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 החלטות שנתקבלו בישיבת מליאת בינ"ה
 2007 בינואר 14בישיבתה בתאריך 

 

, יו"ר בינ"ה הודיע לחברי המליאה על מ .1 ר שלמה אביטן

פטירתם של חברי בינ"ה, החבר אברהם קצב מסיעת חד"ש, 

 והחבר בקל נעים מסיעת עוז. 

בשמו ובשם יו"ר ההסתדרות, חברי הנהגת ההסתדרות ובית 

 נבחרי ההסתדרות, נשלחו תנחומים למשפחות.

 

 ני על מות אחותו.נשלחו תנחומים לחבר בינ"ה עלי ביר

 

 חברי המליאה כיבדו את הנפטרים בדקה דומיה לזכרם.

 

מר ג'יהאד עקל, נשא דברים לזכרו של החבר אברהם אפרים  

 קצב ז"ל.

 

, נשא דברים לזכרו של החבר נעים בקל ז"ל.   מר משה וולמן

 

 

מר שלמה אביטן בירך בשמו ובשם בית נבחרי ההסתדרות  .2

רות, מר ראלב מג'דלה, האמור את חבר בית נבחרי ההסתד

להתמנות לשר מטעם מפלגת העבודה. מאחלים לו הצלחה 

 בתפקידו, אם אכן הוא יתמנה לשר.
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  חילופי חברים בבינ"ה בסיעת עם )מרצ( . 3

עפ"י בקשת יו"ר סיעת מרצ בהסתדרות יוחלפו חברי בינ"ה  

החבר אבנר סולטני יחליף את החבר מטעם הסיעה כדלקמן: 

הן. החבר חיים פרטוש יחליף את החבר רביע ישראל כ

 אלג'מל.

 

 הודעת ראשי סיעות. . 4

החברים אשר מופיעים  -מר דוד יפרח מסר הודעה לפיה  - 

ברשימה שלהלן, מסיעת ש"ס בהסתדרות, סיעת עם 

בהסתדרות, ש"ס במסגרת סיעת עם, מודיעים בזאת על 

התפלגותם מסיעת עם בהסתדרות ועל הקמת סיעה חדשה 

 צמאית בשם סיעת ש"ס בהסתדרות.ע

 

שמות החברים: דוד יפרח, אביגדור יפת, בנימין לביא, יוסי  

, יעקב כהן, אלישע בן , -ישי ן , ג'אבר חוסין, אלישיב רבי ניסן

, נוח צדוק.   יאיר עמר, אורי בינשיתי

 

החברים אשר  –מר יוסי מרציאנו מסר הודעה לפיה   - 

מופיעים ברשימה שלהלן, מסיעת עם בהסתדרות מרצ יחד, 

במסגרת סיעת עם, מודיעים בזאת על התפלגותם מסיעת 

עם, ועל הקמה סיעה חדשה בהסתדרות בשם מרצ יחד 

 בהסתדרות.

 

, הנרי   , חיים זהבי שמות החברים: יוסי מרציאנו, שרי שילון

, ליליאן סטרוגנו, ולדי מורג, גי ורא ברעם, פטמה אלקסלסי
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סרסור, חנה קפליקוב, שושנה צור, ציון אלגריסי, תדי כץ, 

, חיים פרטוש.  אמציה רייס, שוקי קרומר, אבנר סולטני

  

מר עופר  –מר שלמה אביטן הודיע שיו"ר ההסתדרות   - 

עיני, מתוקף תפקידו כיו"ר סיעת עם, הודיע בישיבה 

סיעת  האחרונה של ראשי סיעות, על התפטרותו מראשות

 עם. 

 

 הצעות לסדר . 5

מר משה לב רון ביקש לדחות את העלאת ההצעה לסדר כפי  

שהוגשה על ידו לישיבת מליאה בה יהיה נוכח יו"ר 

 ההסתדרות, וזאת מפאת חשיבות הנושא.

 

' סעיף  . 6  8וסעיף  3המלצת הצוות הבינסיעתי לתיקון פרק י

 .לחוקת הבחירות

נמנעים, אושר התיקון  3 ברוב גדול מאוד, ללא מתנגדים, 

 לחוקת הבחירות כדלקמן:

 

' סעיף  - ג.3ג' יהיה  3פרק י .1 . 

 

ג.3יתווסף סעיף  -  . כדלקמן: 2.

"לא הציעו עצמם לתפקיד מזכיר ועדת קלפי מספר מספיק  

של מועמדים ראויים כאמור לעיל, יתבצע המינוי עפ"י 

שיקול דעתה של ועדת הבחירות המרכזית ובלבד שמזכירי 

 י הינם אזרחי ישראל".הקלפ
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ז' כדלקמן:3יתווסף סעיף  -  . 

ועדת הבחירות המרכזית ו/או מי שהוסמך מטעמה רשאית  

למנות במידת הצורך ועפ,י שיקול דעתה עפ"י כתב מינוי 

 עוזר למזכיר קלפי.

 

 –יתוקן באופן שלאחר "מזכיר ועדת קלפי" יבוא  8סעיף  - 

 "עוזר מזכיר קלפי".

 

 

)י"ב(  8סימן ב' סעיף  1החוקה לתיקן פרק  המלצת ועדת . 7

 לתקנון ועדי עובדים

נמנע, וללא מתנגדים, אושר תיקון פרק  1בעד,  92ברוב של  

, סעיף  1 )י"ב( לתקנון ועדי עובדים, ונוסחו החדש  8סימן ב'

 יהיה כדלקמן:

)י"ב(: "עובד בחופשה ללא תשלום מעל שלושה חודשים.  

ל עובדת בחופשת לידה/אימוץ ואולם, איסור זה לא יחול ע

לא מוארכת ועל עובד/ת אשר יצא/ה לחל"ת כאמור, עקב 

 היבחרותו לחבר כנסת".


