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 מבקר פנימי להסתדרות מינוי אישור 

 בסדר היום( 0)סעיף 

 

, יו"ר: מתכבד אני ריים טובים לכולם, צה שלמה אביטן

נ"ה, לפתוח את ישיבת נשיאות בי 

לאשר את סדר היום למליאה שתתקיים ביום חמישי הקרוב. סדר 

אישור מינוי מבקר פנימי  –היום מונח לפניכם. הסעיף הראשון הוא 

 להסתדרות.

 

כפי שידוע לכם עדי קנדל הגיע לגיל הפרישה בשעה טובה ומוצלחת 

מעשה זה הדו"ח, הדו"ח שיונח ביום חמישי על ול פורש לגמלאות

שולחן בינ"ה הוא הדו"ח האחרון שבו הוא מעורב, שאותו הוא עורך 

 וכך הלאה וכך הלאה.

 

יש מועמד לתפקיד מינוי מבקר פנימי להסתדרות, המינוי הובא 

לידיעת ראשי הסיעות אשר המליצו פה אחד בפני נשיאות בינ"ה 

קה קובעת שהמבקר הפנימי ימונה על לאשר את המינוי שלו, כי החו

 ידי נשיאות בינ"ה, באישור בית נבחרי ההסתדרות.

 

, כי זה  כמובן בית נבחרי ההסתדרות יהיה רשאי לא לקבל את המינוי

ון, אבל אני מקווה שלא. האיש בסך הכל עונה על כל  המוסד העלי

, סביר להניח שחלק אהקריטריונים, הוא נבחן בעניין. שמו רמי בוהנ

מכם מכיר אותו לפחות. הוא היום מנהל בית הספר למנהיגות עובדים 

, הוא בחור שהביא למהפך שם, אבל בבסיס הוא במכון הבינלאומי

 בוגר בעסקים, בחשבונאות, 

 



 
  

 
 42.6.4102                                                 נשיאות בינ"ה ישיבת 

 

5 

, יו"ר: עבד ברשות המסים כשבע שנים,  שלמה אביטן

מפקח מס בכיר, ארבע שנים בתחום  

. בוגר האכיפה, ביקורת, והמשיך, הוא היה גם מבק ר באגף שוק ההון

, וכמובן רו"ח במקצועו, כך שהוא עונה  מינהל עסקים כמו שאמרתי

 על הקריטריונים הקבועים בחוקה. אז אלה הם פני הדברים.

 

, למיטב הבנתי אני חושב שמעבר לזה שהוא אני ישבתי עם האיש

 , עונה על הקריטריונים הוא איש מאוד מאוד דומיננטי בתפקידים שלו

ם שהוא ביצע, עשה עבודה, בדקתי את זה גם עם גורמים בתפקידי

, כל זה לפני כמובן שהחלטתי  אחרים אשר אישרו לי את העניין

 להביא את זה לראשי הסיעות.

 

 אז אם יש שאלות לחברים אני מוכן לשמוע.

 

. של כל הסיעות? :ג'מיל אבו ראס . . 

 

, יו"ר:   לא, של הקואליציה. שלמה אביטן

 

 נושא הזה?בזה לא מופיע בכלל את  :ג'מיל אבו ראס

 

, יו"ר:  לא, לא. שלמה אביטן

 

 ועדת איתור לא?אפילו  :ג'מיל אבו ראס
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, יו"ר: ראתי לך את הסעיף בחוקה, הק שלמה אביטן

המבקר הפנימי ימונה על ידי  

 נשיאות בינ"ה. אל תמעיט ביכולת שלך.

 

 .שאלות אני שואל :ג'מיל אבו ראס

 

, יו"ר: ואתה ועדת  ,עדת האיתורה ואת שלמה אביטן

 המכרזים, 

 

 )מדברים ביחד(

 

 , אני שואל שאלות :ג'מיל אבו ראס

 

, יו"ר:  להיפך. כן. שלמה אביטן

 

 או ועדת איתור אפילו. :ג'מיל אבו ראס

 

הוא נבדק על ידכם, האיש  אני חושב :ציון חדד

, אני מבין שאנחנו מאשרים.   ראוי

הנהגה, מכירים את האיש, את אני מניח שכל ראשי ההסתדרות, גם ה

 פועלו,

 

, יו"ר:  בוודאי. שלמה אביטן
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אז אני לא חושב שתהיה בעיה  :ציון חדד

מבחינתנו להמליץ לאשר את המינוי  

 שלו.

 

 שתיים, אני רוצה גם כמה מילים על המבקר היוצא,

 

, יו"ר:  א, לא, תהיה לכם, ל שלמה אביטן

 

 כמה מילים טובות, הוא עשה את :ציון חדד

 העבודה שלו יפה. 

 

, יו"ר:  תהיה לכם, תהיה לכם הזדמנות. שלמה אביטן

 

, בסדר. :ציון חדד .  או.קי

 

, יו"ר: הוא עדיין בעבודה, הוא עדיין מכין  שלמה אביטן

 את הדו"ח, יגיש אותו. 

