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הסתדרות המורים בישראל
בחירות לוועידה ה-ל"ד ולוועדי הסניפים
ועדת הבחירות המרכזית
ישיבה מספר  2שנערכה ביום  14.3.2021בין השעות 14:00-15:00
בבית הסתדרות המורים ,רחוב בן סרוק  8ת"א ובזום בשל משבר הקורונה
נוכחים :השופט יעקב שמעוני ,עו"ד איתן הברמן -מ"מ יו"ר ועדת הבחירות ,עו"ד דניאל כהן -יועץ
משפטי ,פסח לנדסברג ,שלמה ישי ,מוסא סופיאן ,ברוריה שכטר ,מואפק חלאילה ,תומר טבקמן,
ריטה אשכנזי.
נוכחים בזום :ציפי בוגנים ,עופר ארביב ,זיאד מז'אדלה ,מיכאל פינטו ,ענת דדון ,אורלי בהט ,יוסי
משאלי ,לריסה למשוב ,שמחה שמואל ,ציפי גוטמן ,ערפאת ערפאת ,גליה מור ,אורן בלום ,עמליה
זוקין.
נעדר :ליאור -עזרא ניסים ,תומר אשואל.
עו"ד איתן הברמן :שלום לכולם ,אני מבקש לפתוח את הישיבה ה,2 -
מספר נושאים על סדר היום:
 .1ספר הבוחרים -ספר הבוחרים נסגר ביום חמישי  11.3.2021בשעה  , 16:00עותק של ספר
הבוחרים מוחזק בכספת ,אין יוצא ואין בא אלא רק באישור השופט .למי שיש רצון
לערער יכול להגיש ערעורים למזכירת הוועדה ריטה אשכנזי.
 .2לוח זמנים -באתר תחת הלשונית "בחירות לוועידה ה -ל"ד " ,פורסם לוח הזמנים
כטיוטה .ההערות לא באו ומכאן לוח הזמנים הופך להיות סופי .נפרסם את ההודעה
באתר.
 .3סמכויות צוות ועדת הבחירות -צוות וועדת הבחירות השופט יעקב שמעוני ,עו"ד דניאל
כהן ,אנוכי עו"ד איתן הברמן ויעקב ממן אחראי תפעול ולוגיסטיקה ,בישיבה הקודמת
נתתם לצוות זה סמכויות לדון בערעורים על ספר הבוחרים וכל נושא סמכויות נוספות
נשאר פתוח .ההצעה היא שתסמיכו את הצוות לדון בעניינים משפטיים וטכניים של
הבחירות כאשר כל מה שקשור בבחירת החברה המבצעת תהיה בידיכם.
הודעה אישית -היות ואני מכיר חלק גדול מהחברות בענף מרוב השנים שאני עוסק
בבחירות אז אני אישית לא אשתתף בבחירות החברה ,לא אביע דעה.
 .4גודל ועדי הסניפים -לפי החוקה ועד סניף יוצא צריך להמליץ על גודל ועדי הסניפים,
פרסמנו באתר את גודל ועדי הסניפים ,לא התקבלו הערות היות והיום זה היום האחרון
אני מבקש לאשר את המספרים.
 .5מתווה לביצוע הבחירות -מבקשים את אישורכם למתווה שמופיע באתר הסתדרות
המורים תחת הלשונית "בחירות לוועדה ה -ל"ד ".
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עו"ד דניאל כהן:
חברים ,במשך השבוע האחרון היינו מודעים להודעות וקיבלנו מכתבים שבהם נוקטים בשפה
אלימה ,משמיצה ,בריונית כלפי השופט וכלפי עו"ד הברמן
השיח צריך להיות שיח מכבד כשפונים לוועדה ולעו"ד ,גם כשעו"ד פונה צריך להיות שיח מכבד,
נקי ,ענייני ולא לתת ציונים ולהתבטא בצורה מבישה ולחשוב שבשם הבחירות הכל מותר ,ממש
לא.
