המובנים, לא רק בין יהודים לערבים. זה שבתקשורת אמרו אי אפשר 

, ורמזו על איזה  להשאיר את האוטו אם הולכים לטייל בוואדי

אוכלוסיה, אני נגד הדברים האלה, אני רוצה לקרב, אבל אני רוצה שזה 

, לצערי אני לא רואה שזה דו צדדי.  יהיה דו צדדי

 

 זהו יגאל? ו"ר:ולדי מורג, י

 

. :יגאל הררי  כן

 

 תודה. הנרי. ולדי מורג, יו"ר:

 

, :הנרי אלקסלסי  טוב תראו חברים אני

 

 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(
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לא, חבר'ה, חבר'ה, אל תעשו אסיפות  ולדי מורג, יו"ר:

 פה, אם לא, בחוץ, לא פה. 

 

 אני תמיד אומר שצריך לראות את :הנרי אלקסלסי

החצי כוס המלאה, אני בדעתו של  

. אפשר להוביל חברה שמה אלבז ידידי ולא בדעתו של גיורא ויגאל

, ולא לראות את  שיקבע את המדיניות שלה זה הקצוות מכאן ומכאן

 שביל הזהב. 

 

ערבי בבית ברל עושה וגם המכון -אני חושב שמה שהמכון היהודי

א אמנם טיפה בים, ערבי בגבעת חביבה, הם עושים מה שנקר-היהודי

אבל זה המגבלות שיש להם, הם עושים מעל ומעבר במסגרת התקציב 

 שעומד לרשותם. 

 

אם היו להם מיליונים אז היו יכולים לצאת גם לאירופה ולעשות עוד 

פעילויות נוספות גם בקרב הפלשתינאים, אבל הפעילות שאנחנו ראינו 

ובהחלט יש פה במצגת הזאת בהחלט אני רואה את החצי כוס המלאה 

 מה לברך, ולא,

 

 הנרי, תגדיל להם את התקציב. :מאיר אלבז

 

 אם נתבקש נגדיל. :הנרי אלקסלסי

 

 בשביל זה אתה יושב פה עכשיו. חבר:
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ולכן אני אומר בשורה התחתונה  :הנרי אלקסלסי

עשינו גם דברים יוצאים מן הכלל גם  

יו די במצב עם תקציבים מועטים כאשר היחסים בוואדי ערה בזמנו ה

 ותדמתוח, הקמנו את יער השלום בוואדי ערה עם חבר הכנסת מוחמד 

 בזמנו ועוד.

 

אני רוצה להגיד לכם פה צריך יותר לברך, ואם יש אפשרות להעלות 

את התקציב הזה במסגרת ישיבת ההנהגה או ועדת הכספים, אם יש לנו 

יב אמירה, בהחלט אנחנו יכולים לבוא ולומר שיש לעבות את התקצ

הזה על מנת לאפשר את המשך הדו קיום כפי שמחזיקים אותו על אש 

 קטנה.

 

לצערי המדיניות שלפעמים מספיק שראש ממשלה יוצא באיזושהי 

קריאה מאוד מאוד קיצונית זה יכול להוריד ולפרק את כל העבודה 

שנים, ולכן אני אומר לך פארוק  6שנים,  5 – 4שהם עשו במשך 

 יכו ככה, ואני מחזק את ידיכם.וסילבנה, תבורכו, תמש

 

 תודה רבה. :סילבנה גרייסי

 

 כל הכבוד. ולדי מורג, יו"ר:

 

 תודה. פארוק עמרור:

 

 מר תפירו. ולדי מורג, יו"ר:
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 אני שומע הנרי מבקש להעלות את :יהודה תפירו

התקציב, מתקציב מאוד זעום, לפתע  

יו"ר מכון יהודי ערי הרב אנחנו ערבי חדש, אבל לצ-היה נדמה לי שיש 

הפכנו את המקום הזה לבמה פוליטית וזו ועדת כספים, והבקשה לבקש 

תקציב נוסף או לדבר איתנו על התקציב ולהגיד זה מספיק או לא 

. לא -ים, המכון יהודימספיק, זה תפקידו של יו"ר ועדת כספ ערבי

משאירים מקום לדבר על התקציב, מתעסקים עם פוליטיקה, מה לנו? 