 

 היו עוד מועמדים? :אביגדור יפת

 

, יו"ר: , לא רוצה, בלי שמות,  שלמה אביטן מישהו מקומי

, היתה בשביל לא   להגיד פסלתי

, עובדת המוסד, הארגון, שרצתה בזה, אני לא חושב  מועמדת מכאן

 דין יכולה להיות.-שרק בגלל שיש תואר עורכת

 

 דין.-אל תזלזל בעורכת :סמי בן שושן
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, יו"ר:  .לא, לא אמרתי שלמה אביטן

 

יושב לידך עורך דין ואתה מזלזל  :סמי בן שושן

 .  ככה בעורכי דין

 

ן פה, יש לי  , יו"ר:שלמה אביטן יש לי כמה עורכי די

  , , יש לי מימיני , יש לי משמאלי מולי

 –הכל בסדר. אבל אני אומר מבקר הוא לא, מבקר צריך להכיר, א' 

צריך להיות לו איזשהו ניסיון מוכרח  –צריך להיות מקצועי. דבר שני 

 גם בניהול.

 

 זה שהוא רואה חשבון זה, :מרים פרקש

 

 )מדברים ביחד(

 

, יו"ר: , לא, לא, אבל הרבה מעבר לזה.  שלמה אביטן כן

האיש גם התנסה, הוא גם היום  

י בתוך המערכת, אני ראיתי מקרוב גם מה הוא עשה במכון הבינלאומ

 ביחס למה שהיה, הביא למהפכה שם,

 

 באמת שהוא עשה מהפכה שם. :חבר

 

, יו"ר: לא, אני אומר באמת, לא זה. אז  שלמה אביטן

, בוא  ו נתייחס לגופו של רבותי

. יש השגות? יש הסתייגויות?  עניין
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אני חושב שהיה עדיף, למען  :ג'מיל אבו ראס

השקיפות גם, שיהיה ועדת איתור,  

 כמה אנשים שהם מתאימים, שנראיין אותם, נשאל אותם,

 

 )מדברים ביחד(

 

 אנחנו לא מראיינים, אנחנו, :אלי יריב

 

שאנחנו נגיד אבל לא מועמד יחיד  :ג'מיל אבו ראס

 בנשיאות. 

 

 זה מה אתה עושה עכשיו. חבר:

 

 אבל אנחנו לא מראיינים. :אלי יריב

 

, היה צריך  :ג'מיל אבו ראס אני חושב זה לא נכון

 להיות כמה מועמדים. 

 

 אתה ממעיט מאתנו. :יחיאל והב

 

 )חילופי דברים בין החברים, מדברים ביחד(

 

זה אני  אני לא ממעיט מאף אחד, :ג'מיל אבו ראס

שקיפות בנושא  חושב צריך להיות 

 הזה וזכותנו לבחור הטוב ביותר מביניהם.
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אני אסביר לך, במקרה זה גם אם  :יחיאל והב

 הוא לא יהיה טוב, 

 

 )מדברים ביחד(

 

 נוכל להוציא אותו. חבר:

 

, :ג'מיל אבו ראס  אני אין לי חס וחלילה שום עניין

 

 אז מה הבעיה? :יחיאל והב

 

. :ו ראסג'מיל אב . .  על 

 

אל תמעיט מאתנו, אנחנו חברי  :יחיאל והב

 נשיאות, אנחנו צריכים להחליט. 

 

קודם כל, קודם כל לתקן טעות,  :סמי בן שושן

 הנשיאות לא יכולה לפטר מבקר. 

 

 לא הנשיאות, בינ"ה. :יחיאל והב

 

 בינ"ה יכולה לפטר מבקר. :סמי בן שושן

 

. :יחיאל והב  בוודאי
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 בין החברים, מדברים ביחד( )חילופי דברים

 

, יו"ר:  אנחנו לא, שלמה אביטן

 

לא, הוא אומר לו בקלי קלות, אם  :סמי בן שושן

 לא יודעים, 

 

, יו"ר: אנחנו לא שם אני מקווה מאוד,  שלמה אביטן

רבותי, הביקורת, כן, הביקורת  

בהסתדרות היא לא באה רק פה להביא אנשים לחקירות או לזה, 

חות מנקודת מבט שלי זה לתקן ליקויים, זה לבנות הביקורת, אני לפ

 מערכת.

 

היו לי שלוש שיחות איתו, אני מנסה להביא לכיוון אפילו לשנות 

קצת את הפורמט הזה. אנחנו הולכים עם הפורמט הזה הרבה הרבה 

, ואם אתה פה לא עורך איזשהם שינויים  מאוד שנים ' ג  , , ב' א'

 מהותיים בתוך העניין, השגרה.

 

 ים מחוץ לפרוטוקול(דבר)

 

, יו"ר: לפעמים אתה מפספס על ידי הגישה  שלמה אביטן

הזאת של שגרה, אתה מבין? אז אני  

מקווה מאוד שיעלה בידו, יש לו הרבה רצון, באמת שיש לו הרבה 

רצון לעשות, לעבוד, לשנות, ואנחנו צריכים לתת צ'אנס לבנאדם, זה 

 הכל.
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 בסדר גמור. :ציון חדד

 

 אני רק רוצה להגיד לג'מיל. ג'מיל, :שמיר עו"ד יחיאל

 

, :ג'מיל אבו ראס  כן

 

ג'מיל, מישרה של מבקר פנים זה לא  :עו"ד יחיאל שמיר

, זו מישרת   מישרה שכפופה למכרז

, זו מישרה של מומחיות, זה לא מסוג המישרות שנהוג לעשות  אמון

 עליהן מכרז.

