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 ינ"המליאת בסדר יום לישיבת 

 

 

 על סדר היום:

 
ון בהוראות סעיף  .1 ג2די ( בפרק ד' לחוקת ההסתדרות, 1) י ( )

יו"ר ההסתדרות במקרה של הפסקת  העוסקות בבחירתו של 

יו"ר ההסתדרות במהלך הקדנציה.  כהונת 

 קה של בינ"ה.אישור המלצת ועדת החו .2

 שונות. .3
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 החלטות שנתקבלו בישיבת מליאת בינ"ה

 2013בדצמבר  4בישיבתה בתאריך 

 

 שונות .1

 לסדר היום( 3)סעיף  

 

בית נבחרי יו"ר בינ"ה השתתף בשם יו"ר ההסתדרות ובשם  - 

בצערם של החברים זהבה טנא במות אמה, פנחס  ההסתדרות

 . עידן במות אחיו וראובן פרי במות אחיו

 

יו"ר בינ"ה הודיע על הוספת חברים לבינ"ה. מטעם סיעת הבית  - 

החברתי מונו לבינ"ה החברים עינת חורב, בועז כבל, מאיר נווה 

 ואילן מקייטן. יו"ר בינ"ה איחל הצלחה לחברים במילוי תפקידם.

 

יו"ר בינ"ה הודיע כי לסיעת עוגן חסר חבר בינ"ה מתחילת  - 

 הקדנציה.

 

אישרו פה אחד את חילופי החברים הבאים: בסיעת  חברי בינ"ה - 

החבר חיים חליוה יחליף את החבר עבאס טיטי; סיעת  -עוצמה

החבר שלום אהרוני יחליף את החבר ניסים  -הליכוד בהסתדרות

 אלפסי. יו"ר בינ"ה איחל לחברים הצלחה במילוי תפקידם.
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)י( בפרק1)ג2הצבעה על הצעות לשינוי הוראות סעיף  . 2 ד'  (

 לחוקת ההסתדרות

  

)י( בפרק ד' לחוקת 1)ג2לאחר שנערך דיון בהוראות סעיף   )

ההסתדרות, העוסקות בבחירתו של יו"ר ההסתדרות במקרה 

של הפסקת כהונת יו"ר ההסתדרות במהלך הקדנציה, הצביעו 

חברי בינ"ה על שלוש ההצעות שהועלו לשינוי הוראות סעיף 

י(:1)ג2 ( ) 

 

 נמנעו. 15נגד,  99הצביעו בעד,  7 הצעת סיעת חד"ש:  

 

נגד, שניים  99הצביעו בעד,  23 הצעת סיעת הבית החברתי: 

 נמנעו.

 

 0נגד,  23הצביעו בעד,  101 הצעת היועמ"ש להסתדרות: 

 נמנעו.

 

ברוב קולות התקבלה הצעתו של היועמ"ש להסתדרות  

)יב( יתווסף סעיף 1)ג2שנוסחה כדלקמן: "לאחר סעיף  ) י ( )

)1)ג2 ) י ( )א( ( זו: )ג( על אף האמור בסעיפים קטנים  יג( בלשון 

)ב( לעיל, נקבע בזאת הסדר זמני אשר יכנס לתוקף מיד עם -ו

אישורו בבית נבחרי ההסתדרות ויעמוד בתוקפו עד להתקנתו 

 של הסדר קבוע. 

  

( התפטר יו"ר ההסתדרות מתפקידו, נפטר, נבצר ממנו דרך 1) 

דו, יתכנס בית נבחרי קבע למלא את תפקידו, הועבר מתפקי
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ההסתדרות לישיבה מיוחדת לקביעת סדרי בחירתו של מחליף 

 ליו"ר ההסתדרות על ידי בית נבחרי ההסתדרות. 

  

ימים מהמועד  7 -( הישיבה האמורה תתקיים לא יאוחר מ2) 

שבו נודע לנשיאות בית נבחרי ההסתדרות על כך שיו"ר 

 ההסתדרות לא ישלים את כהונתו. 

