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ום לישיבת  נ"המליאת בסדר י  י

 

 

 על סדר היום:

 
סעיף  .0 ן בהוראות  ג3דיו ד' לחוקת ההסתדרות, 0) י( בפרק  ()

ו"ר ההסתדרות במקרה של הפסקת  העוסקות בבחירתו של י

ת במהלך הקדנציה. ו"ר ההסתדרו י  כהונת 

שור המלצת ועדת החו .3  קה של בינ"ה.אי

נות. .2  שו
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 שונות

סעיף  ום( 2)  בסדר הי

 

"ר: ו , י ה,  שלמה אביטן צהרים טובים חברות וחברי בינ"

יו"ר ההסתדרות. מתכבד לפתוח את  

נ"ה מספר  ום רביעי א' בטבת תשע"ד. ראש חודש  8ישיבת בי היום, י

.4.03טוב לכולם.  יכם. 3102 ונטי מונח לפנ הרלו ום, החומר  הי  . סדר 

 

ו"ר ההסתדרות לפ היום אני מבקש בשמי, בשם י ני שנתחיל את  סדר 

טנא  נבחרי ההסתדרות להשתתף בצערם של החברים זהבה  ובשם בית 

על מות האם, פנחס עידן על מות אחיו, ראובן פרי על מות אחיו. מי 

ידעו עוד צער.  ולא י  ייתן 

 

נר שמיני אבל  אנו מדליקים  אני עובר לברכות. הערב  ובמעבר חד 

ין ביום. מי  ן באמצע היום, עדי הנר השביעי כי אנחנו עדיי נדליק את 

ו כל  ולנ יגשימו לכם  ונפלאות ו ם  סי הללו יחוללו ני ייתן שהנרות 

ונזכה כולנו  "אור חדש על ציון תאיר"  ק  ים בנו הפסו המשאלות ויתקי

 במהרה לאור. 

 

אני מתכבד להזמין את רב ההסתדרות,  חנוכה  נר שביעי של  להדלקת 

ן בר שלום, בבקשה.  כב'  הרב בן ציו

 

נרות(  )הדלקת 

 

"ר: ו , י ולכל בית  שלמה אביטן חג אורים שמח לכם 

 ישראל.  
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"ר: ו , י י אתחיל בסעיף שונות, חילופי  שלמה אביטן אנ

חברים בבינ"ה והוספת חברים  

ה.   לבינ"

 

הבית החברתי ם  -סיעת  הבית החברתי היו חסרי חברים  4לסיעת 

.6"ה. בתאריך מתחילת הקדנציה בבינ "ר סיעת  00 הודיעני בכתב יו

הבית החברתי החליטה למנות  סיעת  יואל, כי  הבית החברתי, מר איציק 

ווה מאיר, מקייטן אילן לכהן  , נ את החברים עינת חורב, כבל בועז

י  המון הצלחה במילו י מאחל לחברים  בבינ"ה מטעם סיעתם. אנ

 תפקידם.

 

אני רוצה רק ל , לסיעת עוגן  ן נ"ה סיעת עוג מסור הודעה שחסר חבר בי

זה פשוט לידיעה.   גם כן מהתחלת הקדנציה. 

 

נ"ה מטעם הסיעות. סיעת עוצמה ם  -וכעת חילופי חברים בבי החבר חיי

הליכוד בהסתדרות ה; סיעת  יחליף את החבר עבאס טיטי בבינ"  -חליוה 

. יסים אלפסי יחליף את החבר נ ני   החבר שלום אהרו

 

י עובר לסדר היום.  אנ אני מציע להצביע על וכעת  למען הסר ספק 

ועל התוספות.  החילופים 

 

אני שוב מאחל  מי בעד? מי נגד? מי נמנע? פה אחד אושרו החברים. 

 להם הצלחה במילוי תפקידם. 
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ג3דיון בהוראות סעיף  ' לחוקת ההסתדרות, העוסקות 0) י( בפרק ד ( )

"ר  ו ו"ר ההסתדרות במקרה של הפסקת כהונת י בבחירתו של י

 רות במהלך הקדנציה ההסתד

סעיף  ום( 0)  בסדר הי

 

 

"ר: ו , י ום, לסעיף  שלמה אביטן  0כעת אני עובר לסדר הי

ון בהוראות סעיף   ום, די הי שעל סדר 

"ר 0)ג3 יו ( בפרק ד' לחוקת ההסתדרות העוסקת בבחירתו של  )י )

ההסתדרות במקרה של הפסקת כהונתו כיו"ר ההסתדרות במהלך 

 הקדנציה. 

 

ום חברות וחברים, ב .34י 00. 02  ' י כב זי בפנ ן בביהמ"ש המחו נערך דיו

ידון בסעיף  נ"ה  . ביהמ"ש החליט כי ראוי שבי ונה אטדגי השופט י

ובא  י הנושא  והמליץ, מבלי לנקוט עמדה ביחס לסיכויי העתירות, כי 

ך  ין כי בינ"ה זה המקום הטבעי בו הנושא צרי וצי ון בבינ"ה  לדי

בינ"ה תדון האם בהתחשב להתברר. ביהמ"ש הבהיר כי הצעתו היא ש

בכל הטענות שעלו כאן האם ראוי להשאיר את הסעיף כמו שהוא, 

הדרכים פתוחות. ההסתדרות באמצעות באי  . כל  אותו לבטלו או לתקן 

. ו נענתה להצעה ז  כוחה 

 

ם  י מבקש להדגיש דגשים מאוד חשובי אנ ון  י שאפתח את הדי אך לפנ

ועדת החוקה  וישיבת בינ"ה. מזכירות לעניין הפרוצדורלי שקדם לכינוס 

אני רואה  בינ"ה עשתה כל שניתן על מנת להבטיח השתתפות מלאה, ו

הבית בועדת החוקה,  גי סיעות  נצי באמת השתתפות מלאה, של כל 

היום.  וזאת על מנת לתת את החשיבות הראויה לנושא שעל סדר 
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"ר: ו , י ועדת החוקה קיבלו  שלמה אביטן לפיכך, חברי 

, הזמנות לישיבה ביום    32.00שני

ובהודעות  ובפקס מכל אחד SMSבפקס  ן  , התקבלו אישורים בטלפו

נ"ה ביום רביעי בתאריך  מון לישיבת בי .37ואחד מחברי הועדה. זי 00 

נ"ה בדואר  הזמנה לחברי בי ,  34נשלחה  לכל חברי בינ"ה. ביום שלישי

ך  .2.03בתארי לכל חברי בינ"ה על  SMS, נשלחה הודעת תזכורת 02

הכולל קיום הישיבה , כאשר להודעה הזו צורף קישור לדף האינטרנט 

הנחנו על שולחנכם.  ים אותם  ונטי הרלו ום והחומרים  הי  את סדר 

 

ן  הדיון היום כדיו ום הודעתי על קיום  אות בינ"ה מהי בישיבת נשי

הדוברים מטעמם ואכן  י הסיעות להודיע לי מי  . ביקשתי מנציג סיעתי

הדוברים.   קיבלתי את שמות 

 

ה ן בועדת החוקה והוא לנוכח  מלצת ביהמ"ש המחוזי התקיים דיו

י מקריא את תוכן המכתב שהועבר  אנ  . נ"ה כמובן ון בבי הדי הקדים את 

ועדת חוקה  יעקב טריפטו: המלצת  ועדת החוקה, עו"ד  "ר  ו ידי י לי על 

ועדת החוקה של  ון במליאת בינ"ה. מתכבד אני להודיעך כי בישיבת  לדי

.3.03בינ"ה מיום שני בתאריך  ועמ"ש  02 הועדה את הצעת הי אישרה 

להסתדרות וממליצה הועדה למליאת בינ"ה לקבל את ההצעה ולאשרה 

נ"ה.   במליאת בי

 

ך  .3.03רקע כללי, בתארי ה  02 נ" ועדת החוקה של בי התקיימה ישיבה של 

ון בהוראות סעיף  ג3לדי )י( בפרק ד' לחוקת ההסתדרות העוסקות 0) )

ו"ר ההסתדרות במקר ו"ר בבחירתו של י ה של הפסקת כהונת י

 ההסתדרות במהלך הקדנציה. 
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"ר: ו , י יתנה  שלמה אביטן הועדה נ בהזמנה שנשלחה לחברי 

או   י  אפשרות להגיש הצעות לשינו

וזאת עד לתאריך  .0.03תיקון הסעיף  .0. במהלך 02 03.  2הוגשו  02

הבית החברתי, הצעת  סיעות  סיעת חד"ש, הצעת  הצעות, הצעת 

ועמ"ש להסתדרות.  לסדר היום צורפו שלושת ההצעות, מונחים הי

ניתנה  ק בכל אחת ואחת מההצעות ו ון מעמי יכם, התקיים די לפנ

נערך למעלה  ון  הועדה להביע את עמדתם. הדי אפשרות לכל חברי 

 משעתיים.

 

יכם, מי  מונחים לפנ זר,  אני עוד פעם חו  . מצורף שלוש ההצעות כמובן

נערכה הצבע הדיון  ה שמית ביחס לכל אחת שרוצה לעיין בהם. בסיום 

ולהלן תוצאות ההצבעה. להצעת סיעת חד"ש:   0משלושת ההצעות 

גד,  08בעד,  ת  0נמנעים,  4נ הבי סיעות  לא השתתף בהצבעה. להצעת 

 : גד,  08בעד,  6החברתי ועמ"ש:   1נ ם. להצעת הי ,  6בעד,  08נמנעי גד נ

1 .  נמנעים. עד כאן

 

ועמ"ש הי מזמין את  ן אני  הדיו ,  לפני שנפתח את  אל "ד יחי לנסתדרות, עו

ועדת החוקה שנתקבלה  הנואמים להציג את עמדת  שמיר לעלות לדוכן 

 כאמור. עו"ד שמיר, בבקשה. 

 

"ד יחיאל שמיר: ו"ר ההסתדרות,  עו י י אדונ שלום לכולם, 

ות   "ר בינ"ה. בביהמ"ש המחוזי תלוי יו

חוקיות סעיף בחוקת ההסתדרות  ינן  ועומדות כרגע שתי עתירות שעני

ו"ר הסתדרות שמפסיק את כהונתו באמצע שעוס ק בבחירת מחליף לי

נבחרי  הקדנציה. העתירות האלה הוגשו כנגד ההסתדרות וכנגד בית 

ים.   ההסתדרות. אף סיעה אינה צד להליכים המשפטי
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"ד יחיאל שמיר: ועמ"ש של ההסתדרות  עו נדרשתי ואני כי

יב לעתירות האלה   לתת עמדה, להג

היום בחוקת ובעצם לקבל החלטה האם  ים  הסעיף הקיים, כפי שהוא קי

ידועה, אנחנו הבענו אותה  ההסתדרות, הוא חוקי. העמדה שלי 

 , ן שלקחנו לתיק, אבל ההנחיה שנתתי הדי בביהמ"ש באמצעות עורכי 

היום בחוקת ההסתדרות  וזאת העמדה המשפטית שלי, שהסעיף שקיים 

 . ולא מצאנו בו פגם משפטי חוקי   הוא סעיף 

 

ון בביהמ"ש ביהמ"ש סבר שהיות ומדובר בעתירה עם זאת במ הדי הלך 

ך  יינה ביטול סעיף בחוקה או אפילו תיקון סעיף בחוקה הגוף שצרי שענ

ן שנבחר  העליו נבחרי ההסתדרות, שהוא הגוף  ה בית  ה ז ן בנושא כז לדו

נים בחוקה.  קו הגוף שמוסמך לבצע תי ידי חברי ההסתדרות, הוא  על 

ובסופו של דבר אני סברתי שנכון להיעתר ולה סכים להמלצת ביהמ"ש 

הנבחר,  ן כאן בבית  הנושא לדיו ביהמ"ש באמת החליט להעביר את 

יכול  ה במפורש,  נבחרי ההסתדרות, ביהמ"ש כותב את ז כאשר בית 

או לבצע בו  לקבל כל החלטה, לבטל את הסעיף, להותיר אותו על כנו 

ם.   תיקוני

 

"ר בהמשך להחלטת ביהמ"ש התקיים ביום שני האחר ו , כפי שי ון דיון

ן עלו מספר  ו בינ"ה אמר, דיון מאוד מקיף בועדת החוקה. במסגרת הדי

ניהם סיעת  היתה גישה אחת שהביעו אותה מספר חברים, בי גישות. 

א  הראוי להותיר את הסעיף כפי שהו הליכוד בהסתדרות, שסברה שמן 

ם. מהצד השני הוגשו הצעות של  ויי ן שום הצדקה לבצע בו שינ ואי

וחד"ש, שסברו שצריך לבטל, שלמעשה הסעיף  סיעת הבית החברתי 

וצריך לצאת לבחירות.   בטל 
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"ד יחיאל שמיר: בנסיבות שנוצרו אני מצאתי לנכון  עו

להגיש הצעה מטעמי, שאני קראתי לה  

הגישות  ון ראוי בין  איז ה איזשהו  יי מהוו ים, הצעה שבעינ הצעת ביני

הליכים השונות, באמת מתוך תפיסה שאני חושב שהמ הזה, שיש  צב 

יש צו   . משפטיים מעכבים, ההליכים המשפטיים מעכבים בחירת מחליף

ועד להכרעה  יעה שניתן בביהמ"ש שקובע שעד לסיום ההליכים  מנ

יכול להתכנס לבחירת מחליף. המצב  נבחרי ההסתדרות לא  בבקשה בית 

אני חושב שצריך  ולכן  טוב  הוא מצב לא   , הזה הוא מצב לא ראוי

.  לעשות כל יתר את ההליך המשפטי  מה שאפשר כדי לנסות לי

 

ידי  ום אומצה על  ן להביא הצעה שבסופו של י י מצאתי לנכו אנ ולכן 

ועדת חוקה, כאשר גם המתנגדים שסברו שצריך להותיר את הסעיף כפי 

ן שהצעתי הוא פרי חשיבה שנעשה גם על -ש . הפתרו , השתכנעו , על כנו

הצוות המשפטי בלשכה המשפטית  ם ידי  ו במומחי יענ וגם הסתי

ג  נ הלי יפתח  י באמת רוצה להודות לעו"ד  אנ הזאת  ים. בהזדמנות  חיצוני

ים  הביני שעובד איתי וחשבנו והשקענו המון שעות במחשבה על פתרון 

 הזה. 