 

, יו"ר: נים. מה שהיה חשוב לי זה הקריטריו שלמה אביטן

קראתי את הקריטריונים, ראיתי  

 שהאיש עומד בקריטריונים.

 

 ,משהו קצר, אני אומר :איציק מויאל

 

, יו"ר:  רגע, היא ברשות, שלמה אביטן

 

אני רוצה דווקא לברך על ההחלטה,  :מרים פרקש

אני חושבת קודם כל היא נעשתה  

, מאשרים, ובאמת ברגע שגם הבנאדם עפ"י כל הסדר, אנחנו הנשיאות

 אני דווקא,

 

 מה אנחנו, מאשרים? :ג'מיל אבו ראס
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, יו"ר:  מאשרים. שלמה אביטן

 

מאשרים, הנשיאות מאשרת את  :מרים פרקש

המינוי. עכשיו אני אומרת, זה  

.  חשבון אני חושבת זה אחד הקריטריונים-שבנאדם מבקר רואה . .

בחיפה ותמיד שחיפשו מבקר קריטריון ראשון בפרמטרים היה 

 יהיה רו"ח.שהבנאדם 

 

עכשיו הבנאדם יש לו פה עוד יתרון, שהוא בא מתוך המערכת אז הוא 

גם מכיר את המערכת, הוא לא צריך להתחיל ללמוד את המערכת 

 מתחילתה, וזה גם מאוד חשוב.

 

 , , בא בנאדם חדש, אז דם חדש ודבר שלישי ברגע שבא שינוי

ילות במערכת, אני בטוחה ששלמה את החזון שלך ואת החלום לפע

את החדשה אני בטוחה שהוא ישנה את הכל כי כל אדם שבא יש לו 

הקונספטים)?( לכל עשיה, ואני בטוחה שהוא יעשה את זה בצורה הכי 

טובה, ואנחנו צריכים לברך על המוגמר שנבחר המועמד עם כל 

 היכולות והידע, ונקווה שהוא יעשה את עבודתו נאמנה.

 

, יו"ר: , איציק. שלמה אביטן  כן

 

כן, ממש קצר. אני אומר לג'מיל,  :יציק מויאלא

אני בטוח שנעשו כל הבדיקות,  

, ובסוף זה יהיה המועמד  ועדת איתור ויעשו ויבדקו, יקח זמן

 שמומלץ. אני סומך,
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 יכול להיות. :ג'מיל אבו ראס

 

שניה. אני סמוך ובטוח שמי שהביא  :איציק מויאל

אותו להמלצה שזה בנאדם שעומד  

ונים, ואני חושב שמבקר זה דבר מאוד חשוב שנשיאות בכל הקריטרי

בינ"ה, נשיאות בית נבחרי ההסתדרות תחליט על מינוי של מבקר פה 

אחד. אם הוא עומד בכל הקריטריונים אני לא הייתי רוצה, באמת, 

כדי שהמבקר יהיה מנדט של כולם. בוא נעזוב, אם יש מחלוקת בואו 

שנשיאות בינ"ה פה אחד  נשים אותה בצד, אני חושב שזה מכובד

ממליצה לבית נבחרי ההסתדרות, שזה המבקר. אני בטוח שבדקו 

 ועומד בכל הקריטריונים, כי זה דבר מאוד רגיש.

 

, ג'מיל, יכול להיות שמה שאתה אומר זה נכון, אבל לכן אני אומר

 בהתאם לתקנון, בהתאם לחוקה, כל הדברים האלה אומרים ככה.

 

, פה אחד, זה נשמע  עכשיו אם נשיאות בינ"ה ממליצה לבית נבחרי

אחרת. לכן זה לא, אני בטוח שהדברים הם כאלה. ובסך הכל אנחנו 

, בחור צעיר, כריזמתי,  רוצים מבקר רענן

 

. :ג'מיל אבו ראס . .  זאת אומרת אם 

 

 )חילופי דברים בין החברים, מדברים ביחד(

 

. :ג'מיל אבו ראס . .  חברי הסיעות, ראשי הסיעות 

 

 ם ביחד()מדברי
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, יו"ר: תודה רבה. מי בעד מינויו של מבקר  שלמה אביטן

הפנים של ההסתדרות? שירים את  

 ידו. מי נגד? אחד. מי נמנע? אחד.

 

 כמה בעד? 

 

 תשעה. :נחום אסד

 

, יו"ר: אם כן תשעה בעד, אחד נגד, אחד  שלמה אביטן

נמנע. מינויו של מבקר הפנים של  

 , אושר.אנהההסתדרות, מר רמי בו

 

 )חילופי דברים בין החברים, מדברים ביחד(

 

אני לא מקבל משכורת מההסתדרות,  :סמי בן שושן

אין לי לחץ, אין לי כלום, אני אל  

תתן לי לפתוח איך ממנים מבקר הסתדרות, היא מספרת על עיריות, 

אני יכול לתת לה גם הרצאה איך ממנים בעיריה, הבנת? אז הכל סתם 

 ה? זה עבר, יאללה.חרטה ברטה, אז בשביל מ

 

שלמה, לגבי סדר היום, אז אתמול  :מרים פרקש

, זה לא   בועדת חוקה אישרנו שינוי

 מופיע פה בסדר היום.

 

 למה את אומרת את זה? :נחום אסד
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אה סייגים, סליחה, סליחה, אני  :מרים פרקש

הסתכלתי רק על המבקר, טעות  

 שלי, סליחה.