 .מבינים בזהאנחנו לא 

 

ערבי תדבר איתנו על -אז באמת בוא אני מבקש מיו"ר המכון יהודי

התקציב, שיגיד שזה לא מספיק, שיגיד איפה חסר לו, שיגיד אם הוא 

ביקש תקציב נוסף, האם ועדת הכספים צריכה לפעול לאור הדברים של 

לא מאפשר מספיק פעילות, כדי שנבין יו"ר המכון שאכן התקציב הזה 

ברים. אבל אנחנו מדברים כל הזמן פוליטיקה, זה נוער עובד, זה את הד

משהו אחר, עזבו אותנו מזה, בואו נדבר על מה שבאנו הנה היום 

 לישיבה.

 

 טוב, תודה. ולדי מורג, יו"ר:

 

 קודם המהות, אחר כך הכסף. :מאיר אלבז

 

. רק דיברנו אבל איזה מהות,  :יהודה תפירו נכון

 פוליטית? 
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 ים בין הנוכחים, מדברים ביחד()חילופי דבר

 

רגע, רגע, חבר'ה, כל דבר זה  ולדי מורג, יו"ר:

 פוליטיקה. 

 

 בואו נדבר קצת על התקציב. :יהודה תפירו

 

 חברים, ולדי מורג, יו"ר:

 

תיכף מסיימים את הישיבה ומילה  :יהודה תפירו

אחת על הכסף לא דיברנו, על  

ו, מה הוא צריך עוד לבצע התקציב, מה קורה, מה לא קורה, מה חסר ל

פעולות נוספות. כל הדברים האלה לא מדברים עליהם בכלל כמעט בכל 

 ישיבת ועדת כספים.

 

 יואל. ולדי מורג, יו"ר:

 

אני אעשה את זה בקיצור כי אנשים  :איציק יואל

דיברו ואני מזדהה עם כולם בסיכומו  

לא  של יום יש עמותה שתפקידה, מטרתה, לאחד, לקרב, היא עושה

, כי תסתכלו על התקציב חברים , מספיק, לא משנה כרגע מאיזה כוון

שליש בסה"כ תרומת ההסתדרות לכל הדבר הזה, שיתר הפעילויות זה 

בכלל מהכנסות עצמיות, שאני רוצה לשאול מה זה הכנסות עצמיות, 

 באזור כמעט פחות משליש, אבל הרבה הכנסות.
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שר לעשות ברור שבתקציב כזה אי אפ :איציק יואל

את המטרות שפה שמעתי מכל  

, זאת אומרת בואו נאחד את העם הזה. זה לא בתקציב כזה, זה הכוונים

 לא עובד ככה.

 

אז אני חושב שחשוב מה שעושים, אני מברך על מה שעושים, ובכלל 

לא נכנס לפוליטיקה, אבל אני אומר יש מה לעשות, יש הרבה הרבה 

 שקל של ההסתדרות, 600,000 -בל מהרבה איזה תכנים ליצוק פנימה, א

 

 .720 ולדי מורג, יו"ר:

 

 ,-שש מאות ו :איציק יואל

 

 .720,000 ולדי מורג, יו"ר:

 

מה שכתוב פה. תקציב  640,000 :איציק יואל

 .640ההסתדרות  

 

 .640' 15תקציב  :יהודה תפירו

 

 בסדר, לא משנה. :איציק יואל

 

שקל. לא  721,000אתה אישרת פה  ולדי מורג, יו"ר:

ו, זה ספר התקציב.   נתווכח עכשי
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. :איציק יואל . .  בקיצור זה זעום מדי כדי לעשות 

 

 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(

 

ולכן באמת אני, פארוק, אני אומר  :איציק יואל

דבר כזה, אתה צריך לקחת את  

ו, במדינת ישראל  ההזדמנות, אני רואה במה שקורה בעם ישראל עכשי

ו, הזדמנות. אני חושב שיש אנשים שמצטערים על מה שנאמר,  עכשי

 

 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(

 

 ששש. ולדי מורג, יו"ר:

 

יש אנשים שרוצים להחזיר את  :איציק יואל

האחדות, כולל מנהיגים גדולים שעשו  

, יש פה מקום לקחת ואולי מצטערים, אולי זה את זה בזמן פוליטיקה

ציבים כדי לפעול לקידום המטרות. לא רק בהסתדרות, בגופים תק

ממשלתיים ואחרים, כי יש פה מטרה והמטרה היא, לדעתי הרבה 

 להתאחד סביב המטרה.אנשים רוצים כרגע 

 