 

יכנס למילים, אבל באופן כללי מה שהוא,  ניים, אנחנו תכף נ הבי פתרון 

דיל מהמצב ההצעה שעומדת מאחוריו היא כזאת, מצד אחד, להב

 , יו"ר ההסתדרות יהיה רשאי להעמיד מועמד מטעמו הקיים, לא רק 

ו"ר  ה רשאית להציע מועמד מטעמה לתפקיד י אלא כל סיעה בבית תהי

ה, כמובן בתנאי שהמועמד עומד בתנאי  ום הקדנצי ההסתדרות עד לסי

 הכשירות שנקבעו בחוקת הבחירות. 
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"ד יחיאל שמיר: , הבחירות, זאת או עו מרת מצד שני

נבחרי   יערכו פה בבית  הבחירות י

יחליט שיש מקום לצאת לבחירות  הנבחרים  ההסתדרות אלא אם בית 

קול הדעת בידי  ות. זאת ההצעה. ההצעה מבקשת להותיר את שי כללי

הגוף שנבחר בבחירות  הוא   , העליון וף  הג בית הנבחרים, שהוא 

מנציגי כל הסיעות, הוא משקף את מורכב מכל,  הוא  ן  דמוקרטיות,  רצו

הבוחרים ואנחנו חושבים שמאוד חשוב להותיר את שיקול הדעת, עוד 

הבית הזה. וצאים לבחירות כלליות, בידי  י  פעם, אם 

 

ן לאור לחץ הזמן  י. אנחנו גם עדיי זמנ יד, מדובר בהסדר  אני רוצה להג

גיות שיכולה לעלות  סו ו חושבים שיש כאן  וגם לאור העובדה שאנחנ

ה של שאלה של  או לא עולות כאן על בכלל הסוגי ישירה כן  בחירה 

יותר מאוחר. כרגע  היה בשלב  הפרק, אנחנו מציעים שההסדר הקבוע י

הנבחרים  מכן בית  היא להסדר זמני עד שועדת חוקה ולאחר  ההצעה 

נו בנושא שוב.   ידו

 

ג3לאחר סעיף  -ההצעה היא כזאת יב( יתווסף סעיף 0) ( ) י ( ג( 0)ג3( )י ) י ( )

ו: על אף האמור ב ובלשון ז א(  ם ) )ב( לעיל, נקבע בזאת -סעיפים קטני

נבחרי ההסתדרות  אישורו בבית  מיד עם  יכנס לתוקף  הסדר זמני אשר 

קבוע.  יעמוד בתוקפו עד להתקנתו של הסדר   ו

 

קבע 0) ו דרך  נבצר ממנ נפטר,   , ו"ר ההסתדרות מתפקידו ( התפטר י

נבחרי ההסתדרות  , יתכנס בית  הועבר מתפקידו למלא את תפקידו, 

ו"ר ההסתדרות על לישי בה מיוחדת לקביעת סדרי בחירתו של מחליף לי

נבחרי ההסתדרות.  ידי בית 
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"ד יחיאל שמיר: ( הישיבה האמורה תתקיים לא 3) עו

מ  נודע  7 -יאוחר  ימים מהמועד שבו 

ישלים  ו"ר ההסתדרות לא  נבחרי ההסתדרות על כך שי אות בית  לנשי

.  את כהונתו

 

נ2) ת  מנה בי מיוחדת ( בישיבה האמורה י ועדת בחירות  בחרי ההסתדרות 

ישקף את  ועדת הבחירות המיוחדת  הרכב  "ר הועדה.  ו משקלן ואת י

נבחרי ההסתדרות. מספר חברי  היחסי של הסיעות השונות בבית 

נבחרי ההסתדרות. ידי בית  יקבע על  א י וגי והו אי ז היה   הועדה י

 

ה רשאית להצי4) נבחרי ההסתדרות תהי וצגת בבית  סיעה המי ע ( כל 

ו"ר ההסתדרות.  וחדת מועמד מטעמה לתפקיד י לועדת הבחירות המי

יהיה רשאי להציע לועדת  ו"ר ההסתדרות  במקרה של התפטרות גם י

 הבחירות המיוחדת מועמד מטעמו לתפקיד.

 

( הצעות מועמדות כאמור בצירוף הסכמה בכתב של המועמד להגשת 2)

ום בו  ימים 2מועמדתו תוגשנה לועדת הבחירות המיוחדת תוך  מהי

נבחרי ההסתדרות. ידי בית  ועדת הבחירות המיוחדת על   נבחרה 

 

ו"ר ההסתדרות יהיו על פי 6) ות מועמד לתפקיד י ( תנאי הכשירות להי

הנבחרים של ההסתדרות.   חוקת הבחירות למוסדות 

 

ת 7) ועדת הבחירות המיוחדת תפרסם את רשימת המועמדים הסופי  )

ך  ן שנקבע 2תו "ר  ימים מהמועד האחרו יו להגשת מועמדות לתפקיד 

 לעיל. 2ההסתדרות, כאמור בסעיף 
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"ד יחיאל שמיר: ימים ממועד פרסום רשימת  7( תוך 8) עו

נבחרי   המועמדים הסופית יתכנס בית 

ן  ייבחר מחליף ליו"ר ההסתדרות מבי וחדת בה  ההסתדרות לישיבה מי

וחדת. ועדת הבחירות המי ידי   המועמדים שמועמדותם אושרה על 

 

ו"ר ההסתדרות, תיערך הצבעה 9) הוצע מועמד אחד בלבד לתפקיד י  )

ו בעדו עלה  ה הנבחר אם מספר הקולות שניתנ הוא יהי , ו נגדו בעדו או 

ה  . היה מספר הקולות שניתנו בעדו שוו נגדו יתנו  על מספר הקולות שנ

ת. לא עלה מספר הקולות  למספר הקולות שניתנו נגדו, מצביעים שני

יתנו בעדו על מספר יתנו נגדו, תיערכנה בחירות כלליות  שנ הקולות שנ

יו"ר ההסתדרות בתוך  מים. 031מיוחדות לתפקיד   י

 

ותר, המועמד 01) או י י מועמדים  שקיבל את מירב הקולות ( הוצעו שנ

ן שני המועמדים המובילים תיערך  ן בי יו הנבחר. במקרה של שוו הוא 

ם. המועמד שקיבל ב י המועמדי נוספת בהשתתפות שנ  הצבעההצבעה 

הנבחר. קיבלו שני מועמדים מספר  הוא  השניה את מירב הקולות 

קולות  זרים על ההצבעה. קיבלו שני המועמדים מספר  וה, חו קולות שו

מיוחדות לתפקיד  זרת, תיערכנה בחירות כלליות  וה גם בהצבעה החו שו

מים.  031יו"ר ההסתדרות בתוך   י

 

נבחרי הה00) זה, רשאי בית  סתדרות על פי ( על אף האמור בסעיף 

ט ברוב קולות, בישיבה שנתכנסה בהתאם לסעיף  בקשת סיעה להחלי

( "ר 3קטן  יו , על קיום בחירות כלליות מיוחדות לתפקיד  ( לעיל

ות מיוחדות לתפקיד  קיומן של בחירות כללי ההסתדרות. הוחלט על 

 ימים. 031יו"ר ההסתדרות, תיערכנה הבחירות בתוך 
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"ד יחיאל שמיר: הסר כל ספק, האמור ( למען 03) עו

ג  חול עד 0בסעיף  ' י יג( לפרק ד (

יו"ר הסתדרות חדש בהתאם לסעיף זה.  לבחירת 

 

ועדת  ידי  ניים שהצעתי ושהתקבלה ומומלצת על  הבי זו ההצעה, הצעת 

אותנו לסבור  הנחה  יד במספר מילים מה  אני רוצה להג החוקה. 

הזה ייד ע, על שההצעה הזאת היא הצעה ראויה. קודם כל חשוב שהבית 

ושום דבר שהוא  אין שום תחושה  וגם בעולם,  פי הפסיקה, גם בארץ 

הבית  יותר דמוקרטי בבחירות ישירות מאשר בחירות שנערכות בתוך 

גי הסיעות. נצי  על ידי 

 

אף דמוקרטיה, אף שיטה משפטית לא קבעה שיש עדיפות לבחירה 

הכללית בכל מקרה ולכן הטענה שצריך לדבוק בבחירה הישירה   ישירה 

ו מוטעית. אני רוצה להזכיר שגם לממשלה  ינ היא טענה שנראית בעינ

 בשעתו היו בחירות ישירות והכנסת החליטה לבטל את השיטה הזאת.

 

 )חילופי דברים בקהל(

 

"ד יחיאל שמיר: ים בפרט  עו נכונ הדברים שאני אומר 

כאשר מדובר בבחירת מחליף למי  

הכוונ ה.  ה שלי שגם שיטות שכיהן בתפקיד, למחליף באמצע הקדנצי

משפט שהחליטו ללכת על בחירה ישירה כאשר מדובר בבחירת מחליף 

ן  ומצאו לנכו באמצע קדנציה גם הם סטו מהשיטה, מהבחירה הישירה 

מיוחד לבחירת מחליף שלא בדרך של שיטת בחירות  לקבוע הסדר 

ה כהערה כללית על שיקולי דמוקרטיה.   ישירה. אז ז
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"ד יחיאל שמיר: ב שהרעיון שצריך להשאיר אני חוש עו

קול   נבחרי ההסתדרות את שי לבית 

ות הוא  או לצאת לבחירות כללי ים את הבחירות כאן  הדעת אם לקי

יצטרך  הנבחרים  וף כמו ההסתדרות. בית  , בפרט בג ן נכו מאוד מאוד 

קולים של המשכיות  יש שי הזה. ראשית,  לשקול מספר שיקולים בהקשר 

ן נקרא יציבות השלטו קולים של  לזה. בכל אופן, התפטרות, הפסקת  ושי

היא אירוע שיכול להיות אירו קדנציה  ע משמעותי כהונה באמצע 

וראוי באותו  נכון  יצטרך לחשוב אם  הנבחרים  ובית  וצריך,  לארגון 

ה  יע לדרך שבאמת יהי מקרה כמה שיותר מהר למצוא מחליף ואיך להג

ודאות, ש אי  הבית מחליף במהירות, כדי שהתקופה שהיא תקופה שיש 

"ר, תהיה קצרה כמה  ו הי ודעים מי  טובה כי לא י מתפקד בצורה פחות 

הוא זה שיצטרך לשקול  הנבחרים  ותר. שוב, זה כמובן שיקול שבית  שי

ומקרה.  עד כמה הוא רלוונטי בכל מקרה 

 

הציפיות  הפוליטית והגנה על  ות  שיקול נוסף נקרא שמירה על ההמשכי

הבוחרים  ילות שנערכות מדי שוב, להבדיל מב –המקוריות של  חירות רג

א  2קדנציה, במקרה שלנו כל  הו ים, שהרעיון של החלפת שלטון  שנ

ושוקלים  ס הבחירות, והיא אפשרות שהיא בהחלט סבירה  עומד בבסי

יש  ה  אותה, הרבה פעמים כשמדובר בבחירות שנערכות במהלך הקדנצי

גדולה להמשך, לרציפות השלטון הקיים, גם כדי להגן על  חשיבות 

וגם משיקולי משילות.הצ הבוחרים  ה המקורית של   יפיי

 

הזה שגם  י רוצה להזכיר בהקשר  אם יהיו בחירות וגם אם נקבל את אנ

הבית החברתי וסיעת חד"ש, הבחירות הן  ההצעות שהוצעו פה ע"י 

ישתנה.  "ר בלבד, כאשר ההרכב של בית הנבחרים לא   לתפקיד היו
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"ד יחיאל שמיר: יכול מאוד ל עו הזה  הקשות על הדבר 

מועמד שיבחר להמשיך בתפקיד  

נדרש. לכן יש  ולמלא את התפקידים שלו כפי שהוא  הכהונה  ולמלא את 

הבית  ן  משקל לדעתנו שמי שיכהן בתפקיד זה האדם שקיבל את אמו

יצטרך לשקול. הנבחרים   הזה, אבל כמובן זה שיקול נוסף שבית 

 

ג ו נוסף שהוא רלוונטי בהקשר של בחירת מחליף נ קולים שיקול  ע לשי

יציר   , וף פרטי היא ג ם, צריך להזכיר ההסתדרות בכל אופן  כלכליי

הכללים של  , גם אם חלים עלינו כללים, חלק מן  המשפט הפרטי

, עדיין התקציב של ההסתדרות הוא תקציב מוגבל,  הציבורי המשפט 

קול שבית הנבחרים  זה שי וצריך, גם   , יות שלהן יש את העלו לבחירות 

יש הצדקה לצאת לבחירות, הא –יצטרך לשקול  ם בנקודת זמן מסוימת 

הוא כשיקול  הוכר בפסיקה גם  הכלכלי בהחלט  קול  זאת אומרת השי

.  רלוונטי

 

קול  קולים, שי קולים שמניתי עד עכשיו, אמרנו השי זאת אומרת השי

גם עיתוי הבחירות, עיתוי הבחירות  קולי משילות, המשכיות,  כלכלי, שי

ות לו המון משמעויו , באיזה מצב יכול להי י הארגון ת מבחינת חי

יש לו  י גם  תו העי ון מצוי היום גם מבחינת מאבקים, גם אולי,  הארג

קולים האלה הם שיקולים  הכהונה. כל השי ין המשך  משמעות לעני

ולהחליט לאורם איך לבחור את המחליף  שהגוף שצריך לשקול אותם 

נבחרי ההסתדרו היה שבית  ן י ו למסקנה שנכו מובילים אותנ ת הם 

ימו בחירות כאן  יתקי , הוא זה שיקבע אם  שיקול הדעת יוותר בידו

ג שעומד בתנאי  נצי א  סיעה תוכל להבי נ"ה, כאשר כל  בבית בבי

או לצאת לבחירות כלליות.  הכשירות, 
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"ד יחיאל שמיר: מזכיר שהפתרון הוא פתרון  עו אני שוב 

ם,   , לא מחקנו את ההסדר הקיי זמני

יחול על אף ההסדר א  ו שהו י עד לקביעת הסדר  קבענ מנ הקיים באופן ז

ודאי עוד  ות שבו י חושב ששוב הנושא כרוך בשאלות חוקתי אנ אחר, כי 

. . עד כאן  נדרש להן בהמשך

 

"ר: ו , י "ד יחיאל  שלמה אביטן תודה רבה. תודה רבה לעו

מין את צבי   שמיר, אני מתכבד להז

. גוטווטר "ד מור סטולר  לשאת דברים. אחריו עו

 

גוטווטר ה קצרשל :צבי  י אהי אנ , אנחנו ום לכולם, 

בתקופה של השנים האחרונות  

י חושב שגם ברמה הלאומית בזהות הפרסונות  אנ יותר מדי  עוסקים 

יעשו כשהם ישבו  שיעשו תפקידים מסוימים, במקום במהות של מה הם 

הזאת שנכפתה  נות  י בכל ההתדיי ואנ ו בשבועות על הכסא,  עלינ

ן העתיר מכיוו , מהעותרים למיניהם האחרונים לא שמעתי  ניהן ות למי

א  יכוח או תפיסת עולם שהם נאמר רוצים להבי זשהו ו שיש להם אי

להסתדרות שהיא שונה מאיך שאנחנו מתנהלים ושהם חושבים שאבי 

, איתן כבל או מיקי  וביל את ההסתדרות בדרך נכונה ולכן י סנקורן לא  ני

הנכונה להוביל נדה  יש לו את האג' או כל אחד אחר  בה את  רוזנטל 

. אין יכוח.  הו ועל כך   ההסתדרות 

 

ולקבל  ולהבין  היה אפשר לחשוב  אולי  היה במישור הזה אז  יכוח  אם הו

, הוא  יכוח, לפחות כפי שהוא מוצג הו וכל  איזשהו משהו. אבל מאחר 

ך אנחנו משתמשים בהסתדרות כמקפצה,   אי
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גוטווטר ו נאמר עושים קצת הון  :צבי  ואיך אנחנ

ו"ר תקשורתי על ההזדמנו  ת הזאת שי

ן שום  אי ן ו יו ן שום הג וב את תפקידו, הרי שאי ההסתדרות ביקש לעז

ובאמת אם רוצה  יין הזה,  סיבה שאנחנו נגרר לענ אין שום  צורך ו

יבוא   , הנוכחי הפורום  מישהו לבוא ולהגיש את המועמדות פה בתוך 

ו גם יכולים  מניח שכולנ ותהיה התוצאה אשר תהיה, אני  יעשה זאת 

 תודה.לנחש אותה. 

