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 הסתדרות המורים בישראל

 ולוועדי הסניפים ל"ד-ה בחירות לוועידה

 ועדת הבחירות המרכזית

 0061:-00:71ין השעות  ב  20216.6.שנערכה ביום  7 ישיבה מספר

  ZOOMאמצעות תכנת ה ת"א וב 8בית הסתדרות המורים, רחוב בן סרוק ב

 

מ"מ יו"ר ועדת  -עו"ד איתן הברמןיו"ר וועדת הבחירות,  -השופט יעקב שמעוני  נוכחים:

הל תפעול נמנכ"ל הסתדרות המורים ומ -יעקב ממןיועץ משפטי,  -הבחירות, עו"ד דניאל כהן

שלמה ישי, מוסא ,   פסח לנדסברג, יו"ר וועדת טוהר הבחירות, -עו"ד אלי קולס ולוגיסטיקה,

, מיכאל פינטו, ענת דדון, ציפי בוגנים, עופר ארביב, זיאד מז'אדלה מואפק חלאילה, סופיאן, 

תומר אורן בלום, אורלי בהט, יוסי משאלי, לריסה למשוב, שמחה שמואל, ערפאת ערפאת, , 

 טבקמן, ריטה אשכנזי.

 עזרא ניסים, תומר אשואל. -יאורל, גליה מור, עמליה זוקיןציפי גוטמן,  ברוריה שכטר, : ונעדר

 . 7פותח את ישיבה מספר  :  עו"ד איתן הברמן

הישיבה נועדה לעדכונים, הודעות ואשרור תוצאות הבחירות.                                                                שלום לכולם,

עבודה נהדרת סביב השעון, רואים שהם  לפני שנתחיל אבקש להתחיל בתודות, ריטה ותומר שעשו

ת, הן לא פשוטות בהיבט הלוגיסטי, אנשי הבית. מבקש להודות לכל מי שפעל לטובת הבחירו

מבקש להודות לשופט יעקב שמעוני, לעו"ד דניאל כהן יועץ משפטי , למנכ"ל יעקב ממן איש 

 הלוגיסטיקה ולעו"ד אתי מימרן יועצת משפטית שסייעה לנו לא מעט.

        התוצאה הסופית של הבחירות נמצאת מולכם כרגע ואין בה שינוי בחלוקת המנדטים לוועידה.

קיימנו שינויים מזעריים בסניפים, הטבלה משקפת את כל המידע אך את הסך הכל צריך להוסיף.                            

 אני מבקש לאשר בהרמת יד את התוצאה הסופית ולאחר מכן נעבור לייתר ההודעות בהקשר זה.

הגישה ערעור לבית הדין בשני נושאים  : אני חייב לומר כמה דברים: סיעת רפמואפק חלאילה

אפליה בבחירות בין מורה ערבי למורה יהודי והשני זיופים ואי טוהר הבחירות, על הקשר  הראשון

הישיר בין החברה לסיעת מ"ה כאשר למ"ה היו תוצאות לפני פרסום התוצאות. לכן אני נגד כל 

 טיעון שמעלים עליו להצבעה. אני מרגיש סוג ב כמורה ערבי.

: אתה לא תוכל להגיש ערעור אם לא תהיה תוצאת בחירות. לכן אני מעלה עו"ד איתן הברמן

להצעה את התוצאות כפי שהוכרזו, מה שיסלול את הערעורים שלך וכל מי שלא מרוצה 

 מהתוצאה.

ציפי בוגנים, זיאד מז'אדלה, מיכאל פינטו, ענת  שלמה ישי, מוסא סופיאן,פסח לנדסברג,  ,  בעד:

 שמואל, ערפאת ערפאת.אורלי בהט, יוסי משאלי, לריסה למשוב, שמחה דדון, 

 : אורן בלום, מואפק חלאילה, עופר ארביב.נגד

 : אין נמנעים.נמנע
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 החלטה: תוצאות הבחירות אושרו.

