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 ינ"המליאת בסדר יום לישיבת 

 

 

 .סקירת יו"ר ההסתדרות, מר אבי ניסנקורן .1

2. . ג . )ג( לפרק ד' לחוקת ההסתדרות )הנהגת 1תיקון סעיף 

 ההסתדרות(

 צירוף סיעת הליכוד לקואליציה ואישור חברי הנהגה מטעמם. .3

ים בחוקת הבחירות למוסדות הנבחרים של אישור תיקונ .4

 ההסתדרות ונעמ"ת. 

אישור חילופי חברים בבינ"ה וועדות בינ"ה מטעם סיעת  .5

 אופק וסיעת הליכוד בהסתדרות. 

 אישור הוספת חבר בוועדה לתיאום וביצוע. .6

 שונות. .7
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 החלטות שנתקבלו בישיבת מליאת בינ"ה

 2015 נובמברב 10בישיבתה בתאריך 
 
 

 שונות .1

 בסדר היום( 7 )סעיף

, יו"רמר   בירך את רועי כהן על היבחרו בינ"ה  שלמה אביטן

 לנשיא לה"ב. 

מר שלמה אביטן הודיע כי עו"ד רפי מלאכי התפטר מתפקידו  

כיו"ר אגף הרווחה וכיו"ר סיעת ש"ס בהסתדרות ואיחל לו 

הצלחה בתפקידו החדש. מר שלמה אביטן הוסיף כי עו"ד 

 אגף הרווחה החדש. אברהם מיכאלי יהיה יו"ר 

  

 סקירת יו"ר ההסתדרות .2

 בסדר היום( 1)סעיף 

  , הודיע על מינויו של עו"ד יו"ר ההסתדרות, מר אבי ניסנקורן

רפי מלאכי לראש חטיבת הדת באגף לאיגוד מקצועי. תפקיד 

החטיבה טיפול של איגוד מקצועי בכל תחומי המוסדות 

 הדתיים והציבור הדתי. 

כי בימים אלה נחתם הסכם קיבוצי עם יו"ר ההסתדרות עדכן  

לשכת התיאום בדבר הגדלת מספר הימים המינימלי לחופשה 

ימים. שינוי זה אמור להיות מורחב  12 -ימים ל 10 -שנתית מ

 בצו הרחבה בתקופה הקרובה.



 
 
 

  10.11.2015                                     ישיבת מליאת בינ"ה                                 
 
 

4 

הוסיף כי נעשה הסכם נוסף עם לשכת  יו"ר ההסתדרות 

ברת התיאום, לפיו העובד פטור מהנטל לשלם על תפעול הע

 הפנסיה שלו לחברות הביטוח או קרנות הפנסיה. 

ן כי ההסתדרות ממשיכה בתנופת   יו"ר ההסתדרות ציי

 ההתארגנות, אם זה בעולם החרדי ובהתארגנות השוטפת. 

, כי ממשיכה   יו"ר ההסתדרות הוסיף עוד בנושא עובדי הקבלן

 התנופה של הסכמים לקליטת עובדי קבלן להעסקה ישירה. 

סיף יו"ר ההסתדרות כי ממשלת אישרה את ההסכם כמו כן הו 

 -של ההסתדרות עם לשכת התיאום להעלאת שכר המינימום ל

 '.17שקלים בדצמבר  5,300

צפויות טלטלות בעתיד יו"ר ההסתדרות הוסיף ואמר כי  

הקרוב ברפורמות חברת החשמל, הרפורמה בנמלים וברשות 

 השידור. 

ר ההסתדרות להיכנס מיד אחרי העברת התקציב מתכוון יו" 

 לדיוני ואף למאבק על הסכמי המסגרת במגזר הציבורי.

יו"ר ההסתדרות הוסיף כי יכול להיות שיצא חוזר שיפגע  

בקרנות הפנסיה החדשות. במידה וכן ההסתדרות תצטרך 

 לצאת למאבק.

יו"ר ההסתדרות אמר עוד כי יש לבדוק איך ניתן לשפר  

ודי הכולל את המוצעת לנושא הביטוח הסיעהנוסחה 

 הגמלאים. 