 

, יו"ר:  טוב, בסדר.  שלמה אביטן

 

 דר היום, על מנת שנאשר,ס

 

 )חילופי דברים בין החברים, מדברים ביחד(

 

 אני לא הסתכלתי. :מרים פרקש

 

 לא, יש לי הערה לסדר. :ג'מיל אבו ראס

 

, יו"ר:  בסדר, לא קרה כלום. שלמה אביטן
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 -ג'מיל אבו -יו"ר סיעת חד"ש בהסתדרות י הצעה לסדר שהוגשה ע"

 ין תמלוגי הגז החלטת ראש הממשלה בגנושא ב –ראס 

 

 שלמה, אפשר הערה לסדר? :ג'מיל אבו ראס

 

, יו"ר:  אני רוצה את ההצעה שלך, שלמה אביטן

 

בסדר, חוץ מזה. חוץ מזה, בסדר,  :ג'מיל אבו ראס

 שני דברים להעלות בכל זאת. 

 

, יו"ר: הבוקר קיבלתי הצעה לסדר מיו"ר  שלמה אביטן

הצעה  סיעת חד"ש בהסתדרות, 

א לכם אותה כי  פשוט אני רוצה להתייעץ אתכם מה לסדר, אני מקרי

 עושים עם זה, אסביר את עמדתי ואחר כך נחליט.

 

, הנני לפנות אליך 4776הצעה לסדר היום לישיבת בינ"ה ביום חמישי 

בשם סיעת חד"ש, להעלות על סדר היום בישיבת בינ"ה הקרובה 

לה את הנושא הבא: החלטת ראש הממש 47.6.4102שמתקיימת ביום 

האומללה בגין תמלוגי הגז שפוגעת קשות בכל אזרחי המדינה לטווח 

מחזקת את בעלי ההון הגדולים על חשבון מעמד  הבינוני והארוך,

על ציבור העובדים הרסניות הפועלים והשלכות תקציב המדינה 

 בישראל בתמיכת ההסתדרות במחאה החברתית.

 

ון, אבל אנחנו מידה מסוימת של היגייש בה לכשעצמה אולי ההצעה 

לא נעקוב אחרי החלטות, הצעות ראש ממשלה או החלטות ממשלה, 

 איזה החלטת ממשלה שהיא לא לטעמו של הציבור,וכל פעם שיש 
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 עניין הגז הוא של הציבור, :ג'מיל אבו ראס

 

, יו"ר:  תרשה לי. שלמה אביטן

 

 זה לא עניין של הממשלה. :ג'מיל אבו ראס

 

, יו"ר:  י.תרשה ל שלמה אביטן

 

 נושא הגז? :ג'מיל אבו ראס

 

, יו"ר:  אבל תרשה לי. שלמה אביטן

 

 זה של כלל הציבור. :ג'מיל אבו ראס

 

, יו"ר: בסדר. סיעת חד"ש, אני הייתי  שלמה אביטן

 מצפה, 

 

. הגז? :אביגדור יפת . . 

 

 )חילופי דברים בין החברים, מדברים ביחד(

 

הלוואי שבעיית הגז היתה הבעיה  :בני עיני

 דה של המדינה הזאת.היחי 

 

, יו"ר:  אני הייתי מצפה, שלמה אביטן
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זה אוצר של הציבור הרחב, של  :ג'מיל אבו ראס

 ממשלה. 

 

 מה לנו ולזה? חבר:

 

מה לנו ולזה? הגזירות, זה במקום  :ג'מיל אבו ראס

הגזירות אפשר לצמצם את הגזירות   

 ,-שלך של ה

 

 זה משהו הפוך. :יחיאל והב

 

לא, לא, לא. למי הולך עכשיו?  :ג'מיל אבו ראס

 לטייקונים. 

 

, יו"ר: ג'מיל, אני ממליץ לך כחבר  שלמה אביטן

הנשיאות וכחבר בכיר בסיעת חד"ש  

, להגיד לסיעה שלך שתביא את זה לסדר היום בכנסת, זה המקום  .א'

 

 אנחנו עשינו את זה. עשינו את זה. :ג'מיל אבו ראס

 

, יו"ר:  ברגע שהם יביאו, אז בסדר, אנחנו, שלמה אביטן

 

 )מדברים ביחד(

 

. :ג'מיל אבו ראס . .  אנחנו 
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, יו"ר: ברגע שיביאו נגיד שנשיאות בינ"ה  שלמה אביטן

תומכת בהצעת חד"ש להעלות את  

 הנושא לסדר היום בכנסת.

 

ההסתדרות מייצגת את ציבור  :ג'מיל אבו ראס

 העובדים, שלמה. 

 

, יו"ר: טוב רבותי זה לא, אני חושב שזה  שלמה אביטן

לא נושא לדיון בבינ"ה כי לא תהיה  

שום משמעות להחלטה. נניח, נניח החלטנו להתנגד להצעת הממשלה, 

 אז מה?

 

 זה עמדה, זה עמדה. :ג'מיל אבו ראס

 

, יו"ר: אז אם זה רק בכדי להביע איזושהי  שלמה אביטן

מחאה, אז בהזדמנות כשמישהו  

 ה יכול.מטעמכם ידבר בבינ"

 

 זה לא הפורום המתאים. :אלי יריב

 

, יו"ר:  אבל זה לא הפורום. שלמה אביטן

 

זה לא הפורום המתאים לסיפור  :אלי יריב

 הזה. 
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, יו"ר: תודה רבה. אז יידעתי אתכם. כעת  שלמה אביטן

 ניגש לאישור סדר היום, 

 

אבל מה, זה עומד על סדר היום,  :ג'מיל אבו ראס

 לא? 