אני רוצה להבהיר ,מי שחושב שמאחר שאנחנו אנחנו נושאים בתפקיד לנהל את מערכת הבחירות
הזו ולשמור על תקינותה למען הסתדרות המורים למען כל ציבור המורים ,מי שחושב שלא ננקוט
בהליכים כנגד אנשים שהולכים בדרך הזו אז הוא טועה ,כולל תלונה ללשכת עו"ד ,ברמה של אפס
סובלנות .מבקש לשמור על שיח מכבד .אין סיבה שחברים שנבחרו יהיו יעד להשמצות ולשיח
אלים .אני מבקש מכם ,דרככם להעביר את המסר ,לסיעות ,לראשי הסיעות ולכל החברים ,תודה.
עו"ד איתן הברמן :שתי הודעות נוספות:
 .1בישיבה הקודמת ביקשתם לשלוח הודעות  SMSלכל חברי הסתדרות המורים בעלי זכות
ההצבעה בדבר קיום הבחירות ב  1.6.2021בקשתכם התקבלה והודעות  SMSיישלחו.
 .2פרוטוקול מיום  – 04.3.2021ריטה רושמת פרוטוקול עם עקרי הדברים וההחלטות ויעלה
לאתר תחת הלשונית " בחירות לוועידה ה -ל"ד ".
פסח לנדסברג :עו"ד דניאל כהן הפתיע אותי ,פעם ראשונה שאני שומע על זה ,מהסיעה שלי אף
אחד לא כתב למיטב ידיעתי והייתי רוצה שנדע מיהם כותבי המכתבים .זה לא דבר סודי ,בשם מי
הם מדברים? מישהו שמייצג סיעה או אנשים אנונימיים.
פסח לנדסברג :ועכשיו ברשותכם מספר דברים בשם סיעת אמ"י:
 .1סיעת אמ"י מבקשת להבהיר שהמתווה אשר פורסם באתר הסתדרות המורים לא אושר
בוועדת הבחירות ולכן יש לציין באתר שמדובר בטיוטה לדיון בוועדת הבחירות.
 .2חברי הסיעה מאשרים כי יו"ר הוועדה ,ממלא מקומו ,היועץ המשפטי ואחראי תפעול
לוגיסטי רשאים לייצג את הוועדה ולקבל החלטות בשם הוועדה בכל הנוגע לבחירות,
לרבות נושא ערעורים על ספר הבוחרים ,מיקום קלפיות ,הוצאת ספר הבוחרים ,טפסים
לרישום מועמדים ,אישור הרשימה וכדומה.
 .3יש לה דגיש כי בחירת חברה או חברות לשם ביצוע הבחירות תתבצע ע"י כל חברי וועדת
הבחירות.
 .4חברי סיעת אמ"י מבקשים כי לוחות הזמנים יהיו כדלקמן 14.3.2021 :יפורסם מתווה
ניהול הבחירות אשר יאושר עוד היום בוועדת הבחירות.
 .5הגשת הצעות לניהול הבחירות תהיה עד  23.3.2021בשעה . 12:00
 .6ביום ה ,24.3.2021 -בשעה  10:00תתכנס וועדת הבחירות לבחירת החברה המפיקה של
הבחירות לוועידה ה -ל"ד של הסתדרות המורים בישראל .לישיבה זו יזומנו המציעים
אשר יופיעו בפני חברי ועדת הבחירות.
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 .7חברי סיעת אמ"י מבקשים ,כי לתנאי הסף המפורסמים במתווה יתווספו דרישות שעל
המציעים להציג ניסיון בביצוע בחירות בהיקף ובשיטה המפורטת במתווה בשמונה
השנים האחרונות משנת  2013ואילך.
 .8חברי סיעת אמ"י מאשרים כי הגשת רשימות המתמודדות בבחירות לוועידה ולסניפים
תתבצע באגף רישום חברים של הסתדרות המורים.
 .9חברי סיעת אמ"י מאשרים כי ההצבעה לוועידה ה -ל"ד תתבצע באמצעות פתקי הצבעה
כפי שנהגה הסתדרות המורים במשך כל מערכות הבחירות שהתקיימו עד היום.
