
 

 סתדרות העובדים הכללית החדשהה

 

 בית נבחרי ההסתדרות

 

 מליאת בינ"הישיבת 

 

 

 

 פ  ר  ו  ט  ו  ק  ו  ל

 

 בינ"ה מליאתישיבת 

 

 20ישיבה מספר 

 

 אביב, בית הוועד הפועל-תל

 

 2015 ינוארב 27 – השע"ת שבטב ז' ,שלישי וםי

 

 

 הקלטה ותכתוב/תמלול:

 בע"מ שרותי הקלטה  -אבני  

 03 - 6127715 טל:      

 03 - 6005823    פקס: 

 054 - 4622434    : נייד



 
 
 

  27.1.2015ישיבת מליאת בינ"ה                                                                      
 
 

2 

 

 

 ינ"המליאת בסדר יום לישיבת 

 

 

 מר אבי ניסנקורן –סקירת יו"ר ההסתדרות  .1

 2014סקירה וסיכום פעילות ועדות בינ"ה לשנת  .2

 אישור תקנון האיגוד הארצי של עובדי התחבורה .3

 אישור תקנון בחירות איגוד עובדי התחבורה .4

 תשונו .5

 



 
 
 

  27.1.2015ישיבת מליאת בינ"ה                                                                      
 
 

3 

 החלטות שנתקבלו בישיבת מליאת בינ"ה

 2015ינואר ב 27בישיבתה בתאריך 
 
 

 מר אבי ניסנקורן –סקירת יו"ר ההסתדרות  .1

 בסדר היום( 1)סעיף 

אבי ניסנקורן, יו"ר ההסתדרות, אמר מילים לזכרו של מר  - 

 מר גדעון בן ישראל, ז"ל. 

 יו"ר ההסתדרות איחל איחולי החלמה לסמי חלבי. - 

, עובדת מרחב ו"ר ההסתדרות איחל איחולי החלמה לי -  אורלי

 רמת גן.

 

בדבר העלאת שכר את חברי בינ"ה יו"ר ההסתדרות עדכן  

שקלים ואמר כי העלאה זו לא היתה  5,000 -להמינימום 

 קורית בלי ההסתדרות. 

 

יו"ר ההסתדרות עדכן כי הושלמה הצלת דואר ישראל. הוא  

וב יעזוב בתנאים מכובדים, הוסיף עוד כי מי שייאלץ לעז

 .  כמעט כולם במסלול של פנסיה ורובם יעזבו מרצון

 

יו"ר ההסתדרות עדכן בעניין אגד כי הצליחו להגיע להסכם  

 . יו"ר שייתר את השביתה ושיפרו את התנאים של דור ב'

ההסתדרות הוסיף כי פתיחת התחרות בתחום התחבורה 

 להיאבק על כך. הציבורית מוריד את זכויות העובדים ויש 
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ין העסקת עובדי קבלן שכעת, לפני   יו"ר ההסתדרות עדכן בעני

הבחירות, לא ניתן לקדם עניינים מהותיים אבל מיד לאחר 

 תחזור ההסתדרות לקדם את הנושא. הבחירות 

 

יחד עם הקשיים הקיימים יו"ר ההסתדרות סיכם ואמר ש 

 לשינוי. בסביבה בה אנו חיים יש גם הרבה רוחות ואפשרויות 

 

 שונות .2

 בסדר היום( 5)סעיף 

 פה אחד אישרו חברי בינ"ה חילופי חברים להלן: 

  -חילופי חברים בהנהגה 

, אלי נעים, יחליף את גדעון בן -יו"ר מרחב בת ים  חולון

 ישראל ז"ל. 

  

 -חילופי חברים בבינ"ה 

 החברה ליאורה לנגר תחליף את גדעון בן ישראל ז"ל. 

 

 -דה למדיניות איגוד מקצועיחילופי חברים בוע 

 החבר דוד דבח יחליף את החבר דניאל רייף.    