 

 ם בין החברים, מדברים ביחד()חילופי דברי

 

, יו"ר:  מי בעד? שלמה אביטן

 

 מה בעד? על מה? :יחיאל והב

 

, יו"ר: מי בעד להעביר את זה לדיון בסדר  שלמה אביטן

יום? אחד, שניים. מי נגד? תשעה  

 נגד, שניים בעד.

 

אבו ראס, היית אומר בסוף זה  :סמי בן שושן

 במקום המע"מ, אנחנו נצביע. 

 

 גם הגזירות, מה זה. :ראס ג'מיל אבו

 

, יו"ר: אני חושב שבנושא הגזירות תשמעו  שלמה אביטן

 דיווח יו"ר ההסתדרות. 
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אם היית נותן לעלות מה היה  :סמי בן שושן

קורה? עכשיו אנחנו אחרי הזה, מה  

 היה קורה?

 

, יו"ר:  לא יודע מה היה קורה. שלמה אביטן

 

 ()חילופי דברים בין החברים, מדברים ביחד

 

. :סמי בן שושן  הנושא הוא נושא חברתי

 

סמי, סמי, החשש הוא שכל אחד  חבר:

, זה הכל.  . שלא ממין העניין . . ו  יבוא 

 )חילופי דברים בין החברים, מדברים ביחד(

 

, יו"ר:  חבר'ה, בואו. שלמה אביטן

 

. על זה. :ג'מיל אבו ראס . . 

 

 )חילופי דברים בין החברים, מדברים ביחד(

 

, אחרי שהצבענו, גמרנו, מה ג'מיל חבר:

 הויכוח? 
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 אישור סדר היום לישיבת בינ"ה

 לסדר היום( 4)סעיף 

 

לסימן ב'  8תוספת לסעיף  –לתקנון ועדי עובדים  0אישור תיקון פרק 

 שכותרתו "סייגים לזכות להיבחר". 0בפרק 

 

, יו"ר: אני הולך לאישור סדר היום לישיבת  שלמה אביטן

 בינ"ה. 

 

אם אפשר בכל זאת הצעה לסדר  :סג'מיל אבו רא

 בעניין על סדר היום. 

 

, יו"ר: לתקנון ועדי  0אישור תיקון פרק  שלמה אביטן

לסימן ב'  8תוספת לסעיף  –עובדים  

 שכותרתו "סייגים לזכות להיבחר". 0בפרק 

 

 אני מציע מאחר והיועץ המשפטי נמצא כאן, שיתן קצת הסבר.

 

 מה זה, :יחיאל והב

 

 ,  נשמע. יו"ר:שלמה אביטן

 

זה נושא שנדון בועדת חוקה  :עו"ד יחיאל שמיר

, לאשר את התוספת הזאת אתמול 

על רקע מה שקרה בנמל אשדוד. זה למעשה מדובר כאן על כלל של 

 איסור על ניגוד עניינים, או חשש לניגוד עניינים, 
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שלא יהיה מצב של איש שהוא חבר  :עו"ד יחיאל שמיר

ונה אחת ועד או יו"ר ועד בעת וע 

עושה עסקים פרטיים עם מקום העבודה שבו הוא עובד, אני חושב 

 שזה דבר,

 

 או מישהו מבני משפחתו. :מרים פרקש

 

ברור מאליו שאסור לחבר ועד  :עו"ד יחיאל שמיר

להימצא במצב של ניגוד עניינים.  

 זאת התוספת בעצם שביקשנו להוסיף, זה לא היה קיים עד היום.

 

ו :יחיאל והב  דע שעובד.אני י

 

לא, זה לא עובד, זה אנחנו פה  :עו"ד יחיאל שמיר

 מדברים על ועדי עובדים. 

 

 אני אומר גם עובד. :יחיאל והב

 

, יו"ר:  אנחנו מטפלים בועדי עובדים. שלמה אביטן

 

 )חילופי דברים בין החברים, מדברים ביחד(

 

 תקנון ועדי עובדים. חבר:

 

, יו"ר:  ובדים.לפי תקנון ועדי ע שלמה אביטן
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 )מדברים ביחד(

 

 עובד אין לו כפיפות להסתדרות. :אלי יריב

 

, יו"ר: זה תיקון לתקנון ועדי עובדים  שלמה אביטן

ו.   עכשי

 

מצד שני הרעיון פה שצריך לאזן בין  :עו"ד יחיאל שמיר

הזכות מצד אחד, בין באמת החובה  

ן הזכות של העובדים לה יבחר לא להיות בניגוד עניינים, ומצד שני בי

לועד עובדים, לבחור ולהיבחר, במקרה הזה להיבחר, שזו גם זכות 

 יסודית.

 

לכן הניסוח הוא באמת על חבר ועד לא יקיים קשרים עסקיים 

, לרבות באמצעות קרובי משפחה מדרגה  במישרין או בעקיפין

 ראשונה, עם מקום העבודה בו הוא מכהן כחבר ועד. זה נוסח ההצעה.

