
 סתדרות העובדים הכללית החדשהה

 

 בית נבחרי ההסתדרות

 

 מליאת בינ"הישיבת 

 

 

 

 פ  ר  ו  ט  ו  ק  ו  ל

 

 בית נבחרי ההסתדרות

 

 ישיבת מליאת בינ"ה

 

 3ישיבה מספר 

 

 אביב, בית הוועד הפועל-תל

 

 2007בדצמבר  18 –ט' בטבת תשס"ח , שלישייום 

 

 הקלטה ותכתוב/תמלול:

 השרותי הקלט  -אבני  

 

      :   03 - 6127715טל'

 03 - 6127859פקס:     

  :  054 - 4622434פלאפון



 

 

 18.12.2007                                       ישיבת מליאת בינ"ה

2 

 פ  ר  ו  ט  ו  ק  ו  ל

 

 מליאת בית נבחרי ההסתדרות

 ישיבת מליאת בינ"ה

 3ישיבה מספר 

 אביב, בית הוועד הפועל-תל

 

 2007בדצמבר  18 –שלישי, ט' בטבת תשס"ח יום  

 

 

 ישיבה א'

 :על סדר היום

 

 לסדר: הצעות . 1

א. קיצוץ תקציב התרבות מתקציב המדינה לכל מוסדות  

 אביב בפרט. -התרבות בארץ ובתל

 ב. דו"ח העוני של הביטוח הלאומי. 

  

אישור תיקון לתקנון בחירות אישיות למוסדות הסתדרות  . 2

ן והעץ )הוראת שעה(.  עובדי הבניי

 

 אישור תיקון לתקנון בינ"ה.  . 3

 

 שונות.  . 4
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 ות שנתקבלו בישיבת מליאת בינ"ההחלט

 2007בדצמבר  18בישיבתה בתאריך 

 

 ברכות לחג הקורבן .1

, בירך את חברי בינ"ה   יו"ר בינ"ה, מר שלמה אביטן

 .  המוסלמים לרגל חג הקורבן

 

 השתתפות בצער חבר בינ"ה  .2

חברי בינ"ה השתתפו בצערם של מר יהודה תפירו, חבר 

דובה, חברת בינ"ה על מות בינ"ה, על מות אמו ואסתר קור

 אמה. 

 

קיצוץ תקציב התרבות מתקציב המדינה לכל מוסדות  .2

 התרבות בארץ ובתל אביב בפרט

מר ציון אלגריסי דיבר על קיצוץ תקציב התרבות והעלה 

הצעה לסדר לפיה ההסתדרות צריכה להביע את מחאתה 

ביחד עם יו"ר ההסתדרות לבקש מהאוצר להחזיר את 

 ו. התקציב לקדמות

 

 דו"ח העוני של הביטוח הלאומי .3

אביגדור יפת סקר את דו"ח העוני של הביטוח הלאומי  

והעלה הצעה לסדר לפיה הוא מבקש מהנהגת ההסתדרות 

לקיים דיון מעמיק בנושא העוני ולהשמיע קול ברור 

בדרישה לשינוי בסדר העדיפויות החברתי בתקציב המדינה, 
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רתי שחייב השלטון כולל דרישה למתן סל שירותים חב

 לספק לאזרחיו.

 

 השלמת הרכב הוועדה לתיאום וביצוע .4

הרוש -פה אחד הצביעו חברי בינ"ה על אישור צירופם של בן 

מאיר מטעם סיעת העבודה ויורם לנמן מטעם סיעת עוז 

 לועדה לתיאום וביצוע. 

 

אישור תיקון לתקנון בחירות אישיות למוסדות הסתדרות  .5

ן ו  העץ )הוראת שעה(עובדי הבניי

פה אחד התקבל אישור התיקון לתקנון בחירות אישיות  

 למוסדות הסתדרות עובדי הבניין והעת )הוראת שעה( להלן: 

ישתנה בכך שהבחירות יתקיימו  2סעיף  -בפרק ב כללי  .1

 אחת לחמש שנים, במקום אחת לארבע שנים.

 בפרק ד מוסדות האיגוד תתווסף הוראת שעה כדלקמן: .2

 סיום כהונת יו"ר האיגוד –ה הוראת שע

א. סיים יו"ר האיגוד את תפקידו באחת או יותר מהדרכים 

הבאות, רשאי יו"ר האגף לאיגוד מקצועי להציע מועמד 

 לתפקיד יו"ר האיגוד )להלן: "היו"ר החדש"(:

ן זה דרך  –נבצר ממנו למלא את תפקידו דרך קבע  .1 לעניי

ם תקופה העולה על שלושה חודשים, אלא א –קבע 

 נקבע אחרת ע"י יו"ר האגף לאיגוד מקצועי.

הועבר מתפקידו על פי פסק דין/החלטה סופי/ת של  .2

 רשות השיפוט.

