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 מליאת בינ"ה

 

 על סדר היום:

 

 אישור מסגרת ללוח מועדים לבחירות. .1

) 2ן סעיף תיקו .2  ( לפרק ד' בחוקת ההסתדרות.3)א( 

) 1תיקון סעיף  .3 ( לפרק ח' בחוקת הבחירות 3)ב( 

 להסתדרות.

 שונות. .4
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 החלטות שנתקבלו בישיבת מליאת בינ"ה

 2010בספטמבר  6בישיבתה בתאריך 

 

ון על הגדלת אחוז החסימה .1  הודעה בדבר די

  

ן תיקון יו"ר בינ"ה הודיע לחברי בינ"ה על דיון בעניי 

לחוקת הבחירות בדבר הגדלת אחוז החסימה שהתקיים 

בועדת החוקה. יו"ר בינ"ה הוסיף ועדכן כי יתקיים דיון 

נוסף בעניין בפורום ראשי הסיעות בהשתתפות יו"ר 

 ההסתדרות ולאחריו יובא העניין למליאת בינ"ה. 

 

 אישור מסגרת ללוח מועדים לבחירות .2

  

פה אחד אישרו חברי בינ"ה את לוח המועדים לבחירות  

 .2012להסתדרות ונעמ"ת 

 

)2תיקון סעיף  .3  ( לפרק ד' בחוקת ההסתדרות 3)א(

 

( לפרק 3)א()2פה אחד אישרו חברי בינ"ה את תיקון סעיף  

"ברשימת ד' בחוקת ההסתדרות בנוסחו החדש להלן: 

ייצוג של לפח  33%ות המועמדים לועידת ההסתדרות יהיה 

לכל אחד מהמינים ובכל עשר עשיריות מועמדים ישובצו 

" 33לפחות   מועמדים מבני כל אחד מהמינים.
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)1תיקון סעיף  .4  ( לפרק ח' בחוקת הבחירות להסתדרות3)ב(

 

( לפרק 3)ב()1פה אחד אישרו חברי בינ"ה את תיקון סעיף  

"ועדת ח' בחוקת הבחירות להסתדרות בנוסחו החדש להלן: 

רות המרכזית לא תאשר רשימת המועמדים לוועידת הבחי

ייצוג של לפחות  ן בה  מבני כל אחד  33%ההסתדרות שאי

 33מהמינים ובכל עשר עשיריות מועמדים ישובצו לפחות 

"  מועמדים מבני כל אחד מהמינים.

 

 

 

 

 


