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 על סדר היום:

 

בהתאם ) –לפרק ג' לחוקת ההסתדרות  1אישור תיקון סעיף  . 1

 להחלטת הנהגת ההסתדרות בדבר העובדים הזרים(.

איגוד עובדי התחבורה  -אישור הארכת הוראת השעה . 2

 בהסתדרות.

 שונות. .3
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 החלטות שנתקבלו בישיבת מליאת בינ"ה

 2009בדצמבר  28בישיבתה בתאריך 

 

)בהתאם  –לפרק ג' לחוקת ההסתדרות  1אישור תיקון סעיף  .1

 סתדרות בדבר העובדים הזריםלהחלטת הנהגת הה

 

לפרק  1פה אחד אישרו חברי בינ"ה את אישור תיקון סעיף 

ג' לחוקת ההסתדרות. להלן: "כל עובד/ת אזרח/ית ו/או 

תושב/ת ו/או מהגר/ת עבודה המועסק/ת בישראל כדין, 

שמלאו לו/לה שמונה עשרה שנה המתחייב לקבל על 

טת עצמו/ה את חוקת ההסתדרות, עקרונותיה והחל

 מוסדותיה המוסמכים יהיה לחבר/ת הסתדרות." 

 ואילך.  1.3.2010בנוסחו החדש יכנס לתוקפו מיום  1סעיף 

 

איגוד עובדי התחבורה  –אישור הארכת הוראת שעה   .2

 בהסתדרות

אחד אישרו חברי בינ"ה את הארכת הוראת השעה  פה 

לאיגוד עובדי התחבורה בהסתדרות. לפיה הוראת השעה 

 31.12.09עד ליום  26.5.09שהוארכה ביום  27.5.08מיום 

 . 16.6.10מוארכת בזאת עד ליום 

 16.12.09בהתאם, מועד הבחירות שנקבע בתחילה ליום  

האיגוד,  נדחה למועד שיקבע בהמשך בהתאם להתארגנות

 . 16.6.10אולם לא יאוחר מיום 
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 חילופי חברים .3

 

, הודיע על חילופי חברים:    יו"ר בינ"ה, מר שלמה אביטן

 

החבר פרז ישראל יחליף  -סיעת תמורה לעובדים בישראל  -

 את החבר דני מלכה בבינ"ה, לאחר שזה התפטר. 

 

החברים תמי ברק, שקד יצחק, אליהו  -סיעת עוגנים  -

, יהודה סעדי, משה פרנקל ומשה גולני גוניק, א לי כהן

יחליפו את החברים היוצאים יחזקאל אנגלר, מוניה 

, בועז כבל, יהונתן דקל, מנחן פרימן ואבי ויסזנד.  אדמתי

 

, בירך יו"ר בינ"ה את החבר מאיר מלכה מסיעת  - כמו כן

אור שנבחר למשנה למזכיר ארגון העובדים בתעשיה 

 האווירית.

 


