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לתשומת הלב:
המידע שמסרו החברות המציעות לוועדת הבחירות המרכזית וכן המסמכים שהוגשו על ידן הוא
מידע מסחרי חסוי ואין להעתיקו או לפרסמו בכל צורה שהיא.
בשל כך בעותק פרוטוקול זה לא נכללו דברי החברות המציעות
הסתדרות המורים בישראל
בחירות לוועידה ה-ל"ד ולוועדי הסניפים
ועדת הבחירות המרכזית
פרוטוקול חלקי
ישיבה מספר  3שנערכה ביום  24.3.2021בין השעות 10:00-15:00
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 ,יעקב ממן -מנכ"ל הסתדרות המורים ומנהל תפעול ולוגיסטיקה ,שלמה
ישי ,מוסא סופיאן ,ברוריה שכטר ,מואפק חלאילה : ,ציפי בוגנים ,עופר ארביב ,זיאד מז'אדלה,
מיכאל פינטו ,ענת דדון ,אורלי בהט ,יוסי משאלי ,לריסה למשוב ,שמחה שמואל ,ציפי גוטמן,
ערפאת ערפאת ,אורן בלום ,תומר טבקמן ,ריטה אשכנזי.
נוכחים בזום :עו"ד אלי קולס ,עמליה זוקין.
נעדרו :גליה מור ,ליאור -עזרא ניסים ,תומר אשואל.
עו"ד איתן הברמן :שלום לכולם ,אני מבקש לפתוח את הישיבה ה3 -
השופט יעקב שמעוני :שלום לכולם,
הנושא הראשון שאני מעמיד אותו לסדר היום האם הבחירות תערכנה ע"י פתקים כמקובל כמו
שהיינו רגילים או שתהיינה דיגיטליות .לנו יש את חוות הדעת של עו"ד דניאל כהן שסבורה
שהעניין לא בסמכותנו נוכח הוראה ברורה בחוקה של הסתדרות המורים .יחד עם זאת ,הובאה גם
דעה משפטית שסבורה שיש לנו כזו סמכות ,כדי לייתר את כל השאלות של הסמכות אני מבקש
לעבור ולהצביע מיד מי בעד דיגיטלי ,מי בעד הצבעה עם פתקים.
פסח ביקש את רשות הדיבור ,בבקשה.
פסח לנדסברג :בוקר טוב ,אני חבר בוועדת הבחירות המרכזית ואני מקבל הודעה שנשלחה
מוועדת הבחירות המרכזית ,ועד כמה שאני זוכר האצלת הסמכויות שניתנה לכם בישיבה לא
כללה את הנושא הזה .הנושא עלה לדיון בישיבה הקודמת וירד מהפרק.
אמרנו שאנחנו הולכים לבחירה עם פתק ,אין הצבעה ממוחשבת ולכן ההפניה שלכם ,מאחר
והוועדה דחתה את הנושא הזה ,ההחלטה הזו לא בסמכות הוועדה ,הסמכות הזו בידי בית הדין
של הסתדרות המורים ולא בידי וועדת הבחירות ומאחר ודחינו את ההצעה הזו הנושא ירד
מהפרק ואני לא מבין למה הוא עולה עכשיו .אני מבקש להוריד את הסעיף מסדר היום כי זה לא
רלוונטי ,אם אתה רוצה אישרור על העמדה שלנו שהבחירות יהיו כמו שהיו בעבר בבקשה .אם
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אתה רוצה להעמיד את הנושא להצבעה תעמיד אותו להצבעה אבל אני חושב שהנושא הזה בכלל
