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 החלטות שנתקבלו בישיבת מליאת בינ"ה

 2015 בספטמבר 8בישיבתה בתאריך 
 
 

 ברכות .1

 בסדר היום( 2)סעיף 

 

, יומר   ן  "רשלמה אביטן כי חשיבות תפקיד בינ"ה ציי

ההסתדרות בצמצום והעברתן מן העולם של תופעות שהן 

 בגדר עבירות שבין אדם לחברו וההסתדרות מחויבת לכך. 

יו"ר בינ"ה איחל כי תהא זו שנה של התחדשות ויצירה, של  

 בטחון תעסוקתי, של צדק חברתי וגזירות טובות. 

 

שההסתדרות צריכה לפעול ציין כי ההישגים מר איציק יואל  

לטובתם הם לדאוג להכנסה הפנויה של כל משתכר בעבודה, 

שיוכל לחיות בכבוד, וכן הנחלת ערך הסולידריות למי שאינם 

 בהסתדרות, כדי ליצור גיבוי להסתדרות.

איציק יואל הציע שבמהלך השנים הבאות תחזור ההסתדרות  

ר למוקדי הכוח בהם היתה בשנים עברו על מנת לחזו

 ולהשפיע על נושא הפנסיה ועל נושאים נוספים. 

איציק יואל הציע לכולם לקבל כוחות לקראת השנה הבאה כי  

 יש עבודה משותפת שיש לבצע. 
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איחל שתהיה שנה טובה לכל העמלים, העובדים, סוהיל דיאב  

התושבים. הוא הוסיף כי הקבוצות המוחלשות בחברה 

ויותר חוזקה בשנה  הישראלית הרגישו יותר בטחון עצמי

 החולפת בהעלאת הנושא שלהם על סדר היום. 

סוהיל דיאב ציין כי חשוב מאוד שנתקרב יותר למוסר  

, לכבוד של  , לתכונות האוניברסליות, לכבוד הדדי האנושי

האחר בכל המובנים. כמו כן קרא לכך שנהיה חברה שוחרת 

ככל שהשלום יתקרב מעמד הפועלים יתחזק  -שלום, ואמר

 תחדש ויתקדם.וי

 

 סקירת יו"ר ההסתדרות .2

 בסדר היום( 1)סעיף 

סקר את פעילות יו"ר ההסתדרות, מר אבי ניסנקורן,  

ההסתדרות בשנה החולפת במספר מישורים. המישור הראשון, 

ניסיון להחדיר לציבוריות הישראלית את החברתיות הקיימת 

 בהסתדרות כתנועה חברתית. 

השני, ההסתדרות ממשיכה למצב עצמה בחוזקות המישור  

שלה, הכלכליות, של ההתארגנות, תנופת ההתארגנות 

 ממשיכה להתחזק. 

המישור השלישי, ההסתדרות המשיכה להיאבק במאבקים  

העלאת שכר המינימום באלף שקלים, העברה של  -שצלחו

עובדי קבלן להעסקה ישירה, העלאת המודעות לעובדים עם 

 מוגבלות.

ו"ר ההסתדרות הוסיף כי בשנה החולפת נבלמה פעילות נגד י 

 ההסתדרות. 
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ן כי בשנה האחרונה   ההסתדרות הוכיחה כמו כן ציי

 שהסולידריות מנצחת. 

יו"ר ההסתדרות ציין כי קדימה יש להסתדרות הרבה מאוד  

יעדים; ראשית, להמשיך בכיוון של תנועה חברתית. שנית, 

דרות כגורם שאי אפשר להמשיך לבסס את הכוח של ההסת

 לפעול בלעדיו. 

יו"ר ההסתדרות הוסיף שהשנה שהיתה היתה טובה אך השנה  

הבאה צריכה להיות עוד יותר טובה ויש להציב יעדים להגיע 

אליהם. זו שנה שבה תפעל ההסתדרות לחיזוק האיגודים 

המקצועיים, הועדים, המרחבים, להגדלת הכלים שההסתדרות 

לם. בשנה הבאה תעמיק ההסתדרות כהסתדרות נותנת לכו

 עוד יותר בכלים שלא ניתנו עד היום ובכלים משמעותיים. 

 יו"ר ההסתדרות סיכם באיחולי שנה טובה.  

 

 שונות .3

 בסדר היום( 3)סעיף 

פה אחד אושרו חילופי חברים בבינ"ה: החבר אלי כהן יחליף  

את החבר סלאח סעד; החבר רפי מדאלה יחליף את החבר 

 . אריה חבני

 

יו"ר בינ"ה הודיע על חילופי חברים בועדות בינ"ה: החבר  

רועי שרעבי מסיעת הליכוד יחליף את החבר אלי ארביב 

בנשיאות בינ"ה; החבר רועי שרעבי יחליף את החבר אריה 

חבני בועדת חוקה; החבר רועי שרעבי יחליף את החבר אלי 

 ארביב בועדת הכספים.

 


