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סדר יום לישיבת מליאת בינ"ה

.1

סקירת יו"ר ההסתדרות מר אבי ניסנקורן.

.2

בחירת יו"ר בינ"ה.

.3

בחירת נשיאות בינ"ה.

.4

אישור חברי הנהגת ההסתדרות בהתאם להוראות פרק ד'
סעיף ג(ג)ג ( 1ג) לחוקת ההסתדרות.

.5

הודעה בדבר ר אשי האגפים בהסתדרות בהתאם להוראות פרק
ד' סעיף ג ( 1ג) לחוקת ההסתדרות.

.6

בחירת חברי ועדות בינ"ה :חוקה ,כספים ומבקר.

.7

בחירת יושבי ראש הועדות :חוקה ,כספים ומבקר.

.8

תיקוני חוקה.

.9

שונות.
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החלטות שנתקבלו בישיבת מליאת בינ"ה
בישיבתה בתאריך 13 . 7 . 2017

.1

אישור חברי בינ"ה מט עם סיעת עוצמה
(סעיף  9בסדר היום)
ברוב קולות אושרו חברי בינ"ה מטעם סיעת עוצמה ,להלן:
לילי סופר ,בן חמו רפאל ,חיים תמם ,גיא חדידה ,יצחק בנימין,
נעמי כספי.

.2

סקירת יו"ר ההסתדרות מר אבי ניסנקורן
(סעיף  1בסדר היום)
יו"ר ההסתדרות ,מר אבי ניסנקורן ציין כי בבינ "ה בהרכבו
החדש יש יותר ועדי עובדים מכל בינ"ה הרבה שנים אחורה.
כמו כן ציין כי יש בבינ"ה בהרכבו החדש יותר נשים מכל
הרכב בשנים האחרונות.
יו"ר ההסתדרות אמר כי הוא מקווה שההסתדרות תחתור
לשפר את מעמד ההסתדרות ולחזק אותה .הוא הוסיף כי יש
להמשיך את תנופת ההתאגדות שיש היום .כמו כן ציין כי הוא
חותר לכך שההסתדרות תוביל בנושאים חברתיים ,תמשיך
לשפר את השכר ותמשיך לפעול לצמצום פערים ,לקליטת
עובדי קבלן ,לצמצום חוזים אישיים ,להמשך העלאת שכר
המינימום והעלאת השכר החציוני.
יו"ר ההסתדרות הוסיף כי ההסתדרות תעמוד בצד ומאחורי
הנכ ים

לשיפור

קצבאותיהם.

תנאיהם,

לשילובם

בעבודה,

לשיפור
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כן,

ההסתדרות תעמוד

לצד

הקשישים

ומאחוריהם

להגדלת הקצבה.
יו"ר ההסתדרות אמר עוד כי במסגרת הקדנציה הקרובה
ההסתדרות תעסוק בתחום אנשים עם מוגבלות ,בנושאים
חברתיים .ההסתדרות תתמקד בהיותה תנועה חברתית.
יו" ר ההסתדרות ציין כי ב  1 -לדצמבר צפויה פעימה נוספת
של העלאת שכר המינימום ל  5,300 -שקלים ,שאמורה לעבור
קריאה שניה ושלישית.
כן ציין יו"ר ההסתדרות כי יש לשאוף ולהיאבק לפתרון ארוך
טווח בנושא הסיעודי.
בנושא קיצור שבוע העבודה ,בחודשיים הקרובים צפוי שבוע
העבודה ל התקצר ל  42 -שעות .במידה והממשלה לא תסיר את
התנגדותה יוכרז סכסוך עבודה כללי במגזר הציבורי.
יו"ר ההסתדרות ציין גם כי החל מינואר  2018הסכמי השכר
פתוחים במגזר הציבורי ,על ההסתדרות להיערך לכך.
יו"ר ההסתדרות אמר כי הוא מקווה שההסתדרות תדע להביא
בשורות ביחד ,ק ואליציה ואופוזיציה.
.3

בחירת יו"ר בינ"ה
(סעיף  2בסדר היום)
מה שלמה אביטן נבחר ברוב קולות לשמש כיו"ר בינ" ה .

.4

בחירת נשיאות בינ"ה
(סעיף  3בסדר היום)
פה אחד נבחרו חברי נשיאות בינ"ה ,להלן :שלמה אביטן ,בני
עיני ,משה פרידמן ,גליה וולוך ,חגית פאר ,יחיאל ו הב ,לאה
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פדידה ,יגאל הררי ,סמי שושן ,דחיל אבו זיאד ,שמעון אלבז,
מורד מפרע ,ישראלה בן אשר ,לאון בנלולו ,אלישע בן ניסן,
מתתיהו טל ,חנוך לבנה ,ראובן גדיאנסקי ,ענת חורב ,איתמר
אביטן ואשר אוחיון.
.5