 

"ר: ו , י .  שלמה אביטן , עו"ד, תודה רבה לצבי רועי כהן

 בבקשה. 

 

"ד רועי כהן ולומר  :עו ח  י רוצה לפתו אנ קודם כל 

הבית   סיעות  שאני מדבר בשם כל 

,  החברתי

 

מי אתה מדבר? :חבר  בשם 

 

"ד רועי כהן הבית  :עו סיעות בתוך רשימת  כל 

ו, החברתי  יר שלנ ו בני , כפי שהעברנ

יר העמדה, ל חוקה.ני  ועדת 

 

י מבקש לומר לכל הקהל  אנ קרות,  וי ם  קרי י וחברות בינ"ה  שנמצא חברי 

ו  גרמה לכך שאנחנ הבית החברתי בהסתדרות  כאן שלא אנחנו סיעת 

ון בהוראת סעיף  ג 3נמצאים כאן בדי  ( לחוקת ההסתדרות.0)
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"ד רועי כהן ו"ר ההסתדרות, שזו  :עו , י י עופר עינ

אשר ההזדמנות לאחל לו הצלחה בכל  

ו"ר ההסתדרות, החליט להתפטר  ות כי ים פורי ותודה על שנ יפנה, 

ולפרוש מתפקידו כ חודשים לפני תום הקדנציה, כך שכל  43 -מתפקידו 

טוב היו אם  הבית החברתי  ו כחברי סיעת  האמוציות והטענות כלפינ

ובפני אחרים, ואסור להפוך את המאבק  בכלל לא היו נאמרים בפני 

ו המהותי והעקרונ זהו מאבק על עקרונות חוקתיים שלנ  , אישי י למאבק 

נות צדק טבעי בדמוקרטיה.  ועקרו

 

הבית החברתי ה?כפי שטענתי בשם  יש פה איזה בעי  , הרמקול פה, מה, 

 

"ר: ו , י , עובד, שלמה אביטן  עובד

 

)  )חילופי דברים בקהל

 

"ר: ו , י מדי  שלמה אביטן ותר  , י שומעים אותך טוב מאוד

 .  טוב שומעים אותך

 

" הבית  :ד רועי כהןעו כפי שטענתי בשם סיעת 

ן בועדת החוקה  ום  החברתי בדיו מי

ו"ד של  3/03 ו את עמדתנו החד משמעית, המגובה בחו נ הצג ובה 

ופרופ' ברק מדינה מבכירי האקדמיה המשפטית בתחום  משפטנים 

נציגי סיעת  החוקתי והמנהלי, מתוך כבוד להחלטת ביהמ"ש, בכוונת 

ים החברתי להשתתף ביהבית  ן יש לקי העניי ן כי בנסיבות  ולטעו שיבה 

, יב עפ"י דין יו"ר ההסתדרות כמתחי ישירות לתפקיד   בחירות כלליות ו
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"ד רועי כהן ולבטל את סעיף ההורשה הבלתי  :עו

ולפעול לפי סעיף    , ד'  (0ג )חוקי בפרק 

יו" " : אותו א  ר ההסתדרות מכהן מכוח בחוקת ההסתדרות, ואני אקרי

ות בהתאם היבחרו בבחירות כלל ות ישירות שוות וחשאי יות ארצי

. ו"  להוראת חוקה ז

 

נו חברי  ועמ"ש להסתדרות כפי שמובאת כאן בפני באשר להצעתו של הי

ולהוסיף  י כהוראת שעה שיתווסף לסעיף לחוקה  מנ בינ"ה, לאשר הסדר ז

, להותיר את הסעיף המדובר בחוקה, בנסיבות בהן  את הסעיף המדובר

הודיע על י כבר  ה  התפטרותו עופר עינ יהי וי שיבוצע  הרי שכל שינ

ולכן אסור עפ"י דין. הכירו  רטרואקטיבי  הפסיקה והחקיקה בישראל 

יין הינה בטלה  ופו של אדם או ענ ולג בעובדה שחקיקה רטרואקטיבית 

ה הבאה והלאה.  ועליה לחול מקדנצי

 

"ר  יו ישירות כלליות לתפקיד  ים בחירות  א לקי הי ההצעה שלנו 

פשרות החוקית והדמוקרטית היחידה בנסיבות זאת האההסתדרות, 

. ין  העני

 

ם  ועמ"ש להסתדרות כוללת סדרת פגמי ההצעה שהועלתה ע"י הי

א לא דמוקרטית מהסיבות הבאות: היא  קית והי א לא חו מהותיים, הי

ועוד בדרך של הוראת שעה. היא  הכללים תוך כדי משחק,  משנה את 

יו"ר ההסתדרות נ ו  הכלל שלפי בחר בבחירות מבטלת למעשה את 

י חברי ההסתדרות והופכת  ות ע" ום כללי יה לבינ"ה שהינה כי הפנ את 

ים את  "ר מסי יו גים לכלל, כלומר שבכל סיטואציה שבה  חריג שבחרי

 תפקידו לפני תום הקדנציה הולכים לבינ"ה.
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"ד רועי כהן ותר  :עו ים בי דברים אלה כמובן בעיתי

וף לא   בנסיבות בהן בינ"ה היא ג

יצג, אשר ח ינים חמור. היא מי וד עני יג ים בנ נתונ גדול מחבריה  לק 

 , ן את היכולת להציע מועמד מטעמו ו"ר המתפטר עדיי משאירה לי

 אפשרות שהינה בלתי מתקבלת על הדעת.

 

היום החלטה שתשנה את החוקה לגבי  בכל מקרה לא ניתן לקבל 

ובמובן זה תהפוך להחלטה רטרואקטיבית. יתנה   התפטרות שכבר נ

 

הבית החברתי כפי שהובאה בעמדה, לבטל את הסעיף לכן הצעת ס יעת 

ולקבוע כי בנסיבות  ולפעול עפ"י חוקת ההסתדרות,  חוקי  הבלתי 

ישירות.  קית היחידה היא עריכת בחירות כלליו ו ין האפשרות החו העני

 תודה רבה.

 

"ר: ו , י . שלמה אביטן  תודה לרועי

 

ם( אות כפיי  )מחי

 

"ר: ו , י מין את פי שלמה אביטן קבלו לשאת אני מז י  נ

ם.   דברי

 

קבלו ו"ר ההסתדרות עופר,  :פיני  "ר, י ו כב' הי

אבי   ו ליו"ר ההסתדרות  המועמד שלנ

אגפים, סנקורן, חברי הנהגה, ראשי   ני

 

)  )חילופי דברים בקהל
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קבלו ידידי, חבל שאנחנו משקיעים הרבה  :פיני 

הבנתי בבית הראשון   אני  אנרגיה. 

יציה  ז ותהישהאופו יציה לוחמת בבית הזה, אכן תעשה מאבקים  ה אופוז

ומעסיקים את כל  אים בבתי משפט  מוצי יות אנחנו  וחבל שאת כל האנרג

יים שלא  יש לנו מאבקים חיצונ יו"ר ההסתדרות כאשר  חברי ההנהגה ו

יציה קראה לאיזשהו דיון כלשהו, שהלכה לאיזשהו  ז ראיתי שהאופו

וחבל שמרבית  הליך משפטי בנושאים של הפרטות, בנושאים של פנסיה, 

אולי את כל החפצים  הבית על מנת לחזק  הכוחות מושקעים בתוך 

הבית הזה, ממשלה, מעסיקים וכל מה שכרוך בזה.  להחליש את 

 

ודע שכל מי שהולך להיות חבר הסתדרות, או מי שבכלל מצטרף  י י אנ

וף  זה ג ודע על מה, לאי י א  קורא את החוקה, הו , הוא  ארגון לאיזשהו 

נכנס. חוקת ההסתד ים, היא מונחת פה, הוא  היתה קיימת בכל השנ רות 

ה  81היא מעל  יצי ז הפריע לאופו הזה, מישהו  הבית  שנה מלווה את 

ועדת חוקה או לשנות את הסעיף שאתם  ום של  הי נושא לסדר  להגיש 

ו? מדוע לא עשיתם את זה במהלך השנה? למה לא  ו מדברים עלי עכשי

נים? דווקא לק ו"ר עשיתם את זה במהלך השבועות האחרו ראת זה שי

ו שומרים על החוקה,  י מה שכתוב לו בחוקה, שאנחנ ההסתדרות, עפ"

ן שחוקת ההסתדרות היא חלק מהמבנה של  וכל חבר שנמצא כאן מבי

הזה, ואל לנו לערער  הבית  הזה, היא חלק מכללי ההתנהגות של  הבית 

ולכן בחוקה,  את חוקת ההסתדרות, 

 

יו"ר שנבחר הודיע לכולם,  :חבר

, בתקשורת, שהוא נשאר להסתדרות 

 ,  לכל הקדנציה, זה דבר ראשון
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"ר: ו , י  תודה, תודה, בלי הערות. שלמה אביטן

 

חד(  )מדברים בי

 

. :חבר . .  הוא 

 

"ר: ו , י  בואו נאפשר, סליחה, שלמה אביטן

 

קבלו ,  :פיני  אני  , , רבותי  לכן

 

) חד  )מדברים בי

 

. :חבר . . 

 

"ר: ו , י , שלמה אביטן אדוני  סליחה, סליחה 

 

קבלופינ , :י   רבותי

 

)  )חילופי דברים בקהל

 

אותו. אני  :חבר הוא? אני לא רואה  איפה 

 . אותו  לא שומע 

 

 )חילופי דברים בקהל(

 

"ר: ו , י נ"ה, שלמה אביטן  חברות וחברי בי
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 הוא לא חבר בינ"ה. :חבר

 

"ר: ו , י נ"ה, התחלנו  שלמה אביטן סליחה, חברות וחברי בי

 את הישיבה. 

 

קבלו מעים לאחרונה כל, שומעים אנחנו שו :פיני 

חברי כנסת, אחרים, שמצטרפים  

יום, שבוע, חודש בהסתדרות, כבר רוצים לקפוץ לראש  אולי  ונמצאים 

ו"ר הסתדרות. מה קרה? מה אנחנו כל כך חפצים  הפירמידה, להיות י

יבים מבחוץ  יש לנו די או הזה?  הבית  ובאמת לגרום להרס של  לבוא 

יעות, שאנחנו צריכים להלחם בהם, לכ אני מבקש קצת צנ ן בואו 

יע  הבית הזה בשביל להג ולהיבנות בתוך  שאנשים יתחילו להכנס 

 לאותם תפקידים. 

 

ולקבל כותרות בכדי  ו בתקשורת  ום להיאבק בנ הי אי אפשר רק כל 

נות תכתוב העיתו הורסים כאן  שאולי  ובאותה מידה שמקבלים כותרות 

ו וחברי ו"ר ההסתדרות  . י גדול . בית שנבנה בעמל   עמלים קשה מאוד

 

. :חבר . . 

 

"ר: ו , י סליחה, סליחה, פעם שניה שאתה  שלמה אביטן

 מפריע. 

 

קבלו הבית  :פיני  עמלים קשה מאוד לשמור על 

ולילות.  יושבים ימים   הזה, 
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קבלו ם  :פיני  יומיי סנקורן כבר  שלושה  –אבי ני

יר חדרה,   י ום עם נ ום י יושב י ממוצ"ש 

הכוח ק את  ו צריכים להפי ולא להתעסק בבתי משפט שם אנחנ ות, 

יש לו בית משפט שלו, בית משפט  ה  ים כאשר לבית הז חיצוני

"ר רשות השיפוט שאליה  ו הסתדרותי, שאנחנו בבית הזה בוחרים את י

 אנחנו צריכים אליה את כל השאלות.

