
 סתדרות העובדים הכללית החדשהה

 

 בית נבחרי ההסתדרות

 

 מליאת בינ"הישיבת 

 

 

 

 פ  ר  ו  ט  ו  ק  ו  ל

 

 בית נבחרי ההסתדרות

 

 ישיבת מליאת בינ"ה

 

 אביב, בית הוועד הפועל-תל

 

 2007בספטמבר  10 –כ"ז באלול תשס"ז , שנייום 

 

 

 

 הקלטה ותכתוב/תמלול:

 שרותי הקלטה  -אבני  

 

    :   03 - 6127715  טל'

 03 - 6127859פקס:     

  :  054 - 4622434פלאפון



 

 

 10.09.2007                                       ישיבת מליאת בינ"ה

2 

 פ  ר  ו  ט  ו  ק  ו  ל

 

 מליאת בית נבחרי ההסתדרות

 ישיבת מליאת בינ"ה

 אביב, בית הוועד הפועל-תל

 

 2007בספטמבר  10 –כ"ז באלול תשס"ז , שנייום 

 

 

 

 :על סדר היום

 

  מר עופר עיני –דבר יו"ר ההסתדרות  . 1

 

ין ועדה קרואה להסתדרות המעו"ף  .2  אישור הוראת שעה בעני

 

ו' לחוקת ההסתדרות 9אישור תיקון סעיף  .3  ד' לחלק ג' בפרק 

 

 אישור יו"ר רשות השיפוט הארצית .4

 

 הודעה על מינוי מ"מ מקום וסגן ליו"ר ההסתדרות .5

 

 אישור הועדה לתיאום וביצוע .6

 

 

  



 

 

 10.09.2007                                       ישיבת מליאת בינ"ה

3 

 "ההחלטות שנתקבלו בישיבת מליאת בינ

 2007בספטמבר  10בישיבתה בתאריך 

 

 השתתפות בצער חבר בינ"ה  .1

חברי בינ"ה השתתפו בצערו של מר שלמה מזרחי, חבר 

בינ"ה, על מותו בטרם עת של בנו, תומר. מר אילן ויקלמן 

 נשא דברים.   

 

 מר עופר עיני –דבר יו"ר ההסתדרות  .2

, יו"ר ההסתדרות, ערך סקירה של פעו לות מר עופר עיני

ההסתדרות בעת האחרונה ובירך את חברי הבית בשנה 

 טובה. 

 

ין ועדה קרואה להסתדרות המעו"ף .3  אישור הוראת שעה בעני

פה אחד התקבלה הצעת הוראת השעה כדלהלן: מוצע כי 

בינ"ה תקבל החלטה בדרך של הוראת שעה המאריכה את 

כדלקמן:  31.12.2008כהונתה של הועדה הקרואה עד ליום 

נתה של הועדה הקרואה אשר מונתה להסתדרות "כהו

" 31.12.08מוארכת בזה עד ליום  10.9.06המעו"ף ביום  . 

 

ו' לחוקת ההסתדרות 9אישור תיקון סעיף  .4  ד' לחלק ג' בפרק 

ו'  9פה אחד התקבל אישור תיקון סעיף  ד' לחלק ג' בפרק 

כך  9יבוא סעיף  8לחוקת ההסתדרות להלן: לאחר סעיף 

. בעקבות התיקון 9נים א' עד ד' ישויכו לסעיף שסעיפים קט

 .10הנוכחי יהפוך לסעיף  9סעיף 
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ד' כדלקמן: " למרות 9תתווסף תוספת לסיפא של סעיף 

האמור לעיל תהיה רשאית הועדה לתיאום וביצוע, באישור 

להאריך את תקופת כהונתה של בינ"ה ומנימוקים שיפורטו, 

שנים מיום כינונה של הועדה  4הועדה הקרואה, עד 

. בתום תקופת ההארכה  הקרואה )להלן: "תקופת ההארכה"(

   "  תיערכנה בחירות למוסדות שפוזרו.

 

 אישור יו"ר רשות השיפוט הארצית .5

פה אחד אושרה מועמדותו של עו"ד צבי כהנא ליו"ר רשות 

 השיפוט.

שרה מועמדותו של השופט בדימוס נחמיה גוטמן כמו כן או

 לסגן יו"ר רשות השיפוט. 

 

 הודעה על מינוי מ"מ וסגן ליו"ר ההסתדרות .6

חברי בינ"ה אישררו את ההודעה על מינוי מ"מ וסגן ליו"ר  

ההסתדרות להלן: החבר צבי גודווטר מונה ממלא יו"ר 

ר ההסתדרות. מר שלמה שני מונה לסגן יו"ר ההסתדרות. מ

 פיני קבלו מונה לסגן יו"ר ההסתדרות. 

 

 אישור יו"ר אגף הספורט .7

פה אחד אישרו חברי בינ"ה את מועמדותו של מר איציק  

 ג'רופי ליו"ר אגף הספורט. 

 

 אישור הועדה לתיאום וביצוע .8

פה אחד אישרו חברי בינ"ה את הרכב הועדה לתיאום  

מקצועי  וביצוע. הרכב הועדה להלן: יו"ר האגף לאיגוד
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ו, מזכירי האיגודים המקצועיים,   6נציגי מרחבים,  4וסגני

נציגי ועדי עובדים, נציגי סיעות בית נבחרי ההסתדרות, 

 נציג הסתדרות הגמלאים.  

, ג'האד עקל, אלי בן   וכעת לפירוט חברי הועדה: עופר עיני

, יצחק רז,  גרא, חצי טבקמן, שלמה שני, אריאל יעקובי

, פרדי כהן, -נון ברראובן גולדברג, אר דוד, אילנה כהן

קלריסה שטיינברג, מנחם אשכנזי, אשר גולדשלגר, שלום 

שינדלר, יהושע מימון, הרצל יאקה, חיים שייב, יורם שגב, 

, יצחק שטיינר,  , יצחק פרי גבי אסרף, דוד גלנוס, סמי כהן

, יצחק מויאל.  , אלי גבאי  משה פריימן, אבי אדרי

, דני בן שטרית, זורי מנחם, נציגי המרחבים הם: אבי   גבאי

 אמיר ירון.

, כוכבה   נציגי ועדי העובדים הם: אריה סומר, בתיה לוי

, חיים אזולאי. , ברוך ויצמן ון  קניסטר, מיכאל חי

 נציג הסתדרות הגמלאים: שמשון רוט. 

    

  


