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 פ  ר  ו  ט  ו  ק  ו  ל

 

 בית נבחרי ההסתדרות

 

 25מספר  –ישיבת מליאת בינ"ה 

 

 אביב, בית הוועד הפועל-תל

 

 2011 ספטמברב 18 – שע"אאלול תב י"ט, ראשון וםי

 

 

 על סדר היום:

 

ו"ר ההסתדרות,  הרמת כוסית לרגל החג במעמד י

ו"ר בינ"ה י ני ו  מר עופר עי

 

גוד עובדי התחבורה –אישור תקנון בחירות  .1  אי

גוד עובדי התחבורהאישור  .2  תקנון פעולות של אי

נויים בתקנון הבחירות של הסתדרות המח"ר .3  אישור שי

 שונות. .4
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 החלטות שנתקבלו בישיבת מליאת בית נבחרי ההסתדרות

 2011 ספטמברב 18בישיבתה בתאריך 

 

 לרגל החגית סהרמת כו .1

מר  הרמת כוסית לרגל החג במעמד יו"ר ההסתדרות,נערכה  

 .עיני ויו"ר בינ"העופר 

 

יו"ר החבר, בצערו של מר שלמה אביטן, הביע השתתפות  .2

, על מות אמו  סיעת "תמורה לעובדים", מר יצחק ג'רופי

 פאנה. מי ייתן שלא ידעו עוד צער. 

 

ז"ל .3 ני גרוב   פי

הפועל ולימים, היום בינ"ה, הלך פיני גרוב, שהיה חבר הוועד  

. פיני היה יו"ר ועד עובדי אתא, מנהיג 85לעולמו בגיל 

אותנטי שבסגנונו ובאישיותו הוביל את אחד המאבקים 

 הגדולים נגד סגירת מפעל אתא. 

 

פיני ראה בשליחותו למען העובדים את כל עולמו. דאגתו  

לכלל העובדים באה לידי ביטוי בכל בקשה קטנה כגדולה, 

 וראה לנגד עיניו את העובד בלבד. 

 

  החבר הנרי אלקסלסי נשא דברים לזכרו של פיני גרוב ז"ל. 

 

יו"ר בינ"ה, יו"ר ההסתדרות, וחברי בינ"ה, מבקשים לשלוח   

 חה.תנחומים למשפ
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רון שנבחר לתפקיד -משה לבמר את  מר שלמה אביטן בירך .4

להמשך יו"ר ארגון גמלאי קופת חולים. ברכות והצלחה 

 תפקידו.

 

גוד עובדי התחבורה –אישור תקנון בחירות  .5  אי

 נמנעים. 12, מתנגדים 2התקנון אושר ברוב גדול,  

 

גוד עובדי התחבורה . 6  אישור תקנון פעולות של אי

 נמנעים. 12מתנגדים,  2ר ברוב גדול, התקנון אוש 

 

נויים בתקנון הבחירות של הסתדרות המח"ראישור  .7   שי

ור השינויים בתקנון הבחירות של הסתדרות המח"ר אושר איש 

 .פה אחד

 

וביצוע .8  חילופי חברים בוועדה לתיאום 

הוחלט כי החברה עו"ד עינב  ,הגברא אושרו פה אחד חילופי 

במקום מירה אהרונובסקי אשר סיימה קבאלה תכהן בוועדה 

 את תפקידה בהסתדרות.

 

 חילופי חברים בבינ"ה .9

  , עדכן את חברי המליאה, כי עפ"י הודעתו מר שלמה אביטן

של יו"ר סיעת אופק הליכוד בהסתדרות, החבר אילן ואנונו 

 יכהן בבינ"ה במקום החברה הילה אסנת מרק. 
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ו"ר ההסתדרות, מר ע . 10 י  ופר עיניסקירה של 

, נתן סקירה מקיפה על פועלה   יו"ר ההסתדרות, מר עופר עיני

של ההסתדרות כיום ועל תוכניותיה בעתיד, תוך שימת דגש 

 על כך שכוחה של ההסתדרות הוא באחדותה. 

 

בנוסף, מר עיני התייחס למצב המשק ולמחאות שליוו את  

 המשק בעת האחרונה.

 