 48ברגע זה אושרו התוצאות. על פי החוקה ערעור בחירות יש להגיש תוך   עו"ד איתן הברמן:

, מי שרוצה לפיהשכבר בעבר הודענו על עמדתנו שעות זה לא זמן סביר,  48שעות, כמו שאמרתי 

את הנימוקים ניתן לפי מה שנקבע בחוקה. אבל שעות ,  48תוך הגיש ערעור בצריך לערעור להגיש 

 יום . 30להגיש תוך 

על יגיעו לסניף ויחתמו בסניף פתח תקווה : קיבלתי הודעה שמבקשים שאנשים ד איתן הברמןעו"

על פי  תבלתי דמוקרטיפעילות  וז אני מבקש להבליט: תצהיר שיאמר מה היתה הצבעתם.

לחץ חברתי בקשה מהמצביעים להצהיר על הצבעתם יוצרת הפסיקה של השופטת דורנר, 

חשאיות הבחירות היא ערך חשוב  ית המשפט ואין לו שום ערך.ותצהיר בעניין הזה לא מתקבל בב

תנדב לספר מה הוא הצביע וכן להבבחירות ואין לבקש ממצביע לומר מהי הצבעתו. וגם אם הוא מ

אין להסכים לכך מפני שזה מהווה לחץ על אחרים לספר גם הם מה שהצביעו. ויותר מכך בוודאי 

 א הצביע. שאין להחתים אדם על תצהיר לגבי מה שהו

 : אני ביקשתי מהם לדעת אם תמכו בי, לא מה הצביעו.עופר ארביב

 : אין הצבעה לעופר אלא לרשימה.עו"ד איתן הברמן

 : אני רוצה להראות לכם שהיו יותר פתקים שהצביעו עבורי.עופר ארביב

: לא! אין לבקש מאדם לומר מה הוא הצביע, הבחירות חשאיות ולא שואלים עו"ד איתן הברמן

אדם מה הצביע. אתה לא מועמד, זו רשימה. אתה מועמד במסגרת רשימה, פתק ההצבעה הוא 

. אני רוצה למנוע ממך לעשות פעולות אנטי דמוקרטיות, אתה יודע את זה, זה היה בבחירות נח"ל

 קודמות.

 בחירות היו שטחים מתים.אתר הספירה ב: בעופר ארביב

 : לא היה שטח מת! עו"ד איתן הברמן

 : עו"ד כהן הראה לנו את השטח המת.בלוםאורן 

רים כאלה? לא : אני הראתי את המצלמות ולא שטח מת. אני פה ואתה אומר דבעו"ד דניאל כהן

 הראתי שום שטח מת, מה אתה ממציא?

בררתי.  .שטח מתכולו מסדרון הקטן השבמהלך הבחירות טענה : שמעתי עו"ד איתן הברמן

, המסדרון 4יעה, אם אני לא טועה זו מצלמה מספר הייתה מצלמה והמצלמה מופמתברר ש

 מצולם.

: מתוקף תפקידי כמשנה ליו"ר האיגוד המקצועי אני מוצף בשיחות טלפון מגננות מיכאל פינטו

ועובדי הוראה בפ"ת, מורים שטיפלתי ומטפל כל השנה, כיוון שלצערי עבודתו של עופר ארביב 

 שהועברה למורים מעופר ארביב:שלא נעשתה ואני רוצה להקריא לכם הודעה 

 *עובדי הוראה, גננות וגמלאים*,  "

 2017קולות* , כשבבחירות  296לאחר פרסום התוצאות ע"י ועדת הבחירות, קיבלנו בסניף *רק 

 קולות* . 1960*קיבלנו 

מכוון שאני סבור שהנתון לא הגיוני ויש חשד לפגיעה בטוהר הבחירות אני מבקש מכם, להגיע לסניף 
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 .2021תום שהצבעתם עבורי בבחירות ולח

נחתום על   ע"מ להוכיח שנתון זה לא נכון, אבקשכם, לבוא מרצונכם ולחתום על התצהיר, שלאחריו

 התצהיר שוב בפני עו"ד )במידה ולא חתמתם בנוכחותו(. 