 .10יש לציין ולהדגיש כי הקלפיות הנייחות הן בגלל הקורונה ויתנהלו בהתאם למגבלות
הקורונה וכפי שפורסם במתווה.
סיעת אמ"י מאחלת לכולם בחירות הוגנות ומוצלחות.
אני מבין שחלק מהדברים שהעליתי באו על פתרונם .
עו"ד הברמן :מישהו נוסף מבקש לדבר?
ברוריה שכטר :יש משהו שמפריע לי מבחירות קודמות (ברוריה סוקרת כשלים בבחירות
קודמות),אני מייצגת את סיעת ו' ,גמלאים ,הגמלאים היו רגילים להצביע קרוב לבית ולאחר מכן
העבירו למקומות רחוקים ,הרבה לא באו להצביע והיה הפסד גדול ,בנוסף אני מבקשת שהקלפי
יגיע לדיור המוגן.
עו"ד איתן הברמן :לאחר שתיבחר חברה ונתחיל לסדר מסלולים יהיה זמן לטפל בסוגיה
מואפק חלאילה :יש אפשרות שההצבעה תהיה בניידים?
עו"ד איתן הברמן :לא ,מיד נדבר על זה
שמחה שמואל :אני מצטרפת לדבריו של פסח ,חשוב שנדע מי עומד מאחורי המכתבים.
רציתי להפנות את ליבכם ל"זום" ,אני מבינה שיש את מגבלות הקורונה אבל למה אנשים
שעובדים בבניין צריכים לשבת מעבר לדלת
עו"ד איתן הברמן :יש סיכוי טוב שעם השינוי שחל בהנחיות משרד הבריאות אנו נוכל לקיים את
הישיבות עם כולם באולם התאטרון .התבקשנו להעביר את הישיבות לשעה . 16:00
סופיאן מוסא :שלום לכולם ,אני גם מצטרף לדבריו של פסח ומסכים לכל מילה .מתי נקבל את
הפתקים של המועמדים להחתים אותם?
עו"ד איתן הברמן :היום יעלה לאתר נוהל הגשת הרשימות בו יופיעו כל ההוראות
גליה מור :שלום לכולם ,זה ברור שאנחנו כתבנו את המכתבים וביקשנו להפיץ אותם ,אם הייתם
מקבלים אותם היה ברור על מה אנחנו מדברים
עו"ד איתן הברמן :לא ביקשתם להפיץ אותם
עו"ד דניאל כהן :לא כל המכתבים שלך
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גליה מור :אתמול בערב העברנו מכתב לריטה וביקשנו שיופץ ושאנחנו רוצים להעלות אותו
בוועדה
עו"ד דניאל כהן :המכתב שלך לא היה נגוע בדברים שעליהם דיברתי ואני רוצה לנצל את
ההזדמנות מאחר וראיתי שאת יודעת לכתוב בצורה נקייה שתעבירי לחברים
גליה מור :אני מניחה שנפגעת ממכתבו של עו"ד סביר
עו"ד דניאל כהן :אני לא היחיד שהושמץ במכתב הזה ואם יהיה צורך נגיש גם תלונה ללשכת
עורכי הדין
גליה מור :ביקשנו להעלות את נושא הבחירות הדיגיטליות ונימקנו במכתב שנשלח ,אני אחזור
בעל פה – .גלי חוזרת על עיקרי מכתבה.
עופר ארביב :הצבעה דיגיטלית-הן מבחינת טוהר הבחירות והן מבחינת העלויות מדובר בכספי
מורים וצריך לקחת את זה בחשבון ,נושא קלפיות נייחות -שמח שהמספר גדול יותר ואנחנו
דורשים שהספירה תתבצע במקום ושלא יהיה שינוע.
לגבי אלפון הבוחרים -נשמח שתחדדו את הנוהל ,דבר נוסף זה פתיחת חשבון של הסיעה אנחנו
רוצים לקבל את הסכום כדי להתחיל לעבוד ,כולנו רוצים לעבוד ולהתחיל באותם תנאים .
במידה ויש לנו התנגדות להודעה מסוימת -למי אנחנו פונים? למי מפנים הודעה ראשונית?