ו, לפני שאני נותן לפארוק  ולדי מורג, יו"ר: יפה. עכשי

לענות, אני פשוט רוצה שתשימו לב  

ים האחרונים שדיברו, הנרי ויואל, למה שנאמר פה על ידי שני החבר

, ומדוע  אנחנו מדברים פה על עבודת קודש שנעשית, בקנה מידה קטן

קנה מידה קטן? כי אין להם מספיק משאבים, אבל יחד עם זאת תקחו 

 בחשבון שההסתדרות היא לא מדינה. 
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כל מה  ,זה התפקיד של המדינה ולדי מורג, יו"ר:

שנאמר פה על כל ההקצאות היפות  

והדרישות, זה צריך לדרוש מהממשלה, צריך לדרוש מהמוסדות 

 הלאומיים.

 

, זה נשמה יתרה, -מה שההסתדרות עושה פה זה עבודה שהיא שייכת ל

היא שייכת לעצם החיים שלנו שאפשר יהיה לחיות במדינה הזאת, וכל 

 ואין, הכבוד שנעשה מה שניתן לעשות.

 

 אבל ההסתדרות בכוון הנכון. :ראובן פרי

 

ואין, סליחה, אין פה, אין פה דבר,  ולדי מורג, יו"ר:

אין מקום בו אין שגיאות ואין מקום  

אנחנו בודקים את בו לא נעשה איזשהו עוול לכאן או לשם. אבל 

הנושא הזה דרך מה שאנחנו יכולים. ההסתדרות מקיימת היום בשליש 

של התקציב שלו את המכון הזה במשאבים שיש לה. מי שחושב שמחר 

מיליון? אני אינני  2אנחנו נבוא בחודש דצמבר ונאשר תקציב עם עוד 

יודע אם יש אפשרות כזאת. אבל זה ברור שהמסר שיוצא מפה צריך 

 להיות מסר של חיוב, שצריך לתמוך ככל האפשר במכון.

 

שקל והוא יוכל  200,000ולד, עוד  :יגאל הררי

להביא גם קונסולים ושגרירים  

 ינות ערב.מאירופה, לא רק ממד

 

יכול להיות, יכול להיות, אבל,  ולדי מורג, יו"ר:

 בבקשה, 



 

 

 27.4.2015 ועדת כספים ותקציב של בינ"ה                                              

 

 

 

 

45 

 

צריך לדבר על סדרי עדיפויות ולא על  :גיורא ברעם

 עוד תקציב ועוד תקציב. 

 

 למה לא? :יגאל הררי

 

 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(

 

זהו, זהו, חברים, רשות הדיבור,  ולדי מורג, יו"ר:

 רשות, 

 

 ופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד()חיל

 

רשות הדיבור, לא, נגמר. גיורא, רשות  ולדי מורג, יו"ר:

 הדיבור לפארוק. 

 

 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(

 

ו.  ולדי מורג, יו"ר: שקט. ששש. חברים, שקט עכשי

 בבקשה פארוק. 

 

בעצם הסיכום מה שדיבר יואל, גם  פארוק עמרור:

וגם חברי יהודה תפירו, תראה, ולדי  

, אני חושב, אני הסברתי על הקטע הזה, אני  מה שדיבר החבר כאן לגבי

, פשוט היה oecd -אומר לכם שמדינת ישראל היתה צריכה להיכנס ל

ון וועדת חקירה,  די
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האיגודים המקצועיים בעולם התנגדו  ארוק עמרור:פ

, אתם יודעים oecd -לכניסת ישראל ל 

ויו בין האנשים שהייתי בועדה זה "ר ההסתדרות, עופר עיני, את זה, 

, אני לא מכרתי, אני אמרתי את הדברים, הם באו עם מטען מאוד  אני

קשה, ז'נבר)?( של האיגודים המקצועיים הצרפתיים, זה שבא איתי יחד 

, ואני הייתי צריך לתת את  עם שרגא ומנכ"ל משרד החוץ ועופר עיני

 .יהודה יודע על הדברים האלה התמונה לגבי הפלשתינאים,

 