 * .90*אני יודע בוודאות מלאה שהנתון המספרי אינו נכון, מכוון שרק משקיפים היו לי 

ממורה שמוכן להגיע לחתום על הצהרה ולהשתתף בעתירה.. להגיע לסניף ולחתום.. אני מבקש 

אגיע להחתים.                                                                                                         במקרה הצורך

 21.00עד 18.00ניתן כל ערב משעה 

 *)עו"ד מתנדב ישב בסניף(*

 ופר ארביבע

 יו"ר סניף פ"ת והמרחב

 

 ע"מ להגיש עתירה אני חייב את חתימתכם על תצהיר בנוכחות עו"ד.

 מבקש שתגיעו לחתום או שתחתמו בנוכחות עו"ד אחר. 

 כל עו"ד(.  )אשמח לעזרה של

 נא להעביר בקבוצות   "

 

בטלפונים וזה  אני מבקש לשמוע את דעתכם בעניין, בעיניי זה חמור, אני מוצף מיכאל פינטו:
 ור ביותר.מח

 : האם אתה מוכן להקליט את השיחות בידיעתם?עו"ד דניאל כהן

 : נבחן את רשותם.מיכאל פינטו

: מר הברמן הבהיר בצורה חד משמעית שדבר כזה אסור שיהיה. ולכן כל הוויכוח הזה יוסי משאלי

יכול להחליט שהוא  אדםמיותר. מי שעשה זאת עשה טעות חמורה ואסור שיהיה דבר כזה. כל 

 נותן את קולו בבחירות מסוימות לסיעה מסוימת ובבחירות אחרות לסיעה אחרת. 

: וועדת הבחירות, נהגנו באיפוק רב במהלך הבחירות כאשר שמנו הושמץ גם עו"ד דניאל כהן

ואחד השיאים היה בתוך מערכת הבחירות בעוד אנו יושבים שם יום ולילה אנחנו  SMSבהודעות 

טענות בלתי מתקבלות על הדעת, זה אבסורד. ואנו כל  לגביוו. גם השופט שמעוני נטענו הושמצנ

הזמן התאפקנו. מדובר בהוצאת לשון הרע, ולכן ביקשתי שתקליטו. קשה גם לנו להבליג נוכח 

 כן נפעל בעניין.שעכשיו כשהסתיימו הבחירות מסע ההכפשות ואני אומר לכם 

הקשבתי קשר רב, קודם כל אני רוצה להגיד תודה על העבודה היסודית סביב  פסח לנדסברג:

שעות, לא היה אירוע כזה של בחירות בהסתדרות המורים. אנשי וועדת  72השעון של יותר מ 

הבחירות היו שם כל הזמן סביב השעון ויכול להגיד שהיו אנשים מסיעת אמ"י וסיעה ד' סביב 

                                                                                                             השעון ופיקחו על הספירה.    

, מי שידענו על התוצאות ולכן שאני שומע תלונותכמובן שלא יכולנו להתקרב למקום הסטרילי, 

, אפילו יאו משקפתשידע על התוצאות יכול היה לדעת מכך שעמד על הבמה וספר, יש כאלו שהב

                                                      .                                                                         נובצורה חוקית מבלי שידליפו ל נווספר אני הבאתי משקפת

נטשו את  שבאופן הפגנתי  בנוסף, אני רוצה להביע את מחאתי על כך שהיו חברי וועדת הבחירות

מחפשים מהיקב ומהגורן לתרץ את יצאו מקבוצת הווצאפ, לגיטימי שכשמפסידים  הוועדה,

אדרוש עבור על כך בשתיקה, אני א, אבל להטיח בנו עלבונות? אני עומד על כך שאני לא ההפסד

אנחנו לא חבורת תגן על כבודי ועל כבוד חבריי, ש ולא רק מוועדת הבחירות הסתדרות המוריםמ

זו התנהגות בריונית, חצופה. גם ולא מחפשים אצלנו עדי מדינה.  פושעים ולא חבורת עבריינים 



4 
 

עלבון שאנחנו . הטיחו בנו שאנחנו וועדת הבחירות צריכה לנקוט עמדה ולא לעבור לסדר היום

                                                                                   עבריינים והייתי רוצה לשמוע התייחסות לגבי העלבון. 