אני רוצה שיוסכם שנעביר לריטה והיא תעביר לכל חברי הוועדה את המכתב
עו"ד איתן הברמן :ריטה היא המזכירה של וועדת הבחירות ,ריטה לא מעבירים כלום לאף אחד,
זה לא אוטומט שאתם שולחים לריטה והיא מפיצה
עופר ארביב :נבנה קבוצה מסודרת של מיילים זה לא בעיה ,ודבר נוסף אני מבקש לדבר בצורה
מכובדת ולעבוד בצורה מסודרת ומכובדת ,אנו אנשי חינוך.
עו"ד איתן הברמן :נוהל ספר הבוחרים -התקנות השתנו ,הרשות להגנת הפרטיות קבעה תקנות
חדשות ולכן שונה הנוהל כדי להיות מותאם לתקנות ,באתר נמצאת חוות דעתו של עו"ד דן חי
שהוא המומחה בנושא הגנת הפרטיות  ,בסוף חוות הדעת נמצא נספח שהוא כתב התחייבות של
איש הסיעה האחראי לגבי נתוני ספר הבוחרים -עו"ד הברמן מפנה לאתר לחוות דעתו של עו"ד דן
חי ומפרט את עיקריה.
רוב הסיעות כבר מסרו את האחראי מטעמן ונוצר קשר עם איש המקצוע שמטפל בנושא.
לגבי המקדמה ,לפי הוראות התקנון בתאריך  11.4.2021מתקבלת המקדמה ,זה מופיע בלוח
הזמנים.
שלמה ישי :אני רוצה להבהיר שאף סיעה לא קיבלה מימון ,ההערה שלך (עופר) מיותרת ואני לא
חושב שצריך לפרסם באתר את כתובות המיילים ,אפשר לשלוח לחברי הוועדה.
עמליה זוקין :שלום לכולם ,אני גמלאית של מערכת החינוך ,אני רוצה לחזק את דבריה של
ברוריה ,מבקשת בחירות דיגיטליות לגמלאים גם בשל הקורונה ,במטרה שיקלו על גמלאי מערכת
החינוך להצביע.
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עופר ארביב :ביום חמישי נשלחה הודעה של כל מועמדי סיעת אמ"י ,איך נשלח? במיילים?
ב  ?SMSאם נשלח במיילים ,מהיכן יש להם את הרשימה המסודרת? במידה ורוצים להלין על
בעיה שכזו למי פונים?
עו"ד איתן הברמן :אני לא יודע על מה אתה מדבר ,לא קיבלתי פניה כזו .האם זה קשור בטוהר
הבחירות?
עופר ארביב :לדעתי כן
עו"ד איתן הברמן :יש להפנות פניות אלה לעו"ד אלי קולס הגוף המבקר
עופר ארביב :אני מבקש פרטי התקשרות של אלי קולס
עו"ד איתן הברמן :בסדר גמור
ברוריה שכטר :בקשר לבחירות הדיגיטליות ,אני לא יודעת אם כל הגמלאים מסוגלים ומוכנים
לבחירות דיגיטליות ,זה לא מתאים לכולם ,יכול להיות שאפשר לעשות גם כך וגם כך ,יכול להיות
פסח לנדסברג :אני שומע קיטורים על הוצאות הבחירות ,רוצה להזכיר שבעבר העלויות לא היו
גבוהות ביחס לעלויות מאז אנשי נחל שדרשו שחברה חיצונית תקיים את הבחירות ,מי שדורש
בחירות באמצעות חברה חיצונית יודע שמהלך זה ישלש את עלויות הבחירות.
לגבי בחירות דיגיטליות ,בחירות כאלו יעלו את סכום הבחירות ,בנוסף ניתן לזייף את הבחירות,
כל הזמן אנחנו שומעים על האקרים שפורצים
אורן בלום :צהריים טובים ,ברוריה אמרה גם וגם אז אפשר אם הגמלאים מבקשים בחירות
דיגיטליות אז אפשר לעשות את הצעד ולהתקדם הלאה ,וגם להקל על מורים פעילים ,יש
לגמלאים יכולת טכנולוגית מספיק יפה ,אתם ממעיטים בערכם.
