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, סעיף  . 9 , בחירות למוסדות 3אישור תיקון פרק ה'

 ההסתדרות, לחוקת ההסתדרות
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 החלטות שנתקבלו בישיבת מליאת בינ"ה

 2008במאי  27ה בתאריך בישיבת

 

 השתתפות בצער חבר בינ"ה .1

מר שלמה אביטן, בשם חברי בינ"ה השתתף בצערו של  

, על מות אביו.   צביקה טונדבסקי

 

 הצעות לסדר בנושא ההתייקרויות .2

לאחר שהציג מר אביגדור יפת את הצעותיו בנושא  

ההתייקרויות הציע מר שלמה אביטן כי הצעת ההחלטה 

ירוף מכתב מטעם אביגדור יפת ליו"ר ההסתדרות תועבר בצ

 על מנת שישקול דיון בהנהגה לפני שהנושא יגיע לבינ"ה. 

 

אישור הקמת איגוד ארצי לעובדי התחבורה האווירית,  .3

 היבשתית והימית

ברוב גדול עם מתנגד אחד אישרו חברי בינ"ה את המלצת  

, יו"ר ההסתדרות והאגף לאיגוד מקצועי, מר עופר עינ י

להקמת איגוד ארצי לעובדי התחבורה האווירית, היבשתית 

ו' חלק ב' סעיף  ו( ובהתאם 2והימית בהתאם להוראות פרק  (

ו' חלק ד' סעיפים  )א( לחוקת 3 -)א( ו2להוראות פרק 

 ההסתדרות.
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אישור תקנון פעולות איגוד התחבורה האווירית, היבשתית  .4

 והימית

פה אחד אושר תקנון פעולות איגוד התחבורה האווירית,  

 היבשתית והימית על ידי חברי בינ"ה.

 

אישור תקנון הבחירות לאיגוד התחבורה האווירית,  .5

 היבשתית והימית

פה אחד אושר תקנון הבחירות לאיגוד התחבורה האווירית,  

 היבשתית והימית על ידי חברי בינ"ה.

 

ניין האיגוד הארצי של עובדי אישור הוראת שעה בע .6

 התחבורה האווירית, היבשתית והימית

פה אחד אושרה הוראת השעה בעניין האיגוד הארצי של  

עובדי התחבורה האווירית, היבשתית והימית על ידי חברי 

 בינ"ה.

 

 אישור תיקון תקנון בחירות הסתדרות עובדי המדינה .7

עובדי  פה אחד אושר תיקון תקנון בחירות להסתדרות 

 המדינה על ידי חברי בינ"ה. 

 

אישור תקנון הפעולות של הסתדרות עובדי המזון  .8

 והפרמצבטיקה

פה אחד אושר תקנון הפעולות של הסתדרות עובדי המזון  

  והפרמצבטיקה על ידי חברי בינ"ה. 
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 אישור תקנון בחירות הסתדרות עובדי המזון והפרמצבטיקה .9

ת הסתדרות עובדי המזון פה אחד אושר תקנון בחירו 

 והפרמצבטיקה על ידי חברי בינ"ה. 

 

אישור תקנון בחירות הסתדרות ההנדסאים והטכנאים  .10

 בישראל

פה אחד אושר תקנון בחירות הסתדרות ההנדסאים  

 והטכנאים בישראל על ידי חברי בינ"ה.

כמו כן נרשמה הערתו של חבר בינ"ה מוניה אדמתי לפיה יש  

 הבחירות גם את מכסת בחירות הגמלאים. להוסיף לתקנון 

 

ז' סעיף  .11  לחוקת ההסתדרות 6פסקה  9אישור תיקון פרק 

ז' סעיף   לחוקת  6פסקה  9פה אחד אושר התיקון לפרק 

 ההסתדרות, לפיו: במקום המילה "חוזים" ייכתב "בתיאום". 

 

 אישור נוהל עבודת ועדת המבקר של בינ"ה .12

וללא נמנעים אושר נוהל  בהתנגדות של חמישה חברים 

 עבודה ועדת המבקר של בינ"ה. 

 

 2007לשנת  18דו"ח מבקר ההסתדרות מס'  .13

לאחר סקירה של המבקר הפנימי להסתדרות, מר עדי קנדל,  

קיבלו חברי בינ"ה לידיהם את דו"ח מבקר ההסתדרות מס' 

 .2007לשנת  18

 

 


