
 פ  ר  ו  ט  ו  ק  ו  ל

  

  ישיבת נשיאות בינ"ה

  

  אביב, בית הוועד הפועל- תל

  

  2012בספטמבר  4 –יום שלישי, י"ז באלול תשע"ב 

  

  

  

  

  :על סדר היום

  
1. . והרכבן בינ"ה  ועדות    אישור 

הארצית. .2 השיפוט  רשות  יו"ר   בחירת 

 שונות. .3

 :נוכחים .4

5.   

בינ"ה .6 יו"ר   , אביטן   שלמה 

בינ"ה .7 מזכיר  אסד,    נחום 

  גלבועעמוס  .8

ונה .9   אלה 

והב .10   יחיאל 

יפת .11   אביגדור 

פרקש .12   מרים 

בנישתי .13   יצחק 



ראס .14 אבו  מיל    ג'

חושינסקי .15   זאב 

מויאל .16   יצחק 

אלפסי .17   ניסים 

  

בינ"ה נשיאות  בישיבת  שנתקבלו   החלטות 

מתאריך    4.9.12בישיבתה 

  

  

בינ"ה .1 ועדות  מספר    הגדלת 

ועדות  מספר  הגדלת  את  אחד  פה  אישרו  הנשיאות  חברי 

לאיגוד 8 - ל בינ"ה כספים, ועדה  ועדת  חוקה,  : ועדת  שהן  ,

רווחה,  ועדת  האישה,  למעמד  ועדה  בטיחות,  , ועדת  מקצועי

בינ"ה.  ונשיאות  המבקר,    ועדת 

 

  

בינ"ה .2 ועדות  הרכב    אישור 

בינ"ה.  ועדות  הרכב  את  אחד  פה  אישרו  הנשיאות   חברי 

  

לבינ"ה .3 שיובא  היום  סדר  פי  על  והרכבן  בינ"ה  ועדות    אישור 

על חבר והרכבן  בינ"ה  ועדות  את  אחד  פה  אישרו  הנשיאות  י 

לבינ"ה.  שיובא  היום  סדר   פי 

  

הארצית .4 השיפוט  ראש  יו"ר    אישור 

"ד  עו של  כהונתו  המשך  את  אחד  פה  אישרו  הנשיאות  חברי 

הארצית. השיפוט  ראש  ליו"ר  כהנא   צבי 

  

בינ"ה .5 ועדות  ראשי    אישור 



ר כי שמות  החליטו  בינ"ה  נשיאות  חברי  גדול  אשי ברוב 

בינ"ה.  נשיאות  ידי  על  יאושרו  בינ"ה   ועדות 

  

וביצוע .6 לתיאום  בועדה  הנשיאות  ייצוג    אישור 

הנשיאות  חברי  ייצוג  כי  אחד  פה  אישרו  בינ"ה  נשיאות  חברי 

יהיה  וביצוע  לתיאום   . 15%בוועדה 

  

בינ"ה .7 נשיאות  מטעם  משמעת  ועדת    הקמת 

בינ"ה נשיאות  משמעת  חברי  ועדת  הקמת  אחד  פה  אישרו 

אם  שיהיו,  משמעת  בהפרות  שתדון  בינ"ה  נשיאות  מטעם 

בבינ"ה.   יהיו, 

  

הבית  .8 סיעת  מטעם  בינ"ה  של  היום  לסדר  הסרת הצעה 

  החברתי 

לסדר  הצעה  הסרת  גדול  ברוב  אישרו  בינ"ה  נשיאות  חברי 

 . החברתי הבית  סיעת  מטעם  שהוגשה  בינ"ה  של  היום 

הי מסדר  ירדה  .ההצעה  ון לדי תבוא  ולא   ום 

  

בינ"ה .9 של  היום  סדר    אישור 

היום של  סדר  את  אחד  פה  אישרו  בינ"ה  נשיאות  חברי 

 בינ"ה. 

  
 


