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 החלטות שנתקבלו בישיבת מליאת בינ"ה

 
 2011באוקטובר  31בישיבתה מיום 

 
 
 

ו"ר ההסתדרות, מר  .1 י . סקירת  ני  עופר עי

, יו"ר ההסתדרות, נתן סקירה מקיפה על  מר עופר עיני

המהלכים האחרונים בנושא ההכרזה על סכסוך עבודה כללי 

 במשק.

 

 אישור הרכב ועדת הבחירות המרכזית.  .2

 פה אחד אושר הרכב ועדת הבחירות המרכזית.

 

 להלן הרכב ושמות חברי הוועדה:  

, כהן צ'יקו משה, עמוס ברנהולץ,   , הנרי אלקסלסי שרי שילון

יורם לנמן, אריה מנדל, חנוך קזמירסקי, אביגדור יפת, ג'מיל 

ו,-אבו , עו"ד יצחק בנישתי, משה חי דוד   ראס, עו"ד רועי כהן

ל, שריקי יוסף, חנה הרשקוביץ, בני עיני, אלהיפרח, חלבי 

, עו"ד מרים פרקש, נינה קלי , יחזקאל אנגלר, זאב חושנסקי ין

. -יצחק מויאל, אלי אלבז, יפה בן   גיגי, אליעזר בלו
 

 . אישור תיקון תאריך )מועד( בלוח המועדים לבחירות .3
 

, לפיו ישתנה המועד להעברת תחנות   פה אחד אושר התיקון

 .28.2.12לתאריך  28.3.12קלפי מהמרחבים מתאריך 
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סתדרות, התיקון יפורסם באתר הבחירות שמופיע באתר הה 

 ויוכנס תיקון ידני בחוקות הבחירות המודפסות.

 

 תקנון הסיעות.  –אישרור החלטת נשיאות בינ"ה בנושא  .4
 

פה אחד את החלטת נשיאות בינ"ה ה רמליאת בינ"ה אישר 

סיעה אשר לא תסיים את הליך אישור תקנון הסיעה  -לפיה 

, תחויב הסיעה לפעול בהתאם לתקנון 15.11.11עד לתאריך 

עות, תקנון אחיד, כפי שאושר בישיבת בינ"ה בתאריך הסי

21.7.10.  


