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 סתדרות העובדים הכללית החדשהה

 

 בית נבחרי ההסתדרות

 

 מליאת בינ"ה

 

 חברת העובדיםישיבת 

 

 5מס' 

 

 פ  ר  ו  ט  ו  ק  ו  ל

 

 אביב, בית הוועד הפועל-תל

 

 2009באפריל  6 – טתשס"שני, י"ב בניסן  וםי

 

 על סדר היום:

לואים לחברי אגודות, חברת העובדים אישור תקנון של קרן מי .1

 השיתופית הכללית בארץ ישראל בע"מ.

 אישור מינוי אורגנים. .2

 שונות.  .3
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 החלטות שנתקבלו בישיבת חברת העובדים

 2009באפריל  6מתאריך 

 
 
 

אישור תקנון קרן המילואים לחברי אגודת חברת העובדים  .1

 השיתופית הכללית בארץ ישראל בע"מ

המילואים לחברי אגודת חברת העובדים תקנון קרן  

השיתופית הכללית בארץ ישראל בע"מ אושר ברוב גדול, 

 בהימנעות חברה אחת. 

 

 מינוי חברי הנהלת קרן המילואים .2

ברוב גדול הוחלט לאשר את מינוי חברי הנהלת קרן  

 המילואים להלן: 

, יו"ר, אזולאי דוד, אלעזרא מאיר, אלקסלסי   עופר עיני

, ורטמן משה,  , בר לב רבקה, רנם נימר, דקל יהונתן הנרי

, לוי אשר, לוי בתיה, מויאל יצחק, מנחם  , כהן עמי כהן אלי

ון, עסאם פהום, קלוטש אלכס, קלישבסקי  איצ'ה, ניסים צי

 דליה, שב בצלאל, שמואלי אשר ורייזה מציע.

 

 רו"ח כמבקר החשבונות של קרן המילואים מינוי .3

ברוב גדול אושר משרד רו"ח זיו & האפט כמבקר החשבונות  

 של קרן המילואים.

 

 מינוי הגוף המבקר של קרן המילואים .4

ברוב גדול אושר משרד רו"ח שיף הזנפרץ ושות' כגוף  

 המבקר של קרן המילואים במקום ועדת ביקורת. 
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 שונות .5

קש לברך את חבר בינ"ה, יחיאל והב, על יו"ר בינ"ה בי 

שנבחר בשבוע שעבר לתפקיד יו"ר ועד העובדים של עיריית 

 ראש העין.

 

יו"ר בינ"ה ביקש לברך את חברת בינ"ה, כוכבה קניסטר, על  

.  שנבחרה מחדש ליו"ר ועד העובדים של משען

 

יו"ר בינ"ה ביקש לשלוח בשמו ובשם בינ"ה תנחומים  

רות ויו"ר ועד העובדים הארצי של לחברת הנהגת ההסתד

  . ו , על מות אבי  חברת החשמל, מר מיקו צרפתי

   

 

 

 

 


