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 :על סדר היום

 

 

ו"ר רשות השיפוט הארצית. .1 י  אישור בחירת 

, ובחירת יושבי ראש הוועדות. .2  אישור ועדות בינ"ה והרכבן

פעילות ההסתדרות מול עליות יוקר המחייה  –הצעות לסדר  .3

הצעות שהוגשו על ידי סיעת חדש וסיעות מטעם הבית  –

 .החברתי

 שונות. .4
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 החלטות שנתקבלו בישיבת מליאת בינ"ה

 20129.11.בישיבתה מתאריך 

 
 

 שונות .1

ובני ביתם בברכת שנה ת חברי בינ"ה יו"ר בינ"ה בירך א

בני ביתם, ולכל בית ישראל לחברי בינ"ה ו טובה. הוא שלח

נבחרי ההסתדרות לתקווה  האישית, ברכת בית ואת ברכת

תעסוקה  ,בלב לצמיחה כלכלית ומשקית, לשוויון הזדמנויות

. הוא ביקש להתפלל גם לאופק  מלאה ופרנסה בכבוד אנושי

 טחון בישראל.מדיני חדש, לשלום ולבי

 

 יו"ר רשות השיפוט הארציתחירת אישור ב .2

את מתנגדים,  4ברוב גדול מאוד, עם מליאת בינ"ה אישרה 

עו"ד צבי כהנא לתפקיד יו"ר רשות השיפוט בחירתו של 

 הארצית לקדנציה נוספת. 

 

 הרכבן ובחירת יושבי ראש הוועדות ,אישור ועדות בינ"ה .3

ר וגודל ועדות בינ"ה את מספאחד פה מליאת בינ"ה אישרה  -

חברים;  25 –חברים; ועדת חוקה  17 –להלן: ועדת המבקר 

חברים;  25 –חברים; ועדה לאיגוד מקצועי  25 –ועדת כספים 

חברים;  25 –חברים; ועדה למעמד האישה  25 –ועדת רווחה 

 חברים. 25 –ועדת בטיחות 
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 .את הרכב ועדות בינ"היו"ר בינ"ה הציג בפני חברי בינ"ה  -

חלוקת חברי הוועדות נעשתה בהתאם לגודלה היחסי של כל 

 סיעה בבינ"ה: 

 

, שמעון אבי אדרי ,יפה בן גיגי ,: יעקב טריפטוועדת חוקה

, רוני כהן, שאול  , יורם אורנשטיין , אופיר אלקלעי ון ' פרג

שגיב, אסתר קורדובה, ישעיהו טל, אשר סבן, עמוס גלבוע, 

, , יהונתן דקל, אילן כהןביטיאורלי  , אורי לוי , אריה חבני

 , , רפי בן חמו , יצחק בנישתי , דוד שחר, רועי כהן חיים זהבי

 מור סטולר, יואל יצחק ולאון בן לולו.

 

, : ולדי מורגועדת כספים , רוני כהן , ראובן פרי , בני עיני

, כוכבה אלקסלסייחזקאל אנגלר, הנרי  , זאב חושינסקי

ירון  ,עלי בירני ,משה וולמן ,דני אביטל ,יצחק בלס ,יסטרקנ

גיורא  ,יוסי ישי ,לאון שרעבי ,יגאל הררי ,הרמוזה, אלה ונה

, יהודה טפירו, מרים מסרי ,ברעם , אלי בן מנחם, רועי כהן

.  ג'מיל אבו ראס, יואל יצחק ולאון בן לולו

 

 ,בתיה צדקה ,אלי כהן ,יהודה, יצחק : חנוך ליבנהועדת מבקר

יוסף  ,למה קלדרוןש ,זהבה טנא ,שלום שמלה ,אילן כדורי

יעקב  ,ברעםא גיור ,אלישע בן ניסן ,שלמה בישביץ ,שריקי

יואב גולדרינג ותמר  ,סמי שושן ,לילי סופר אפק ,אלבז

 .זנדברג
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גבי אסרף, ארמון לנקרי, בתיה צדקה, : ועדה לאיגוד מקצועי

