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 פ  ר  ו  ט  ו  ק  ו  ל

 

 בית נבחרי ההסתדרות

 

 22מספר  –ישיבת מליאת בינ"ה 

 

 אביב, בית הוועד הפועל-תל

 

', חמישי וםי  2011 באפריל 14 – תשע"א בניסן י

 

 

 על סדר היום:

 

סטיל, אישור תקנון הבחירות למוסדות הסתדרות עובדי הטק .1

 ההלבשה, העור, הנעלה ומכבסות.

ו"ר ועדת הבחירות המרכזית. .2 י  אישור בחירת 

 נעמ"תואישור תיקוני חוקת הבחירות להסתדרות  .3

 שונות. .4
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 החלטות שנתקבלו בישיבת מליאת בינ"ה

 2010בדצמבר  27בישיבתה בתאריך 

 ז"ל יהודה סעדי .1

י מספר הלך לעולמו לפניהודה סעדי ז"ל, שהיה חבר בינ"ה,  

בשם יו"ר ההסתדרות מר עופר יו"ר בינ"ה, בשמו וחודשים, 

בשם כל חברי בינ"ה, שולח תנחומים למשפחה, ומי ועיני, 

 ייתן ולא ידעו עוד צער, ונשמתו צרורה בצרור החיים.

 

בהתאם להחלטת סיעת עוגנים החל יו"ר בינ"ה הודיע כי  

יהודה חבר המהיום יכהן בבינ"ה החבר מוניה אדמתי במקום 

 סעדי ז"ל.

 

זים .2  ברכה לדרו

את העדה הדרוזית לרגל חג יתרו אשר יחל יו"ר בינ"ה בירך  

 באפריל. 25 -החל מה

 

ל,  .3 אישור תקנון הבחירות למוסדות הסתדרות עובדי הטקסטי

 .ההלבשה, העור, הנעלה ומכבסות

 

 התקנון אושר פה אחד. 

 

עון בן בינ"ה תסמיך את יו"ר הסתדרות הגמלאים, מר גד 

ישראל להידבר בעניין הגמלאים עם יו"ר ועדת התקנונים של 

, וכל הסכם שיגיעו אליו מחייב כמובן  האגף לאיגוד מקצועי

 את התיקון בתקנון.
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ו"ר ועדת הבחירות המרכזית . 4 י  .אישור בחירת 

פה אחד אושרה מועמדותה של עו"ד טל קרת כיו"ר ועדת  

 הבחירות המרכזית של ההסתדרות.

 

 נעמ"תואישור תיקוני חוקת הבחירות להסתדרות   .5

על יו"ר בינ"ה מודה ליועצים המשפטיים ולמזכיר בינ"ה  

 .העבודה הרבה שנעשתה

 

הוא עדכן לאחר ניסוח הסעיפים מחדש, יו"ר בינ"ה הודיע כי 

ר יאת ראשי הסיעות הן מהקואליציה והן מהאופוזיציה, הסב

חד שיעיר את את כל השינויים המוצעים וביקש מכל א

 הערותיו לתיקונים בהוראות החוקה.

 

יו"ר בינ"ה ביקש להודות בשם חברי בינ"ה ובשמו באופן 

ליו"ר ההסתדרות מר עופר עיני ולראשי הסיעות על אישי 

שיתוף הפעולה המלא ועל תמיכתם הבלתי מסויגת בשינויים 

 הרבים שבהוראות חוקה זו.

 

 אושר פה אחד. – פרק המבוא

 

 אושרו פה אחד. ההגדרות

 

הסעיף התקבל ברוב של כל  –זכות הבחירה  –פרק א' 

 הנוכחים בבינ"ה, למעט מתנגד אחד.
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 אושר פה אחד. –מועדי הבחירות  –פרק ב'  

 

 אושר פה אחד. –מספר הצירים  –פרק ג'  

 

 אושר פה אחד. –ועדות הבחירות  –פרק ד'  

 

  –קלפי אזור בחירות, הודעות לבוחר ותחנות  –פרק ה'  

ג. בפרק ה' אושר ברוב של 1סעיף   מתנגדים. 12בעד,  33.

 מתנגדים. 12בעד,  32פרק ה' כולו אושר ברוב של 

   

החל מפרק ו', הוחלט פה אחד להתייחס לתיקונים בלבד, מבלי  

 שיהיה צורך לקרוא את כל הסעיפים.

 

 אושר פה אחד. – סדר הצבעה למצביעים עוברים – 1פרק ה' 

 

 אושר פה אחד. – סדר הצבעה במקומות עבודה – 2פרק ה' 

 

 אושר פה אחד. – פנקס הבוחרים וסדרי הערעורים –פרק ו'  

 

 אושר פה אחד. – זיהוי הבוחר –פרק ז'  

 

 אושר פה אחד. – רשימת מועמדים –פרק ח'  

 

אושר פה  – קשר עודפים והסכמים קואליציוניים – פרק ט' 

 אחד.
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 אושר פה אחד. – אש ההסתדרותבחירת יושב ר – 1פרק ט' 

 

 אושר פה אחד. – ועדות הקלפי וסדרי פעולתן –פרק י'  

 

  – סדרי ההצבעה לחיילים וחיילות חברי ההסתדרות –פרק י"א  

 להוריד את פרק י"א מחוקת הבחירות להסתדרות.אושר פה אחד  

 

 אושר פה אחד. – מניין הקולות –פרק י"ב  

 

 אושר פה אחד. – מדים ברשימהשינוי תור המוע –פרק י"ג  

 

 אושר פה אחד. – סיכום בחירות ארציות ואישורן –פרק י"ד  

 

סיכום בחירות למועדות המרחבים ולמועצות נעמ"ת  –פרק ט"ו  

 אושר פה אחד. – במרחבים

 

 אושר פה אחד. – חלוקת המנדטים בבחירות ארציות –פרק ט"ז  

 

ות המרחביות חלוקת המנדטים בבחירות למועצ –פרק י"ז  

 אושר פה אחד. – ולמועצות נעמ"ת במרחבים

 

 אושר פה אחד. – הפרת סדר ועבירות –פרק י"ח  

 

אושר  – זכות ערעור בפני רשות השיפוט בהסתדרות –פרק י"ט  

 פה אחד.
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הוראות משלימות ושינויים בחוקת הבחירות  –פרק כ'  

 אושר פה אחד. – היחסיות

 

אושר פה  – 2012רות ונעמ"ת לוח מועדים לבחירות להסתד 

 אחד. 

 

חוקת הבחירות למוסדות הנבחרים של ההסתדרות מאפריל  

  אושרה פה אחד. – 2011

 

 .אושר פה אחד – סעיפים שנמחקו –חוקת הבחירות 