 

עת העבודה  ה סי סיעת העבודה התכנסה, וסיעת העבודה ז ידידי,  לכן 

בודה, שנתמכת ע"י מפלגת העבודה שאני עומד בראשה, של מפגלת הע

ועדת  י  "ר מפלגת העבודה, אנחנו נתמוך בהצעה שמוצעת ע" יו י  וע"

ים במועמדותו של אבי  –חוקה, אנחנו נתמוך בעוד שבוע  שבועי

ו"ר ההסתדרות סנקורן לי  .ני

 

הבית  הפך את  זה שהוא  ני על  אני רוצה לברך את עופר עי זאת  על במה 

 ש בו את כל ההליכים המסודרים.הזה לבית מסודר, מתוקתק, שי

 

נ"ה שכל הנושא של הועדות פועל באופן  "ר בי אני רוצה לברך את יו

 , יע מקבל התראה על כך הכלל, של מעקב חברים, ומי שלא מג וצא מן  י

ודעים, חלקנו חברי  וף כזה שהועדות שלו מתכנסות, ואנחנו י אין ג

הכנסת, ל כן הבית הזה מועצות עיר, אנחנו רואים גם את הועדות של 

ולתפקד כפי שהיה  יתן לבית הזה להמשיך  בואו נשמור עליו, בואו נ

ו אתגרים די חשובים לעשות אותם. תודה לכם. ויש לנ ים,   במשך השנ

 

ם( אות כפיי  )מחי
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"ר: ו , י . אני  תודה רבה. תודה. שלמה אביטן תודה לפיני

"ד מור סטולר, שבין   מזמין את עו

יכות של חד"ש ל ג היתר למרות השי , היא תצי הבית החברתי סיעת 

ודאי גם את ההצעה שהוגשה ע"י חד"ש. בבקשה.  בו

 

מור סטולר "ד  ן סתירה בין  :עו אני אקדים ואומר שאי

ושל   הבית החברתי  שתי ההצעות של 

ו  ינ הבית החברתי מתייחסת למקרה הקונקרטי שלפנ חד"ש. הצעת 

יו"ר ההסתדרות, והצ עת וקוראת לבחירות חדשות מידיות לתפקיד 

"ר במהלך  יו נושא חילופי  סיעת חד"ש מהווה הסדרה כוללת של כל 

יציבות, המשכיות מצד  נה, הצעה שמאזנת בין הצרכים של  הכהו תקופת 

ות  ים את ההליך הדמוקרטי שהוא מאושי הצורך לקי ובין  אחד, 

 ההסתדרות.

 

ום בשם סיעת חד"ש לשכנע אתכם בשני דברים י באה הי ן  – 0: אנ שאי

ן מבחינ נכו וף זה  ן הדמוקרטי שבו אנחנו מצויים שג ת מבנה הארגו

ו"ר ההסתדרות שעה שבחוקת ההסתדרות נקבעה  יבחר את י מצומצם 

אישיות כלליות של כלל החברים.  הנורמה של בחירות 

 

וד  – 3 ג ים והאי הציבורי שנכון ומועיל ביותר לטובת המאבקים 

ולנו זאת כל ההסתדרות, כל  , ו סיעות  מקצועיים האדירים שנכונים לנ

י  ימנה בחירות בפנ ידיהם, שתתקי וצג על  העובדים שמי הבית, כל ציבור 

"ר. ו הי  כלל חברי ההסתדרות לתפקיד 
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מור סטולר "ד  היא מלאכה קשה  :עו הזאת  המלאכה 

במיוחד, כי מה שאנחנו אומרים  

וד  זה ראוי מבחינה חוקתית, מוסרית, ציבורית, איג בעצם הוא שאין 

ו"ר מקצועית, כי אתם, אנחנ ו את י ו ביחד נבחר לבדנ ו, כולנ

ת.  ההסתדרו

 

זכות שהוא חושב  ודעים כמה קשה לאדם לוותר על כוח או  ו י כולנ

, כלל חברי  ית לו לטובת כלל ציבור החברים הארטילאי קנ שמו

היום. נדרשים לעשות   ההסתדרות, אבל זה בדיוק מה שאנחנו 

 

נון של בחיר נה חוקתית קבעה ההסתדרות בחוקתה מנג ישירה מבחי ה 

ן של אותה  גיו ידי כלל חברי ההסתדרות, ההי ו"ר ההסתדרות על  של י

הוא שזהו האופן  יכוחים ההיסטוריים,  בחירה, מבלי להכנס לו

יכול  הדמוקרטי והחופשי ביותר שבו חבר הסתדרות בודד ברמת השטח 

גוד המקצועי,  הפירמידה של האי להשפיע על זהות מי שעומד בראש 

ו"ר ההסתד ישירה של מאות אלפים של שכוחו של י נובע מהצבעה  רות 

 אנשים.

 

א כי מקור  הוא המשמעות החוקתית הי "ר  הסמכות והכוחות של היו

ינו  אותו, ומכאן השאלה שלפנ א  –בציבור שבוחר  היחידה הי המשמעות 

ו"ר  ולאלתר במקרה של התפטרות י שיש ללכת לבחירות חדשות 

וזאת במיוחד כשאנחנו מדברים בשלב כל כך מוקדם של  ההסתדרות, 

. הנוכחי זו המשמעות האופרטיבית למקרה   הקדנציה. 
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מור סטולר "ד  יכם מונחת הצעה מפורטת  :עו בפנ

ומאוזנת של סיעת חד"ש שמטרתה לא  

ות נוספות,  י היא פני מקרים ואפשרו רק המקרה הנוכחי, אלא צופה 

נו ובין הבטחת העקרו יציבות  ודאות ו ו לו הצורך המוכר לנ ת ומאזנת בין 

העובדים. ן  ארגו  הדמוקרטיים של 

 

וולונטרית של  י רוצה להזכיר שנכון שההסתדרות היא התאגדות  אנ

ו  נכון, אנחנ הזה חברי אמר התאגדות פרטית, זה  אנשים, במובן 

ולונטרית של אנשים,  ו ולונטרית של התאגדות  אבל אנחנו התאגדות ו

ה אנשים שקבעה את הדמוקרטיה ואת עקרון הבחירות כחלק מאוש ותי י

ו  ו מועצת חכמים והיא תקבע, ואנחנ של ההסתדרות. לא אמרנו יש לנ

ו  יש לנ ותמיד  ן מאבקים בשטח,  ו המו לא צריכים בחירות כי יש לנ

יר חדרה,  ן מאבקים והם תמיד מאוד מאוד חשובים בשטח, פה ני המו

הדואר,  ן כמותו, פה שרות התעסוקה, פה מאבק רשות  מאבק חשוב מאי

של מאבקים עומדים על הפרק, נמצאים על הפרק, שורה ארוכה מאוד 

ו קבענו שחלק מאושיות  נכון תמיד, אבל אנחנ ה  ויהי ן  נכו כל זה 

ובחירות  מית  ופני ההסתדרות הם גם השמירה על דמוקרטיה מערכתית 

"ר.  ישירות לתפקיד היו

 

ם  ושבי הי ודעת שכמעט כל  י אני מציעה לכולנו, ואני  נה ציבורית  מבחי

ננעלו, אבל אני מציעה לכולנו לעצור כולם, כבר בבית הזה, אם לא 

י  ו"ר הסתדרות חדש, בחירה ע" יותר יחזק את מעמדו של י ולחשוב מה 

711, וברורות מראש?  071איש או בחירה בידי  111 ידועות  ה  שתוצאותי

יותר טוב, ודעת את התשובה. מה התקבל  וי יודע  וברת דעת   כל בר 
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 031 נשיא מדינת ישראל בוחרים אותו :חבר

 . . . 

 

) חד  )מדברים בי

 

מור סטולר "ד  אין לו שום סמכות ביצועית ואתה  :עו

 . אין לזה קשר זה,  ודע את   י

 

)  )חילופי דברים בקהל

 

מור סטולר "ד  , :עו  ושוב

 

"ר: ו , י זהו עד כאן הערתם, הערה מפה,  שלמה אביטן

 הערה משם, מספיק. תודה. ממשיכים. 

 

מור סטולר "ד  טוב :עו יתקבל יותר  בקרב ציבור  מה 

זה   , ו העובדים והעובדות המאורגן

ו"ר  הי ותר את מעמדו של  יכבד י ן אותו? מה  שאנחנו רוצים לארג

יפגע בה? האם רוצים  יעלה את קרנה של ההסתדרות או  החדש? מה 

יר  מים אפלים בהם ההסתדרות הצטי נות לחזור לי ו ברצי אנ

ה במ , כמי שפועלת במוסדותי ומפחדת מהציבור חשכים כפטרנליסטית 

 ומפחדת לצאת אל החברים?

 

וכחלק מאושיות  הזה, על דגלנו  הבית  ו, כל סיעות  האם לא חרטנו כולנ

נית, את השקיפות  הפנימית והחיצו ה  ההסתדרות את הבטחת הדמוקרטי

הבודד?  הפומביות, את שיתוף החבר והחברה כן ברמת החבר   ואת 
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מור סטולר "ד  ודעת שקשה לכם לקבל  :עו י , אני  אז כן

ות הח  לטה שלוקחת את האחרי

וק מה שנכון  זה בדי היכולת לבחור לגוף אחר, אבל כן  ומעבירה את 

וצריך לעשות אותו כרגע.  וצודק 

 

, :חבר נכון, ההיפך  זה לא 

 

"ר: ו , י  סליחה, סליחה, שלמה אביטן

 

אותנו ושלחו  :חבר ועדי עובדים בחרו  לא 

ן מה שהיא   ה לא נכו ו לפה, ז אותנ

 אומרת,

 

י ציבור,יש פה  :חבר  נציג

 

"ר: ו , י  תודה, תודה,  שלמה אביטן

 

מור סטולר "ד  , :עו אכן  ,  אכן

 

"ר: ו , י  תודה, תודה, שלמה אביטן

 

מור סטולר "ד  , שואל חברי גוטווטר  :עו  –שואל חברי

וק   יעשה על הכסא? אבל זאת בדי מה 

הי בדיוק השאלה בה צריך  הבוחר, זו ך להעמיד בפני  השאלה שאותה צרי

ן באופן מ יעשה לדו ום, שאלת מה  נדה, שאלת סדר הי , שאלת האג' עשי

 , הוא מקום פומבי הזה  הדיון  , והמקום לנהל את   ביום שאחרי
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מור סטולר "ד  אצל החברים, אצל כל חברי  :עו

זו בדיוק השאלה   ת,  ההסתדרו

ו מבקשים  יכול להכריע. אנחנ הבוחר  הזאת רק  האמיתית, ואת השאלה 

 לקבל את הצעות ההחלטה. תודה.

 

"ר:ש ו , י  תודה רבה.  למה אביטן

 

ם( אות כפיי  )מחי

 

"ר: ו , י "ד מור. אני  שלמה אביטן תודה רבה. תודה לעו

מין את רפי מלאכי   .מתכבד להז

 

"ר  :רפי מלאכי ו אדוני י ו"ר ההסתדרות,  י י אדונ

חג   יקרים,  בינ"ה, חברות וחברים 

שמח, אני שומע בזמן האחרון וגם היום הרבה דמוקרטיה, דמוקרטיה, 

 דמוקרטיה,

 

 )חילופי דברים בקהל(

 

ותר דמוקרטי  :רפי מלאכי רק דמוקרטיה, מה י

ה? מה   ולפעול על פי מלהצמד לחוקה 

 יותר דמוקרטי מזה?

 

)  )חילופי דברים בקהל
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יב לומר  :רפי מלאכי י חי אנ  , תי יד לא נהני או נג ובו

יתי כל כך לשמוע את הגברת   שלא נהנ

ניסנקור יד שאבי  נג או  711ן היה נבחר עם לפני, אבל בו , , באמת 111

ניסנקורן? נותנים תמיכה לאבי   הייתם 

 

 למה לא? :חברה

 

 למה לא? :חבר

 

נותנים, באמת, :רפי מלאכי  אתם לא הייתם 

 

 )חילופי דברים בקהל(

 

אני רואה מה שעשיתם מאחרי  :רפי מלאכי כי 

היום, רק אתם, רק   הבחירות עד 

 הולכים בתקשורת ומכפישים את ההסתדרות.

 

. :חבר . . "ר   היו

 

) חד  )מדברים בי

 

ך הזה  :רפי מלאכי תראו כמה סימבולי התארי

שאנחנו נמצאים, התאריך הסימבולי  

ודעים שאומרים,  י ו בחג החנוכה, ואתם  הזה שאנחנו נמצאים עכשי

 . , שטיפת אור דוחה הרבה מהחושך  הנרות כאן דולקים לידינו
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ק לנו  :רפי מלאכי הדלי ני  ברוך השם עופר עי

ים   הרבה הרבה אור בהסתדרות בשנ

אני כבר  ודעים את החושך  03האחרונות.  ו י שנה בהסתדרות, אנחנ

ה לפני  ולשמוח על מה שהשם של  03שהי שנה פה. במקום לתת תמיכה 

ישתי ללכת ברחוב כשאמרו  03ההסתדרות, אני לפני  שנה התבי

הולכים על ההישגים שיש ו לאן שאנחנו   ההסתדרות, היום מקנאים בנ

נות.  להסתדרות מכל הבחי

 

קו כבר רק להכפיש ולהחליש את  אני מבקש מהחברים תפסי אז לכן 

ום ההסתדרות ברוך השם חזקה, כל מקום שאנחנו  ההסתדרות. הי

ו ברוך השם  יעים מדברים על ההסתדרות בכובד ראש, מקנאים בנ מג

, אז במקום לתמוך ים,  יעים להישג  שמג

 

 מה זה קשור לבחירה? :חבר

 

נלך בבחירה :אכירפי מל עפ"י  לבחירה, אנחנו 

זה   ההצעות שיש, שנצמדים לחוקה, ו

 הדבר הדמוקרטי ביותר.

 

 אתה משנה את החוקה. :חבר

 

 )חילופי דברים בקהל(

 

"ר: ו , י  חיים, חיים, אני קורא אותך לסדר. שלמה אביטן
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יש  :רפי מלאכי גם מי שרוצה לשנות את החוקה 

ולא משנים א  ות,  זה דרכים דמוקרטי ת 

 במחשכים.

 

חד(  )מדברים בי

 

)  )חילופי דברים בקהל

 

"ר: ו , י  חיים, שלמה אביטן

 

י החוקה, נקודה. :רפי מלאכי  רק עפ"

 

"ר: ו , י י אתן לך  שלמה אביטן אנ אתה רוצה, אם תצביע 

להעיר בצורה מסודרת, לא בתוך  

ו. תודה. בבקשה.  דברי

 

ם  :רפי מלאכי ו מאמצי את התהליך אז לכן אנחנ

ועדת חוקה   הדמוקרטי שהיה, היתה 

 שהתכנסה והציעה את ההצעה שלה, ואנחנו נתמוך בה. תודה רבה.

