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 החלטות שנתקבלו בישיבת מליאת בינ"ה

 2015 ביולי 21בישיבתה בתאריך 
 
 

 י הקבלןסוגיית עובד .1

, יו"רמר   מתקיימת זו ישיבה בינ"ה ציין כי  שלמה אביטן

, לא פחות. מה שמייחד את ההישג  בסימן של הישג היסטורי

הזה הוא בהיותו משנה מציאות, הוא משנה לא רק את חייהם 

של אלפי עובדות ועובדים, ובהרחבת המעגל גם של מאות 

ה אלפי בני משפחותיהם, אלא הוא משנה תפיסה ותודע

חברתית, הוא בבחינת תיקון החברה, תיקון המדינה, ובכך גם 

 חשיבותו הגדולה.

יו"ר בירך בשמו ובשם כל חברי בינ"ה את יו"ר בינ"ה  

ברכת יישר כוח והמון הצלחה  מר אבי ניסנקורן, ההסתדרות,

 ביישום ההישג העצום הזה. 

 

 סקירת יו"ר ההסתדרות .2

 בסדר היום( 1)סעיף 

, עדכן את חברי בינ"ה יו"ר ההסתדרות, מ  ר אבי ניסנקורן

בשוק יחסי וההסכמים אודות ההתפתחויות האחרונות 

, כדלקמן: ם, וביניההעבודה  בסוגיית עובדי הקבלן

5 -ל יעלההמינימום  שכר   .שקלים 300,

יהיה צו הרחבה והעובדים הסוציאליים יהיו שווי זכויות  

 בעמותות לרשויות המקומיות ולעובדי מדינה.
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כל אחיות בתי הספר, כל אחיות בריאות התלמיד יהיו  2016-ב 

 .בהעסקה ישירה

ון  קיבלנו  החלטה ואנחנו קולטים את כל עובדות הניקי

 במשען להעסקה ישירה.

כל עובדי הניקיון בבתי החולים הממשלתיים, יקלטו להעסקה  

 . 2016 -ישירה ב

שגם בקופת חולים עובדי הניקיון בבתי החולים של  סוכם 

 ופת חולים יהיו בהעסקה ישירה.ק

שנים, בצורה ליניארית, כל העובדים  4הגענו להסכם שתוך  

שעובדים עבודת בוקר בבית חולים, שזה בעצם כולם, חוץ 

מהססיות אחה"צ, עוברים להיות עובדים ישירים, עובדי 

 .מדינה

כל הסייעות  –תהיה סייעת שניה, והגענו להסכם  

 ירה של העיריות.המתוקצבות יהיו בהעסקה יש

קבענו בהסכם מדריכים ומורים.  3,000התארגנו בהסתדרות  

  חודשים בשנה. 12קודם כל הם עובדים 

 9כל עובד ועובדת בקרן מחקרים שעובדים מעל רבע מישרה,  

יהיה  שעות שבועיות, יהיה במישרה חלקית ולא עובד שעות.

, ויהיה להם  להם קרן השתלמות כמו כל עובד במגזר הציבורי

מהמשכורת שלהם,  22%פנסיה ושיעור הפרשה לפנסיה יהיה 

  ., ויהיה להם הבראה כמו המגזר הציבורי22%

חודשי  12יהיו כל עובדי השמירה והניקיון בבתי הספר ל 

 .משכורת



 
 
 

  21.7.2015ישיבת מליאת בינ"ה                                                                      
 
 

5 

העובדים האתיופים שעוסקים בקליטת עליה של אתיופים  כל 

 .יהיו עובדי רשויות מקומיות

דרשנו וקיבלנו,  ,סוקה אינטרנטישרות תע - שרות תעסוקה 

על ידי סטודנטים, ועובדים עם מוגבלות, בהעסקה יהיה 

 ישירה.

מר אבי ניסנקורן ציין כי ההסתדרות לקחה את תחום  

ון, אחיות בתי ספר,  -  הבריאות ועשתה מהפכה עובדי ניקי

קרן מחקרים, כולם בהעסקה ישירה. ההסתדרות עושה שינוי 

 חברתי.

