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 ינ"המליאת בסדר יום לישיבת 

 

 

 על סדר היום:

 

 
יו"ר ההסתדרות בהתאם  .1 קביעת סדרי בחירתו של מחליף לתפקיד 

ג( לפרק ד' לחוקת ההסתדרות.1)ג2לסעיף  ( ) י ( ) 

 שונות. .2
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 החלטות שנתקבלו בישיבת מליאת בינ"ה

 2013בדצמבר  17תה בתאריך בישיב
 

 שונות .1

 לסדר היום( 2)סעיף  

 

,יו"ר בינ"ה  בירך את רועי כהן על  , מה שלמה אביטן

 .  התמנותו לסגן ראש עיריית חולון

 

ביקש בשמו ובשם חברי ההנהגה ובית נבחרי יו"ר בינ"ה  

ההסתדרות להעביר תנחומים לחבר הכנסת חיים כץ, יו"ר 

והבריאות ויו"ר ועד עובדי התעשייה ועדת העבודה והרווחה 

, ז"ל.  ו  האווירית, על מות אבי

 

קביעת סדרי בחירתו של מחליף לתפקיד יו"ר ההסתדרות  .2

)ג( לפרק ד' לחוקת ההסתדרות1)ג2בהתאם לסעיף  ) י ( ) 

 לסדר היום( 1סעיף ) 

 

, ללא  92בית נבחרי ההסתדרות אישר ברוב של   חברי

נמנעים את הצעתו של יו"ר נשיאות בינ"ה  18מתנגדים ועם 

לקביעת סדרי בחירתו של מחליף לתפקיד יו"ר ההסתדרות 

ו. 1)ג2בהתאם לסעיף  , כפי שהונחה בפני ג( ( ) י ( ) 

 

חברי בינ"ה אישרו ברוב גדול מאוד את רשימת חברי ועדת  

, יו"ר, יצחק יהודה, חגית הבחירות, להל ן: יוסי מרציאנו

, ולדי מורג, עמוס ברנהולץ,  ון פאר, אילן כדורי, שמעון פרג'
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, ישראלה בן אשר,  , גדעון בן ישראל, חיים זהבי אילן ויקלמן

, ג'מיל אבו  , רועי כהן, סמי בן שושן , רפי מלאכי רועי שרעבי

 ראס ויצחק יואל. 

 

את לוח המועדים  בית נבחרי ההסתדרות אישר פה אחד 

 לבחירת מחליף ליו"ר ההסתדרות להלן: 

20.3 -עד ה  הגשת רשימת מועמדים לועדת  15:00בשעה  14.

 הבחירות באמצעות מזכירות בינ"ה; 

20.3 -ב  כינוס ישיבת ועדת הבחירות לבדיקת  14.

 המועמדויות. 

20.3 -ב  פרסום רשימת המועמדים באתר ההסתדרות  14.

 ובכל דרך אחרת.

27.3 -ב  כינוס מליאת בינ"ה לבחירת יו"ר  14:00בשעה  14.

  ההסתדרות.