בעצם היום שמגיע גם המקביל של ניסנקורן של גרמניה ושואל את 

השאלות על העובדים הפלשתינאים, מה שאני אמרתי שווה שבוע 

שאיננה מה שקורה, אמרתי את הדברים האמיתיים גם על תקשורת 

עובדי הבניין, מה שעושים בעובדי הבניין, מה שאנחנו עשינו, הרי 

מקום היחידי בעולם, מקום מספר אחד, אתה יודע במקומות, ה

בתאונות עבודה זה אצל הפלשתינאים, אנחנו קיימנו ארבעה סמינרים 

לעובדים הפלשתינאים בנושא של בטיחות בעבודה, חלק, אתה זוכר את 

 זה,

 

, אתה  :מאיר אלבז  יודע אני עכשיו מאשר למעמ)?(

. פרויקטים אישרנו. מי זה מעמ?  . . 

 

 )מדברים ביחד(

 

אני אומר לכם, כן, אבל דבר אחד  פארוק עמרור:

הפעילות של המכון, אם היה תקציב  

אני חושב שהיינו מכפילים את הפעילות שלנו פי עשר, זה הכל עניין 

 של תקציבים.
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ואני אמרתי, אלבז, אמרתי בתחילת  פארוק עמרור:

דברי שאנחנו מתחברים עם גופים,  

ם עם גופים? על מנת שיהיה לנו כסף ואנחנו יחד למה אנחנו מתחברי

 לא תעשה עשרה פרויקטים. 600 -באיתם נעשה, אחרת 

 

 ברור. :מאיר אלבז

 

אז לכן אנחנו עושים ארבעים בשנה,  פארוק עמרור:

למה, מתחברים עם גופים. אם היה  

 לנו תקציב אז היינו מובילים את זה לבד.

 

הכנסות עצמיות  600,000י מייצר ודיברת יואל על הכנסות עצמיות, אנ

, ובמקום שאנחנו נייצר והמקום הזה צריך שיפוץ ובלגאן, מאז  במכון

' לא נגעו בו, היה צריך להיות על הפעילות, ואנחנו לאט לאט, אני 74

מההסתדרות. כל שנה מגדילים  200,000התחלתי במכון שהתקציב היה 

 אותו.

 

י שותפים אחרים עולה ואני אומר לכם הפרויקט רק של הנגב, בל

שקל, איפה תעשה  200,000שקל. ערב תרבויות לבד עולה  200,000

פעילות? הכל כסף. אתה יכול להיות, להחליף משרד החוץ? אומר 

 לעשות הסברה? מה תעשה?

 

בדברים המועטים שאנחנו עושים, זה הרבה מה שאמר הנרי, אמנם זה 

כמונו יעשו, אבל לא אחוז אחד, אבל מרגישים אותו. הלוואי שהרבה 

 תמצא, מדינת ישראל לא מעניין אותה. 
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תקציב אנחנו לא מקבלים, בקושי  פארוק עמרור:

התרבות נותן לנו, עד שאת  דמשר 

הנשמה שלנו מוציא, בכל מיני דוחות וביקורות וביקורת עד שנותנים 

לנו, לא בקלות. לגייס היום גם כסף גם לא בקלות, ולכן אני רק מודה 

רות, אתם יש לכם דווקא תפקיד מאוד חשוב, להמליץ, אני להסתד

חושב שזה דבר, אנחנו ההסתדרות היחידים היום בכל העולם 

 שמאמינים במוסד הזה של דו קיום במדינת ישראל.

 

לכן לצערנו אחרים מכרסמים ואנחנו עובדים קשה בשביל זה. 

, להסתדרות יש לה חלק גדול בקטע הזה, לא רק ברמה הבינלאומית

 ברמות של האיגודים המקצועיים.

 

האיגודים המקצועיים הגיעו אלי מאנגליה עכשיו, האיגודים 

מה ערביי ישראל, מה  –המקצועיים של אנגליה, כל השאלות 

הפלשתינאים, כל השאלות ששואלים אותנו, ואנחנו עונים, לפעמים גם 

קשה, והם באים ולומדים על הכל, הם יודעים לא פחות ממני, אבל 

מצד אחד כמה אתה יכול? הלוואי שיש לי תקציב הייתי מגיע גם 

 למדינות אחרות. זה המצב. אני מודה לכם.

