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 החלטות שנתקבלו בישיבת מליאת בינ"ה

 2007ביולי  17בישיבתה בתאריך 

 

 אישור ראשי ועדות בינ"ה .1

ברוב גדול אושרו שמות ראשי הועדות. להלן פירוטם: בראש 

ועדת הכספים יעמוד ולדי מורג. בראש ועדת החוקה יעמוד 

ל יקה. בראש ועדת המבקר יעמוד שלמה קלדרון. בראש הרצ

הועדה למדיניות מקצועית יעמוד אלי נעים. בראש ועדת 

 הרווחה יעמוד אביגדור יפת.      

 

 אישור חברי הנהגת ההסתדרות .2

חברים וללא נמנעים אושרו  7ברוב גדול מאוד, בהתנגדות 

, צבי ג , טליה ליבני ודווטר, חברי ההנהגה הבאים: עופר עיני

פיני קבלו, אלי בן מנחם, יוסי מרציאנו, ארנון בר דוד, אבי 

יחזקאל, גדעון בן ישראל, רפי חליבה, אריאל יעקובי, שלמה 

, הנרי שני, אריא לה סיסו, בצלאל שיף, מיכאל כוכבי

אלקסלסי, סמי חלבי, פארוק עמרור, שלמה יפרח, יוסי 

, יוסי בננו, הרב בן ציון בר שלום,  אילוז, שמואל מזרחי

, רוספר בן חמו,  ניסן יחזקאל, אשר שמואלי, שולה כהן

, אילן ויקלמן, משה סמייה, עמוס  אוספטר פסח, דוד צרפתי

 ל מלאכי.ברנהולץ, עו"ד רפא

 

בתפקידי ראשי אגפים יכהנו האנשים הבאים: עופר עיני 

ימשיך להחזיק בתפקיד יו"ר האגף לאיגוד מקצועי. אבי 

יחזקאל יעמוד בראש אגף המרחבים. דוד יפרח יעמוד בראש 
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אגף הרווחה. עו"ד דורית טנא תעמוד בראש אגף הפנסיה. 

יוסי מרציאנו יעמוד בראש אגף דמוקרטיה תעשייתית 

. ו  עובדי קבלן

 

 הגדלת מספר חברי המזכירויות במרחבים  . 3

מתנגדים התקבלה הצעת ההחלטה בדבר  7ברוב גדול, עם  

הגדלת מספר המזכירויות ולהלן נוסחה: מוצע בזאת 

להסמיך את יו"ר אגף ארגון המרחבים להגדיל את מספר 

חברי המזכירויות במרחבים בתיאום עם יו"ר המרחב 

ן  20בשיעור של עד  אחוז מהקיים על פי הייצוג היחסי שבי

 הסיעות המרכיבות את המזכירות בכל מרחב. 

 

 