לא היה צריך לעלות לדיון.
השופט יעקב שמעוני :אני חושב שהערותייך הן נכונות ולכן עשיתי שינוי וכך אמרתי גם ליועץ
המשפטי של הוועדה כרגע .אני לא הנסח של סדר היום ואני עצמי הופתעתי לראות את זה בסדר
היום .אבל משזה עלה ,אני מקבל את הדברים .אינני סבור שלחברי הוועדה יש מקום לדיון האם
כן בסמכות או לא ,אתם לא משפטנים כתוב בדיוק בחוקה מה שכתוב ,אם מישהו סבור שזה לא
מגביל את הסמכות זו פרשנות שצריכה להיות משפטית ,מקצועית ולכן שאלת הסמכות לא
בדיוק שאלה שאפשר להעמיד אותה להצבעה ולכן עשיתי לזה איזשהו שינוי כדי לומר קודם כל
נדע ונראה מה חברי הוועדה רוצים למרות שאני מסכים עם כל הניתוח שהציג כרגע פסח ולכן אני
מעמיד שוב את השאלה מי בעד הצבעה עם פתקים אני מבקש להרים את היד.
בעד13 :
נגד3 :
אין נמנעים
החלטה  :הוחלט ברוב קולות על הצבעה עם פתקים.
עופר ארביב :שלום לכולם ,שמי עופר ארביב מסיעת נח"ל  ,אחד מהשיקולים שהצבעה דיגיטלית
לא תהיה כיוון שזה לא מופיע בתקנון.
מיכאל פינטו :זה לא רלוונטי.
השופט יעקב שמעוני :עופר ,אם היית קשוב ,אני הבהרתי למה אני עושה את ההצבעה בשאלה
בפועל איזה בחירות ,ברגע שיש רוב זה לא משנה מה התקנון אומר ,זה לא רלוונטי.
עו"ד איתן הברמן :מנחה ומסביר את סדר היום  -יש לנו יום דיונים ארוך ,אנחנו נראה
פרזנטציות של חמש חברות ,מיד נחלק לכם את ההצעות של החברות ובסוף היום אנחנו גם נקבל
החלטה מי זוכה.
עו"ד הברמן מדגיש שוב שאינו לוקח חלק בהחלטה הואיל ומכיר חלק מהחברות.
עו"ד דניאל כהן :בסוף המצגת של החברות ,החומר המונח לפניכם יוחזר בשלמותו לריטה.
עו"ד איתן הברמן :החומר הרלוונטי מועבר גם לחברים בזום ,אני מדגיש בפניכם חל איסור
לחלוק את החומר ,לתת אותו ,לצלם אותו  ,יש לנו הגינות כלפי החברות ,אנשי הזום לא רשאים
להעביר או לשתף את החומר.
השופט יעקב שמעוני :סודיות מסחרית שמי שמפר אותה צפוי לסנקציה משפטית על גרימת הנזק.
עופר ארביב :התבקשתי להודיע שאנחנו מגישים עוד היום עתירה לבית הדין בנושא דרך ההצבעה
( דיגיטלי או מסורתי).
השופט יעקב שמעוני :אני רוצה להפנות את תשומת ליבכם בקשר לבחירת החברה שתבצע את
הבחירות ,למיטב הבנתי זה לא בגדר הנחייה מחייבת אלא בגדר עצה טובה לטעמי ,העצה אומרת
שאתם בוחרים את החברה תבחנו את הניסיון הקודם והמעשי שלהם כדי להצליח באופן מיטבי
בבחירת החברה.

