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 על סדר היום:

 
נו .0  י מבקר פנימי להסתדרות.אישור מי

ן ועדי עובדים  0אישור תיקון פרק  .7  8תוספת לסעיף  –לתקנו

ב' בפרק  יגים לזכות להיבחר". 0לסימן   שכותרתו "סי

 .7107פרסום דו"ח המבקר לשנת  .2

 דיווח חצי שנתי של ראשי ועדות בינ"ה .4

 שונות. .5
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 החלטות שנתקבלו בישיבת מליאת בינ"ה
 7102 ייונב 72בישיבתה בתאריך 

 

 עמדת ראש הממשלה –יצוא הגז ממדינת ישראל  .0

  , בפני חברי מליאת  מר סוהיל דיאב הביע את מחאתולבקשתו

בהתייחס לעמדת ראש הממשלה בעניין יצוא הגז  בינ"ה 

 ממדינת ישראל. 

 

 אישור מינוי מבקר פנימי להסתדרות .7

 לסדר היום( 0)סעיף            

, יו"ר בי  נ"ה הודה בשמו ובשם חברי בינ"ה מר שלמה אביטן

על תרומתו למבקר הפנימי להסתדרות היוצא, מר עדי קנדל, 

של  לו שנים רבות. מר אביטן איחל הרבה בעבודת הביקורת

 בריאות טובה והמשך הצלחה בתפקידיו בהם יעסוק בעתיד. 

 

, יו"ר בינ"ה, הודה בשמו ובשם חברי בינ"ה  מר שלמה אביטן

חל לו בריאות יה בה עבד כמבקר, ואעל התקופלדוד וגר, 

 טובה עם פרישתו לגמלאות.

 

פרק י"ד, המבקר  7בהתאם להוראות חוקת ההסתדרות סעיף  

הפנימי של ההסתדרות ימונה ע"י נשיאות בינ"ה, באישור בית 

  נבחרי ההסתדרות.

בקר פנימי לאחר שנערך דיון בעניין מינויו של מר רמי בוהנא, כמ 

 נויו ברוב גדול ע"י מליאת בינ"ה.אושר מילהסתדרות, 
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, יו"ר בינ"ה, בירך את  רמי בוהנא על מינויו מר שלמה אביטן

הצלחה רבה במילוי כמבקר פנימי להסתדרות ואיחל לו 

שיתוף פעולה מלא להצלחה . מר אביטן הבטיח תפקידו

 ו.בתפקיד

 

 8תוספת לסעיף  –לתקנון ועדי עובדים  0אישור תיקון פרק  .2

 שכותרתו "סייגים לזכות להיבחר". 0לסימן ב' בפרק 

 לסדר היום( 7)סעיף             

 פה אחד אושר התיקון.לאחר שנערך דיון בנושא 

 

 7107פרסום דו"ח המבקר לשנת  .4

 לסדר היום( 2)סעיף 

מר עדי קנדל הגיש למליאת בינ"ה את הדו"ח השנתי האחרון 

 72 -נימי להסתדרות, הדו"ח הבו הוא נטל חלק כמבקר פ

 .7107לשנת 

 

מר עדי קנדל הודה על שיתוף הפעולה הפורה עם עובדי 

 ונבחרי ההסתדרות. 

 

רו"ח רמי בוהנא, ימשיך במשימות  -לדברי מר עדי קנדל 

, הוא יעשה זאת באופן  שטרם הגיעו למיצוי משביע רצון

, נתונות לומר קנדל ציין כי עזרתו ועצתו המוצלח ביותר. 

 לרבות איחולי הצלחה בתפקיד.
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 דיווח חצי שנתי של ראשי ועדות בינ"ה  .5

 לסדר היום( 4)סעיף             

חנוך ליבנה, יו"ר ועדת המבקר, מר קובי  ראשי הועדות: מר

, יו"ר ועדת החוקה, מר ולדי מורג, יו"ר ועדת כספים , טריפטו

ד"ר ישראלה בן אשר, יו"ר הועדה למעמד האשה, מר משה 

ו"ר  פרנקל, יו"ר ועדת בטיחות וגהות, מר אביגדור יפת, י

, יו"ר הועדה למדיניות  ועדת הרווחה, ומר מיכאל כוכבי

 הם עומדים בראשן.שסקרו את עבודת הועדות מקצועית, 

הנוטלים חלק פעיל בועדות, וכן ם ראשי הועדות הודו לחברי

ממזכירות זוכים לקבל שהם ליווי על העזרה, התמיכה וה

 ה.בינ"

 

, יו"ר בינ"ה הודה  לכל ראשי הועדות על מר שלמה אביטן

שיתוף הפעולה הפורה שיש בינם לבין מזכירות בינ"ה, בינם 

ן בירך על תיאום עמדות ופעובין עצמם, ו ילות משותפת בי

 הועדות.

 


