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 פ  ר  ו  ט  ו  ק  ו  ל

 

 בית נבחרי ההסתדרות

 

 16מספר  –ישיבת מליאת בינ"ה 

 

 אביב, בית הוועד הפועל-תל

 

 2010בפברואר  14 – ראשון, ל' בשבט תש"ע וםי

 

 על סדר היום:

 

 סקירת יו"ר ההסתדרות. . 1

 ר ועדת המבקר של בינ"ה.סקירה ודיווח של יו" . 2

3  סקירה ודיווח של יו"ר ועדת החוקה של בינ"ה. .

 סקירה ודיווח של יו"ר ועדת תקציב וכספים של בינ"ה. .4

אישור תקנון יסוד של איגוד עובדי התחבורה האווירית,  .5

 היבשתית והימית.

אישור תקנון בחירות של איגוד עובדי התחבורה האווירית,  .6

 ית.היבשתית והימ

7 אישור הוראת שעה לעניין הבחירות לאיגוד עובדי  .

 התחבורה.

 אישור מינוי יו"ר אגף הפנסיה. .8

 אישור תיקון פרק י"ד לחוקת ההסתדרות. .9

 אישור הקטנת תקציב מימון סיעות. . 10

 .שונות .11
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 החלטות שנתקבלו בישיבת מליאת בינ"ה

 2010בפברואר  14בישיבתה בתאריך 

 

 שונות .1

  

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

 .  אלה, על מות אביה, איתן

 

 ביטול ועדת הבטיחות של בינ"ה .2

  

פה אחד אישרו חברי בינ"ה את ביטול ועדת הבטיחות של  

 בינ"ה. 

 

 חילופי חברים בבינ"ה ובועדות בינ"ה .3

  

פה אחד אישרו חברי בינ"ה את הודעת יו"ר בינ"ה בדבר 

 לופי חברים. חי

 החבר אלי כהן יכהן בראש הועדה למדיניות מקצועית. -

החבר יהונתן דקל יחליף את החברה ליאור נר גאון  -

 במליאת בינ"ה.

החבר משה גולני יחליף את החבר חליל זוידאת בועדת  -

 הרווחה.

החברה תמי ברק תחליף את החבר יחזקאל אנגלר בועדת  -

 הרווחה. 
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חליף את החבר אלי יריב בועדת החבר אליהו גוניק י -

 החוקה. 

החבר משה פרנקל יחליף את החבר מנחם פרימן בועדת  -

 החוקה.

החבר ארמונד וקנין יחליף את החבר שלמה אייל הררי  -

 במליאת בינ"ה. 

החבר ארז ישראל יחליף את החבר ארמונד וקנין בועדת  -

 הכספים.

 

 סקירה ודיווח של יו"ר ועדת המבקר של בינ"ה .4

 

יו"ר ועדת המבקר של   חברי בינ"ה שמעו סקירה ודיווח של 

 . 2009בינ"ה, חנוך ליבנה, אודות פעילות הועדה בשנת 

 

 סקירה ודיווח של יו"ר ועדת תקציב וכספים של בינ"ה .5

 

חברי בינ"ה שמעו סקירה ודיווח של יו"ר ועדת תקציב  

וכספים של בינ"ה, מר ולדי מורג, אודות פעילות הועדה 

 . 2009ת בשנ

 

 סקירה ודיווח של יו"ר ועדת החוקה של בינ"ה .6

 

חברי בינ"ה שמעו סקירה ודיווח של יו"ר ועדת החוקה של  

 . 2009בינ"ה, מר הרצל יאקה, אודות פעילות הועדה בשנת 
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 אישור מינוי יו"ר אגף הפנסיה .7

 

פה אחד אישרו חברי בינ"ה את מינויו של זאב חושינסקי  

 נסיה.ליו"ר אגף הפ

 

 אישור תיקון פרק י"ד לחוקת ההסתדרות .8

 

פה אחד אישרו חברי בינ"ה את תיקון פרק י"ד לחוקת  

 ההסתדרות. 

 

 אישור תיקון פרק י"ד לחוקת ההסתדרות .9

 

פה אחד אישרו חברי בינ"ה את תיקון פרק י"ד לחוקת  

 ההסתדרות בנוסחו החדש להלן: 

שנתית לפי שיקול )א( "המבקר הפנימי יכן תכנית עבודה 9

, ויגישה ליו"ר בינ"ה." 14דעתו בכפוף לאמור בסעיף   שלהלן

 

)ב( "למבקר הפנימי תהיה גישה בעת ולצורך ביצוע 11

תפקידו בהתאם לתכנית העבודה השנתית, לכל מאגר מידע 

רגיל או ממוחשב לכל בסיס נתונים ולכל תכנית עבודה של 

נתונים  עיבוד נתונים ולכל תכנית עבודה של עיבוד

 אוטומטי של הגוף המבוקר, בלבד."

 

ג( "בעת ולצורך מילוי תפקידו בהתאם לתכנית העבודה 11 (

השנתית, המבקר הפנימי רשאי להיכנס לכל נכס של הגוף 

 המבוקר ולבדוק אותו."
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 אישור הקטנת תקציב מימון סיעות .10

 

מתנגדים, אישרו חברי בינ"ה קצוץ  4ברוב גדול מאוד עם  

 . 2010תקציב מימון סיעות לשנת מ 10%של 

 

אישור תקנון יסוד, תקנון בחירות והוראת שעה של איגוד  .11

 עובדי התחבורה האווירית, היבשתית והימית 

 

פה אחד אושרו תקנון היסוד, תקנון הבחירות והוראת  

 השעה לאיגוד עובדי התחבורה האווירית, היבשתית והימית.

 

 סקירת יו"ר ההסתדרות .12

 

רי בינ"ה שמעו סקירה אקטואלית מפי יו"ר ההסתדרות, חב 

 .  עופר עיני

 

 

   

 

 

 

 

 