 

, יו"ר:  כן בבקשה. שלמה אביטן

 

אתם לא הגדרתם פה מה זה  :אלי יריב

ממדרגה ראשונה, ואני חושב שצריך  

להגדיר את זה, ולהוסיף על זה גם גיסו או גיסתו, כי מה שהם עושים 

 בדרך כלל, לא, אני מכיר את זה שלמה,

 

, יו"ר:  כן, בסדר. שלמה אביטן
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אז זה לא האח שלו, אז זה אשתו  :אלי יריב

 של האח. 

 

 אתה מדבר על להוסיף, :פרקש מרים

 

לא, השאלה מה זה המדרגה  :אלי יריב

 הראשונה. 

 

, יו"ר:  דרגה ראשונה נו. שלמה אביטן

 

לא, למשל בחוק הרשויות  :אלי יריב

המקומיות זה מוגדר, שמיר יודע,  

 אח, אחות, אמא, אבא.

 

 גם בחוק זה מוגדר אח ואחות, :מרים פרקש

 

 שמיר רגע. לא, בואו נשמע את :אלי יריב

 

 אבא, בן, :מרים פרקש

 

בואו נשמע את שמיר רגע. אנחנו  :אלי יריב

לא החוק, אנחנו חוקת ההסתדרות.  

 אנחנו חוקת ההסתדרות, זה משהו אחר. שמיר.
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, דיברנו על האיזון שמצד  :עו"ד יחיאל שמיר תראה אלי

אחד יש את הזכות להיבחר שהיא  

מנוע את הניגוד עניינים הזה, זכות יסוד, ומצד שני אנחנו רוצים ל

לכן לא כתבנו באמצעות קרוב משפחה שזה יכול להיות מאוד רחב, 

גם הסבתא של הדודה, וכתבנו קרוב משפחה מדרגה ראשונה, בלי 

 להגדיר מה יהיה קרוב משפחה מדרגה ראשונה.

 

למה? מוגדר, מה זה, כשאתה אומר  :סמי בן שושן

קרוב מדרגה ראשונה, אז כולם  

 ים לחוק מה זה דרגה ראשונה.הולכ

 

 שניה, שניה, :עו"ד יחיאל שמיר

 

 דרגה ראשונה זה משהו, :סמי בן שושן

 

יש הגדרה  –רגע, דרגה ראשונה, א'  :עו"ד יחיאל שמיר

 בחוקת העבודה, 

 

 יש, :סמי בן שושן

 

 יש. :מרים פרקש

 

הכוונה היא, וגם, לא רק בפקודת  :עו"ד יחיאל שמיר

רה ארוכה של העיריות, אלא בשו 

 חוקים יש הגדרה של קרוב משפחה דרגה ראשונה,
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 נכון. :סמי בן שושן

 

 כמו ששופט פוסל את עצמו. :מרים פרקש

 

שהיא לא אגב זהה בכל החוקים.  :עו"ד יחיאל שמיר

הכוונה לרוב שמדברים על קרוב  

, זה הורים, זה ילדים וזה  משפחה מדרגה ראשונה זה המעגל הראשוני

 .אחים ואחיות

 

 אבל לא בני זוג שלהם. :אלי יריב

 

 ובני זוג. :עו"ד יחיאל שמיר

 

 בני זוג? :אלי יריב

 

בני זוג לא של האחים והאחיות, בני  :עו"ד יחיאל שמיר

 זוג של, 

 

 לא, של האחים והאחיות. :אלי יריב

 

 לא, לא בהכרח. יש חוקים שכן, שגם  :עו"ד יחיאל שמיר

יש הגדרה של גיס. המחשבה היתה  

שזה נכון לעת הזאת להשאיר את הניסוח ככה, לפחות אתה יודע מי 

קרוב משפחה מדרגה ראשונה, זה ניסוח די ברור, שהמטרה שלו 

 להגיד לא כל קרוב משפחה, אלא,
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למה אתה מכפיף את הסייג הזה  :אלי יריב

 דרגה ראשונה? לאיזה, לאיזה חוק? 

 

 לחוקת העבודה. :עו"ד יחיאל שמיר

 

 תגיד את זה. אז תגיד את זה. אז :אלי יריב

 

 בסדר, לחוקת העבודה. :עו"ד יחיאל שמיר

 

 בסדר. :אלי יריב

 

, יו"ר: העקרון ברור, אני רוצה שנבין כולם  שלמה אביטן

שעד היום למעשה לא היתה שום  

סנקציה נגד הדבר הזה לא בחוקת ההסתדרות, בתקנונים שלה ולא 

ל העניין עמדנו בפני בשום דבר. גם כשנדרשה ההסתדרות להגיב ע

בעיה, זו הסיבה שהביאה לתיקון התקנון, אתה יודע זה לא בשביל 

להראות למישהו הנה עשינו משהו, זה משום שלא היתה שום הגדרה 

בחוקה לעניין הזה, ולכן התיקון לתקנון ועדי עובדים בשלב הזה 

מובא. יכול להיות שימשיכו להיות דיונים בהמשך לאור התרחשויות 

 חשו.שיתר

 

אני רוצה להוסיף משהו מאתמול,  :מרים פרקש

ון, שמכיוון שהסעיף הזה הוא   מהדי

רק סעיף אחד מכל הפרק, אז שם צריכים, כאילו אם אתה מוסיף, 

, כאילו מה הסייגים, אם  צריכים לבוא סייגים מה קורה אם מישהו כן

 אל תעסוק, מה קורה?
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 לא יכול להיות חבר ועד. :עו"ד יחיאל שמיר

 

 )חילופי דברים בין החברים, מדברים ביחד(

 

רגע, רגע, אז כל הסנקציות מפנות  :מרים פרקש

לפרק המלא, וסוכם שבפעם הבאה  

יביאו את כל הפרק שמביאים תיקון לסעיף, כדי שיראו גם את 

 הסנקציות.