3

הצגת החברות
עו"ד איתן הברמן :מקבל בברכה את חברת  AMANומציג בפניהם את חברי וועדת הבחירות
המרכזית של הסתדרות המורים.
חברת :AMAN
...
עו"ד איתן הברמן :תודה רבה לכולם.
עו"ד איתן הברמן :מקבל בברכה את חברת רשף בטחון ומציג בפניהם את חברי וועדת הבחירות
המרכזית של הסתדרות המורים.

חברת רשף בטחון:
...
עו"ד איתן הברמן :תודה רבה לכולם.

עו"ד איתן הברמן :מקבל בברכה את חברת  POLIPONEומציג בפניהם את חברי וועדת הבחירות
המרכזית של הסתדרות המורים.
חברת :POLIPONE
...
עו"ד איתן הברמן :תודה רבה לכולם.

עו"ד איתן הברמן :מקבל בברכה את חברת מני מור בע"מ ומציג בפניהם את חברי וועדת
הבחירות המרכזית של הסתדרות המורים.

חברת מני מור בע"מ:
...
תודה רבה לכולם ,חג שמח.
עו"ד דניאל כהן :אני חייב להתריע ,אנחנו שוכחים שאנחנו לא בבועה ,אנחנו בתוך מדינת ישראל
ומי שצילם את המסמכים /מצגת שיבין שהוא נושא באחריות אישית ברגע שזה מתפרסם הוא
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חשוף לתביעות של החברות הללו ,אם תפרסמו תהיו חשופים לתביעות .אנו כוועדת בחירות לא
נוכל להגן עליכם כי חרגתם מהסמכות פעלתם בניגוד להנחיות .לא סתם בתחילת הישיבה אמרנו
אני וגם עו"ד איתן הברמן וגם השופט יעקב שמעוני מדובר בסודות מסחריים ויש להחזיר אלינו
את החומר ,כולם קיבלו אמון ומעילה באמון הזה התוצאות יהיו חמורות מהחברות האלה ,תודה.
עו"ד איתן הברמן :תודה רבה .
עו"ד איתן הברמן :מקבל בברכה את חברת בז הפקות לוגיסטיקה ומציג בפניהם את חברי וועדת
הבחירות המרכזית של הסתדרות המורים.
חברת בז הפקות לוגיסטיקה:
...
עו"ד איתן הברמן :תודה רבה
גילי בינג :תודה רבה לכם חג שמח.