 

 שאלה אחרונה, :יהודה תפירו

 

 לא, לא נתחיל את הדיון מחדש. ולדי מורג, יו"ר:

 

 אני לא פותח דיון מחדש. :יהודה תפירו
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, הגשת לגזברות את 2015תקציב  :יהודה תפירו

בודה שלך ואת התקציב תוכנית הע 

? או שזה הוכתב לך, אמרו לך זה 2015שאתה דורש לתוכנית עבודה 

 התקציב?

 

תראה, אנחנו קיימנו דיון על  פארוק עמרור:

התקציב ואני ביקשתי יותר מהתקציב  

, הגשתי לשני פרויקטים, -הזה, ואנחנו הגענו בסוף, זה אמרו מה ש

תקציב גם ארנונה שאני לא אישרו אותו, זה ערב תרבויות, ובחלק מה

אשם בה. ההסתדרות לא שילמה ארנונה לכל מועצות הפועלים 

, ומתוך זה  שקל אני  80,000והמרחבים במדינת ישראל, ביניהם זה אני

 צריך לשלם ארנונה.

 

 אוקי חברים, זהו. ולדי מורג, יו"ר:

 

 מילה, לא שאלה, מילה. :ראובן פרי

 

 ילה.מי שמאחר לא מקבל מ :יהודה תפירו

 

 מילה וחצי. ולדי מורג, יו"ר:

 

אני אומר השנה ובכלל אנחנו נמצאים  :ראובן פרי

בעידן חדש בהסתדרות, שההסתדרות  

. לפני שנים רבות  חוזרת להיות תנועה חברתית ולא רק איגוד מקצועי

הפעולות האלה היו בראש מעיניה של ההסתדרות, וזה לא בושה לומר 

 נחנו נמצאים בכוון הנכון. שאנחנו נמצאים בעידן חדש, א
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. חברתיים,  :ראובן פרי . . יו"ר ההסתדרות אמר 

נושאים חברתיים, אנשים עם  

מוגבלויות. עכשיו באתי מכנס, כל הנושאים האלה החברתיים חוזרים 

לקדמת הבמה, וההסתדרות כתנועה חברתית גדולה צריכה לתת יותר, 

, זהו.  אנחנו נמצאים בכוון הנכון

 

 ים בין הנוכחים, מדברים ביחד()חילופי דבר

 

 תודה רבה. עכשיו חברים, ולדי מורג, יו"ר:

 

 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(

 

סליחה, מר תפירו, סליחה. חברים,  ולדי מורג, יו"ר:

קודם כל אני מודה לכם,  –לסיכום  

סילבנה, פארוק, הצגתם תמונה אמיתית, נכונה, של משהו שהוא גדול 

.ורצי  ני

 

אני מציע שועדת התקציב והכספים תייפה את כוחי לכתוב מכתב 

להנהגת ההסתדרות בהמלצה חמה לתמוך ביתר שאת בפעילויות 

 ובתקציבים של המכון.

 

. :מאיר אלבז . .  והוא יכין 

 

 )חילופי דברים בין הנוכחים, מדברים ביחד(
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חברים, זה אני מבקש, כל זאת נעשה  ולדי מורג, יו"ר:

 מודה לכם מאוד. נעמתם. .אחר כך 

 

 

  

 

 הישיבה נעולה
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 החלטות שנתקבלו בישיבת ועדת כספים ותקציב של בינ"ה

 2015.4.27בישיבה מתאריך 

 

 

 יו"ר המכון היהודי ערבי –סקירה ודיווח ע"י פארוק עמרור  . 1

 בסדר היום( 1)סעיף            

לבנה והגב' סי יו"ר המכון היהודי ערבי, – פארוק עמרורמר  

, תוך גרייסי , סקרו בפני חברי הועדה את פעילות המכון

שהדגישו את חשיבות הפעילות והפעולות למען הדו קיום 

 .יהודים במדינת ישראל –ערבים 

 .עם סיום הסקירה נערך דיון בהשתתפות חברי הועדה 

למר פארוק עמרור ולגב' יו"ר הועדה, ולדי מורג, הודה  

לכתוב מכתב לייפות את כוחו  סילבנה, וביקש מחברי הועדה

להנהגת ההסתדרות בהמלצה חמה לתמוך ביתר שאת 

 בפעילויות ובתקציבים של המכון.


