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 החלטות שנתקבלו בישיבת מליאת בינ"ה

 24.7.2012בישיבתה מתאריך 

 

 שונות .1

ינ"ה המוסלמים ואת בני יו"ר בינ"ה בירך את חברי ב -

משפחותיהם לרגל חודש הרמדאן ואיחל להם חג שמח 

 לקראת עיד אלפיטר.  

 

יו"ר בינ"ה הודיע לחברי בינ"ה כי סיעת תמורה לעובדים  -

ולגמלאים בישראל הצטרפה לקואליציה וההסכם 

 הקואליציוני פורסם באתר ההסתדרות.

 

רצ יו"ר בינ"ה הודיע לחברי בינ"ה על פילוג סיעת מ -

 מסיעת הבית החברתי והצטרפותה לקואליציה. 

 

 בחירת יו"ר בינ"ה .2

את בחירתו של מר שלמה אביטן מליאת בינ"ה אישרה 

 לתפקיד יו"ר בינ"ה. 

 

 בחירת נשיאות בינ"ה .3

ישרה את חברי נשיאות בינ"ה, כפי שהוקראה אמליאת בינ"ה 

, בני עיני, פרקש מרים,  ע"י יו"ר בינ"ה: עוגנים: שלמה אביטן

, יצחק מויאל, יחיאל והב, עמוס גלבוע, אלה ז אב חושינסקי

 ונה, נסים אלפסי, אביגדור יפת. ציון חדד מתמורה. 
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ה הודיע לחברי בינ"ה כי עד לקיום הישיבה לא יו"ר בינ"

, על כן לאחר  התקבלה רשימה מוסכמת מסיעת הבית החברתי

שיתקבלו האחוזים מסית הבית החברתי ייבחן העניין ואם 

 יהיה צורך יגדילו את הנשיאות בהתאם. 

 

ד'  .4 אישור חברי הנהגת ההסתדרות, בהתאם להוראות פרק 

ג.  ) ג (  . ' ג ג( לחוקת הה 1סעיף   סתדרות )

הודעה בדבר ראשי האגפים בהסתדרות, בהתאם להוראות  .5

ג. ג( לחוקת ההסתדרות 1פרק ד' סעיף  ( 

ברוב גדול אישרה מליאת בינ"ה את חברי הנהגת ההסתדרות 

ראשי האגפים בהסתדרות מינוי וכן קיבלה את ההודעה בדבר 

 להלן: 

 

עופר עיני יו"ר הנהגת ההסתדרות; צבי גודווטר, חבר הנהגה, 

מ"מ יו"ר ההסתדרות; עמוס ברנהולץ; מיכאל כוכבי; אילן 

, יו"ר אגף  ויקלמן; שלמה מסלאווי; אלי ריבנזף; אבי דנינו

הספורט; פיני קבלן, חבר הנהגה, סגן יו"ר ההסתדרות ויו"ר 

אגף; שמוליק מזרחי; גדעון בן ישראל; רועי שרעבי, חבר 

שר עם הנהגה, סגן יו"ר ההסתדרות ויו"ר אגף אחראי על הק

הממשלה; יוסי ברבי; רמי מדעלה; רבקה ציקוטאי; בנצי בר 

, יו"ר אגף הרווחה; איציק ג'רופי, חבר  שלום; רפי מלאכי

; יוסי מרציאנו, חבר  יקו( הנהגה ויו"ר אגף; משה כהן )צ'

הנהגה ויו"ר אגף דמוקרטיה תעשייתית וחברות כוח אדם; 

סנקורן, חבר ציון אלגריסי; גליה וולוך, חברת הנהגה; אבי ני

הנהגה ויו"ר האגף לאיגוד מקצועי; אבי יחזקאל, חבר הנהגה 

ויו"ר אגף המרחבים. ארנון בר דוד; אריאל יעקובי; פסח 
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צרפתי; סמי חלבי, חבר -אאוספטר; פרוספר בן חמו; דוד מקו

הנהגה וסגן יו"ר האגף למרחבים; רמי בן גל; אריאל אסיסו; 

יוסי וסרמן מתוקף  עדל עתמנה; אשר שמואלי; משה סמיה;

ההסכם בין ההסתדרות להסתדרות המורים ומתוקף תפקידו 

 כיו"ר הסתדרות המורים.

 


