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 החלטות שנתקבלו בישיבת מליאת בינ"ה

 2007בפברואר  11בישיבתה מתאריך 

 

 הצעות לסדר ע"י ה"ה משה לב רון ואביגדור יפת – 1סעיף  .1

 

 שני מגישי ההצעות מגישים גם שתי הצעות החלטה. 

 

הצעתו של אביגדור: להעביר את הנושא לדיון בועידת   

, -ון והצעת החלטה של משה לבההסתדרות הקרובה כדי רון

לפיה: בית נבחרי ההסתדרות חוזר וקובע כי ההסתדרות בין 

שאר תפקידיה הינה ארגון חברתי. ההסתדרות כארגון 

חברתי תפעיל את השפעותיה על מנת לקדם חקיקות 

חברתיות ותפעיל את כל יכולתה על מנת למנוע קבלת 

שונות החלטות בידי הממשלה, הפוגעת באוכלוסיות ה

ובגמלאים במדינה. ההסתדרות תגלה מעורבות ותפעל בכל 

דרך ובכל אמצעי כולל מאבקים ארגוניים על מנת למנוע 

מימוש החלטות ממשלה וגורמי ממסד אחרים, החלטות 

שבהן פגיעה כלכלית וחברתית בשכבות ובקרב אוכלוסיות 

 לא מעטות.

 

הצעת ההחלטה, כמקשה אחת, התקבלה פה אחד, הוחלט  

העביר את הנושא לועדה המכינה, אשר תכין את ועידת ל

 ההסתדרות. 
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 סקירת יו"ר ההסתדרות . 2

, יו"ר ההסתדרות, סקר את המצב הנוכחי של   מר עופר עיני

ההסתדרות, תוך בחינת המצב בממשלה ובמשק, חידד שוב 

את הצורך בהסתדרות רחבה וחזקה, תוך שימת דגש על גיוס 

 חברים והרחבת השורות.

ין את החשיבות לפעול למען פנסיה לכל   יו"ר ההסתדרות צי

  עובד וכן לדאגה וטיפול בעובדי חברות כוח אדם.

 

  אשרור מינויו של מר אבי יחזקאל .3

אבי יחזקאל כיו"ר אגף פה אחד אושר מינויו של מר  

 המרחבים בהסתדרות.

 

 הודעה על התפלגות סיעה .4

סעיף יעת עם, עפ"י מר בצלאל שיף הודיע על התפלגות מס 

לפרק י"ג בחוקת ההסתדרות במוסדות הנבחרים של  5

 ההסתדרות החדשה. 

לשון ההודעה: אנו החתומים מטה מסיעת עם הסתדרות  

)הסתדרות בעלייה והסתדרות סיעת עם( מודיעים בזאת על 

התפלגותנו מסיעת עם ומצטרפים לסיעת עוגן בהסתדרות 

 ברשות עופר עיני. 

, עולים על יותר ממספר החברים   מסך הכל  2%-מפורט להלן

 חברי בית הנבחרים להסתדרות.

להלן שמות החברים: בצלאל שיף, פנחס מור, יורי פרנקל,  

נטאשה ילינסון, מישל מור, יוסף, בוריס דיביאטוב, מיכאל 

 שיף ודוד מור. 
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הודעה על התפלגות, בשם זאב נוימן על פי מכתב שנשלח  

 ,  יו"ר בינ"ה, לפיה:אל מר שלמה אביטן

. אני   הנדון: התפלגות מסיעת עם והצטרפות לסיעת עוגן

מסיעת עם  65388977החתום מטה, זאב נוימן, תעודת זהות 

בהסתדרות מודיע בזאת על הצטרפותי להליך ההתפלגות 

 21.11.06מסיעת עם בהסתדרות, אשר הוכרז בבינ"ה ביום 

 רות. ומודיע בזאת על הצטרפותי לסיעת עוגן בהסתד

 