3. .  הורשע בעבירה פלילית שיש עמה קלון

4. .  הגיש את התפטרותו



 

 

 18.12.2007                                       ישיבת מליאת בינ"ה

5 

 ביקש לעזוב את תפקידו מכל סיבה שהיא. .5

 

 ב. היו"ר החדש ייבחר ע"י מזכירות האיגוד.

ג. יו"ר האיגוד החדש ייכנס לתפקידו לא יאוחר מחודש 

לאחר שסיים יו"ר האיגוד הקודם את תפקידו. עד לכניסתו 

של היו"ר החדש לתפקיד, ישמש יו"ר האגף לאיגוד מקצועי 

, ובכלל זה יהיו  או מי מטעמו כיו"ר האיגוד לכל דבר ועניין

 לו כל הסמכויות המסורות ליו"ר האיגוד עפ"י התקנון.

 . יו"ר האיגוד החדש יכהן בתפקיד עד להשלמת הקדנציה.   ד

 

. עד 2010תוקפה של הוראת שעה זו הנה עד לסוף שנת 

 תום תקופה זו יתקיימו הבחירות.

 

 אישור תיקון לתקנון בינ"ה .6

 פה אחד אישרו חברי בינ"ה את תיקון תקנון בינ"ה כלהלן: 

3. לאחר סעיף 1  3.1יבוא סעיף  1.8. נו: "חבר וזה לשו 9.

בינ"ה אשר נעדר משלוש ישיבות רצופות של הועדה בה הוא 

מכהן או מארבע ישיבות של הועדה בשנה, והתקיימו כל 

התנאים הבאים, תפקע חברותו בועדה, החל מהישיבה 

הבאה לאחר הישיבה השלישית או הרביעית ממנה הוא 

 נעדר, לפי הנסיבות:

ר הועדה יו"ר בינ"ה הודיע בכתב ליו"ר הסיעה בה חב .א

 חבר, על אי התייצבותו.

יו"ר בינ"ה שלח מכתב התראה לחבר הועדה עם העתק  .ב

ליו"ר הסיעה בה הוא חבר, בו יצוין במפורש כי אי 
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התייצבות לישיבה נוספת תביא לפקיעת חברותו בועדה 

 החל מהישיבה שלאחריה.

 

." 4.2.4היעדרות מישיבת הועדה כמשמעותה בסעיף   להלן

 

3. לאחר סעיף 2 וזה לשונו: "הורחק חבר  3.2יבוא סעיף  1.9.

3.1ועדה כאמור לעיל בסעיף  , ישלח יו"ר בינ"ה הודעה 9.

בכתב לסיעה על הרחקתו של החבר. סיעה שקבלה הודעה 

כאמור, תחליף את חבר הסיעה בועדה בחבר אחר. הסיעה 

ימים  7תודיע בכתב ליו"ר בינ"ה את זהות המחליף בתוך 

ר הועדה או עד למועד הישיבה מהישיבה ממנה הורחק חב

 הבאה, המוקדם מביניהם. 

 

לא הודיעה הסיעה על מחליף, יראו בכך ויתור של הסיעה 

 על ייצוגה בועדה."

 

3.2יבוא סעיף  3.2. לאחר סעיף 3 וזה לשונו: "לעניין  1.

, חזקה על פרוטוקול הועדה שנערך כאמור 3.1.9סעיף 

וניתן יהיה לבסס  , כי האמור בו נכון,12לפרק  12.2בסעיף 

 "  על פיו הליך להרחקת חבר הועדה כאמור.

 

 . בעקבות התיקונים מספרי הסעיפים ישתנו כדלקמן:4

 .3.3יהפוך לסעיף  3.2סעיף 

 .3.3.1יהפוך לסעיף  3.2.1סעיף 

 .3.3.2יהפוך לסעיף  3.2.2סעיף 

 .3.3.3יהפוך לסעיף  3.2.3סעיף 



 

 

 18.12.2007                                       ישיבת מליאת בינ"ה

7 

 .3.3.4יהפוך לסעיף  3.2.4סעיף 

 

3.3ף . סעי5 3.2 –)החדש  3. הישן( יתוקן באופן הבא:  3.

3.1" יבואו המלים: "3.1.7במקום המילים "וסעיף  3 -, ו7. .1 .9 

" 3.2.1עד  . 

 

 דבר יו"ר ההסתדרות .7

, הגיב לדבריו של מר   יו"ר ההסתדרות, מר עופר עיני

אלגריסי בעניין תקציב התרבות והציע שבינ"ה תסמיך את 

 מול הממשלה.   מר אלגריסי לטפל בעניין

 

מר עיני סקר את פעילות ההסתדרות בתקופה האחרונה  

ובה: חתימת הסכם פנסיה לכל העובדים במשק, עיסוק 

בסוגיית עובדי קבלן ונותני שירותים, עדכון קצבת 

 הגמלאים.

  

 

 

 

 

 


