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 ינ"המליאת בסדר יום לישיבת 

 

 חילופי חברים בהנהגת ההסתדרות. .1

חברי הנהגת ההסתדרות וראשי אגפים בהתאם  אשרור .2

 סעיף קטן ג' לחוקת ההסתדרות. 1ג  2להוראת פרק ד' סעיף 

 רים בבינ"ה.חילופי חב .3

 חילופי חברים בוועדה לתיאום וביצוע. .4

ין, העץ,  .5 אישור תקנון בחירות אישיות להסתדרות עובדי הבני

 הזכוכית והקרמיקה.

ן והעץ. .6  אישור תקנון פעילות הסתדרות עובדי הבניי

 .2013לשנת  24פרסום דו"ח המבקר מס'  .7

 שונות. .8
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 החלטות שנתקבלו בישיבת מליאת בינ"ה

 2014 ביוני 9בישיבתה בתאריך 

 

 שונות .1

 בסדר היום( 8)סעיף 

 

, הודיע לחברים כי יום  ,מחר יו"ר בינ"ה, מר שלמה אביטן

ם את יוגש לכל ראשי הסיעות דו"ח שנתי אשר מסכ ,שלישי

  .2013פעילות בינ"ה ופעילות ועדות בינ"ה לשנת 

 

ישנם מספר חברים אשר לא משתתף כי דיווח מר אביטן 

 ,  –כקבוע בתקנון בינ"ה ציין כי בישיבות ועדות בינ"ה, ולכן

הוא יאלץ להשתמש בסמכותו מכוח במידה ולא יחול שיפור 

ת. בינ"ה, וחברים אלה לא יוזמנו יותר לישיבות הועדותקנון 

ף את אותם בקש גם מראשי הסיעות להחליבנוסף, מר אביטן י

 בחברי בינ"ה אחרים.חברים 

 

ישנם מספר בדיקה שנערכה עולה כי מכי דיווח מר אביטן  

. אשר לא משלמים את דמי החבר כנדרשחברי בינ"ה בודדים 

להדגיש כי אם העניין לא יוסדר כנדרש, ביקש מר אביטן 

לא להזמין את אותם חברים שנחה את מזכירות בינ"ה י

 לישיבות בינ"ה ולישיבות ועדותיה של בינ"ה.
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 חילופי חברים בהנהגת ההסתדרות .2

 בסדר היום( 1)סעיף 

מטעם סיעת הליכוד, הגב' פה אחד אושר החילוף בהנהגה, 

 .יוסי ברביאסנת אילן מרק תחליף את החבר 

 

 יו"ר בינ"ה, מר שלמה אביטן, איחל לחברה אסנת אילן מרק

 .ההצלחה מירבית במילוי תפקיד

 

חברי הנהגת ההסתדרות וראשי אגפים בהתאם  אשרור .3

 סעיף קטן ג' לחוקת ההסתדרות 1ג  2להוראת פרק ד' סעיף 

 בסדר היום( 2)סעיף 

כמפורט  חברי ההנהגה ובעלי התפקידיםאושררו  פה אחד

 להלן: 

, יו"ר ההסתדרות ויו"ר האגף לאיגוד מקצועי.  אבי ניסנקורן

 י גוטווטר, מ"מ יו"ר ההסתדרות.צב

, סגן יו"ר ההסתדרות.  רועי שרעבי

 אבי יחזקאל, יו"ר אגף ארגון ומרחבים בהסתדרות.

 שלום, רב ההסתדרות.-ציון בר-הרב בן

 רבקה ציקטואי, חברת הנהגה.

 רמי מנהל, חבר הנהגה.

 פרוספר בן חמו, חבר הנהגה.

 אריאלה שישו, חברת הנהגה.

 יצחק בלס, חבר הנהגה.

 אסנת אילן מרק, חברת הנהגה.

 שלמה מסלאווי, חבר הנהגה.
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 מיכאל כוכבי, חבר הנהגה.

 אלי ארבנזפט, חבר הנהגה.