 

, יו"ר: אם אין הערות אנחנו נתקדם בסדר  שלמה אביטן

  היום. 

 

. הכלל קובע שהדו"ח 4104הביקורת לשנת  ביום חמישי יונח גם דו"ח

מונח בפני חברי בינ"ה, מליאת בינ"ה, ולמי שיש איזשהן הערות או 

השגות, הוא לוקח את ה דיסק הביתה, יושב, קורא, אם יש הערות 

 מעביר אותן לועדת המבקר,

 

 איפה הדו"ח נמצא? :סמי בן שושן

 

, יו"ר:  אתה מקבל אותו ביום חמישי. שלמה אביטן

 

 אה, רק ביום חמישי מקבלים אותו? :מי בן שושןס

 

, יו"ר: ון, אתה  שלמה אביטן , כי אתה לא מקיים די כן

 מקבל את הדו"ח. 
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 אין דיון? :סמי בן שושן

 

, יו"ר: ון. אתה מקבל את הדו"ח, יש  שלמה אביטן אין די

 לך עד שלושה חודשים, אם אתה, 

 

הדיון הוא בועדה, לא? הדיון הוא  :אלי יריב

 ועדה.ב 

 

, יו"ר:  מה? שלמה אביטן

 

 הדיון הוא בועדה. :אלי יריב

 

, יו"ר: הדיונים הם בועדה, לכן אני אומר  שלמה אביטן

אם מישהו יש לו השגות או הערות  

, ואז זה מגיע  או הצעות יוכל להביא אותן בפני הועדה, הועדה תדון

ין לבינ"ה פעם נוספת על מנת לאשר אם יש תיקונים או המלצות לעני

הזה, שדרך אגב לפני בינ"ה עדיין באים לועדת היישום שמטעם 

 ההנהגה שמטפלת בעניין הזה.

 

 שלמה, ועדת מבקר דנה בדו"ח? :ג'מיל אבו ראס

 

 היא תדון. :עו"ד יחיאל שמיר

 

, יו"ר: , היא תדון. שלמה אביטן  בוודאי
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 היא עדיין לא דנה. :עו"ד יחיאל שמיר

 

, יו"ר:  לא, תדון. שלמה אביטן

 

 היא דנה, מסכמת, וזה חוזר לבינ"ה. :אלי יריב

 

, יו"ר: , אנחנו במסגרת השינויים  שלמה אביטן . או.קי

שאנחנו מנסים לעשות בועדות  

בינ"ה, וועדות בינ"ה הן היום הרבה יותר פעילות מאשר היו בעבר, 

דיווח של ראשי הועדות בדו"ח חצי שנתי החלטנו שיהיה מידי פעם 

זה חשוב מאוד  מהלך החצי שנה שחלפה,על הפעילות שלהן ב

שיעדכנו את מליאת בינ"ה וחברי בינ"ה, ואני באמת רוצה לציין 

לשבח את  עבודתן של הועדות שבאמת איך אומרים סוף סוף לקחו 

את העניין ברצינות, אתה רואה את הנוכחות, אתה רואה את 

' וכו'.  השותפות בדיונים וכו

 

החלטות שלא  היו בבינ"ה שתי :ג'מיל אבו ראס

עקבנו אחריהן, החלטה אחת בעניין  

האבטלה בפריפריה ובאוכלוסיה הערבית, להקים צוות כדי לדון בזה, 

ו. הנושא השני,  וזה לא נעשה עד עכשי

 

 לא שלנו. :נחום אסד

 

 של בינ"ה. :ג'מיל אבו ראס

 

 צוות של בינ"ה? :נחום אסד
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 ת,לא, עופר עיני הוא אמר יקים צוו :ג'מיל אבו ראס

 

, יו"ר:  בסדר, שלמה אביטן

 

זה בבינ"ה היה, לכן צריך לעקוב  :ג'מיל אבו ראס

 אחרי זה. 

 

לא, הוא אמר ככה עופר, אנחנו  :יחיאל והב

צריכים להקים צוות ולבדוק, ואחר  

 כך להעלות את הנושא.

 

, יו"ר:  כן בבקשה. שלמה אביטן

 

אמר שיקימו צוות בהשתתפות נציג  :ג'מיל אבו ראס

חד"ש שהעלה את הנושא הזה,  סיעת 

 לדון ולהביא המלצות.

 

, גם הוחלט שזה יידון בועדה של איגוד  0הנושא הזה, נושא  למאי

, וזה עוד לא נעשה.  מקצועי

 

, יו"ר: , אז  שלמה אביטן . במאי שייך לועדה  0או.קי

, ואת מה שהמליץ,   לאיגוד מקצועי

 

 בועדה לאיגוד מקצועי של בינ"ה? :נחום אסד
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. :אבו ראס ג'מיל , כן  כן

 

ן לה שיניים. תביא  :נחום אסד מה תדון שם? אי

 את זה לאגף לאיגוד מקצועי. 