 

 2014סקירה וסיכום פעילות ועדות בינ"ה לשנת  .3

 בסדר היום( 2)סעיף 

, מר ולדי ועדת תקציב וכספיםיו"ר  -ועדת תקציב וכספים 

מורג, סקר את פעילות הועדה וסיפר כי הועדה קיימה בשנה 
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ת בהן נשמעו בעלי תקציבים ובעלי ישיבו 10החולפת 

 סקירות וקיום דיונים. תפקידים כאלה ואחרים לשם מסירת 

 

יו"ר ועדת חוקה, מר משה פרידמן, סקר את  -ועדת חוקה 

פעילות הועדה בשנה החולפת ואת התקנונים אותם אישרו 

חברי הועדה. מר פרידמן הודה ליו"ר הועדה הקודם, יעקב 

 הועדה העוסקים בועדה בכובד ראש. טריפטו וכן הודה לחברי 

 

סקר את  יו"ר ועדת רווחה, מר אביגדור יפת, -ועדת רווחה 

פעילות הועדה והסביר כי פעילות הועדה מתחלקת לשניים; 

חומר כתוב שהוא נוהג להוציא מעת לעת, מאמרים למיניהם 

וחומר אחר, והחלק השני הוא הופעה של שרים, חברי כנסת, 

 בכנסת בפני חברי הועדה.    יושבי ראש ועדות 

 

מר אביגדור יפת הוסיף מספר מילים לזכרו של גדעון בן  

 ישראל ז"ל. 

 

יו"ר הועדה למעמד האישה, גב'  –ה למעמד האישהועדה 

ישראלה בן אשר, סקרה את פעילות הועדה ואת הנושאים 

תעסוקת נשים בהם דנה הועדה בשנה החולפת, ביניהם: 

, גיל הפרי שה וההשפעות על תעסוקת נשים, במגזר הערבי

ונערות,  אלימות מחוץ היום למניעת אלימות כלפי נשים 

 , ייצוג נשים ועוד.למקומות עבודה ואלימות במקומות עבודה

 

יו"ר ועדת בטיחות, מר משה פרנקל, סקר את  -ועדת בטיחות 

 8התכנסה הועדה  בשנה החולפתוסיפר כי פעילות הועדה 
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בנושא בטיחות. מר פרנקל הוסיף  פעמים וערכה שני סיורים

כי חברי הועדה קיבלו הדרכה מבעלי המקצוע הטובים ביותר 

בתחום הבטיחות וכן שמעו הרצאה מפי עורכת דין העוסקת 

 בנושא בטיחות.  

 

מר פרנקל הוסיף ואמר כי לדעתו צריכות לקום בתוך  

ההסתדרות ועדות משנה בנושא בטיחות שיעסקו בחקלאות, 

   .אלקטרוניקהו בניין, חשמל

 

מר פרנקל אמר כי הוא מקווה שבקרוב יכירו בתחום  

 הבטיחות כאיגוד מקצועי. 

 

, סיכם ואמר כי בימים אלה   יו"ר בינ"ה, מר שלמה אביטן

מכינים את הסיכום השנתי של פעילות בינ"ה. סיכום זה 

יכלול את פעילות בינ"ה, ועדות בינ"ה ואת נוכחות חברי 

יום הכנת הדו"ח השנתי יישלחו מכתבים בינ"ה בישיבות. בס

לכל חברי וחברות בינ"ה שלא התייצבו לישיבות בהתאם 

 לקבוע בתקנון בינ"ה. 

 

 אישור תקנון האיגוד הארצי של עובדי התחבורה .4

 בסדר היום( 3)סעיף 

 אישור תקנון בחירות איגוד עובדי התחבורה

 בסדר היום( 4)סעיף 

האיגוד הארצי של  את תקנוןחברי בינ"ה אישרו פה אחד 

עובדי התחבורה וכן את תקנון בחירות איגוד עובדי 

 התחבורה. 