 

"ר: ו , י  תודה רבה. שלמה אביטן

 

ם( אות כפיי  )מחי

 

 



 
 
 

  4.03.3102                                                 ישיבת מליאת בינ"ה                      
 
 

34 

"ר: ו , י ן את  שלמה אביטן י מזמי אנ , ו תודה רבה לרפי

ואל לשאת את דבריו. איציק   ק י איצי

"ר סיעת יו א  הו ודע,  , מי שלא י ,  יואל הבית החברתי , לא  בית חברתי

.  בית חברתי

 
יש בית, :חברה  אה, 

 
 

"ר: ו , י הבית. שלמה אביטן  יש בית ויש את 

 

חג  :איציק יואל טובים,  ים  ם, צהרי חברות וחברי

ון נעשה בצורה   וכמו שהארג שמח, 

ן הזה  הדיו י מציע שגם  אנ ועדת החוקה,  הזאת, וגם  ינת של הישיבה  מצו

, זה חשוב, יסתיים באותה מידה בצור ון יש די ה,  ה חברית, בצורה כנ

או אין פה סיעה אחת שרוצה להפריע  אין פה גוף אחד  ואני אומר 

אל  למהלכי ההסתדרות בהצלחותיה בהמשך, וגם בלי הקשיים שבדרך 

ה  הז ין  נו בעני ני ן בי אי ם,  ואחרי ישראל או מעסיקים כאלה  מול ממשלת 

קואליציה. יציה ולא   לא אופוז

 

ן פה הוא מ נכון. אנחנו הדיו ן כנראה לא הסבירו לו  הבי , ומי שלא  שפטי

ולא למחליפו או מי  ו"ר ההסתדרות  יחסים לשום שם, לא לי לא מתי

סנקורן. מדברים על המהות והמהות  ועד להחליפו ולא לעו"ד ני שמי

"ר להסתדרות. יו ם  ה דרך בוחרי  היא באיז

 

א דרך אחת ואין בילתה, היו בח ירות הדרך שאנחנו מכירים אותה הי

" ו ו בשתי פתקאות, פתק אחד לי ופתק להסתדרות, בחרנ ר ההסתדרות 

 אחד לועידה. 
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הועידה, אנחנו  :איציק יואל נציגי  ושבים  כאן י

גי   יחסים לנצי בהצעתנו לא מתי

"ר  ו נ"ה, אלה ישארו גם אם יהיו בחירות לי הועידה שהם חברי בי

וגע גים, בזה, במוסדות האלה לא נ ו ים. ההסתדרות, הועדות, הנצי אנחנ

ו"ר ההסתדרות. ישירה לי  מדברים על בחירה 

 

י בחרו  ,037בחבר עופר עינ גדול,  111 חברי וחברות ההסתדרות, כבוד 

יש לו את המיוחדות  הכוחות, יש לו את היכולות,  הוא קיבל את 

 . יחסים אליו ולכן אנחנו לא מתי ואפילו את ההצלחות כאן בהסתדרות, 

ה, לאורך כל הקדנציה ב ותר מז נות לא הפרענו ולו וי שנה וחצי האחרו

ולא  נות  יציה, לא לעיתו יד, כאופוז פעם אחת, כמו שמנסים פה להג

ו למטרות של ההסתדרות,  ו, עבדנ ולא בועדות, אלא פעלנ לתקשורת 

 נקודה.

 

י  אנ ום הזה, יו"ר ההסתדרות החליט, אגב  הי אנחנו לא קבענו את סדר 

, כי  ובגדול ח  אותו שיצלי היכולות מברך ברמה האישית  ות שלו,  האיכוי

ופה באמת קשה לעבוד בתקופה שלו, האינטגריטי שלו  אפשר להמריא, 

י מברך.  סוערת כזאת, ואנ

 

ור לחברי וחברות ההסתדרות כדי  ין הזה לבין לחז העני אבל בין פה, בין 

י מצפה מכל אחד לבחור ביו"ר ה אנ  . טי יין פולי אין פה שום ענ בא 

א י הו י שיבחר אצל חברי ההסתדרות  הרי עופר עינ ה המנהיג הבא.  הי

היו בחירות  ו מציעים שי מנהיג, ואנחנ הוא נבחר להיות   , היג הוא מנ

מי שלא  מנהיגת ההסתדרות,  ג ההסתדרות או  הי למנהיג ההסתדרות. מנ

יצטרך להוביל את אנשי המקצוע  ת יהיה,  ובאמצעות בי ובעזרה 

.  הנבחרים הזה שלא משתנה, למאבקים הבאים שיהיו
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כך שמפה להעביר את זה למקום  :אלאיציק יו

יציה, שאנחנו רוצים   ז אופו שאנחנו 

. אנחנו רוצים להיצמד לדבר  להפריע למהלכי ההסתדרות? זה לא לעניין

"ר  –אחד  ובוחר ביו ן שבחר  הריבו חברות וחברי ההסתדרות הם 

ים לבחירה הבאה לאחר  יבואו המועמדים השונ ההסתדרות, אליהם 

יו"ר ההסתד .התפטרותו של  היה המנהיג א י  רות והו

 

אגב החוקה כבר מקבלת תיקון  ואם רוצים תיקון בחוקה, שלטעמנו 

ו לא  ה אנחנ בהצעתכם, בעצם אתם עושים הצעת פשרה, ובמקרה הז

י  ולחוק עפ" גיון  ים לקבל הצעת פשרה, אלא רוצים להצמד להי מוכנ

נה ואנשים, אישים  ופרופ' מדי ו  ים שלנ ועצים המשפטי הי חוות דעת 

 ם.נוספי

 

הנושא לציבור  יוחלט היום להעביר את  ו מבקשים להעביר, שכאן  אנחנ

נו בחירות כלליות תוך  או  61חברות וחברי ההסתדרות, דהיי "ר  ו ום לי י

ו  אותנ וביל  וי היה המנהיג של כולם  ליושבת ראש מפלגה, שהוא י

ו למאבקים הבאים. תודה.  ואיתנ

 

"ר: ו , י  תודה רבה. שלמה אביטן

 

ם( אות כפיי  )מחי

 

"ר: ו , י י מתכבד להזמין את  שלמה אביטן תודה ליואל. אנ

ו"ר ההסתדרות   ו. אחריו י אנ יוסי מרצי

וסי, בבקשה. ניגש להצבעות. י ה ו הדיון הז  יסכם את 
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ו אנ ני  :יוסי מרצי יקרים, חג שמח, מאחר ואינ חברים 

משפטן ואני לא רוצה להכנס  

ואני מאמין שיש לנ אני באמת רוצה  ים,  ינים המשפטי ו משפטנים לעני

א  ועמ"ש של ההסתדרות שהבי אני סומך על הי טובים בהסתדרות, ו

יד לכם שיחיאל שמיר הוא  ורוצה להג  , חוות דעתו ומביע את  הצעה 

,  בנחש ני ועץ משפטי מעולה.לא רק בעי י כולכם פה, לי  בעינ

 

הנושא  הציבורי של  ין  קר לעני קרים, אני רוצה להתייחס בעי חברים י

ות תעסוקתיות קשות ביותר, אלפי הזה. אנחנו נמצאים הי ום בפני בעי

ובאיומים לפיטורים, ורק בחודש  עובדים נמצאים בחוסר בטחון כלכלי 

ודעים שפוטרו מעל  אנחנו י ,03הזה  העובדים האלה  111 וכל  ם,  עובדי

, כי  ולא לשום נושא אחר ק בדאגה לבעיות שלהם,  ו שנעסו מצפים מאתנ

. נבחרנו ו  הזה אנחנ  לצורך 

 

ינת, שכבר ניסתה בתחילת כהונתה בל נשכח ש מולנו עומדת ממשלה עו

נגד חופש התארגנות, חוקים  הכוללים  ים  קים אנטי חברתי  להעביר חו

 

 אני מוחה, :חבר

 

ו אנ  ההפרטה היא בראש דאגתה, סליחה, :יוסי מרצי

 

נת. :חבר  אני מוחה על המילה עוי

 

. :חבר  מחית, מחית, בסדר
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ו אנ את המחאה שלך,  מחית, מקבל, מקבל :יוסי מרצי

 ,  אבל אני ממשיך

 

 )חילופי דברים בקהל(

 

"ר: ו , י , אתה מוחה, בסדר, שלמה אביטן  אוקי

 

חד(  )מדברים בי

 

. :חבר . . 

 

"ר: ו , י זה נרשם. שלמה אביטן  אבל זה נרשם, 

 

ו אנ  ההפרטה היא בראש דאגתה. :יוסי מרצי

 

ינת. :חבר נת, עו נת, עוי  עוי

 

"ר: ו , י  בסדר, שלמה אביטן

 

 י דברים בקהל()חילופ

 

'ה. :חבר  מספיק חבר

 

"ר: ו , י . שלמה אביטן  זהבי

 

ו אנ  ההפרטה היא בראש דאגתם, :יוסי מרצי



 
 
 

  4.03.3102                                                 ישיבת מליאת בינ"ה                      
 
 

39 

 

)  )חילופי דברים בקהל

 

"ר: ו , י  מותר למחות. שלמה אביטן

 

ו אנ ת,  :יוסי מרצי ההפרטה לא ברק של חברות כלכליו

ים   אלא הפרטה של שירותים חברתי

ים לציבור בישראל. לשמחתי ב וני "ר חי יו זכות הנהגה מלוכדת בראשות 

וד  "ר האגף לאיג יו סנקורן  אבי ני ובראשות  י  ההסתדרות עופר עינ

, כל הסיעות, בלי  הבית כפי שנאמר כאן ובזכות כל סיעות   , מקצועי

הכלל, אנחנו ביחד הצלחנו לבלום את החוקים שרצו לחוקק.  מן  וצא  י

נצלו את ההזדמנות ע י אותנו לגורמים אלה  יר  סדר היום ל מנת להחז

נצלו את  י מיות של בחירות הם  ות פני ק בבעי ובעוד אנחנו נעסו שלהם, 

סו להעביר ללא  ות הפרטה שני ותוכני ירו חוקים  חז הכושר וי שעת 

ישלם את המחיר רבותי?  הצלחה. מי 

 

הגישו עתירה לבג"צ כנגד  ני המעסיקים  ודאי שמעתם שארגו אתם בו

ה"ד לעבודה בנושא חופש ההתארגנות,  ישמחו החלטת בי ודאי  הם בו

ו לשעת הכושר שנקרית בדרכם ים שלהם. אנחנ . בואו לא נשחק בידי

יבים לשדר אחדות, ואני אומר אחדות במלוא מובן המילה אחדות,  חי

ו חברים.  וזה אחדות כי באחדות כוחנ

 

"ד סטולר  חולק על עו נבחרי ההסתדרות, ואני פה  ודעים שבית  י אתם 

היא נבחרי ההסתדרות,  י  שאומרת שבית  אנ רומזת שזה מועצת חכמים. 

נבחרי ההסתדרות ם, רוצה להעיר לה שבית  . למועצת חכמי . . 
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)  )חילופי דברים בקהל

 

ו אנ אנחנו לא מביאים את זה למועצת  :יוסי מרצי

נבחרי   ה לבית  חכמים, מביאים את ז

ו"ר ההסתדרות  נבחר, ואותם אנשים שבחרו בעד י וף  ההסתדרות, שזה ג

ן הזה, כל אחד בחרו גם את בית נבחר ו כבוד לעניי י ההסתדרות, תנ

.  מאתנו

 

. :חבר . .  נבחר 

 

)  )חילופי דברים בקהל

 

ו אנ לא חשוב, הם אותם אנשים, אם אתם  :יוסי מרצי

תעשו השוואות תראו שאותם  

 מספרים.

 

 אתם נבחרתם בחלק שלנו אל תשכח. :חבר

 

ו אנ , בוא נתחיל לדבר, אתה נבחרת,  :יוסי מרצי אוי

 ם,ואתם נבחרת 

 

ם( אות כפיי  )מחי

 

)  )חילופי דברים בקהל
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ו אנ ,  :יוסי מרצי אתם לא ואתם נבחרתם בפתק שלי

מזה, אל תשכחו את זה. אל   רחוק 

אני מזכיר לכם. זה,   תשכחו גם את 

 

 )חילופי דברים בקהל(

 

הכי חשוב. :חבר זה   לקבל את המשכורת 

 

ו אנ י אענה לך  :יוסי מרצי חברים, האלטרנטיבה, אנ

רת שאתה רוצה לקבל, לא על המשכו 

. ור לך  יעז

 

)  )חילופי דברים בקהל

 

"ר: ו , י ,  שלמה אביטן ן ופו של עניי יוסי לג  , יוסי  , יוסי

 .  בבקשה תמשיך

 

ו אנ זו היא  :יוסי מרצי האלטרנטיבה קשה 

גרום   י ה  גרועה, ז אלטרנטיבה 

יחיאל שמיר מציע  ועמ"ש עו"ד  . המתווה שהי ובזבוז להוצאות כספיות 

והבית שנבחר באופן דמוקרטי ע"י כל חברי הוא בהחלט דמו  , קרטי

הזכות והחובה לקבל את ההחלטה, לכל סיעה  יש לו מלוא  ההסתדרות 

זכה גם לאמון של  הוא יבחר הוא י הזכות להעמיד מועמד מטעמה ואם 

.  כולנו
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ו אנ הודיע כי  :יוסי מרצי חברים, מאז שעופר עיני 

נפגשתי    , בכוונתו לסיים את תפקידו

יציה שדיברו ודיברתי  ז יש הרבה חברים כאן מהאופו עם הרבה חברים, ו

, כולם אמרו  סנקורן אבי ני יד על  ה לאף אחד מילה רעה להג , לא הי איתי

הוא יכול לקדם, מה קרה לכם? יכול,  הוא   מתאים, 

 

ם  והחיי  שילך לבחירות. :חלי

 

ו אנ  מה קרה לכם? :יוסי מרצי

 

ם  והחיי הוא מתאים שי :חלי לך שילך לבחירות. אם 

 לבחירות. 