 , , יואב גדסי אלי אייל, חיים תמם, ישראל פרץ, משה פרידמן

, יוסף  , ישראל אמויאל, אברהם מזיג, יורם לנמן מיכאל כוכבי

שריקי, מאיר בן הרוש, שלמה בישביץ, ליאור שרעבי, חרות 

, דני רייף, יוסי  , יוסי אוטמזגין כורש, אייל שירן, מאיר אלבז

 , מאג'ד אבו יונס, אליהו אלבז וחיים קובלסקי.לוי

 

ולדי  ,רי: חיים תמם, שאול שגיב, ראובן פועדת בטיחות

מיכה  ,רוני כהן ,יוחנן נתנזון ,אלון חסן ,ישראל פרץ ,מורג

 ,משה פרנקל ,יחיאל והב ,שלמה קלדרון ,משה וולמן ,גריצמן

 ,רןרינה ק ,בני לביא ,יורם ששון ,יהודה הרוש ,עידית עבוד

, יצחק בנימין, אברהם  , רייב רומן , זיאד מרגי רפי אליאסי

 חטיב, חיים קובלסקי ולאון בן לולו.

 

: כוכבה קניסטר, פנינה פחימה, יפה בן ועדה למעמד האישה

, , נינה קליין אסתר  ,חגית פאר גיגי, בתיה צדקה, מרינט וקנין

 ,תמר חורב ,עידית עבוד ,אורלי ביטי ,זהבה טנא ,קורדובה

, לילי סימה שמיט ,ישראלה בן אשר ,שרי שילון ,ון אברהםשש

ולי, תמר זנדברג ולאון בן  לג' סופר אפק, בלה ראובני, מיסם ג'

 לולו.

 

: יחזקאל אנגלר, אמנון ברוכיאן, מרינט וקנין" ועדת רווחה

, הנרי  , רוני כהן מירושלים, עבוד חסיד, אלקסלסיראובן פרי

יסה, אשר סרנגה, ניצני מולא נימר, שלמה אלמגור, יורם סו

יהודה, אלה ונה, יהונתן דקל, רוני לוי, אלי ארביב, אביגדור 
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יפת, רינה קרן, אפרים תורבש, יוסי אילוז, עזרא שהר, בלה 

 ראובני, מאיה חסקל, אליהו אלבז ולאון בן לולו.

 

 ברוב גדול אישרו חברי בינ"ה את בחירת יושבי ראש ועדות -

כי הוגשה עתירה בעניין זה לרשות  . יו"ר בינ"ה הודיעבינ"ה

 השיפוט על ידי הבית החברתי וההחלטה שתתקבל תכובד.

 

להלן יושבי ראש הועדות כפי שאושרו על ידי בינ"ה: יו"ר 

עו"ד יעקב  -בנה, יו"ר ועדת חוקה יחנוך ל -ועדת המבקר 

, יו"ר ועדת הכספים  ולדי מורג, יו"ר הועדה לאיגוד  -טריפטו

, יו"ר ועדת הרווחה מיכאל  -מקצועי  אביגדור יפה,  -כוכבי

ד"ר ישראלה בן אשר, יו"ר ועדת  -יו"ר מעמד האישה 

 משה פרנקל. -הבטיחות 

 

 –פעילות ההסתדרות מול עליות יוקר המחייה  –הצעות לסדר  .4

 הצעות שהוגשו על ידי סיעת חדש וסיעות מטעם הבית החברתי

משלה וכן סוהיל דיאב הציג הצעה לסדר בעניין גזירות המ

ותמר זנדברג הציגו  , רפי בן חמוהחברים עו"ד רועי כהן

הצעה לסדר בעניין פעילות ההסתדרות מול עליית יוקר 

 המחיה. 

 , ואיחל השיב להצעות לסדר יו"ר ההסתדרות, מר עופר עיני

 שנה טובה לחברי בינ"ה.

 

 שונות .5

יו"ר בינ"ה הודיע כי החבר אלי יריב יכהן כחבר נשיאות 

 קום החברה אלה ונה מטעם סיעת העבודה עוגנים. בינ"ה במ


