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2 
 החלטות שנתקבלו בישיבת מליאת בינ"ה

 2007ביוני  5בישיבתה בתאריך 

 

 2006צגת דו"ח המבקר הפנימי להסתדרות לשנת ה .1

מר עדי קנדל הציג את דו"ח המבקר הפנימי להסתדרות 

. לאחר מכן בירך מר שלמה אביטן את מר קנדל, 2006לשנת 

ון  ו. מר אביטן הודיע כי הדו"ח יועבר לדי את צוות עובדי

 בוועדת המבקר החדשה אשר תקום על פי פרק י"ד לחוקה.      

 

של ההסתדרות, וועידת  20 -מועד לקיום הוועידה האישור  .2

 19 -נעמ"ת ה

פה אחד התקבלה הצעת ההחלטה לקיום ועידת ההסתדרות 

 . 2007ביולי  9 -וועידת נעמ"ת ב

 

 20 -הקמת הוועדה המכינה לוועידה ה . 3

. 20 -פה אחד אושרו הקמת והרכב הועדה המכינה לועידה ה 

 4חברים, עבודה  5עוז  חברים, 11הרכב הועדה להלן: עוגן 

חברים,  2חברים, ש"ס חבר אחד, מר"צ  3חברים, קדימה 

 חברים, חד"ש חבר אחד. 4אופק, הליכוד 

, יצחק  , יורם לנמן , מיכאל כוכבי להלן החברים: אילן ויקלמן

בלס, לאון בן לולו, אוסנת ברק, בן גוזי מאיר, אורה כדורי, 

, חיים זהבי, אמציה רייס, ג'מיל אבו ראס, גדעון  יעקב כהן

, פיני קבלו, שלמה  בן ישראל, חנה בן דוד, שמואל מזרחי

, אלי בן גרא, יהודית ילוני ' ז אלימלך, רווית  אביטן, אפרים 
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, מולא -דום פידל, רפי בן דוד, נחום אסד, אשר שמואלי

, עבוד כסיף, יוסי אילוז, יצחק חדד,  נימר, יורם אורנשטיין

 חיים סגל. 

 

 הוראת שעה -כינוס מועצות המרחב ומועצות נעמ"ת .4

 פה אחד אושרו השינויים להלן:   

 19, 17ים וסעיפים .א, פרק ו' בתקנון מועצות הפועל62שינוי סעיף . 1 

כולל לפרק ד' בתקנון נעמ"ת במועצת הפועלים לעניין מועד כינוס 

המרחבים, מועצות הפועלים לשעבר של ההסתדרות ונעמ"ת בהוראת 

ו' לתקנון מועצת הפועלים. חרף האמור שעה כדלקמן:  פרק 

.א יכנסו המזכירויות היוצאות של המרחבים את 62בסעיף 

10.7 -ריכים המועצות המרחבים בין התא . 15.8.07 -ל 07.

כינוס המועצות ייעשה בתיאום עם יו"ר אגף המרחבים 

 ובאישורו.

פרק ד' לתקנון נעמ"ת במועצת הפועלים. חרף האמור . 2 

כולל, יכנסו המזכירויות היוצאות של  19, 17בסעיפים 

 10.7.07 -המרחבים את מועצות המרחבים בין התאריכים ה

15.8 -ל עצות ייעשה בתיאום עם יו"ר אגף . כינוס המו07.

 המרחבים בנעמ"ת ובאישורה. 

 

 ברכות בתום הקדנציה .5

, יו"ר בינ"ה, הודה לכל חברי בינ"ה אשר   מר שלמה אביטן

מסיימים את כהונתם בימים אלה בברכת יישר כוח והמשך 

 של שיתוף פעולה עם כולם ביחד.   

 