לסיום, כיוון שפרסמתם נתונים מסוימים הייתי מבקש שבסיום תעבירו לנו את התוצאות באופן 

   מסודר כמו שהופיעו על המסך.

                                                                                                                                         : זה יפורסם באתר ותקבלו לינק.עו"ד איתן הברמן

י מודה לחבריי, גם לאלה שהפסידו, שנאבקים או שלפחות מנסים להאבק אנ: פסח לנדסברג

והחזירו את הגלגל ארבע שנים אחורה,  עופר, לפני כמה ימים לא היה לך שום מילה להגיד ובכל 

שאתם חוזרים זה מצולם גם, זאת אומרת אתה ידעת , 2017על התסריט של זאת אמרת חוזרים 

אני לא יודע איך אורן בלום  הזה, להתחיל לצלם, לכתוב ולהעיר הערות על כל דבר, על התסריט

 הוא נשאר עם כל החבילות?  צילם מעטפות והעלה לפייסבוק, איך זה יכול להיות?

 ת שחברת ההפקות השאירה אותי עם הכל?יכול להיו איךבדיוק, : אורן בלום

 : איך לא היה משקיף? פסח לנדסברג

 : לא היה משקיף.אורן בלום

 : מעניין שרק אתה נשארת לבד עם כל השקיות, סתם הוא צילם את עצמו.למשובלריסה 

 : פסח, אני מבקש לסיים את רשות הדיבור.עו"ד הברמן

מבין החומרים, כל חומרי הבחירות שהיו באתר הספירה הועברו למשמרת, : עו"ד איתן הברמן

את מתוך חומרי הבחירות החומרים תופסים המון מקום ואנחנו רוצים לתת הוראה להשמיד 

                                                                                                                  החומרים הבאים:                    

 הועברו כולן לריכוז אחד. -. תיבות קלפי ריקות1

 תיבות באישור מנהל האזור. 8לא כולם, שרה ברילנט לקחה  אורן בלום:

 : ייתר התיבות, צריך להשמיד אותן, הן ריקות ואין להן ערך.עו"ד איתן הברמן

 עטפות עצמן בתוך שקים, אין בהן צורך.. מעטפות הצבעה שכבר הוציאו מתוכן את הפתק והמ2

הזמינו למעלה ממיליון פתקים, מה שלא חילקו אפשר . פתקי הצבעה שלא השתתפו בבחירות. 3

                                                                                                               לזרוק.                                     

שמבקשים אישור להשמיד. ייתר החומרים: קלפיון, פרוטוקול, פרוטוקול אלו שלושת הדברים 

נשמרים.                                            -שינוע, מעטפות שינוע, פתקי הצבעה, פרוטוקולי הספירה, מעטפות כפולות

אנחנו נחכה שבוע ימים ובחלוף השבוע נתארגן לבצע מיון וגריסה. מי שלא מרוצה ייפנה לבית 

 -ערעור הבחירות זקוק לחומריםהדין. ייתר החומרים יישמרו עד תום תקופת הגשת הערעור, אם 

 ר לא זקוק החומרים יושמדו.החומרים יישארו עד גמר הדיונים. אם הערעו

אנחנו רוצים להשוות, אנחנו צילמנו את : מדוע להשמיד מעטפות חתומות? עופר ארביב
 לפי סניפים או מערום אחד? המעטפות מחולקות האםהמעטפות, 

 : על איזה מעטפות אתה מדבר?עו"ד איתן הברמן

 ?שלא היו בהצבעה תחתומות או היתרה של המעטפו : על איזה מעטפות מדובר?עופר ארביב

וגם מעטפות שהוציאו מהן את הפתק  מעטפות ששימשו להצבעה גם וגם,  : עו"ד איתן הברמן
 אין צורך במעטפות האלה. תקינות.
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 .: אני חושב שלא נכון להשמיד את המעטפות האלהעופר ארביב