, ביחד נמשיך הודה לחברי בינ"ה וציין כי אבי ניסנקורןמר  

ולא רק בשביל יהיו הישגים נוספים, , להוביל שינוי חברתי

 .גם בשביל החברה הישראליתאלא ציבור העובדים, 

 

 חילופי חברים בבינ"ה .3

 בסדר היום( 7)סעיף 

 :שלהלן פה אחד אושרו החילופין 

החבר צבי  החבר רומן בורוכוב יחליף את –סיעת עוז  

 גוטווטר.

החבר אבינועם שושן יחליף את החבר אלון  –סיעת עוגן  

 חסן.

החבר אלי בן שושן יחליף את החברה מרים  –סיעת תמורה  

 מסרי.
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 חילופי חברים בועדות בינ"ה .4

 בסדר היום( 7)סעיף 

 פה אחד אושרו החילופין שלהלן: 

 החבר אלי בן שושן יחליף את הגב' מרים –סיעת תמורה  

 מסרי בועדה לאיגוד מקצועי.

החבר מרדכי אבירם יחליף את החבר ליאון בן  –סיעת אופק  

 לולו בועדה למעמד האשה.

 

 הודעה על פילוג סיעת עוצמה .5

 בסדר היום( 8)סעיף  

, כי  חברי בינ"היו"ר בינ"ה הודיע ל  אישרה   21.7ביום שלישי

נשיאות בינ"ה את הודעת הפילוג של סיעת עוצמה מסיעת 

. הפילוג אושר לאחר שהתקבלו כל  –האם  הבית החברתי

המסמכים הדרושים לצורך הפילוג ונבחנו ואושרו ע"י 

 היועמ"ש להסתדרות.

 

 פילוג קדימה מסיעת הבית החברתי .6

,  כי בינ"ה יו"ר בינ"ה הודיע לחברי  אישרה   21.7ביום שלישי

נשיאות בינ"ה את הודעת הפילוג של סיעת קדימה מסיעת 

. הפילוג אושר לאחר שהתקבלו ס –האם  יעת הבית החברתי

כל המסמכים הדרושים לצורך הפילוג ונבחנו ואושרו ע"י 

 היועמ"ש להסתדרות.
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 הוספת חבר לועדה לתיאום וביצוע .7

ון, הצטרפותו של   ועד מנהלי עבודה בנמל מהחבר אשר אוחי

 ., אושרה פה אחדאשדוד, לועדה לתיאום וביצוע

 

 2014לשנת  25ס' פרסום דו"ח המבקר מ .8

 בסדר היום( 2)סעיף  

דו"ח רחב, שנגע במספר רב של יו"ר בינ"ה ציין כי מדובר ב 

 .נושאים והושקעו בו שעות רבות של עבודה

רמי מר למבקר הפנים של ההסתדרות, הודה יו"ר בינ"ה  

 ולצוות הביקורת שעמלו רבות בכתיבת הדו"ח.  בוהנא

מרגע פרסום י בינ"ה כי יו"ר בינ"ה ביקש להדגיש בפני חבר 

יום לאחר מכן תקיים ועדת המבקר של  90ובתוך  הדו"ח

בינ"ה דיון בממצאי הדו"ח. לאחר ישיבת בינ"ה זו תשלח 

מזכירות בינ"ה הודעות למבוקרים בדבר הכוונה לזמנם לדיון 

בממצאי הדו"ח ובקבלת תשובות ותיקונים לממצאים 

 שבדו"ח. 

 

בדים במקצועות הבריאות אישור תקנון פעילות איגוד העו .9

 והפרה רפואיים

 בסדר היום( 3)סעיף  

תקנון פעילות איגוד העובדים במקצועות הבריאות והפרה  

 .אושר פה אחד רפואיים

 



 
 
 

  21.7.2015ישיבת מליאת בינ"ה                                                                      
 
 

8 

אישור תקנון בחירות למוסדות העובדים במקצועות הבריאות  .10

 והפרה רפואיים

 בסדר היום( 4)סעיף  

ריאות והפרה תקנון בחירות למוסדות העובדים במקצועות הב 

 רפואיים אושר פה אחד.

 

 אישור תקנון ארגון העיתונאים בישראל .11

 בסדר היום( 5)סעיף  

 תקנון ארגון העיתונאים בישראל, אושר פה אחד. 

 

 אישור תקנון בחירות אישיות למוסדות ארגון העיתונאים .12

 בסדר היום( 6)סעיף  

ה , אושר פתקנון בחירות אישיות למוסדות ארגון העיתונאים 

  .אחד