עמליה זוקין :שמונים אחוז מהיושבים כאן נראה לי שאתם גמלאים כמוני ,וזה שאנחנו גמלאים
זה לא אומר שאנו לא מסוגלים ,אנחנו מסוגלים הרבה ומעבר לכל הצעירים ,קחו את הדברים
לתשומת ליבכם.
עו"ד דניאל כהן :השיח על בחירות דיגיטליות היה צריך להתנהל משנת  2011בה אושרה החוקה
ועד להחלטת הוועידה לצאת לבחירות לוועידה ה -ל"ד היה מקום לשיח הזה בוועידה ,מרכז,
הנהלה .לא נעשה שום שינוי ו יש חוקה והיא מחייבת ,יש תקנון והוא נספח לחוקה סעיף  26על כל
סעיפיו ,סעיפים  ,28 ,27סעיף  30על כל סעיפיו קובעים חד משמעית שההצבעה באמצעות פתקי
הצבעה בקלפיות ,זו הדרך שמתווה החוקה ולכן ההצעה לקיים בחירות דיגיטליות אינה יכולה
לבוא להצבעה בוועדת הבחירות מאחר והיא איננה אופציה.
אין לוועדת הבחירות סמכות להכניס שינויים כלשהם בהוראת החוקה או סמכות לערוך שינויים
בהוראת החוקה .אפשר לעשות זאת לפני הבחירות לוועדה ה -ל"ה.
עופר ארביב :היכן כתוב בחוקה שיש להעביר את כל הקלפיות לזיסמן ולא נספרות במקום?
אשמח לדעת את הסעיף בחוקה
עו"ד דניאל כהן :הדיון התקיים פה ואפשרנו לכם לתת ביטוי לרצונות שלכם ,יש הוראה ברורה
לגבי סוגיה של אופן הספירה ושיטות ,זה לא נושא הדיון כרגע ,כשיהיה נושא לדיון נדון בכך.

6

מיכאל פינטו :אני תומך בדבריו של פסח ,מר ארביב אין בחוקה התייחסות למקום הספירה כידוע
לך.
עו"ד איתן הברמן :אני מבקש לעלות להצבעה:
 .1סמכויות הצוות -כל הסמכויות האדמיניסטרטיביות והמשפטיות יהיו בידי הצוות למעט
הסמכות של בחירת חברת הביצוע.
בעד12 -
נגד 3 -
נמנע 1 -
ההצעה התקבלה
החלטה :כל הסמכויות האדמיניסטרטיביות והמשפטיות יהיו בידי צוות וועדת
הבחירות :השופט יעקב שמעוני ,עו"ד איתן הברמן ,עו"ד דניאל כהן ,ויעקב ממן אחראי
תפעול ולוגיסטיקה למעט הסמכות של בחירת חברת הביצוע .
 .2מתווה ביצוע הבחירות -המתווה השלם פורסם ומבקש להביא את השינויים שהציע פסח
(סעיפים  ,)6 ,5הגשת ההצעות לניהול הבחירות ובתאריך  24.5.2021בשעה  10:00תתכנס
וועדת הבחירות לדיון בהצעות .
רוצה להבהיר שהמתווה שפורסם היה בגדר טיוטה שהובאה לידיעתכם ולהערותיכם
ועכשיו יפורסם כמתווה הסופי.
בעד12 -
נגד4 -
נמנע -אין נמנעים
ההצעה התקבלה.
החלטה :מתווה הבחירות אושר.
עו"ד דניאל כהן :תוך כדי הדיון התקבלה תלונה לגבי נשאת סולטן שלא צורף לדיון.
אני רוצה להבהיר כי ראינו את זה גם באחד המכתבים על פי החוקה הרכב וועדת
הבחירות באופן שמי הובא לישיבת המרכז ואושר .זה אומר שבר הסמכא היחידי שיכול
לשנות את הרכב וועדת הבחירות זה רק המרכז ,אין מחליפים ,אין יוצא ואין נכנס אלא
באישור המרכז.
תודה רבה לכולם
הישיבה ננעלה.

