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 החלטות שנתקבלו בישיבת מליאת בינ"ה

 2007במרץ  11בישיבתה בתאריך 

 

 חילופי חברים בבינ"ה .1

, יו"ר בינ"ה הודיע לחברי המליאה על מ ר שלמה אביטן

חילופי חברים בבינ"ה בסיעת העבודה. החבר מנחם פרידמן 

 יחליף את הגב' אלמוג חדווה. 

 

 חילופי חברים בבינ"ה .2

מר שלמה אביטן הודיע על צירוף החברים צבי גודווטר 

ועמוס ברנהולץ להנהגת ההסתדרות החל מיום 

11.3  ואיחל להם הצלחה במילוי תפקידם.   07.

 

  חילופי חברים בנשיאות בינ"ה . 3

מר שלמה אביטן הודיע כי החבר יחיאל והב יחליף את  

 עמוס ברנהולץ כחבר בנשיאות בינ"ה.

 

 הודעות בדבר פילוג בסיעות .4

גב' רחל דמארקדו מסרה הודעה לפיה ישנו פילוג בסיעת  

 5הליכוד בהסתדרות, בהתאם להוראות פרק י"ג סעיף 

לחוקת ההסתדרות. הסיעה החדשה תיקרא למען החברים 

 דרות.  בהסת
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, פנקס אברהם,   חברי הסיעה הם: רחל דמרקאדו, משה אורי

, -ג'רופי שמואל, טובהש אפרים, בן שושן רוברט, אזולאי אבי

 גל שגב, יעקב אלימלך. 

 

מר שלמה אביטן הודיע לגב' דמארקו כי במידה וברצונה  

שהפילוג יחול גם על המרחבים יש לקבל את אישור רשות 

 השיפוט.

  

ליבה מסר הודעה לפיה ישנו פילוג בסיעת עם מר רפי ח 

לחוקת  5בהסתדרות, בהתאם להוראות פרק י"ג סעיף 

 ההסתדרות. 

 

החברים הבאים מצטרפים לסיעת עוגן בראשות מר עופר  

לב, דוד אזולאי, אלי כהן ושרה -עיני: רפי חליבה, רבקה בר

 מילוא.  

 

 אישור המלצות הצוות הבינסיעתי .5

מלצות הצוות הבינסיעתי לפיהן: הודעה פה אחד אושרו ה 

. 12:00בשעה  12.3.07על פילוג בסיעה תינתן עד ליום 

הודעה על פילוג בסיעה שתינתן לאחר מועד זה לא תאושר 

 על ידי בינ"ה או רשות השיפוט. 


