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 סדר יום 

 

 נשיאות בינ"הישיבת ל

 

 

 

 
נ"ה.אישור  .0 היום לישיבת בי  סדר 

  י( בפרק ד' לחוקת 0)ג3דיון בהוראות סעיף( )

"ר  יו ההסתדרות, העוסקות בבחירתו של 

יו"ר  ההסתדרות במקרה של הפסקת כהונת 

 .ההסתדרות במהלך הקדנציה

 .ה ועדת החוקה של בינ"  אישור המלצת 

 .נות  שו
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 :נוכחים

 

ה נ" "ר בי ו , י  שלמה אביטן

, מזכיר בינ"ה  נחום אסד

יריב  אלי 

 נימר מולא

י  בני עינ

 זאב חושינסקי

 הרצל יאקה

גלבוע  עמוס 

 יחיאל והב

יפת גדור   אבי

 ציון חדד

 מרים פרקש
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נ"האישור  ום לישיבת בי  סדר הי

סעיף  היום( 0)  בסדר 

 

ו"ר:שלמ , י מתכבד אני צהריים טובים לכולם,  ה אביטן

. נ"הלפתוח את ישיבת נשיאות בי 

 , יום רביעי .4היום  03. ום לישיבת 3102 . על סדר היום אישור סדר הי

הזאת  נ"ה  , בי אולי משפט אחד בינ"ה, מצורף בזה להזמנה. אבל 

ן בהוראות סעיף  ( לפרק ד' לחוקת 0)ג3התכנסה לאחר, תתכנס לדו )י )

רות העוסקות בבחירתו של יו"ר ההסתדרות במקרה של ההסתד

יו"ר ההסתדרות במהלך הקדנציה.   הפסקת כהונת 

 

.34ביום  00. 02  . ונה אטדגי י בפני כב' השופט י ון בימ"ש מחוז נערך די

ן בסעיף וימליץ, מבלי לנקוט  ידו נ"ה  ביהמ"ש החליט כי ראוי שבי

ה וציין כי עמדה ביחס לסיכוי העתירות,  נ" ון בבי ובא לדי י הנושא  כי 

בינ"ה זה המקום הטבעי בו הנושא צריך להתברר. ביהמ"ש הבהיר כי 

ן האם בהתחשב בכל הטענות שעלו כאן האם  נ"ה תדו הצעתו היא שבי

הדרכים  ראוי להשאיר את הסעיף כמו שהוא, לבטלו, לתקן אותו. כל 

נענתה להצעה . פתוחות. ההסתדרות באמצעות באי כוחה   זו

 

נ"ה בסעיף זה למע ום, דיון בבי הנושא שעומד היום על סדר הי שה 

הבית החברתי  הוגשו שלוש הצעות, אחת של חד"ש, אחת של  הזה. 

יבואו  נ"ה ו ו היום בבי ידונ ועמ"ש בשם ההסתדרות אשר י ואחת של הי

 . העניין ה  . אז ז הדיון  גם להצבעה בתום 

 

ון בנשיאות. אני לא חושב י לא פותח כאן די ינה של  אנ ה מעני שז

ום.  ון בנושאים שהם על סדר הי ו די  הנשיאות לקיים עכשי
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"ר: ו , י נראה לכם אז בואו נאשר את  שלמה אביטן אם 

נ"ה. יש   יגש לעבודה בבי ום ונ סדר הי

היום  ן הערות, אין שאלות. אני מעמיד את סדר  הערות? שאלות? אי

ום התקבל פהלהצבעה. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?  הי . אחד סדר 

נעולה.   תודה רבה, הישיבה 

 

 

 

נעולה  הישיבה 
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נ"ה אות בי  החלטות שנתקבלו בישיבת נשי

ך   310203.4.בישיבתה מתארי

 

 

נ"ה .0 ום לישיבת בי  אישור סדר הי

סעיף   לסדר היום( 0)

 

נ"ה.   חברי הועדה אישרו פה אחד את סדר היום לישיבת בי

 


