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 1פרוטוקול ישיבת מועצת העובדים מס' 

 13.12.21שהתקיימה באולמי דימול פלטינום רמת גן ביום 

 .175חברים מתוך  152נוכחים בישיבה 

יו"ר וועדת הבחירות נחום שטטמן, פתח בדברי ברכה, והציג לאישרור המועצה את יו"ר מועצת 

 ירה.העובדים, עופר קאפח )מועמד יחיד(. המועצה אישררה את הבח

יו"ר המועצה הציג לאישרור המועצה את סיו"ר מועצת העובדים, שמואל יעקובוביץ )מועמד 

 יחיד(. המועצה אישררה את הבחירה.

יחיד(. המועצה יו"ר המועצה הציג לאישרור המועצה את יו"ר וועד העובדים, דניאל דהן )מועמד 

 . אישררה את הבחירה, למעט מתנגד אחד

 עצה, גד אבן צור.דבר תורה נשא חבר המו

 

 :דניאל דהן הוזמן לשאת את דברו

תודה לכם על בחירתי מחדש ליו"ר הארגון. תודה לחברי הוועד היוצא. תודה ליו"ר וועדת 

הבחירות, נחום שטטמן, ולשאר חברי ועדת הבחירות. דרך צלחה לעופר קאפח, וסגנו שמואל 

 יעקובוביץ.

 אתם. לידיים שלכםהיג את הוועד, והעברנו אותה לקחנו מהנהלת הבנק את היכולת לקבוע מי ינ

הבנתם שזה מהלך משנה  אתםהבנתם את גודל המעמד.  אתםמחליטים מי ינהיג את העובדים. 

מציאות. לצערי, יש מי שמשיקולים אישיים, לא הבין או לא רצה להבין, את גודל האירוע, ושלח 

הארגון ולעובדים. יש מי שרצה,  חשוב למעמד הכל כךאחרים מטעמו, שינסו לפגוע ברעיון 

כאחוזת אמוק, על הקווים, וניסתה לשכנע את כולם נגד המהלך, כאילו היה מדובר במשחק 

כדורגל בליגה ג', והכל על מנת לתקוע מקלות בגלגלים. ביקשו הצבעה חשאית, ערכנו הצבעה 

 את גודל המעמד.  אתם הבנתםחשאית ... והם שוב נכשלו כישלון חרוץ. כי 

הנהלת  ולאמי יהיה יו"ר הארגון,  אתם קבעתםאת הבנק להמשיך ולהעסיק אותי.  תם אילצתםא

, פתאום רוצים לעבוד לצידי ולהיות יד ראו איזה פלאהבנק ולא מקלקלי השמחות, שעכשיו, 

 !אתם הריבוןימיני. כפי שאמרתי כאן, לפני חצי שנה, 

מי יהיו בוועד העובדים שלכם. לכן, אני  ואתם קובעיםמי יהיה היו"ר הבא שלכם,  אתם קובעים

מבקש שתבחנו היטב את העשייה של המועמדים. מי עושה, ומי רק מדבר ומספר סיפורים שאין 

להם שום אחיזה במציאות. לאחרונה, נתקלתי בהמון מספרי סיפורים. יש מי שקורא לזה "אמת 

ק אמת אחת, וכל השאר מכיר ר ,לשעתה", אחרים קוראים לזה "האמת החדשה", ואני המיושן

זה או שקרים או סיפורי סבתא. למרות המקלות בגלגלים, אנחנו מצליחים להביא להישגים 

גדולים, בכל תחום שאנו נוגעים בו. תארו לכם לאיזה הישגים אנחנו יכולים להגיע, לו כולם היו 

 נושאים בעול, או לפחות לא היו מפריעים.

 :א הסכם השכרלגבי המו"מ בנוש -דניאל דהן המשיך 

נמתין בסבלנות, למאזן המצוין,  ויק, ממתינים לחומרים מהבנק. אנהחברה של קוצ'  .1
 ,את המו"מ בעניין הפרישה המוקדמת. העלינו שוב ,שיפורסם בקרוב. ריכזנו לאחרונה
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בשבוע שעבר, את מצוקת כוח האדם, ואת הדרישה לעדכון תקינה. כידוע, ישנה בעיה 
בגיוס עובדים, והבנק מבקש את עזרת הוועד. אני מבקש מכל אחד מכם, להעביר 

 הצעות לגיוס עובדים חדשים. ,רעיונות אלינו, ואנו נעביר למשאבי אנוש

ולקבוע כללים לחלוקת דיווידנד  דרשנו ליצור משולש: בעלי המניות + הנהלה + עובדים,  .2
 כנגזרת מהתשואה. -

 בין העובד לבנק. ,על מנת ליצור זיקה חזקה יותר - דרשנו לחלק לעובדים מניות/אופציות  .3

 בין ההנהלה לוועד העובדים ,יצירת שקיפות מלאה  .4

 עוד נושאים ודרישות נוספות, שנרחיב עליהם בהמשך.  .5

את שאול שאולי, על תרומתו רבת השנים כיו"ר וועד  אבקש לברך בשמי ובשמכם, -לפני סיום 

טפחות, ובשנים האחרונות, כחבר בוועד העובדים מזרחי טפחות. תודה שאולי, ובריאות טובה. 

חברות וחברים, תבחנו היטב מי בא לתת מעצמו לעובדים, ומי בא, כי אולי הוא חושב שזו מקפצה 

ומי בא לתקוע מקלות בגלגלים. סמכתי עליכם  טובה לג'וב הבא. תבחנו טוב טוב מי בא לסייע,

בעבר, ולכן אני עומד כאן לפניכם היום, ואני סומך עליכם גם כעת, שתבחרו את הנבחרת 

 המוצלחת ביותר. יום טוב ובחירות מוצלחות.

 

ואת יו"ר וועד  ,שאול שאולי נשא דברים, ובירך את הנבחרים ואת העשייה של הוועד היוצא

 הן.העובדים, דניאל ד

 

 לפי סדר הא"ב, כדלהלן: -מועמדים(  20חברי וועד העובדים ) 10-התקיימו בחירות ל

אביטן רות, אגם שושי, אגמי יעקב, אהרוני שני, אלתר עוז, אמסלם עדי, בן רותי, בן דוד שמעון, 

בן שטרית יעקב, בריקשוילי שרית, דוידוב אילן, הרטנשטיין טדי, כהן אופיר, ליאוצי יעל, מינץ 

 רן, מלאכי יפה, מלכאן סיגלית, צוברי אבשלום, קוסטן ישעיהו, שטרנברג יוסי.ע

 חברי וועד העובדים, לפי הסדר הבא: 10נבחרו 

 מינץ ערן  .1

 בן דוד שמעון  .2

 מלכאן סיגלית  .3

 בן רותי  .4

 הרטנשטיין טדי  .5

 אגמי יעקב  .6

 צוברי אבשלום  .7

 קוסטן ישעיהו  .8

 כהן אופיר  .9

 ליאוצי יעל .10
 

 נבחרים, והצלחה במילוי תפקידם.ברכות לחברי הוועד ה

 

 רשם: שמואל יעקובוביץ.
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