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 החלטות שנתקבלו בישיבת מליאת בינ"ה
 2008בדצמבר  30בישיבתה בתאריך 

 

 איחולים לתושבי הדרום וכוחות הבטחון .1

 

, יחד עם יו"ר ההסתדרות מר   יו"ר בינ"ה, מר שלמה אביטן

, ובשם כל חברי בינ"ה, ביקש לשלוח תנחומים  עופר עיני

למשפחות הפצועים במערכה בדרום ולשלוח החלמה מהירה 

לכל הפצועים. כמו כן ביקש לחזק את ידי צה"ל, חיילי צה"ל 

וזרועות הבטחון העושים לילות כימים על מנת לשמור על 

 בטחון מדינת ישראל ותושביה. 

 

הליכוד בהסתדרות -הודעה על צירוף חברי סיעת אופק .2

 דות בינ"הלבינ"ה ולוע

  

פה אחד אישרו חברי בינ"ה את הודעת יו"ר בינ"ה בדבר  

הליכוד בהסתדרות לבינ"ה ולועדות -צירוף חברי סיעת אופק

 השונות. 

לולו, הילה אסנת מרט, אליהו -כחברי בינ"ה יכהנו: לאון  בן 

, צוברי -לולו, אבי יצחק, מאיר בן-אפריאט, שמעון בן גוזי

 . , רועי שרעבי ושמעון דהן , אורה כדורי , רינה אדרי  אורי

 לול. -יכהן החבר לאון בן –בועדת נשיאות ובועדת כספים  

 אבי יצחק. יכהנו הילה אסנת מרט ו –בועדת חוקה ותקנון 

 תכהן הגברת הילה אסנת מרט.  –בועדת המבקר 

.  –בועדת בטיחות   יכהן רועי שרעבי
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-יכהנו אורה כדורי ומאיר בן –בועדה למדיניות מקצועית 

 .  גוזי

 

 2009 -אישור הצעת החלטה בדבר מסגרות תקציב ל . 3

  

פה אחד אישרו חברי בינ"ה את הצעת התקציב בדבר  

 . 2009 -מסגרות תקציב ל

 

 2009אישור תקציב ההסתדרות לשנת  .4

 

פה אחד אישרו חברי בינ"ה את תקציב ההסתדרות לשנת  

, לאחר ששמעו דברים מפי יו"ר ההסתדרות מר עופר 2009

, יו"ר ועדת הכספים של בינ"ה מר ולדי מורג, ויו"ר אגף  עיני

 משק וכספים, מר ישראל אפרת. 

 

 ר ההסתדרותעדכון בנושאי אקטואליה מפי יו" . 5

  

, עדכן את חברי בינ"ה בדבר   יו"ר ההסתדרות, מר עופר עיני

ההתפתחויות בנושא המשבר הכלכלי וקידום הסכמים אל 

מול הממשלה. כמו כן סקר את פעילות ההסתדרות בדבר 

 הלחימה בדרום. 

 

 