 בואו נעשה הצבעה. אתה חושב הרבה דברים,  :ענת דדון

 יש פרוטוקול.: בשביל זה עו"ד דניאל כהן

 לא זוכר לומר אם מופרדות לפי סניפים. אני: עו"ד איתן הברמן

 המעטפות לא מופרדות.  תומר טבקמן:

 שישאירו את המעטפות ושתהיה לנו גישה למעטפות החתומות. :  אנחנו נשמחעופר ארביב

תם רוצים תפנו לבית הדין, תגידו מה אאני לא משנה מההוראה שכרגע ניתנה,  : עו"ד איתן הברמן

לדוגמא פתח  מבקשיםלשמור ונראה. אין טעם לשמור את המעטפות של כל הארץ אם אתם 

 אז אין צורך במעטפות של כל הסניפים. וניתן להפריד, אני לא יודע כרגע לענות, תקווה

 אנחנו רוצים גם את המעטפות של ירושלים, השרון. עופר ארביב:

 : אנחנו רוצים להצביע.ענת דדון

 אין צורך להצביע.: איתן הברמןעו"ד 

ם מהיום להשמיד יימ 7בחלוף מ החל  : ניתנת הוראה להסתדרות המוריםעו"ד איתן הברמן
 ולגרוס מבין חומרי הבחירות את החומרים הבאים:

 קופסאות קלפי ריקות. .1

 פתקי הצבעה ובין שלא השתמשו בהן  במערכת הבחירות. מעטפות הצבעה בין שהיו בהן .2

 לא שימשו להצבעה.פתקי הצבעה ש .3

לפי הוראות בית הדין של בהן וינהגו יום לאחר המועד להגשת ערעור  30יתר הדברים יישמרו עד 
 הסתדרות המורים, מי שלא מרוצה ייפנה לבית הדין.

 זה נגיש? האם ניתן להגיע ולראות או שצריך אישור מבית הדין? עופר ארביב:

 אובטח וסגור וצריך לתאם את זה.: שום דבר לא נגיש, הכל מעו"ד איתן הברמן

 : שקיות שינוע של ירושלים, השרון.עופר ארביב

תגיד בדיוק מה אתה רוצה ולמה ותקבל אפשרות שקיות שינוע זה במערומים,  : עו"ד איתן הברמן
 .לגשת

 : למי צריך להגיש? לוועדת הבחירות?עופר ארביב

 אבל צריך לארגן ולדאוג שיפתחו ויהיה מיון. : אנחנו לא מסתירים שום דבר.עו"ד איתן הברמן

 : יש פה הליך וצריך לפעול לפיו.מיכאל פינטו

 ענת דדון: יש לנו הסתייגויות בעניין.

 : אני מציע שתפנו אלינו במכתב, ואם יהיו הסתייגויות תפנו לבית הדין.עו"ד איתן הברמן

 : נוכל לראות גם את הפרוטוקולים?עופר ארביב

מאמץ גדול ואם סתם מבקשים לא  : באופן עקרוני ניתן לראות הכל, אבל זה מןעו"ד איתן הבר

סתם מסרבל. אני לא מסתיר ממך אבל לא רוצה שתעמיס עבודה סתמית. כבר ביום תקבל, 

הבחירות ביקשת ממני כל מיני דברים שאתה לא צריך אותם. תסביר מה אתה רוצה לקבל ולמה, 

 לפנות לבית הדין.תקבל תשובה. לא תהיה מרוצה תוכל 

לכל מי שמרוצה וגם למי שלא מרוצה ולכל מי שעסק אני רוצה להודות לכולם,  עו"ד איתן הברמן:
 במלאכה.
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אתה  השתתפתי בכמה וועדות, אני רוצה לציין שהוועדה הנוכחית נוהלה ביד רמה, יוסי משאלי:

                    .                                                                                                                            וד, תודה רבהכל הכב ניהלת את זה צורה יוצאת  מן הכלל )יוסי פונה לעו"ד הברמן(,

, חברי הוועדה מצטרפים יוסי משאלי משבח ומודה לחברי הוועדה, שלמה ישי מצטרף גם הוא

 דה.ומודים לצוות על העבו

 

 

 לכם ולהתראות.: תודה רבה עו"ד איתן הברמן

 

 