יהיה  2016יו"ר ההסתדרות ציין שתקציב ההסתדרות לשנת  

 בעל הדגשים חברתיים. 
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יו"ר ההסתדרות סיפר כי התקיים כנס בנושא עובדים עם  

, בעקבותיו יוקם מטה פעולה לטובת מוגבלות במגזר הערבי

 ציבור העובדים עם מוגבלות בכל המגזרים. 

ף עוד ואמר כי איציק יואל התבקש יו"ר ההסתדרות הוסי 

 לרכז עבור ההסתדרות את כל נושא הקואופרציה.  

 יו"ר ההסתדרות בירך על הצטרפות סיעת הליכוד לקואליציה.  

 

3. . ג . )ג( לפרק ד' לחוקת ההסתדרות )הנהגת 1תיקון סעיף 

 ההסתדרות(

 בסדר היום( 2)סעיף 

ד' לחוקת . )ג( לפרק 1ברוב גדול מאוד אושר תיקון סעיף ג. 

 ההסתדרות )הנהגת ההסתדרות( להלן:

 -חברים ולא יותר מ 15 -הנהגת ההסתדרות מונה לא פחות מ 

חברים שבחר יו"ר ההסתדרות ושבחירתם אושרה על ידי  39

 בית נבחרי ההסתדרות.

 

 צירוף סיעת הליכוד לקואליציה ואישור חברי הנהגה מטעמם .4

 בסדר היום( 3)סעיף  

 

רופה של סיעת הליכוד לקואליציה. כן פה אחד אושר צי 

אושרו: צירופו של רועי שרעבי להנהגת ההסתדרות ומינויו 

לתפקיד סגן יו"ר ההסתדרות ויו"ר אגף, המינוי יכנס לתוקף 

; צירפו של רמי מדאלה להנהגת ההסתדרות; 1.11.15 -מ

 מינויו של החבר אסף וענונו להנהגת ההסתדרות. 
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בבינ"ה וועדות בינ"ה מטעם סיעת אישור חילופי חברים  .5

 אופק וסיעת הליכוד בהסתדרות

 בסדר היום( 5)סעיף  

  

פה אחד אושרו חילופי החברים בבינ"ה וועדות בינ"ה מטעם  

 סיעת אופק וסיעת הליכוד בהסתדרות להלן:

יחליף את החבר דוד כהן  נדרמואדוד בן החבר  -סיעת אופק 

 במליאת בינ"ה.

ליאור יחליף את החבר רמי מדאלה  טרגןהחבר  -סיעת הליכוד 

 במליאת בינ"ה. 

 

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

החבר מאיר גבאי יחליף את החבר רועי  -נשיאות בינ"ה 

 שרעבי. 

 ליאור יחליף את החבר רועי שרעבי. טרגןהחבר  -ועדת כספים 

 י שרעבי.ליאור יחליף את החבר רוע טרגןהחבר  -ועדת חוקה 

 יחליף את החבר אלי ארביב.  אילן ירמיהחבר  -ועדת  מבקר 

החבר מאיר גבאי יחליף את החבר אלי  -ועדה לאיגוד מקצועי 

 ארביב. 

ן  -ועדת בטיחות  החבר אלי ארביב יחליף את החבר יורם ששו

 והחבר אילן כהן יחליף את החבר יהודה הרוש. 

 ן בועדה. החבר אילן כהן יכה -ועדה למעמד האישה 

 

החבר הילאל  -ברוב גדול אושר חילוף החברים במליאת בינ"ה 

 חלבי יחליף את החברה תמר קורן. 
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 אישור הוספת חבר בוועדה לתיאום וביצוע .6

 בסדר היום( 6)סעיף  

  

, יו"ר ועד ציוד   פה אחד אושר צירופו של החבר מני גבאי

  מכני בנמל אשדוד, כחבר בוועדה לתיאום וביצוע.

 

אישור תיקונים בחוקת הבחירות למוסדות הנבחרים של  .7

 ההסתדרות ונעמת

 בסדר היום( 4)סעיף  

  

התיקונים בחוקת הבחירות למוסדות הנבחרים של  

 ההסתדרות ונעמ"ת אושרו פה אחד. 

 

 

 

 

 