 

 )חילופי דברים בקהל(

 

"ר: ו , י והחיים  שלמה אביטן ים   ,חלי  ,חליוהחי

 

ם  והחיי , :חלי  כן

 

"ר: ו , י ועידה, זה בינ"ה, תרגע. שלמה אביטן  זאת לא 

 

)  )חילופי דברים בקהל

 

"ר: ו , י , רק אמרתי זאת לא  שלמה אביטן תרגע, אמרתי

נ"ה. ההועידה, ז   בי
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ו אנ  להזכיר,אני רוצה  :יוסי מרצי

 

"ר: ו , י הבית הזה  שלמה אביטן אני רוצה להזכיר לכל 

 ,  שמאז ומתמיד

 

 )חילופי דברים בקהל(

 

ו אנ אני רוצה להזכיר לבית הזה  :יוסי מרצי חברים, 

מזכ"ל ההסתדרות   כי מאז ומתמיד 

וד  "ר האגף לאיג ו ו כי הנ ו"ר ההסתדרות באו תמיד אלה שכי מכן י ולאחר 

. חברים, כל אלה שנבח "ר או מזכירי מקצועי ו היו י רו מאז ומתמיד 

זה כל הגדולים,  ולמה עשו את   . , זה צריכים לזכור גוד מקצועי האגף לאי

נו בעבר? למה? כי בדרך כלל  מנהיג כל אלה שאנחנו קוראים להם 

ם, אלא  ילדי הכשירו את האנשים האלה, כי פה לא מדובר במשחק 

ה לא  , בטיפול אמיץ בעובדים, וז ה דבר הכשירו אותם בטיפול , ז דבר

. ות מקצועי ך להי  שצרי

 

ם( אות כפיי  )מחי

 

ו אנ מים אלה לשמור  :יוסי מרצי נו דווקא בי חובה עלי

"ר האגף   ו ולאפשר לי על השושלת 

לאיגוד מקצועי לקבל לידיו את ההגה על מנת להמשיך את העבודה 

העובדים והחברה בישראל. ני עשה למען ציבור  ינת שעופר עי  המצו

 

ם( אות כפיי  )מחי
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ו אנ ו את  :יוסי מרצי זו ישנ חברים, בחירות בתקופה 

גרמו   י יומה של ההסתדרות ו סדר 

י שקלים, ואנחנו  ונ ותרות של אלפי ושל מילי ות מי להוצאות כספי

. ן ודע את החשיבות בימים אלה לחסכו ו י וכל אחד מאתנ  רוצים לחסוך, 

 

)  )חילופי דברים בקהל

 

ו אנ ולס :יוסי מרצי ום ואני חברים בסופו של דבר  י

הדברים שלי פונה אליכם במקום  

ות הקשות העומדות  חוץ, מול הבעי יות שלנו כלפי  שנפנה את האנרג

זלו  מיות שיג י העובדים, אנחנו נעסוק בבעיות פנ ובפני  ה  בפני המדינ

 . ות שלנו מיטב האנרגי  את 

 

ועמ"ש. תודה רבה. הי  אני קורא לכולם להתלכד מאחורי הצעתו של 

 

ם( אות כפיי  )מחי

 

ו"ר:שלמה  , י . תודה רבה.  אביטן וסי תודה רבה, תודה לי

"ר   ו ן את י י מתכבד להזמי אנ

הזה. תודה רבה. ון  הדי ני לסכם את   ההסתדרות עופר עי

ם( אות כפיי  )מחי

 

ה,   :עופר עיני "ר בינ" יו ני  אדו טובים  צהריים 

יד שאין   יב להג י חי אנ חברות וחברים, 

הלב לאיש ציבור שרוצה לפרוש ותר מחמם את  כשהוא שומע  דבר י

ילך. א  יציה שלו לא רוצה שהו ז  כמה האופו
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ם( אות כפיי  )צוחקים, מחי

 

או אחד שעומד  :עופר עיני ו"ר  י חושב שכל י אנ

ורוצה   היה שואף  בראש פירמידה 

יע לזה.  להג

 

ם  והחיי  אז תשאר ותפתור את הבעיה. :חלי

 

עכשיו חשבתי ישיבת בינ"ה נקבעה  :עופר עיני

וקה, אני במקור בהתאם לסעיף בח 

יד כמה מילים על הסעיף הזה כי מאוד  מזכיר לכם, אני רציתי להג

.  חשוב לחדד אותו

 

הזה נקבע ב יו"ר ההסתדרות, ואני  3110 -, ב3110 -הסעיף  לא הייתי 

ה, ודרך אגב חלק  אז בראש ההסתדרות, וחברי בינ" מניח שמי שעמד 

או  ום מתנגדים לסעיף וטוענים שהוא לא חוקתי  קי, מהחברים שהי חו

 . נ"ה, אז  הצביעו בעד הסעיף בבי

 

י רוצה להזכיר לכולם שכשעמיר פרץ פרש ב ה , עמיר פרץ 3112 -אנ פנ

ואמר  ובא   , מידה שאני עשיתי הסעיף אומר  –לסעיף בחוקה, באותה 

או תאשר, או יהיה רוב נגד,  נ"ה תבחר  ה, בי אני אמור להמליץ לבינ"

ובינ"ה התכנסה, א  , מנו זר, חלק מהחברים וכך פעל עמיר פרץ בז ני חו

אז בעד הבחירה שלי נמצאים פה היום וטוענים טענות  שהצביעו 

 הפוכות, אז כנראה שהדברים האלה הם עניין של נקודת מוצא.
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ך לפרט, אני  :עופר עיני י אמשי אבל לפני שאנ

ים, כי בסופו   רוצה כמה דברים אישי

יד בסופו ש אג י  אולי אנ יד  , של דבר את מה שאני רוצה להג ל תהליך

ים במהרה, לטובת המערכת, לטובת ציבור  וה שהוא יסתי ואני מקו

. מילים על ההחלטה שלי  העובדים, כמה 

 

י  21לפני  וק לפנ הציבורית, דרך אגב  21שנה, בדי שנה החלתי את דרכי 

ועד מקומי במס  באותו מקצוע. בפעם הראשונה שנבחרתי לתפקיד חבר 

ות  הפירמידה של הכנסה בבאר שבע, ומאז הספקתי להי בכל שלבי 

העובדים של ההסתדרות, בתוך ההסתדרות. ן   ארגו

 

מכן  הכנסה, לאחר  העובדים הארצי של מס  ועד  "ר  יו נבחרתי להיות 

 , "ר האגף לאיגוד מקצועי יו יו"ר הסתדרות עובדי המדינה, אחר כך 

ם  ולפני שמונה שני ים שני תפקידים,  והיתה תקופה שעשיתי פעמי

ן  31 -בדיוק, בדצמבר, ב נכו וכר  י ז אנ נבחרי פה בבינ"ה, אם  לדצמבר 

יו"ר ההסתדרות.  את היום המדויק. לפני שמונה שנים נבחרתי לתפקיד 

 

ויכוחים וחילוקי  י רוצה קצת כמה מילים על מהות התפקיד, ו אנ ו  עכשי

וזה בסדר, אבל כמה דברים בנימה  וף דמוקרטי  דעות ראוי שיהיה בג

 אישית.

 

ו"ר ההסתדרות כש ן תפקיד י ארגו אתה ראש מערכת, וההסתדרות היא 

ות לציבור של מאות אלפי  נה, יש לה אחרי העובדים הגדול ביותר במדי

ולפעמים היא משליכה על מה שקורה בכלל במשק.   חברים, 
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: יושב בראש המערכת  עופר עיני והתפקיד שאתה 

ובסופו של דבר במשברים, בתהליכים  

שלפעמים קובעות גורלות. לקבל את ההחלטות קשים, אתה זה שצריך 

הרי דבר יותר חשוב מפרנסה של עובד, כל אדם באשר הוא. ן   ואי

 

. הוא מרגיש  והרי אומרים שאדם בלי פרנסה משול לאדם בלי כבוד

מול עצמו ב , שמעתי הרבה סיפורים -מושפל מול המשפחה שלו ואפילו 

זה  יש אותם  אישיים מאנשים שפוטרו, שאמרו שאם יש דבר שמבי

וכל סיפורים כאלה כשהיל זר מהבית ספר ומוצא אותם בבית,  חו ד 

יושבים פה אנשים,  גדול מכם,  ן שחלק  י מאמי אנ נו לי לרוב,  ותאמי

ציבור נבחר מהרבה מקומות עבודה, מכל הארץ, מכל האוכלוסיות, 

הזה.  הכל, נשים, כולם, גמלאים נמצאים בבית  ם, חרדים,  ם, ערבי  יהודי

 

יכול לעשות אותו טוב רק וכשאתה רוצה לעשות את התפ קיד הזה אתה 

הן ברמת הפרט.  הכלל ו הן ברמת  אם אתה מזדהה עם אותם אנשים, 

וכל  ום כל התפקיד  הי יומי שכל  ום  , זה תהליך י מי וזה תהליך יום יו

ות שמצפות  ויושבים ממך אוכלוסי יעוד זה אתה שומע בעיות  הי

ה , שמצפות באותו רגע של משבר שתיקח את  שלך  011% -לפתרון

ום במקום עבודה.  קורים כל י הרי משברים לא  , כי  ותיתן להם אותו

יר חדרה.  ני  הזכירו פה את 

 

 

יכול לספור לכם עשרות משברים לא  ו אני  היום בעת הז ו לי  והאמינ

נות  קים שבשנה וחצי שנתיים האחרו קלים מול מעסי פשוטים, לא 

הכללים מול ממשלה של כמה ראשים שמתח רה שברו איתנו קצת את 

קוראים בתקשורת.    ה ו טנט. ואנחנו רואים את ז מילי יותר  מי   ביניהם 
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: וע  עופר עיני מול ממשלה שניסתה אולי לפג

זכות השביתה.   קר לנו,  הכי י בדבר 

ה  יסיון, הם קראו לז היה נ אתם שוכחים שאך לפני מספר חודשים 

או אחר, ואתה נמצא במקום  בוררות חובה, עטפו את זה בשם כזה 

יכול. שאתה רו  צה ומנסה לתת את כל מה שאתה 

 

ה למזלי  י אומר את ז יד שבכמה שנים האחרונות, ואנ יב להג י חי אנ

וט בהצלחה את  יסנקורן, שניו אבי נ העובדים, עמד לידי  ולמזלם של 

ה דרך אגב, הכי מורכבים במשק. וז ים   המשאים והמתנ

 

ם( אות כפיי  )מחי

 

: ו נמצא עופר עיני ים לא צריך. גם בעת הזו אנחנ

עם לא מעט משברים. חלקם  

 מתוקשרים, חלקם איך אומרים בחבלי לידה. 

 

ים זה אותה  נ ים גם בימים האחרו תופעה נוספת שקראתם עליה בעיתונ

אין ספק שהתפקיד הוא  טורים מסיביים של עובדים. ו תופעה של פי

 . מדי הוא אפילו קשה מאוד, הוא עם אחריות רבה ואפילו רבה  קשה, 

, לא ו לי ם  והאמינ ימי ק נוצץ. אתה מוצא את עצמך לא מעט  כל המברי

ך  ות שלך נמצאות במקום שאתה צרי בשנה יושב מרגיש שכל האנרגי

, לתת אותן, לתת אותן.  אותן  לתת 

 

ט  8ואחרי  שנים כאלה התחלתי להרגיש עם עצמי שכבר קשה לי, פשו

ה.  011% -קשה לי לתת את ה  הז
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: נו לי שלפני שבוע  עופר עיני שאם לא כי תאמי

ועדת שרים להפרטה   היתה מתקיימת 

, שר  אבי, במרתון ועשרים, אני עם  של תע"ש ואתה יושב עד שתיים 

, את ראש הממשלה מחפשים, את זה, כדי שאם  האוצר, שר הבטחון

ה היתה  2,211חלילה זה לא היה עובר באותו יום תע"ש על כל  עובדי

 הולכת לפירוק. 

 

6 -וב נות כל חודש 7- תי  שנים האחרו איציק יהודה פה, ראי מחדש, פה 

אותו, אתה נלחם להעביר את המשכורת לגמלאים שם, לעובדים שם, 

הוא מצפה שאני במטה קסמים  אלי  ה מתקשר  . וכשהוא הי יומי יום 

יד לעובדים שלו? והוא צודק  יג אסדר את המשכורת, כי אחרת מה הוא 

הכי חשוב מקום העבודה  ו קודם כי זה הכי חשוב לו. אבל לכולנו  שלנ

הכל.  ואחר כך   כל 

 

ה יש שתי  011% -וכשאתה מרגיש שאתה לא יכול לתת את  אז 

ושב על  הפוליטיקאים, י אופציה ראשונה זה מה שעושים כל  ות,  אופצי

 . יכול , אתה לא  נותן , אתה לא  אני , להגיד  , כן יף הכיסא ומתחיל לזי

הציבורי, ש נתנו, במגרש  יה, שהיא לא נהוגה במדי קם בן והאופציה השנ

, גם כלכלית, גם  א ציבורי אגב בשיא, ההסתדרות נמצאת בשי אדם, דרך 

חזקה, וקם ואומר  היא  הולכת ומתחזקת,  היא  ונית, מכל ההיבטים,  ארג

י לא יכול לתת לכם את כל ה , אנ  , לא יכול. 011% -חברים, מיציתי

 

אנרגיות חדשות, שמכיר את  יבוא עם  יתן לכם,  יים למי שי ואתם ראו

יכול לתת לכם העבודה,  הדרך ורוצה לתת לכם אותה ו שמכיר את 

 אותה. 
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: ואז שהתקבלה ההחלטה אתה הולך  עופר עיני

יד, לא   לחוקה. עכשיו אני רוצה להג

יד  זכותם של אנשים להג ולא חרה לי שום דבר.  חרה לי שהגישו עתירה 

, לא חוקתי, הכל בסדר, אבל דבר אחד כן  , חוקתי חוקי , לא  חוקי סעיף 

. כל חרה לי נבחר הוא בית  ה  הבית הז הבית הזה.  , חברים, תכבדו את 

א  הבית הזה, שהו הבוחרים שבחרו אותי שמו פתק לבחור את  ציבור 

ים  העובדים המאורגנ ה של  משקף והוא בבואה של כל ציבור האוכלוסי

 בהסתדרות. 

 

ן אם זה יהודים,  או מהמרכז, בי ן אם זה מהדרום  , בי ן בין אם זה מהצפו

ערבים, בין אם זה חרדים, בין אם זה מקומות עבודה של בין אם זה 

, כולם, גמלאים, נשים, כולם, באו  הציבורי זר  או המג זר הפרטי  המג

הוא לא  הזה  וף  יד שהג ולהג ולבוא  ובחרו אתכם.  ושמו פתק. ושמו פתק 

יד  וכח על הסעיף חוקתי/לא חוקתי, אבל להג נבחר, מותר להתו וף  ג

וף נבחר?  ה הוא לא ג וף הזה, ההסתדרות קמה הרבה שהגוף הז הג הרי 

הזה קבע כמו שהוא קבע את הבחירות הישירות  וף  הג לפני המדינה. 

