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 פ  ר  ו  ט  ו  ק  ו  ל

 

 בית נבחרי ההסתדרות

 

 3מספר  –ישיבת מליאת בינ"ה 

 

 אביב, בית הוועד הפועל-תל

 

 2012בדצמבר  30 –יום ראשון, י"ז בטבת תשע"ג 

 

 

 :על סדר היום

 

 

ן  אישור החלטות הנהגת ההסתדרות – 1סעיף מס'  .1 י לעני

 כתב שיפוי לנושאי משרה.

ן  – 2סעיף מס'  .2 י אישור החלטת הנהגת ההסתדרות לעני

עדכון דמי החבר בהסתדרות מצטרפים חדשים בעת 

 התאגדות ראשונית פורצת.

ו  4וסעיף  1אישור תיקון סעיף  – 3סעיף מס'  .3 לפרק ט"

 לחוקת ההסתדרות.

  אישור נוהלי עבודת הוועדות של בינ"ה. – 4סעיף מס'  .4

' סעיפים  – 5סעיף מס'  .5 ג  11)ב(  11, 9, 8אישור תיקון פרק 

 ) ג ד( וסעיף  –)  פרק החברות בחורת ההסתדרות.  12)
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 3החלטות שנתקבלו בישיבת מליאת בינ"ה מספר 

 12.201230.בישיבתה מתאריך 

 

 הודעות וברכות  .1

 

יו"ר בינ"ה מר שלמה אביטן ביקש להשתתף בשמו ובשם 

ופט בדימוס אליהו נאווי שהלך בינ"ה בצער משפחת הש

 לעולמו.

 

יו"ר בינ"ה מר שלמה אביטן ביקש להשתתף בצער אבי 

 יחזקאל, יו"ר אגף המרחבים, על מות אביו נחום ז"ל. 

 

, ביקש להשתתף בצער בתיה  יו"ר בינ"ה, מר שלמה אביטן

 צדקה על מות אחיה ז"ל.

 

, ברך את חברי בינ"ה הנוצרי ם יו"ר בינ"ה, מר שלמה אביטן

 ובני משפחותיהם לרגל ראש השנה הלועזית. 

 

אישור החלטת הנהגת ההסתדרות לעניין כתב שיפוי לנושאי  .2

  משרה

 

מליאת בינ"ה אישרה פה אחד את הצעת הנהגת ההסתדרות 

 לעניין כתב שיפוי לנושאי משרה. 
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אישור החלטת הנהגת ההסתדרות לעניין עדכון דמי החבר  .3

 התאגדות ראשונית פורצת בהסתדרות מצטרפים חדשים בעת 

 

לעניין  גההההנפה אחד את הצעת מליאת בינ"ה אישרה 

עדכון דמי החבר בהסתדרות מצטרפים חדשים בעת התאגדות 

 ראשונית פורצת. 

 

  לפרק ט"ו לחוקת ההסתדרות 4וסעיף  1אישור תיקון סעיף  .4

 

 4וסעיף  1ברוב גדול את תיקון סעיף מליאת בינ"ה אישרה 

יימחקו המילים:  1ת ההסתדרות כך שבסעיף לפרק ט"ו לחוק

 -"על פי סמכותו כקבוע בחוקה זו למעט האמור בפרק

לפרק טו  4המוסדות העליונים של ההסתדרות". וכן סעיף 

יבוטל ובמקומו יבוא: "הליכי הדיון בהצעות לשינוי או 

לתיקון חוקת ההסתדרות, חוקת הבחירות ותקנוני מוסדות  

ועדת החוקה של בית נבחרי  ההסתדרות ייקבעו בנוהל

 ההסתדרות כפי שיאושר על ידי בית נבחרי ההסתדרות."

 

  אישור נוהלי עבודת הוועדות של בינ"ה .5

 

ברוב גדול ובהימנעות של מספר חברים מליאת בינ"ה אישרה 

את נוהלי עבודת הוועדות של בינ"ה וזאת בהתאם להוראות 

ים שאושרו לתקנון בינ"ה. הנהל 3.1.4סעיף  3חלק א' פרק 

, נוהל ועדת  הינם: נוהל הועדה למדיניות איגוד מקצועי
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הכספים, נוהל ועדת חוקה, נוהל הועדה למעמד האישה, נוהל 

 ועדת בטיחות ונוהל ועדת הרווחה.  