בחירת חברי ועדות נשיאות בינ"ה  :חוקה ,כספים ומבקר
(סעיף  6בסדר היום)
פה אחד נבחרו חברי ועדת כספים  ,להלן :יורם אורנשטיין ,בני
עינ י ,כוכבה קניסטר ,עופרה אלקיים ,נימר מולא ,ירון צרפתי,
ראובן פרי ,דניאל אביטל ,משה אולמן ,אלה ונה ,בועז לוי ,סמי
שושן ,גיורא ברעם ,דחיל אבו זיאד ,אורן עמרם ,שמואל פלבלום,
אלישע בן ניסן ,דהן חיה ,אורי לוי ,יוסי שוחט ,מיכל יוגב ,צביקה
גרינוולד ,תומר מלול ,גיל אייזנשבט ,יהודה גולד.
פה אחד נבחרו חברי ועדת חוקה  :משה פרידמן ,ישראל פרץ ,רוני
כהן ,אופיר אלקלעי ,אילנה דניאל ,ארמונד לנקרי ,אשר שמואלי,
משה וולמן ,גבריאל סינרוסוף ,דוד חזן ,משה חיון ,רפי בן חמו,
רינה קרן ,מור סטולר ,לאון בנלולו ,אלי בן שושן ,רחמים ארבל,
משה בן נעים ,אורי לוי ,מירב אסף ,איתי עטיה ,יעקב חי ,חנה
פרץ ,ברכה צימרמן וארמוזה ירון.
פה אחד נבחרו חברי ועדת המבקר  :אלי אייל ,עדי חיון ,סמדר
ספרא ,ישראל פרץ ,דני אלימלך ,ישראל גולדשטיין ,אלירן קוזלי,
שלמה קלדרון ,אבנר זכריה ,לילי סופר ,אייל יחזקאל ,מורד
מפרע ,מאג'ד אבו יונס ,אשר אסרף ,לאון בנלולו ,משה בן נעים,
אלישע בן ניסן ,חנוך ליבנה ,ראובן לידיאנסקי ,איתמר אביטן ,גד
רביד ,שני ספטוב ,פיליפ מורגנשטרן ,עדי אטירם.
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בחירת יושבי ראש הועדות :נשיאות ,חוקה ,כספים ומבקר
(סעיף  7בסדר היום)
-

פה אחד נבחר שלמה אביטן ליו"ר נשיאות בינ"ה.

-

ברוב של חברים אושר משה פרידמן ליו"ר ועדת החוקה.

-

ברוב גדול אושר אלי אייל ליו"ר ועדת המבקר.

-

ברוב גדול מאוד אושר יורם אורנשטיין ליו"ר ועדת
הכספים.

.7

אישור חברי הנהגת ההסתדרות בהתאם להוראות פרק ד'
סע יף ג(ג)ג ( 1ג) לחוקת ההסתדרות
(ס עיף  4בסדר היום)
ברוב גדול אושרו חברי הנהגת ההסתדרות ,להלן :אבי
ניסנקורן ,גליה וולוך ,אבו זיאד דחיל ,אבו יונס מאג'ד ,אדרי אבי,
אטל אילן ,בונפיל דני ,ביטי אורלי ,בלס יצחק ,בן גל רמי ,בן חמו
פרוספר ,בנלולו לאון ,בר דוד ארנון ,דהן ציון ,האוספטר פסח,
וענונו אס ף ,ח ס קי חיים ,טרגן ליאור ,יחזקאל אבי ,יעקובי
אריאל ,כהן משה צ'יקו ,כהן אילנה ,כוכבי מיכאל ,לוגסי מיכל,
לוי עופר ,לוי ברק ,מד ה לה רמי ,מזרחי שמוליק ,מ סל אווי שלמה,
מרציאנו יוסי ,נפתלי איריס ,סולמי איתן ,סיסו אריאלה ,אנקו
רוג'ר ,פרג'ון שמעון ,פרץ דוד ,צ'יקוטיי ר רבקה ,צרפתי מיקו,
קבלו פיני ,קליין יואב ,רזניק תומר ,שטח עובד ,שימחי אחיאב,
סמי שושן ,אלי בן מנחם.

.8

תיקוני חוקה
(סעיף  8בסדר היום)
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ברוב גדול עבר תיקון סעיף ( 2ג)( () 1ג) לפרק ד' לחוקת
ההסתדרות בדבר הרכב הנהגת ההסתדרות.
אושר תיקון סעיף  5לפרק ז' לחוקת ה הסתדרות בדבר מינוי
מזכירות מרחב.
אושרו תיקונים בתקנון בינ"ה להלן :בסעיף  2.1לתקנון במקום
 17יבוא  ; 21בסעיף  3.1.4לתקנון יבוא בסופו "מזכירות בינ"ה
תהיה אמונה על כינוס הועדות הקבועות בתיאום עם יו"ר הועדה
ויו"ר בינ"ה".
.9

הודעה בדבר ראשי האגפים בהסתדרות ב התאם להוראות פרק
ד' סעיף ג ( 1ג) לחוקת ההסתדרות.
(סעיף  5בסדר היום)
ברוב גדול מאוד אושרו ראשי האגפים להלן :אבי ניסנקורן
בנוסף לתפקידו יו"ר האגף לאיגוד מקצועי .אבי יחזקאל  -יו"ר
האגף לארגון ומרחבים ,רועי שרעבי  -יו"ר האגף לקשר עם
הממשלה וסגן יו"ר ההסתדרות ,פיני קבלו  -האגף לתפקידים
מיוחדים וסגן יו"ר ההסתדרות ,אבי דנינו  -יו"ר אגף הספורט,
דחיל אבו זיאד  -האגף לקידום השוויון ,איציק ג'רופי  -האגף
לקידום

מורשת

ההסתדרות,

יוסי

מרציאנו -

יו"ר

האגף

לדמוקרטיה תעשייתית בחברות כוח האדם וסגן יו"ר ההסתדרות,
סמי שושן  -האגף לענייני קידום הפריפריה והמגזר השלישי ,שלום
הלוי  -יו"ר אגף הרווחה ,לאון בנלולו  -האגף לצמצום האבטלה
ופתרונות משברי האבטלה ,זאב חושן  -יו"ר אגף הכספים ,מאיה
פרי אלתרמן  -יו"ר אגף הפנסיה ,מיכאל כוכבי  -ממלא מקום יו"ר
ההסתדרות.

