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 ינ"המליאת בסדר יום לישיבת 

 

 

 סקירת יו"ר ההסתדרות, מר אבי ניסנקורן .1

שאילתא בנושא מענקים לעובדי ההסתדרות בצירוף חברים  .2

 חדשים.

3. .  הודעה בדבר פילוג סיעת חד"ש מסיעת הבית החברתי

4. . ג )ג( לפרק ד' בחוקת 1אישור ההצעה לשינוי סעיף  .

 ההסתדרות.

 אישור חילופי/וצירוף חברים בהנהגת ההסתדרות. .5

 אישור חילופי חברים בבינ"ה ובועדות בינ"ה.  .6

7. .  בחירת מזכיר לאיגוד המשפטנים )עד לקיום הליך הבחירות(

 חילופי חברים בועדה לתיאום וביצוע. .8

 שונות. .9
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 החלטות שנתקבלו בישיבת מליאת בינ"ה

 2015 יוניב 23ריך בישיבתה בתא
 
 

 שונות .1

 בסדר היום(  9)סעיף 

 

 , אמר דברים לזכרו של מאיר יו"ר בינ"ה, מר שלמה אביטן

 אלבאז, חבר בינ"ה, ז"ל, והשתתף בצער משפחתו. 

 

יו"ר בינ"ה בירך את חברי בינ"ה המוסלמים לרגל חודש 

 הרמדאן בברכות רמדאן כרים, צום קל ועיד אלפיטר שמח. 

 

 

 ההסתדרותסקירת יו"ר  .2

 בסדר היום( 1)סעיף 

, עדכן את חברי בינ"ה  יו"ר ההסתדרות, מר אבי ניסנקורן

 אודות ההתפתחויות האחרונות בשוק יחסי העבודה. 

 

יו"ר ההסתדרות עדכן אודות ההסכם הקיבוצי שנחתם בתחום 

ההיי טק בחברת קונברס וכן אודות ההסכם שנחתם בחברת 

 שנחתם עם מגה. אל על, כמו כן עדכן אודות ההסכם 

 

יו"ר ההסתדרות הוסיף כי במגזר הציבורי שני האתגרים הכי 

 חשובים והכי מרכזיים הם נושא עובדי קבלן והסכם המסגרת. 
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 הודעה בדבר פילוג סיעת חד"ש מסיעת הבית החברתי .3

 בסדר היום( 3)סעיף 

בינ"ה הודיעה לחברי בינ"ה על פילוג סיעת חד"ש מסיעת יו"ר 

יו"ר בינ"ה הוסיף כי הפילוג אושר על ידי  הבית החברתי.

  נשיאות בינ"ה.

 

4. . ג )ג( לפרק ד' בחוקת 1אישור ההצעה לשינוי סעיף  .

 ההסתדרות 

 בסדר היום( 4)סעיף 

)ג( 1חברי בינ"ה אישרו פה אחד את ההצעה לשינוי סעיף ג. .

לפרק ד' בחוקת ההסתדרות, להלן: "הנהגת ההסתדרות מונה 

חברים שבחר יו"ר  37 -לא יותר מחברים ו 15 -לא פחות מ

ההסתדרות ושבחירתם אושרה על ידי בית נבחרי 

 ההסתדרות."

 

 אישור חילופי וצירוף חברים בהנהגת ההסתדרות .5

 בסדר היום( 5)סעיף 

 

ברוב גדול אישרו חברי בינ"ה את חילופי החברים וצירוף 

 החברים בהנהגת ההסתדרות.

גרשון גלמן ויונה פרטוק  -חילופי החברים בהנהגת ההסתדרות

 יחליפו את החברים אשר שמואלי ומשה סמיה. 

 סוהיל דיאב יחליף את החבר עאדל עתמאנה.
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אילנה כהן ופנחס עידן  -צירוף חברים להנהגת ההסתדרות 

. אילן אטל וחיים חזקי  יצורפו להנהגה מטעם סיעת עוגן

יל דיאב ומאג'ד אבו עוז. סוה יצורפו להנהגה מטעם סיעת

 יונס יצורפו להנהגה מטעם סיעת חד"ש. 

 

 

 אישור חילופי חברים בבינ"ה ובועדות בינ"ה .6

 בסדר היום( 6)סעיף 

 

פה אחד אישרו חברי בינ"ה את חילופי החברים בבינ"ה 

 ובועדות בינ"ה, להלן: 

 

 .  החבר דוד פרץ יחליף את החבר אליהו אלבז

 ף את החבר בועז כבל. החבר יוסף שוחט יחלי

, ז"ל, במליאת  החבר שמואל אפלבוים יחליף את מאיר אלבאז

 בינ"ה, בועדות בינ"ה, בית חברתי ותמורה. 

החבר יוסי שוחט יחליף את החבר יצחק יואל בועדת חוקה, 

 בית חברתי. 

החבר דוד פרץ יחליף את החבר אליהו אלבז בועדה למדיניות 

, בית חברתי.  איגוד מקצועי

בר דוד פרץ יחליף את החבר אליהו אלבז בועדת הרווחה, הח

 .  בית חברתי

, ז"ל,  החבר שמואל אפלבוים יחליף את החבר מאיר אלבאז

 בועדת הכספים של בינ"ה, תמורה. 

 

 בחירת מזכיר לאיגוד המשפטנים )עד לקיום הליך הבחירות( .7
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 בסדר היום( 7)סעיף 

 

בחירת פה אחד אישרו חברי בינ"ה את הצעת ההחלטה ל

, לפיה,  מזכיר לאיגוד המשפטנים )עד לקיום הליך הבחירות(

מוצע בזאת כי איגוד המשפטנים יקיים בחירות למוסדותיו 

ימים. ימי פגרת הקיץ ופגרת חג הסוכות  180הנבחרים בתוך 

לא יבואו במניין הימים. במהלך תקופה זו וטרם תחילת הליך 

בחירות חדש  הבחירות יובא לאישור תקנון פעולות ותקנון

לאיגוד. עד לכינוסם של המוסדות הנבחרים בהתאם לבחירות 

שתיערכנה, עו"ד יצחק איציק גורדון ישמש כמזכיר בפועל של 

 איגוד המשפטנים בהסתדרות ויהיה אמון על ענייני האיגוד.

 

 חילופי חברים בועדה לתיאום וביצוע .8

 

בינ"ה את חילופי החברים בועדה  פה אחד אישרו חברי

 אום וביצוע:לתי

 

מאיר אסור, יו"ר ועד ארצי באגד, יחליף את חיים תמם, יו"ר 

 הועד היוצא. 

, נציג ההסתדרות הפועל המזרחי יצורף לועדה.  אבי סולימאני

, ז"ל בועדה.   דוד שחר יחליף את מאיר אלבאז

 

 

 