 12)ד( וסעיף  –)ג(  11)ב(  11, 9, 8אישור תיקון פרק ג' סעיפים  .6

  פרק החברות בחוקת ההסתדרותב

 

, 9, 8פה אחת את תיקון פרק ג' סעיפים מליאת בינ"ה אישרה 

ג(  -)ב( ו 11 פרק החברות בחוקת ב 12)ד( וסעיף  –)

ההסתדרות. מטרת התיקון היא להבהיר את המצב המשפטי 

 ביחס לקבלת חברים בהסתדרות. 

היועמ"ש להסתדרות, עו"ד יחיאל שמיר, הבהיר כי תיקון זה 

ב עובדתי ובא לעגן מצ חל גם על כל ההצטרפויות שהיו בעבר

 . קיים

 

  אישור תקנון ארגון העיתונאים בישראל .7

 

פה אחד את תקנון ארגון עיתונאים מליאת בינ"ה אישרה 

 בישראל. 

 

בסימן ב' לפרק הראשון  8אישור תיקון סעיף קטן )א( של סעיף  .8

  לתקנון ועדי עובדים

 

מליאת בינ"ה אישרה פה אחד את תיקון סעיף קטן )א( של 

לפרק הראשון לתקנון ועדי עובדים הנוגע בסימן ב'  8סעיף 

 לסייג להיבחר לוועד העובדים. 
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בתקנון ועדי  10לפרק  3א' לאחר סעיף  3אישור הוספת סעיף  .9

 עובדים

 

א' לאחר  3ברוב גדול את הוספת סעיף מליאת בינ"ה אישרה 

הנוגע לסמכות  ,בתקנון ועדי עובדים 10לפרק  3סעיף 

 . השעיה

 

עדי ובתקנון  10לפרק א' א' לאחר סעיף  5 אישור הוספת סעיף .10

  עובדים

 

א' לאחר  5מליאת בינ"ה אישרה פה אחד את הוספת סעיף 

הנוגע לחברות נוגדת  ,בתקנון ועדי עובדים 10סעיף א' לפרק 

 בארגון עובדים. 

 

 אישור הרכב ושמות הוועדה לתיאום וביצוע .11

 

הרכב ושמות הוועדה מליאת בינ"ה אישרה פה אחד את 

, יו"ר האגף לאיגוד לת יאום וביצוע להלן: אבי ניסנקורן

, עינב קבלה,  מקצועי; ג'האד עקל, אלי בן גרא, אמיר ירון

, יצחק רז, יצחק שטיינר, יעל  ארנון בר דוד, אריאל יעקובי

, ד"ר ישראל זנדרמן,  , אילנה כהן, אבי אדרי משה פרידמן רון

, גבי אסרף, איציק מויאל, הרצל יאקה, פר , דוד אבי לוי די כהן

גלנוס, שלום שנדלר, אלי גבאי, מנחם אשכנזי, אשר 

גולדשלגר, קלריסה שטיינברג, שלומי מרום, אבי יחזקאל, 

, כוכבה  , דני בונפיל, איקו חסון , זורי מזרחי אבי גבאי
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קניסטר, אריה סומר, חיים תמם, ציון דהן, בתיה צדקה, יורם 

, פנחס אדרי, מאיר בן הרוש,  , לנמן, אלון חסן ציון אלגריסי

 .  גדי דרעי

 

נציג הגמלאים יתואם בין יו"ר האגף לאיגוד מקצועי לבין 

 יו"ר הסתדרות הגמלאים, עו"ד גדעון בן ישראל. 

 

שמות חברי הבית החברתי יועברו ישירות ליו"ר האגף לאיגוד 

 מקצועי. 

 

 חילופי חברים בבינ"ה ובוועדות בינ"ה .12

 

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

 

חילופי חברים בסיעת תמורה: החבר מאיר אלבז יחליף את 

החברה מרים מסרי בועדת הכספים. החברה מרים מסרי 

 תחליף את החבר מאיר אלבז בועדה לאיגוד מקצועי.

 

חילופי חברים בסיעת עוגן: החברה נינה קליין תחליף את 

ע מי יחליף החבר יצחק יהודה בועדת המבקר. הסיעה תודי

 את ישראל פרץ בועדת הבטיחות.

 

חילופי חברים בסיעת מרץ במליאת בינ"ה: החברה יפעת 

סולל תסיים את חברותה בבינ"ה ובמקומה תכהן החברה 

 פטמה סרסור.
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חילופי חברים בסיעת העבודה: החבר מאיר בן הרוש יחליף 

   את החברה עידית עבוד בוועדת הבטיחות.

 