הליכי הבחירות ואת מועד הבחירות וכל כמה  וכמו שהוא קבע את 

קבע. והכל הוא  ים   שנ

 

נבחרי ההסתדרות. בעבר  כל חוקת ההסתדרות לדורותיה נקבעה בבית 

הפועל של ההסתדרות. ה הועד  יכול  קראו לז ה נקבע. מישהו  שם ז

יכולה  ה כקואליציה  יצי ז אופו הרי סיעת  לחלוק על זה? זה עובדה. ו

הרי  זה.  ועשו את  ים.  ן כזה או אחר לחוקה לאורך כל השנ להגיש תיקו

ה  הרי בעבר לא הי גם הסעיף של בחירה ישירה מתישהו שונה פה. 

ישירה. מתישהו החליטו, גם לא בתקופתי, לעשות בחירה  בחירה 

הזה גם בעוד י וף  הג יכול  ים להחליט שהוא רוצה אחרת. 01שירה. ו  שנ
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: ום  עופר עיני הי חוקים.  ים  כמו שבכנסת משנ

חוק א' מותר, מחר יכול חוק ב'  

ן שלנו. פה  העליו הזה, כי זה המוסד  הבית  ולכבד את   . לעשות אסור

זים על סכסוך עבודה כללי במשק.  קובעים את הדברים, פה מכרי

ו"ר ההסת ך כשי ו"ר האגף לאיגוד מקצועי שצרי יחד עם י דרות חושב 

וף נבחר  ה כג להשבית את המשק, שזה דבר שהוא לא פשוט, אז הגוף הז

טוב  אז הוא  בלי האישור שלו אף אחד לא יכול ללכת לשביתה במשק. 

וף הקובע וזה לטעמי  הג והוא  הנבחר  וף  הג הוא  טוב להכל כי  הוא  ה ו לז

 אסור שיהיה בחילוקי דעות. 

 

יב להיות בית ח הבית הזה חי וכח. אבל  , לגיטימי להתו וקתי/לא חוקתי

הדבר  זה  העובדים. ו י הקשת של ציבור  ונ יציב ונבחר של כל גו חזק ו

י  , אנ ידי י אעשה כל שלאל  . ואנ היחידי שקומם אותם, כל השאר בסדר

הזה,  ו צריכים לעשות את זה, לשמור על החופש של הבית  חושב שכולנ

וף הזה שנקר הג נבחרי של  נבחרי ההסתדרות. כשמו כן הוא,  א בית 

 ההסתדרות. 

 

, -ועכשיו תראו, איך אמר לי אחד, לא חשוב, מהגורמים, בשביל לא ל

ם  טוב שאתם רבי וואלה זה  גורמים בממשלה או מקורבי הממשלה, 

ו  , אנחנ . חברים, אל תתבלבלו נג טוב בשבילנו ימי זה טי , זה טוב,  עכשיו

ודעים לעמ י ואנחנו  ו חלק מהתהליכים חזקים  מול כולם. אנחנ וד 

ם  במשק. אנחנו אוהבים את המדינה לא פחות מהממשלה. אנחנו רוצי

קים  משק חזק לא פחות מהממשלה. אנחנו אבל גם רוצים עובדים חז

גנות. ואנחנו לא ניתן לאף אחד לנצל  יות הו זכו עם פרנסה הוגנת, עם 

הזה שם כולם צריכים לדע . כי בדבר  ינו ו שום תפר בינ ת, אנחנ

 . יטימי ן אומר לג ו חילוקי דעות, שאני עדיי  מאוחדים, גם אם יש לנ
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: ו תראו, כשנכנסנו לתהליך של  עופר עיני עכשי

וחד   העתירה ישבו המשפטנים, 

 , הזה שעליו דנים הוא סעיף ראוי אני חושב ככה, שהסעיף  וגם   , משמעי

ו"ר  תי אז י היי י מודה, לא  ואנ אותו,  שהוא סעיף שמי שקיבל 

קולים.  ההסתדרות, כנראה לקח את מכלול השיקולים, את מכלול השי

הבין ביהמ"ש,  ן זה שאם  הנכו ובעמדה המקורית שלי חשבתי שהדבר 

הכיר  נ"ה, הוא כן  נ"ה, דרך אגב ביהמ"ש הכיר בבי זה לבי יר את  החז

נ"ה, הדבר הטבעי הראשון  זה לבי יר את  נ"ה והחז בנבחרות של בי

 אבוא ואתמוך בהישארות הסעיף.שחשבתי שאני אעשה זה שאני 

 

ועצים  ה. והי ות צודק, כי יש אחריות לגוף הז ך להי אבל לא תמיד צרי

המשפטיים, ייאמר לזכותם, בראשם חילי שמיר, מצאו פתרון למצב 

יש דרך מלך שמאפשרת לכל  י  שהסעיף נשאר על כנו מצד אחד ומצד שנ

ועומד בחוקת הבחירות של ההסתדרות, לכל סיעה ך  מי שרוצה  בתו

יבחר, כל  יבחר, מי שי ואז אני בטוח שכשהוא י הבית להציג מועמד. 

יעמוד מאחוריו. כי  העובדים  הבית הזה יחד עם ציבור  חברי 

אני לא חושב שיש הרבה  העובדים  באינטרסים לטעמי של ציבור 

נו.   חילוקי דעות ביני

 

נבחרי ההסתדרות יקבל את ההחלטה הנכונה, שמה  וה שבית  אני מקו

י אומר לכם, זה האינטרס של  שעומד אנ הבית,  לנגד כל אחד מחברי 

ק  הגמלאיות, האינטרס של חיזו העובדות, הגמלאים,  העובדים,  ציבור 

ה דבר  י מקוו ואנ . זה הכל הולך ביחד.  ק מדינת ישראל המשק וחיזו

, ולצערי יש  ו לנו נכונ , כדי שנוכל להתמודד עם המאבקים שעוד  נוסף

ו  ינ והי אי  הלוו  במצב שאין מאבקים. עוד הרבה. 
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: ים  עופר עיני ה יסתי אני מקווה שכל התהליך הז

גם   ה  וף הז הכי מהר שאפשר כדי שהג

יציב ואיתן בשביל כל המטרות  חזק,  י לא אהיה פה ימשיך להיות  כשאנ

 . נכונו לנו  שעוד 

 

ם.  חג האורי חנוכה שמח. חג חנוכה זה  חג  ים בברכת  י רוצה לסי אנ

הז היה לכולנו אור אחד גדול, לנו אינשאללה שבסוף התהליך  ה י

ם. תודה רבה לכם. העובדי  ולציבור 

 

ם( אות כפיי  )מחי

 

"ר: ו , י ניגשים  שלמה אביטן חברות וחברים, אנחנו 

ושבים   להצבעות. מה שאני מבקש, י

נ"ה הן ישיבות  ודעים, ישיבות בי י באולם גם אורחים, כפי שאתם 

י מאוד מבקש שמי שלא חבר בינ"ה שלא אנ ישתתף בהצבעה.  פתוחות. 

ו  וד לכלל הזה. אנחנ ג הג בני נו ו גם עבירה אם מישהו  זר, כי ז י חו אנ

ודעים  אנחנו י קיבלו את הפתק אבל  נצביע, סליחה, יש כאלה שלא 

הות.  ודעים לז י נ"ה. אנחנו  ה, מי לא חבר בי  לזהות מי חבר בינ"

 

אים לבינ"ה את ההצעה שהומלצה על  נצביע. המקובל הוא שמבי אנחנו 

אני רוצה באמת על מנת להדגיש את ידי  ועדת החוקה. למרות זאת, 

הזה להצביע על  ובבית  נבחרי ההסתדרות  הדמוקרטיה שיש בבית 

ן  ועמ"ש קרא אותה ואי שלושת ההצעות אחת לאחת. את ההצעה של הי

ו תהיה  יכם ואנחנו ז ור עליה, היא גם מונחת בפנ י אחז טעם שאנ

 ההצעה השלישית שנצביע עליה. 
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ו"ר:שלמה א , י י מעמיד להצבעה את הצעת  ביטן אנ כעת 

סיעת חד"ש, שאני אקרא אותה. אני  

אלי  יעה  נצביע עליה. הצעת חד"ש הג אקרא את הצעת חד"ש ואנחנו 

ה מילה במילה.   ואני קורא את ז

 

ועדת חוקה בהסתדרות שמתקיימת ביום  ישיבת  .3.03לקראת  הצעת  02

י אמסור לידי חבר אנ נ"ה סיעת חד"ש. כותב שם,  ועדת החוקה של בי י 

ם  3.03שמתכנסת ביום  נוי סעיפי החוקה העוסקי את הצעתנו בשי

ו"ר ההסתדרות במהלך הקדנציה.   בבחירתו של י

 

' לחוקת ההסתדרות כך שהנוסח 0)ג3להחליף את הסעיף  -3 ( לפרק ד )י )

נבצר ממנו  ו"ר הסתדרות מתפקידו או  ה כדלקמן: א. התפטר י החדש יהי

או נפטר או הועבר  דרך קבע למלא את ו  תפקידו כאמור בחוקה ז

נות מתקופת  מתפקידו כאמור בחוקה במהלך השני שליש הראשו

ו"ר ההסתדרות  הקדנציה, תיערכנה בחירות כלליות חדשות לתפקיד י

נ"ה.  61בתוך  ום החלטת בי מי מים   י

 

ו דרך קבע למלא את  נבצר ממנ ו"ר ההסתדרות מתפקידו או  ב. התפטר י

נפטר, הועבר מתפקידו באמור בחוקה תפקידו כאמור  בחוקה זו או 

נ"ה  במהלך השלישי האחרון מתקופת הקדנציה, תכונס ישיבת בי

יפחת  יל שלא  ן חבריה ברוב רג ו"ר להסתדרות מבי יבחר י ובה י מיוחדת 

ו אז את זה בועדת החוקה, 66 -מ קנ קולות נוכחים בישיבה,  86, תי

יותר מחצי חברי בינ"ה.  ם   שמהווי

 

י ההסבר  אנ זה קצר  מור, אבל מאחר ו "ד  ידי עו אותו על  שלהם שמעתם 

 גם את זה אקרא. 
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"ר: ו , י מוכח בהצלחה  -הסבר שלמה אביטן ניסיון דומה 

רבה בכל בחירת ראש עיר או מועצה  

. זה עובד טוב מאוד. הצעה זו מונעת  מי מקומית במסגרת השלטון המקו

ועסקאות בחירות כבר לפני קיום הבחירו ת. ההצעה מבטיחה קומבינות 

 . ן נראית בעי ודמוקרטיה  נוהל שלטוני תקין  יותר שקיפות, שמירה על 

הקיימת. ודים קיימים בחוקה  יג  ההצעה פותרת נ

 

ה להצבעה. מי  ואני מעמיד את ז ו ההצעה של סיעת חד"ש  , ז אם כן

י מבקש לספור.  אנ  בעד? 

 

 .7 נחום אסד:

 

"ר: ו , י נגד? תספור בבקש 7 שלמה אביטן מי  מי בעד.  ה. 

 נמנע?  

 

"ד יחיאל שמיר:  .02 עו

 

"ר: ו , י י בכל זאת אספור את  02 שלמה אביטן אנ נמנעים. 

נגד   מי  הנגד על מנת להסיר ספק. 

 ההצעה? 

 

 , מה שהאצבעות למעלה. 99 נחום אסד:

 

"ר: ו , י , רצית משהו להגיד?  שלמה אביטן קלדרון  שלמה 

 

נמנע.  חבר:  נמנע, שלמה 
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"ר: ו , י יד נמנ שלמה אביטן . מי בעד? להרים  אוקי ע, 

 בבקשה.  

 

 . 7 נחום אסד:

 

"ר: ו , י נגד  7אם כן בעד הצעת חד"ש  שלמה אביטן בעד, 

 . 02, נמנעים 99 

 

 . 08היו  חבר:

 

אני ספרתי באצבעות. זה מה שהיה  נחום אסד:

 באצבעות. 

 

"ר: ו , י נוספת.  שלמה אביטן י מבקש להצביע פעם  אנ

ס  ופר. בבקשה.  אלה הנמנעים. הוא 

 כמה?

 

 .02 נחום אסד:

 

"ר: ו , י י עובר להצעה של  02 שלמה אביטן אנ נמנעים. 

קורא את כל,   אני   . הבית החברתי

הוראות סעיף  יין  ועדת חוקה בענ ג3ישיבת  ( לחוקת ההסתדרות 0) )י )

.3.03קבועה למחר,  ום 02 , קיבלנו את ההזמנה לישיבה שבנדון מי

36.00. ועמ"ש להסת 02 יחיאל שמיר וכן את מכתבו של הי "ד  דרות עו

.37מיום  00. הכותרת חומר רקע כביכול לישיבה.  02  אשר שוגר תחת 

 



 
 
 

  4.03.3102                                                 ישיבת מליאת בינ"ה                      
 
 

57 

"ר: ו , י וכוונת  שלמה אביטן מתוך כבוד להחלטת בימ"ש 

י סיעתנו להשתתף בישיבה   ג נצי

א כי  ו הי נו להבהיר כי עמדתנ הרי , למען הסדר הטוב  האמורה כמובן

וי ות  יש לקיים בחירות כללי ין  העני "ר בנסיבות  ו שירות לתפקיד י

וכפי שפורט בהרחבה בעתירה שהגיש  יב על פי דין  ההסתדרות כמתחי

הכנסת איתן כבל ביום  .7.00חבר  02722ה"פ  02 -00 ראשי הסיעות  02-

איציק יואל,  קדימה,  הבית החברתי בהסתדרות, אלי בן מנחם,  סיעת 

. ן בן לולו אב, לאו היל די , סו  סמי שושן

 

י מעמיד להצבעה את ההצע , אנ מי בעד? כן  . הבית החברתי ה של סיעת 

 לספור, בבקשה. 

 

 .32שלמה,  נחום אסד:

 

"ר: ו , י מי נגד? 32בעד  שלמה אביטן  . 

