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 פ  ר  ו  ט  ו  ק  ו  ל

 

 בית נבחרי ההסתדרות

 

 21מספר  –ישיבת מליאת בינ"ה 

 

 אביב, בית הוועד הפועל-תל

 

 2010בנובמבר  30 – שלישי, כ"ג בכסלו תשע"א וםי

 

 מליאת בינ"ה

 

 על סדר היום:

 

גוד עובדי המלונאות, אישור תקנון בחירות למוסדות אי .1

גני אירועים, כימיה,  אירוח ותיירות, אולמות שמחה, 

ון וסיעוד. ניקי  חקלאות, שמירה, 

גוד עובדי הדפוס,  .2 אישור תקנון הבחירות למוסדות אי

 תקשורת, אנרגיה, אמנים ומורי דרך.

ין אחוז החסימה(  1אישור תיקון סעיף  .3 ז )לעני בפרק ט"

 בחוקת הבחירות להסתדרות.

ו"ר האג"מ, כחבר בהנהגת  אישור .4 י  , עו"ד אבי ניסנקורן

 ההסתדרות.

 שונות. .5
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 החלטות שנתקבלו בישיבת מליאת בינ"ה

 2010בנובמבר  30בישיבתה בתאריך 

 

 שונות .1

  

יו"ר בינ"ה ביקש להשתתף בצערה של חברת בינ"ה, אלה  

 ואנה, ובני משפחתה, על מות אמה, בשם חברי בינ"ה. 

 

לברך את גדעון ישראל, בשם חברי בינ"ה, יו"ר בינ"ה ביקש  

על בחירתו ליו"ר הסתדרות הגמלאים ואיחל לו בריאות 

 טובה והמשך הצלחה בעשייה שלו.

 

יו"ר בינ"ה ביקש לברך את הרצל יאקה, בשם חברי בינ"ה,  

על בחירתו מחדש לתפקידים אותם ממלא, ואיחל לו 

 הצלחה רבה בהמשך העשייה שלו ובתפקידו.

 

ין אחוז החסימה(  1אישור תיקון סעיף  .2 ז )לעני בפרק ט"

 בחוקת הבחירות להסתדרות 

  

חברי בינ"ה אישרו ברוב מוחלט עם שישה מתנגדים את  

בפרק ט"ז )לעניין אחוז החסימה( בחוקת  1תיקון סעיף 

 הבחירות להסתדרות. 
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גוד עובדי המלונאות,  .3 אישור תקנון בחירות למוסדות אי

גני אירועים, כימיה, אירוח ותייר ות, אולמות שמחה, 

ון וסיעוד ניקי  חקלאות, שמירה, 

 

חברי בינ"ה אישרו ברוב מוחלט עם שני מתנגדים את  

תקנון הבחירות למוסדות איגוד עובדי המלונאות, אירוח 

ותיירות, אולמות שמחה, גני אירועים, כימיה, חקלאות, 

 שמירה, ניקיון וסיעוד. 

 

גוד עובדי הדפוס, אישור תקנון הבח .4 ירות למוסדות אי

 תקשורת, אנרגיה, אמנים ומורי דרך

 

חברי בינ"ה אישרו ברוב מוחלט עם שני מתנגדים את  

תקנון הבחירות למוסדות איגוד עובדי הדפוס, תקשורת, 

 אנרגיה, אמנים ומורי דרך.

 

ו"ר האג"מ, כחבר בהנהגת  .5 י  , אישור עו"ד אבי ניסנקורן

 ההסתדרות

 

, יו"ר חברי ב  ינ"ה אישרו פה אחד את עו"ד אבי ניסנקורן

האג"מ, כחבר בהנהגת ההסתדרות, בהתאם להוראות חוקת 

 -המוסדות העליונים של ההסתדרות -ההסתדרות מפרק ד'

. 1ג'  2סעיף   )ב(
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ו"ר האג"מ כחבר בבינ"ה .6 י  ,  אישור עו"ד אבי ניסנקורן

 

בי פה אחד אישרו חברי בינ"ה את מינויו של עו"ד א 

 ניסנקורן כחבר בינ"ה.

 

 