 אילן ויקלמן, חבר הנהגה.

 פסח אוספיטר, חבר הנהגה.

 איציק ג'רופי, חבר הנהגה.

 גדעון בן ישראל, יו"ר הסתדרות הגמלאים.

 אריאל יעקובי, חבר הנהגה.

, יו"ר האגף לדמוקרטיה תעשייתית וחברת כח  -יוסי מרציאנו

 האדם.

 משה סמיה, חבר הנהגה.

 אשר שמואלי, חבר הנהגה.

 רמי בן גל, חבר הנהגה.

 עדל עתאמנה, חבר הנהגה.

 דוד מיקו צרפתי, חבר הנהגה.

 סמי חלבי, חבר הנהגה, מ"מ יו"ר האגף ארגון ומרחבים.

 משה צ'יקו כהן, חבר הנהגה.

 יק מזרחי, חבר הנהגה.שמול

 ציון אלגריסי, חבר הנהגה.

 ארנון בר דוד, חבר הנהגה.

 פיני קבלו, סגן יו"ר ההסתדרות.

, הוא המזכיר הכללי של ההסתדרות ועפ"י אותו  יוסי וסרמן

 הסכם ומתוקף תפקידו הוא חבר הנהגה.

 גליה וולך, יו"ר נעמ"ת, חברת הנהגה.
 

 , כל חברי ההנהגה הצלחה איחל ליו"ר בינ"ה, מר שלמה אביטן

 במילוי תפקידם.
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 חילופי חברים בבינ"ה .4
 

 בסדר היום( 3)סעיף 
 

בהתאם להודעתו של יו"ר סיעת קדימה מר אלי בן מנחם, 

החברים שער עזרא ורומן רייב סיימו את תפקידם בבינ"ה, 

 ובמקומם יכהנו החברים דוד דבח והחברה סמדר תבורי.

 

חליף את החבר יואב סיעת חד"ש, החבר אלון גרין יב

 גולדרינג.

 

 פה אחד אושרו חברי בינ"ה שהוחלפו.
 

 

 חילופי חברים בוועדה לתיאום וביצוע .5
 

 בסדר היום( 4)סעיף 
 

לאחר סיום הבחירות באיגוד המיקרוביולוגים ובחירתה של 

הגב' אסתר אדמון ליו"ר האיגוד, והודעת מר אשר גולדשלגר 

, תחליף הגב' אסתר 30.4.2014על סיום תפקידו החל מיום 

 אדמון בועדה לתיאום וביצוע את מר אשר גולדשלגר.

 

.  פה אחד אושרו החילופין
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ין, העץ,  .6 אישור תקנון בחירות אישיות להסתדרות עובדי הבני

 הזכוכית והקרמיקה

 בסדר היום( 5)סעיף 
 

.  פה אחד אושר התקנון

 

ן והעץ .7  אישור תקנון פעילות הסתדרות עובדי הבניי

 בסדר היום( 6)סעיף  
 

.  פה אחד אושר התקנון
 
 

 2013לשנת  24סום דו"ח המבקר מס' פר .8
 

 בסדר היום( 7)סעיף 

 

. נמסרה לחברי מליאת בינ"ה הודעה על פרסום הדו"ח

הערות או שאלות ביחס העלו חברים אשר נכחו במליאה לא ה

 לדו"ח.
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 מליאת חברת העובדיםהחלטות שנתקבלו בישיבת 

 2014 יביונ 9בישיבתה בתאריך 

 

 

 לחוקת  5בחירת יו"ר חברת העובדים בהתאם להוראת פרק ב' סעיף 

 ההסתדרות

 

, נבחר פה אחד   .1 כיו"ר גם יו"ר ההסתדרות, מר אבי ניסנקורן

 חברת העובדים.

 

יו"ר בינ"ה, מר שלמה אביטן, קבע כי בית נבחרי ההסתדרות  .2

המשמש גם כועידת חברת העובדים אישר את יו"ר 

 ם כיו"ר חברת העובדים.ההסתדרות לכהן ג

 