 

 .99 נחום אסד:

 

"ר: ו , י ואני  99 שלמה אביטן י נמנעים.  מי נמנע? שנ נגד, 

ועמ"ש   הי עובר להצעה של 

יכם. אם אתם רוצים אני אקרא אותה  להסתדרות. ההצעה מונחת לפנ

ועמ"ש הקריא א הי  , זר ומציין אני חו טוב.   . בל היא מונחת. לי יש זמן

אני מבקש לשבת.  הדיבור שלו. אפשר להצביע?   את ההצעה בלרשות 

 

י  אנ וחברים, למען הסר ספק, מאחר וקראתי את שתי ההצעות  חברות 

ועמ"ש.  הי נוספת גם את ההצעה של   אקרא פעם 
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"ר: ו , י ועמ"ש להסתדרו שלמה אביטן ת: לאחר הצעת הי

ג3סעיף   יתווסף סעיף 0) יב(  ( ) י ( )

ו0)ג3 ם )א(  ( על אף האמור בסעיפים קטני )ג ו:  ן ז ג( בלשו )י ) י ( )ב( -(

ת  מיד עם אישורו בבי יכנס לתוקף  לעיל, נקבע בזאת הסדר זמני אשר 

קבוע.  יעמוד בתוקפו עד להתקנתו של הסדר   נבחרי ההסתדרות ו

 

נפטר,0)  , ו"ר ההסתדרות מתפקידו קבע  ( התפטר י ו דרך  נבצר ממנ

נבחרי ההסתדרות  , יתכנס בית  הועבר מתפקידו למלא את תפקידו, 

ו"ר ההסתדרות על  לישיבה מיוחדת לקביעת סדרי בחירתו של מחליף לי

נבחרי ההסתדרות.  ידי בית 

 

מ3) מים מהמועד שבו נודע  7 -( הישיבה האמורה תתקיים לא יאוחר  י

ו נבחרי ההסתדרות על כך שי אות בית  ישלים לנשי "ר ההסתדרות לא 

.  את כהונתו

 

מיוחדת 2) ועדת בחירות  נבחרי ההסתדרות  מנה בית  ( בישיבה האמורה י

ישקף את משקלן  ועדת הבחירות המיוחדת  הרכב  "ר הועדה.  ו ואת י

נבחרי ההסתדרות. מספר חברי  היחסי של הסיעות השונות בבית 

נבחרי ההסתד ידי בית  יקבע על  א י וגי והו אי ז היה   רות.הועדה י

 

ה רשאית להציע 4) נבחרי ההסתדרות תהי וצגת בבית  סיעה המי ( כל 

ת.  ו"ר ההסתדרו וחדת מועמד מטעמה לתפקיד י לועדת הבחירות המי

יהיה רשאי להציע לועדת  ו"ר ההסתדרות  במקרה של התפטרות גם י

 הבחירות המיוחדת מועמד מטעמו לתפקיד.
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"ר: ו , י ירוף ( הצעות מועמדות כאמור בצ2) שלמה אביטן

הסכמה בכתב של המועמד להגשת  

ום בו  2מועמדתו תוגשנה לועדת הבחירות המיוחדת תוך  ימים מהי

נבחרי ההסתדרות. ידי בית  ועדת הבחירות המיוחדת על   נבחרה 

 

ו"ר ההסתדרות יהיו על פי 6) ות מועמד לתפקיד י ( תנאי הכשירות להי

הנבחרים של ההסתדרות.   חוקת הבחירות למוסדות 

 

וע7) ת (  דת הבחירות המיוחדת תפרסם את רשימת המועמדים הסופי

"ר  2תוך  יו ן שנקבע להגשת מועמדות לתפקיד  ימים מהמועד האחרו

 לעיל. 2ההסתדרות, כאמור בסעיף 

 

ך 8)  ת  7( תו ימים ממועד פרסום רשימת המועמדים הסופית יתכנס בי

ו"ר ההסתדרות יבחר מחליף לי  נבחרי ההסתדרות לישיבה מיוחדת בה י

ועדת הבחירות המיוחדת. ידי   מבין המועמדים שמועמדותם אושרה על 

 

ו"ר ההסתדרות, תיערך הצבעה 9) הוצע מועמד אחד בלבד לתפקיד י  )

ו בעדו עלה  ה הנבחר אם מספר הקולות שניתנ הוא יהי , ו נגדו בעדו או 

ה  . היה מספר הקולות שניתנו בעדו שוו נגדו יתנו  על מספר הקולות שנ

ת. לא עלה מספר הקולות למספר הקולות שנ יתנו נגדו, מצביעים שני

יתנו נגדו, תיערכנה בחירות כלליות  יתנו בעדו על מספר הקולות שנ שנ

יו"ר ההסתדרות בתוך  מים. 031מיוחדות לתפקיד   י

 

ותר, המועמד שקיבל את מירב הקולות 01) או י י מועמדים  ( הוצעו שנ

ן שני המועמדים ה ן בי יו הנבחר. במקרה של שוו מובילים תיערך הוא 

ם.  י המועמדי נוספת בהשתתפות שנ  הצבעה 
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"ר: ו , י ה את  שלמה אביטן המועמד שקיבל בהצבעה השני

. קיבלו שני   הנבחר מירב הקולות הוא 

י  זרים על ההצבעה. קיבלו שנ מועמדים מספר קולות שווה, חו

זרת, תיערכנה בחירות  וה גם בהצבעה החו המועמדים מספר קולות שו

מיוחדו ות  מים.  031ת לתפקיד יו"ר ההסתדרות בתוך כללי  י

 

נבחרי ההסתדרות על פי 00) זה, רשאי בית  ( על אף האמור בסעיף 

ט ברוב קולות, בישיבה שנתכנסה בהתאם לסעיף  בקשת סיעה להחלי

( "ר 3קטן  יו , על קיום בחירות כלליות מיוחדות לתפקיד  ( לעיל

ות מיוחד קיומן של בחירות כללי ות לתפקיד ההסתדרות. הוחלט על 

 ימים. 031יו"ר ההסתדרות, תיערכנה הבחירות בתוך 

 

ג ( למען הסר כל ספק, האמור 03) חול עד 0בסעיף  ' י יג( לפרק ד (

יו"ר הסתדרות חדש בהתאם לסעיף זה.  לבחירת 

 

מי בעד  י מבקש את כל חברי בינ"ה להימצא באולם בזמן ההצבעה.  אנ

יודע ש ועמ"ש? בבקשה לספור. אתה  הי הוא לא סופר אותי? ההצעה של 

 . הכרזתי לפרוטוקול י המאה. אבל  . אנ סופר אותי בפעם השלישית לא 

קלדרון הצביע בעד.  זרה. שלמה  ודע ספירה חו  לא נורא. כי אחרת אתה י

 

 .011זה  נחום אסד:

 

"ר: ו , י סופר.  שלמה אביטן . 010. בעד 010אותי אתה לא 

נמנע?   מי  נגד?  נמנעים  32מי   ,  . 1נגד
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אבי ו"ר:שלמה  , י נבחרי  טן אם כן אני קובע כי בית 

גדול את   ההסתדרות אישר ברוב 

אורים שמח.  חג  ועמ"ש להסתדרות. תודה רבה לכולכם.  הצעתו של הי

נעולה.   הישיבה 

 

 

נעולה-  -הישיבה 
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 החלטות שנתקבלו בישיבת מליאת בינ"ה

 3102בדצמבר  4בישיבתה בתאריך 

 

 שונות .0

 לסדר היום( 2 )סעיף 

 

נבחרי יו"ר בינ"ה השתתף בשם יו"ר ההסתדרות ובשם  -  בית 

בצערם של החברים זהבה טנא במות אמה, פנחס  ההסתדרות

 עידן במות אחיו וראובן פרי במות אחיו. 

 

יו"ר בינ"ה הודיע על הוספת חברים לבינ"ה. מטעם סיעת הבית  - 

כבל, מאיר נווה החברתי מונו לבינ"ה החברים עינת חורב, בועז 

 ואילן מקייטן. יו"ר בינ"ה איחל הצלחה לחברים במילוי תפקידם.

 

יו"ר בינ"ה הודיע כי לסיעת עוגן חסר חבר בינ"ה מתחילת  - 

 הקדנציה.

 

חברי בינ"ה אישרו פה אחד את חילופי החברים הבאים: בסיעת  - 

החבר חיים חליוה יחליף את החבר עבאס טיטי; סיעת  -עוצמה

החבר שלום אהרוני יחליף את החבר ניסים  -בהסתדרותהליכוד 

 אלפסי. יו"ר בינ"ה איחל לחברים הצלחה במילוי תפקידם.
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הוראות סעיף  . 3 נוי  ג3הצבעה על הצעות לשי )י( בפרק ד' 0) )

 לחוקת ההסתדרות

  

ג3לאחר שנערך דיון בהוראות סעיף   )י( בפרק ד' לחוקת 0) )

י ו"ר ההסתדרות במקרה ההסתדרות, העוסקות בבחירתו של 

יו"ר ההסתדרות במהלך הקדנציה, הצביעו  של הפסקת כהונת 

י הוראות סעיף  נו חברי בינ"ה על שלוש ההצעות שהועלו לשי

:0)ג3 ) י ( ) 

 

סיעת חד"ש:   ,  7 הצעת  גד,  99הצביעו בעד . 02נ  נמנעו

 

הבית החברתי:  סיעת  ים  99הצביעו בעד,  32 הצעת  נגד, שני

.  נמנעו

 

ועמ  ,  32הצביעו בעד,  010 "ש להסתדרות:הצעת הי גד  1נ

.  נמנעו

 

ועמ"ש להסתדרות   הי קולות התקבלה הצעתו של  ברוב 

: "לאחר סעיף  ג3שנוסחה כדלקמן יב( יתווסף סעיף 0) ( ) י ( )

)א( 0)ג3 ם  )ג( על אף האמור בסעיפים קטני זו:  ג( בלשון  )י ) י ( )

מיד עם -ו יכנס לתוקף  י אשר  זמנ )ב( לעיל, נקבע בזאת הסדר 

יעמוד בתוקפו עד להתקנתו אי נבחרי ההסתדרות ו שורו בבית 

קבוע.   של הסדר 

  

ו דרך 0)  נבצר ממנ  , נפטר יו"ר ההסתדרות מתפקידו,  ( התפטר 

נבחרי  הועבר מתפקידו, יתכנס בית  קבע למלא את תפקידו, 
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ההסתדרות לישיבה מיוחדת לקביעת סדרי בחירתו של מחליף 

נבחרי ה ידי בית   הסתדרות. ליו"ר ההסתדרות על 

  

מ3)  ימים מהמועד  7 -( הישיבה האמורה תתקיים לא יאוחר 

"ר  נבחרי ההסתדרות על כך שיו שבו נודע לנשיאות בית 

 ההסתדרות לא ישלים את כהונתו. 

  

ועדת 2)  נבחרי ההסתדרות  מנה בית  ( בישיבה האמורה י

ועדת הבחירות  הרכב  "ר הועדה.  ו וחדת ואת י בחירות מי

משקלן היחסי של הסיעות השונות בבית המיוחדת ישקף את 

והוא  גי  זו אי  היה  נבחרי ההסתדרות. מספר חברי הועדה י

נבחרי ההסתדרות.  ידי בית   ייקבע על 

 

ה רשאית 4)  נבחרי ההסתדרות תהי וצגת בבית  סיעה המי ( כל 

וחדת מועמד מטעמה לתפקיד  להציע לועדת הבחירות המי

ו" ר ההסתדרות יו"ר ההסתדרות. במקרה של התפטרות גם י

וחדת מועמד מטעמו  ה רשאי להציע לועדת הבחירות המי יהי

 לתפקיד. 

 

( הצעות מועמדות כאמור בצירוף הסכמה בכתב של 2) 

המועמד להגשת מועמדתו תוגשנה לועדת הבחירות המיוחדת 

ידי  2תוך  ועדת הבחירות המיוחדת על  מים מהיום בו נבחרה  י

נבחרי ההסתדרות.   בית 
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ו"ר ההסתדרות ( תנאי הכש6)  ירות להיות מועמד לתפקיד י

הנבחרים של  יהיו על פי חוקת הבחירות למוסדות 

 ההסתדרות. 

 

ועדת הבחירות המיוחדת תפרסם את רשימת המועמדים 7)   )

ך  מים מהמועד האחרון שנקבע להגשת  2הסופית תו י

יו"ר ההסתדרות, כאמור בסעיף  .  2מועמדות לתפקיד   לעיל

 

ממועד פרסום רשימת המועמדים הסופית ימים  7( תוך 8)  

יבחר  נבחרי ההסתדרות לישיבה מיוחדת בה י יתכנס בית 

ו"ר ההסתדרות מבין המועמדים שמועמדותם אושרה  מחליף לי

ועדת הבחירות המיוחדת.   על ידי 

 

יו"ר ההסתדרות, תיערך 9)  ( הוצע מועמד אחד בלבד לתפקיד 

הוא יהיה הנבחר אם  או נגדו, ו מספר הקולות הצבעה בעדו 

היה מספר  נגדו.  יתנו  יתנו בעדו עלה על מספר הקולות שנ שנ

נגדו,  יתנו  וה למספר הקולות שנ ו בעדו שו הקולות שניתנ

מצביעים שנית. לא עלה מספר הקולות שניתנו בעדו על 

ות  יתנו נגדו, תיערכנה בחירות כללי מספר הקולות שנ

יו"ר ההסתדרות בתוך  מים.  031מיוחדות לתפקיד   י

 

ותר, המועמד שקיבל את מירב 01)  הוצעו שני מועמדים או י  )

י המועמדים  ן שנ ון בי הוא הנבחר. במקרה של שווי הקולות 

המובילים תיערך הצבעה נוספת בהשתתפות שני המועמדים. 

המועמד שקיבל בהצבעה השניה את מירב הקולות הוא 

 הנבחר. 
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זרים על הה  צבעה. קיבלו שני מועמדים מספר קולות שווה, חו

ה גם בהצבעה  קולות שוו קיבלו שני המועמדים מספר 

"ר  יו וחדות לתפקיד  ות מי זרת, תיערכנה בחירות כללי החו

ם.  031ההסתדרות בתוך   ימי

 

נבחרי ההסתדרות 00)  ( על אף האמור בסעיף זה, רשאי בית 

סיעה להחליט ברוב קולות, בישיבה שנתכנסה  על פי בקשת 

( קטן  ות ( לעיל, ע3בהתאם לסעיף  ום בחירות כללי ל קי

ו"ר ההסתדרות. הוחלט על קיומן של  מיוחדות לתפקיד י

יו"ר ההסתדרות, תיערכנה  בחירות כלליות מיוחדות לתפקיד 

 ימים.  031הבחירות בתוך 

 

ג03)  יג( לפרק ד' יחול 0( למען הסר כל ספק, האמור בסעיף  (

ו"ר הסתדרות חדש בהתאם לסעיף זה.  עד לבחירת י

 

 
   