 

 זאת ההחלטה היתה. :ג'מיל אבו ראס

 

, יו"ר:  לא, לא, זה אני אמרתי. שלמה אביטן

 

 טוב. :נחום אסד

 

, יו"ר: הועדה דנה, אם יש לה המלצות  שלמה אביטן

 .  תביא אותן לאגף לאיגוד מקצועי

 

 בסדר, אין בעיה. :נחום אסד

 

 .התיקון של תקנון סיעת הליכודאת  :עו"ד יחיאל שמיר

 

, יו"ר: , יש פה תיקון קטן בתקנון סיעת  שלמה אביטן כן

הליכוד שנבחן ע"י היועץ המשפטי,  

 תקנוניה.  ואאני לא רואה שום דבר שהוא נוגד את חוקת ההסתדרות 

 

מתבקשת הסיעה לתקן את עפ"י הבקשה תיקון תקנון סיעת הליכוד, 

פירוט בעלי תפקידים בסיעת הליכוד  –.ב. שלהם לתקנון 2סעיף 

 בהסתדרות. רוצים פירוט. אין לנו פה שום בעיה עם זה. 

 



 
  

 
 42.6.4102                                                 נשיאות בינ"ה ישיבת 

 

25 

, יו"ר: , זה כותב  שלמה אביטן לאחר שבחנתי את התיקון

היועץ המשפטי, המבוקש, ולאור  

כי ההחלטה היועץ המשפטי של הסיעה,  –אישורו של עו"ד שי גלילי 

 . . . , איני רואה מניעה משפטית לביצוע  התקבלה על ידי הסיעה כדין

 בסדר. אנחנו מאשרים לו גם את התיקון הזה לתקנון.

 

 )חילופי דברים בין החברים, מדברים ביחד(

 

, יו"ר: אז זה לא צריך בינ"ה, זה מאושר  שלמה אביטן

 בנשיאות זה מספיק. 

 

 מי נגד?מי בעד אישור סדר היום בבינ"ה? 

 

.-אני נמנע בעניין של ה :ג'מיל אבו ראס . . 

 

 )חילופי דברים בין החברים, מדברים ביחד(

 

 חלאס ג'מיל, פעם אחת, :איציק מויאל

 

 )חילופי דברים בין החברים, מדברים ביחד(

 

, יו"ר: , בנאדם נהנה מזה,  שלמה אביטן אני לא מבין

בנאדם נהנה, למה אתם מקלקלים  

 ו?לו את ההנאות של
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אני בעד לטפל בנושאים שלך, אתה  :איציק מויאל

נגד סדר היום? אני לא מבין אותך.  

 בחייאת ג'מיל, אני לא מבין אותך.

 

 )מדברים ביחד(

 

. :ג'מיל אבו ראס . .  בקשה להצעה לסדר 

 

אבל אני בעד הנושאים שלך, אני  :איציק מויאל

 בעד הנושאים שלך, 

 

 הבקשה, :ג'מיל אבו ראס

 

 ביחד()מדברים 

 

 אבל מה עמד על סדר היום, :איציק מויאל

 

 )מדברים ביחד(

 

, יו"ר: מי בעד, אני חוזר על ההצבעה, מי  שלמה אביטן

 בעד? 

 

 על מה? סדר יום? חבר:
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, יו"ר: סדר היום לבינ"ה. מי נגד? מי  שלמה אביטן

נמנע? אחד נמנע. אושר סדר היום  

 מקובל על ידי עשרה חברי נשיאות בינ"ה.

 

 ה. הישיבה נעולה.תוד

 

 

 הישיבה נעולה
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 החלטות שנתקבלו בישיבת נשיאות בינ"ה

 41026.42.בישיבתה מתאריך 

 

 

 אישור מינוי מבקר פנימי להסתדרות  .0

 0נגד,  0בעד,  9גדול )לאחר שנערך דיון בועדה, אושר ברוב  

נמנע( מינויו של מבקר הפנים של ההסתדרות, מר רמי 

 .אנהבו

 

 ,ג'מיל אבו ראס -יו"ר סיעת חד"ש י ע"הצעה לסדר שהוגשה  .4

 בנושא החלטת ראש הממשלה בגין תמלוגי הגז 

 4מתנגדים,  9לאחר שנערך דיון בועדה, הוחלט ברוב של  

בעד, שלא להעביר את הנושא לסדר היום בישיבת המליאה 

 הקרובה. 

 

ן  .2  בהסתדרות סיעת הליכוד.ב. לתקנון 2סעיף תיקו

.ב. לתקנון סיעת הליכוד 2אושרה הבקשה לתקן את סעיף  

בהסתדרות לעניין פירוט בעלי תפקידים בסיעת הליכוד 

 בהסתדרות. 
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  אישור סדר היום לישיבת בינ"ה .2

נמנע, אושר סדר היום לישיבת מליאת  0בעד,  01ברוב של 

 בינ"ה בנושאים:

 

 .אישור מינויו של מבקר הפנים להסתדרות 

  לתקנון ועדי עובדים  0אישור תיקון פרק– 

שכותרתו  0לסימן ב' בפרק  8תוספת לסעיף 

 "סייגים לזכות להיבחר".

  4104פרסום דו"ח המבקר לשנת. 

 .דיווח חצי שנתי של ראשי ועדות בינ"ה 

 .שונות 


