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 החלטות שנתקבלו בישיבת מליאת בינ"ה

 2014 ביולי 22בישיבתה בתאריך 
 
 

 שונות  .1

 בסדר היום( 5)סעיף  

, יו"ר ההסתדרות,  מר שלמה  בשמם של מר אבי ניסנקורן

, יו"ר בינ"ה,  תנחומים  נשלחים ,חברי בינ"השל בשמם ואביטן

למשפחות הנופלים ומאחלים החלמה לפצועים, ושהקדוש 

נו וישלח ברכה והצלחה בכל יישמור ויציל את חייל ברוך הוא

מקווים  מעשי ידיהם וישובו לביתם בשלום, בריאים ושלמים.

 שנדע שקט ובטחון.

 

המוסלמים בתקופת חודש הרמדאן, ם אחינשלחו ברכות ל 

 ונאחל להם את השקט ואת כל הטוב שבעניין.

 

 עו"ד אבי ניסנקורן –סקירת יו"ר ההסתדרות  .2

 בסדר היום( 1)סעיף  

  , ין בדבריו כי תפקידה מר אבי ניסנקורן יו"ר ההסתדרות, צי

ואכן  לעורף הכלכלי,של ההסתדרות להיות אחראית 

תוך מתן דגש , פועלת ועושה מאמצים בעניין זהההסתדרות 

 .פיצוי לעובדים עם מוגבלותדאגה ללעזרה למוחלשים ו

רה ההסתדרות אף פתחה קו פתוח לעובדים ולגמלאים, לעז

 בכל דבר ככל שניתן לסייע.

 

ציבור העובדים יו"ר ההסתדרות ביקש להודות ולציין את  

 .שעובד בדרום, שנושא בנטל בעוז, באומץ, בעוצמות
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יו"ר ההסתדרות הודה לועדי העובדים שיושבים פה ואיגודים  

מקצועיים ומרחבים, וחברי סיעות וראשי סיעות, על העמידה 

 האיתנה.

 

אין תחליף ת ציין כי יש הצדקה לאמירה שיו"ר ההסתדרו 

 לסולידריות חברתית.

 

יו"ר ההסתדרות עדכן בדבר ההסכם שנחתם בעניינם של  

 עובדי השמירה במגזר הפרטי.

 

יו"ר ההסתדרות אף התייחס בדבריו להקמת איגוד עובדי  

 ההייטק והסלולר.

 

 הקמת איגוד עובדי ההייטק והסלולראישור  .3

 בסדר היום( 2)סעיף  

הקמת איגוד עובדי האינטרנט, ההייטק פה אחד אושר  

 .והסלולר

 

לועדה לתיאום חלוצי יקי מר צירופו של פה אחד אושר  

 .וביצוע

 

, איחל למר יקי חלוצי, בשמו   יו"ר בינ"ה, מר שלמה אביטן

 הצלחה רבה.ובשם חברי בינ"ה 

 השלמת חברים בוועדות בינ"ה .4

 בסדר היום( 4)סעיף  
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מר יצחק יואל,  ,בית החברתיהיו"ר סיעת בקשתו של ל 

בועדות בינ"ה מטעם המבקש להשלים את מכסת החברים 

אילן מר צירופו של אישרו חברי בינ"ה את פה אחד הסיעה, 

עינב חורב גב' השל צירופה את ו ועדת המבקרכחבר במקייטן 

 בועדה למעמד האשה.כחברה 

 

 ישור תיקונים לפרק י"ז לחוקת ההסתדרותא .5

 בסדר היום( 3)סעיף  

 

פה אחד אושרו התיקונים לפרק י"ז לחוקת ההסתדרות, 

 כדלקמן:

 

לפרק י"ז בחוקת ההסתדרות יבוטל, ובמקומו יבוא:  2. סעיף 1 

. חברי הסיעה הם אלה שנבחרו מטעמה לועידת ההסתדרות. 2

כמו כן סיעה רשאית לצרף לשורותיה בהתאם לתקנונה חברי 

ם אינם חברי ועידת ההסתדרות הסתדרות נוספים אף אם ה

 ובלבד שאינם חברים בסיעה אחרת.

 

.א. לפרק י"ז בחוקת ההסתדרות יבוא: 3. סופו של סעיף 2 

 נציגי הסיעה לבינ"ה יהיו מבין חברי הועידה.

 

 .ג. לפרק י"ז בחוקת ההסתדרות יבוטל.3. סעיף 3 

 

ג. לפרק י"ז בחוקת ההסתדרות, אחרי "חברי 6. בסעיף 4  .

", ובסופו יבוא  מוסדות הסיעה" יתווסף "כאמור בס"ק א'
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"חברי מוסדות נוספים כאמור בס"ק ב' יכול שיהיו חברי 

 סיעה שאינם חברי ועידת ההסתדרות".

 

לפרק י"ז בחוקת ההסתדרות במקום  1. ס"ק 1.א.9. בסעיף 5 

"נציגי הסיעה לבינ"ה יהיו מקרב חברי הסיעה בלבד", יבוא 

ואו מקרב חברי הסיעה שנבחרו "נציגי הסיעה לבינ"ה יב

 מטעמה לועידת ההסתדרות".

 

לפרק י"ז בחוקת ההסתדרות יבוא בסופו ג' קטן:  10. בסעיף 6 

"לעניין סעיף זה חברי הסיעה בין ועידה לועידה הם נציגיה 

 של סיעה בבינ"ה".

 

לתקנון הסיעות יבוטל ובמקומו יבוא כדלקמן:  7. סעיף 7 

ו המוסדות הבאים, שחבריהם "מוסדות, לסיעה חייב שיהי

יבואו מקרב חברי הסיעה שנבחרו לועידה בלבד: מליאה, 

הנהלה ויו"ר. סיעה רשאית להקים מוסדות נוספים לאלה 

, והיא רשאית לקבוע כי חברי המוסדות  כאמור בס"ק א'

הנוספים כאמור יורכבו אף מחברי הסיעה שאינם מקרב חברי 

חברי ההסתדרות הועידה מטעם הסיעה, ובלבד שמדובר ב

 שאינם חברים בסיעה אחרת".

 

. הנהלה, 9לתקנון הסיעות יבוטל ובמקומו יבוא: " 9.  סעיף 8 

חברי ההנהלה יבואו מקרב חברי הסיעה שנבחרו לועידת 

 ההסתדרות".
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לתקנון הסיעות יבוטל ובמקומו יבוא: "חברי  13.  סעיף 9 

לם הסיעה הם אלו שנבחרו מטעמה לועידת ההסתדרות, ואו

הסיעה רשאית לצרף לשורותיה בהתאם לתקנונה חברי 

הסתדרות נוספים אף אם אינם חברי ועידת ההסתדרות, 

 ובלבד שאינם חברים בסיעה אחרת".

 

 