עו"ד איתן הברמן :המשך הסדר יום 3 ,חטיבות:
 .1דיון חופשי בו כל אחד יביע את דעתו.
 .2הפסקה קצרה להתייעצות למי שצריך.
 .3הצבעה -תתקיים בשיטה שכל אחד יצביע לחברה אחת ומי שתקבל את מירב הקולות
תזכה.
השופט יעקב שמעוני מסר שלא ישתתף ,גם אני וחברי עו"ד דניאל כהן לא נשתתף בהצבעה.
פסח לנדסברג :קראתי את כל ההצעות ,התחלתי מהמחיר ,ההצעה הזולה ביותר היא של חברת בז
הפקות ולוגיסטיקה ,ההפרשים בין החברות לא גדולים אבל קיימים.
לגביי היכולות ,שמענו הצעות מכובדות ,חלקן פחות אטרקטיביות .המלצתי היא על חברת בז
הפקות ולוגיסטיקה -גילי בינג.
ברוריה שכטר :גם אני כמו פסח קראתי את החומר ,וראיתי שההצעה האחרונה של חברת גילי
בינג -בז הפקות היא ההצעה הזולה ביותר ,בנוסף ראיתי שהתייחסו לנקודות שמאוד חשובות
לגמלאים ולגננות ,לכן המלצתי היא על חברת גילי-בינג בז הפקות לוגיסטיקה.
מיכאל פינטו :עיינתי עיון רב בכל הנתונים של החברות ,בחרתי לבחון מספר קטגוריות :מחיר,
חברות שיש להן ניסיון בהצבעה עם פתקים וניסיון עם בחירות ואני יכול לומר שהחברה האחרונה
בז הפקות לוגיסטיקה -גילי בינג התייחסו לדברים שלדעתי החברות האחרונות לא התייחסו ואלו
דברים שמראים שזו חברה רצינית ,ההכנה המוקדמת וירידה לרזולוציות עומק ,אני ממליץ על
חברת גילי בינג -בז הפקות לוגיסטיקה.
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ענת דדון :אני מצטרפת לחברים שלי ,ראיתי את עניין חלוקת המזון וסלי הרווחה וזה היה מעורר
השראה ,ועכשיו אני מבינה שמדובר בחברה הזו ,מצטרפת לחברים שלי וממליצה על חברת גילי
בינג -בז הפקות לוגיסטיקה.
ציפי בוגנים :התרשמתי מהחברה האחרונה חברת גילי בינג -בז הפקות לוגיסטיקה ,תמציתי ,לא
האריך בדיבור ,ממוקד ולכן ממליצה על חברת גילי בינג -בז הפקות לוגיסטיקה.
לריסה למשוב :התרשמתי מחברת חברת גילי בינג -בז הפקות לוגיסטיקה כשהוא אמר בסופו של
דבר מי שלובש חולצה עם לוגו שלי אני לוקח אחריות ,ולדעתי לקיחת אחריות על כמות אנשים
גדולה זה חשוב ,כמעט ולא לוקח קבלני משנה ,אני ממליצה על חברת גילי בינג -בז הפקות
לוגיסטיקה.
אורלי בהט :אין לי מה להרבות במילים ,התחברתי למה שאמרה לריסה בעניין האחריות,
מצטרפת לחבריי והמלצתי היא חברת גילי בינג -בז הפקות לוגיסטיקה.
עופר ארביב :מכיוון שניסיון העבר עם שתי החברות ולאור התקלות שהיו פה ,לדעתי חברת רשף
יכולה להוביל את הבחירות במיוחד לאור הכשלים שעדיין נבחנים עכשיו .לדעתי גם חברת רשף
וגם חברת  AMANיכולות להוביל בצורה נכונה ,חברת  AMANפשוט יותר יקרה.
אורן בלום :רשף ביטחון היא החברה ,חברת רשף עובדים עם עו"ד ,נותנים צילום ,עושים פיילוט
לפני הבחירות ,היו הוגנים ודיברו על הזמן הקצר להיערכות ,אמרו שלא עובדים עם קבלני משנה,
הפער בין הכי זול לרשף בטחון שווה את הכסף להשקיע.
ציפי גוטמן :אני מתלבטת בין שתי חברות ,חברת גילי בינג -בז הפקות לוגיסטיקה וחברת רשף
בטחון ,שתיהן עשו עליי רושם טוב ,אני עדיין מתלבטת.
שמחה שמואל :אני רוצה להיות הוגנת עם עצמי ,לא הספקתי לקרוא לעומק ,אצרף את קולי
לרוב.
מואפק חלאילה :חברת רשף הרשימה אותי וגם חברת גילי בינג -בז הפקות לוגיסטיקה ,אצביע
בעד מה שיחליט הרוב.
זיאד מג'אדלה :ראינו את כל הנציגים ,החברה שהכי הרשימה אותי היא חברת גילי בינג -בז
הפקות לוגיסטיקה ,נותן הרגשה של ביטחון וגם היא החברה הכי זולה.
יוסי משאלי :עיינתי וקראתי את החומר ,התרשמתי הכי הרבה מבחינת אמון ,ארגון מחברת גילי
בינג -בז הפקות לוגיסטיקה.
שלמה ישי :אני ממליץ על חברת חברת גילי בינג -בז הפקות לוגיסטיקה ,גם מבחינת מחיר וגם
מבחינת התרשמות.
יעקב ממן :מביע את דעתי המקצועית כיוון שאין לי זכות הצבעה ,התרשמתי מחברת רשף
ומחברת גילי בינג -בז הפקות לוגיסטיקה ,צריך להתייחס לאחריות שהחברה לוקחת ולמחיר.
סופיאן מוסא :לדעתי כולן מצוינות ,שני דברים חשובים מחיר וכמובן כמו שמיכאל אמר שהם
עושים שעורי בית טרם הבחירות ולכן אני ממליץ על חברת גילי בינג -בז הפקות לוגיסטיקה.
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ערפאת ערפאת :מסכים עם סופיאן ,אני ממליץ על חברת גילי בינג -בז הפקות לוגיסטיקה.
עו"ד איתן הברמן :אני מעלה להצבעה שתי חברות בלבד כיוון שלא נזכרו חברות אחרות ,מי
שתקבל יותר קולות היא החברה הנבחרת ,החברות הן חברת גילי בינג -בז הפקות לוגיסטיקה
וחברת רשף ביטחון:

הצבעה-
חברת גילי בינג -בז הפקות לוגיסטיקה  15 -בעד
חברת רשף ביטחון  2 -בעד :עופר ארביב ואורן בלום
אין נמנעים.
החלטה :חברת גילי בינג -בז הפקות לוגיסטיקה נבחרה ברוב קולות להוביל את הבחירות
לוועידה -ל"ד ולוועדי הסניפים של הסתדרות המורים.

תודה רבה לכולם וחג שמח
הישיבה ננעלה.

