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 ינ"המליאת בסדר יום לישיבת 

 

 

 על סדר היום:

 

ז( לסעיף  -תיקון סעיפים )ד( ו –אישור  . 1 לפרק  ב'סימן  8)

 הראשון לתקנון ועדי עובדים.

 

 ביטול איגוד הפרא רפואיים. –אישור  . 2

 

 ד"ש.הצעה לסדר: של יו"ר סיעת ח .  3

 

 השלמת רשימת חברי הועדה לתיאום וביצוע.  –אישור  .  4

 

 שונות. . 5
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 החלטות שנתקבלו בישיבת מליאת בינ"ה
 2013במאי  9בישיבתה בתאריך 

 

ינ"ה את בירך בשמו ובשם חברי במר שלמה אביטן, יו"ר בינ"ה,  .1

בברכת יישר כוח על השגת  ,יו"ר ההסתדרותמר עופר עיני, 

 בין ההסתדרות לבין שר האוצר.ההסכם 

 

 השלמת רשימת חברי הועדה לתיאום וביצוע .  2

 בסדר היום( 4)סעיף  

השלמת רשימת חברי הועדה לתיאום וביצוע אושרה פה אחד.  

נציג האופוזיציה, כמאל  -שמות החברים: עו"ד רועי כהן 

יו"ר  –נציג האופוזיציה, הגברת צפרא דואק  –אחמד -אבו

יו"ר האגף  –, יוסי מרציאנו םים הסוציאלייאיגוד העובד

איגוד העיתונאים,  –לדמוקרטיה תעשייתית, יאיר צ'רקסקי 

 נציג הגמלאים. –רזיאל צוונג 

 

 מר עופר עיני  -יו"ר ההסתדרות סקירת  .3

  , קירה מקיפה בעניין ההסכם שהושג בין ס ערךמר עופר עיני

 ההסכם.האוצר לבין ההסתדרות, תוך מתן דגש על סעיפי 

 

בנוסף, מר עיני נשא דברים בעניין חשיבות התאגדות  

 העובדים ועמידה על זכויות העובדים בכל המגזרים במשק.

 

מר עיני בירך את כל חברי ההסתדרות ובני ביתם בברכת חג  

 שבועות שמח.
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החברים מר פרוספר בן חמו, מר גדעון בן ישראל ומר צבי  

ן היתר לנושאים שעלו נשאו דברים בהתייחסם בי גוטווטר

 בסקירה.

  

ז( לסעיף  -תיקון סעיפים )ד( ו –אישור   .4 סימן ב' לפרק  8)

 הראשון לתקנון ועדי עובדים.

 בסדר היום( 1)סעיף  

 

, א  הצעה לשינוי הוראתם ושרה הברוב גדול )שני מתנגדים(

ז( של סעיף  -של סעיפים קטנים )ד( ו בסימן ב' לפרק  8)

אשר עניינם סייג להיבחר לתקנון וועדי עובדים, הראשון 

 לוועד העובדים בשל אופי תפקידם בעבודה.

 

: "בעלי יהיהבסימן ב' לפרק הראשון  )ד( 8 לאחר השינוי סעיף 

תפקידים באגף משאבי אנוש המוסמכים לקבל עובדים 

 ולפטרם ו/או לקבוע את תנאי עבודתם ושכרם". 

 

ז( בסימ 8לאחר השינוי סעיף   "עובד ן ב' לפרק הראשון יהיה: )

שהאגף לאיגוד מקצועי קבע כי בנסיבות העניין מתקיים ניגוד 

אינטרסים ממשי ומהותי בין התפקיד שהוא ממלא לבין 

כהונה בוועד ואשר לא ניתן לריפוי באמצעים מידתיים 

  אחרים".
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 ביטול איגוד הפרא רפואיים –אישור  . 5

 בסדר היום( 2סעיף ) 

, סעיף בהתאם   ו' חלק ב' ו(  2לסמכות הקיימת על פי פרק  (

ביאה לאישורו הלחוקת ההסתדרות הוועדה לתיאום וביצוע 

-המלצתה לביטול איגוד הפראאת של בית נבחרי ההסתדרות 

ית העובדים המשויכים לאיגוד רפואיים תוך פיצול אוכלוסי

 הנ"ל.

 

רפואיים תוך פיצול -אושר ביטול איגוד הפראפה אחד  

 וסיית העובדים המשויכים לו על פי המוצע.לאוכ

 

 הצעה לסדר: של יו"ר סיעת חד"ש .  6

 בסדר היום( 3)סעיף  

 

תפעל שההסתדרות יו"ר סיעת חד"ש הציע מר סוהיל דיאב,  

,  1 -של הלהכרה מחודשת  במאי כיום הפועלים הבינלאומי

יום של חופש, חופשה עם תשלום לכל ציבור העובדים בארץ, 

 חקיקת חוק בכנסת כדי להביא להישג הזה. וליזום 

 

שההסתדרות תתמוך בכל מאבק של הוצע על ידו  בנוסף 

תנועות המחאה שיתחילו והתחילו כבר נגד מדיניות 

  .הממשלה

 

, יו"ר בינ"ה, הודיע כי הוא יעביר את  ההצעה מר שלמה אביטן

 . תבחן את הענייןעל מנת שלועדה לאיגוד מקצועי, 
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 שונות . 7

 בסדר היום( 5עיף )ס 

 

יו"ר בינ"ה הודיע כי   , החבר שלמה קלדרון מר שלמה אביטן

 יכהן כחבר בועדה למעמד האישה. 

 

, יו"ר בינ"ה בירך  את אלי כהן אשר נבחר מר שלמה אביטן

 .לתפקיד יו"ר ועד עובדי קק"ל

 

, יו"ר בינ"ה בירך את  כוכבה קניסטר על מר שלמה אביטן

 .ר ועד עובדי משעןהיבחרה לקדנציה נוספת כיו"

 

 והרבה הצלחה.ברכות לכולם 

 


