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 החלטות שנתקבלו בישיבת מליאת בינ"ה

 2009בספטמבר  22בישיבתה בתאריך 

 

 שונות .1

יו"ר בינ"ה נשא דברים לזכרו של החבר עמרם אדרי  -

 .  שהלך לעולמו

 

יו"ר בינ"ה נשא דברים לזכרו של החבר דב פלג שהלך  -

 לעולמו.

  

ינ"ה איחל החלמה ליו"ר סיעת הליכוד, החבר לאון יו"ר ב -

 בן לולו.

 

-יו"ר בינ"ה ברך את חברי בינ"ה המסלמים לרגל עיד אל -

 פיטר.

 

יו"ר בינ"ה ברך את חברי בינ"ה הדרוזים לרגל חג הנביא  -

 סבלאן.

 

יו"ר בינ"ה ברך את אביגדור יפת, חבר בינ"ה, על בחירתו  -

 כיקיר העיר הרצליה.

 

, יו"ר ההסתדרות, על  יו"ר בינ"ה ברך - את עופר עיני

בחירתו כאיש השנה הכי משפיע במשק על ידי העיתון 

 כלכליסט.

 



 
 
 

  22.9.2009                                                        ישיבת מליאת בינ"ה         
 
 

4 

יו"ר בינ"ה ברך את חנוך ליבנה על בחירתו בפעם  -

 .  הרביעית ליו"ר ועד עובדי הבנק הבינלאומי

 

בינ"ה ברך את חיים תמם על בחירתו כיו"ר ועד  ריו" -

 עובדי אגד.

 

 אובדן הסולידריות החברתית –הצעה לסדר יום על הנושא   .2

חבר בינ"ה, אביגדור יפת, הציג בפני חברי בינ"ה הצעה  

 לסדר היום בנושא אובדן הסולידריות החברתית. 

יו"ר בינ"ה, שלמה אביטן, הציע כי הצעת ההחלטה תועבר  

 ליו"ר ההסתדרות, שישקול האם לקיים דיון בהנהגה. 

 

ן יסוד הסתדרות עובדי מלונאות, אירוח אישור תקנו .3

 ותיירות, כימיה, חקלאות, שמירה, ניקיון וסיעוד 

פה אחד אישרו חברי בינ"ה את תקנון יסוד הסתדרות עובדי  

מלונאות, אירוח ותיירות, כימיה, חקלאות, שמירה, ניקיון 

 וסיעוד.

 

הנחיות להתנהלות כספית של  –אישור הוראת מעבר  .4

 רותהסיעות בהסתד

הנחיות להתנהלות  –פה אחד אישרו את הוראת המעבר 

כספית של הסיעות בהסתדרות לאחר הסבר מפי יועמ"ש 

 ההסתדרות, עו"ד אלון לוין.

 

אישור הוראת שעה בעניין דחיית הליכי הבחירות בארגון  .5

 עובדי צה"ל
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חברי בינ"ה אישרו פה אחד את הוראת השעה בעניין דחיית  

 גון עובדי צה"ל. הליכי הבחירות באר

 

 חילופי חברים .6

יו"ר בינ"ה הודיע לחברי בינ"ה על חילופים בועדת  -

החבר שלמה אורבך מסיעת תמורה יחליף את  –המבקר 

 החבר שמעון וקנין מסיעת תמורה בועדת המבקר. 

 

 –יו"ר בינ"ה הודיע לחברי בינ"ה על חילופים בבינ"ה  -

 דרי ז"ל. החבר אבנר סולטאני יחליף את החבר עמרם א

 

 