  

( בישיבה האמורה ימנה בית נבחרי ההסתדרות ועדת 3) 

בחירות מיוחדת ואת יו"ר הועדה. הרכב ועדת הבחירות 

המיוחדת ישקף את משקלן היחסי של הסיעות השונות בבית 

נבחרי ההסתדרות. מספר חברי הועדה יהיה אי זוגי והוא 

 ייקבע על ידי בית נבחרי ההסתדרות. 

 

נבחרי ההסתדרות תהיה רשאית  ( כל סיעה המיוצגת בבית4) 

להציע לועדת הבחירות המיוחדת מועמד מטעמה לתפקיד 

יו"ר ההסתדרות. במקרה של התפטרות גם יו"ר ההסתדרות 

יהיה רשאי להציע לועדת הבחירות המיוחדת מועמד מטעמו 

 לתפקיד. 

 

( הצעות מועמדות כאמור בצירוף הסכמה בכתב של 5) 

לועדת הבחירות המיוחדת  המועמד להגשת מועמדתו תוגשנה

ימים מהיום בו נבחרה ועדת הבחירות המיוחדת על ידי  3תוך 

 בית נבחרי ההסתדרות. 
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( תנאי הכשירות להיות מועמד לתפקיד יו"ר ההסתדרות 6) 

יהיו על פי חוקת הבחירות למוסדות הנבחרים של 

 ההסתדרות. 

 

( ועדת הבחירות המיוחדת תפרסם את רשימת המועמדים 7) 

ימים מהמועד האחרון שנקבע להגשת  3סופית תוך ה

 לעיל.  5מועמדות לתפקיד יו"ר ההסתדרות, כאמור בסעיף 

 

ימים ממועד פרסום רשימת המועמדים הסופית  7( תוך 8)  

יתכנס בית נבחרי ההסתדרות לישיבה מיוחדת בה ייבחר 

מחליף ליו"ר ההסתדרות מבין המועמדים שמועמדותם אושרה 

 הבחירות המיוחדת.  על ידי ועדת

 

( הוצע מועמד אחד בלבד לתפקיד יו"ר ההסתדרות, תיערך 9) 

הצבעה בעדו או נגדו, והוא יהיה הנבחר אם מספר הקולות 

שניתנו בעדו עלה על מספר הקולות שניתנו נגדו. היה מספר 

הקולות שניתנו בעדו שווה למספר הקולות שניתנו נגדו, 

לות שניתנו בעדו על מצביעים שנית. לא עלה מספר הקו

מספר הקולות שניתנו נגדו, תיערכנה בחירות כלליות 

 ימים.  120מיוחדות לתפקיד יו"ר ההסתדרות בתוך 

 

( הוצעו שני מועמדים או יותר, המועמד שקיבל את מירב 10) 

הקולות הוא הנבחר. במקרה של שוויון בין שני המועמדים 

המועמדים.  המובילים תיערך הצבעה נוספת בהשתתפות שני

המועמד שקיבל בהצבעה השניה את מירב הקולות הוא 

 הנבחר. 
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קיבלו שני מועמדים מספר קולות שווה, חוזרים על ההצבעה.  

קיבלו שני המועמדים מספר קולות שווה גם בהצבעה 

החוזרת, תיערכנה בחירות כלליות מיוחדות לתפקיד יו"ר 

 ימים.  120ההסתדרות בתוך 

 

בסעיף זה, רשאי בית נבחרי ההסתדרות  ( על אף האמור11) 

על פי בקשת סיעה להחליט ברוב קולות, בישיבה שנתכנסה 

( לעיל, על קיום בחירות כלליות 2בהתאם לסעיף קטן )

מיוחדות לתפקיד יו"ר ההסתדרות. הוחלט על קיומן של 

בחירות כלליות מיוחדות לתפקיד יו"ר ההסתדרות, תיערכנה 

 ימים.  120הבחירות בתוך 

 

)יג( לפרק ד' יחול 1( למען הסר כל ספק, האמור בסעיף ג12) 

 עד לבחירת יו"ר הסתדרות חדש בהתאם לסעיף זה.

 

 
   


