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 החלטות שנתקבלו בישיבת מליאת בינ"ה

 2015 דצמברב 29בישיבתה בתאריך 
 
 

 רות מר אבי ניסנקורןסקירת יו"ר ההסתד .1

 בסדר היום( 1)סעיף  

  

יו"ר ההסתדרות, מר אבי ניסנקורן, סקר את שלושת הנושאים  

אותם קידמה ההסתדרות בחודש האחרון: ביטוח סיעודי, 

הפנסיה הצוברת והסכם השכר החדש. בשלושת הנושאים 

 הגיעו לתוצאות מצוינות. 

, בוטלה היוזמה לבטל א  ת הביטוחים בנושא הביטוח הסיעודי

הקולקטיביים ובחודשים הקרובים יש למצוא פתרון ארוך 

 טווח. 

בנושא הפנסיה הצוברת, ההסתדרות מנעה את חתימת החוזה  

וסוכם, על פי בקשת יו"ר ההסתדרות, שיומרו אגרות החוב 

המיועדות שקיימות היום לכל ציבור החוסכים לגילאים 

מלאים המבוגרים. למעשה מייצבים את הפנסיה של הג

 העתידיים.

בנושא הסכם השכר, ההסתדרות הביאה להסכם שכר של  

 , פי שניים מהאינפלציה החזויה, דבר בעל ערך היסטורי. 7.5%

יו"ר ההסתדרות הוסיף כי נוסף על כך שלוש אוכלוסיות  

נוספות קיבלו תוספת נוספת בהסכם זה: עובדי דור ב' 

 תומכי הרפואה והבלניות. ברשויות המקומיות, 

דבר נוסף שההסתדרות קידמה הוא שבכל המגזר הציבורי  

בחודש אוגוסט יוכלו לעבוד הורים לילדים צעירים עד שעה 

 אחת פחות במשך שבועיים או לקחת עוד יום חופשה.
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יו"ר ההסתדרות הוסיף כמה דגשים בעניין תקציב ההסתדרות  

 : 2016לשנת 

כסף למועדון הטבות לחברי התקציב כולל הקצבת  - 

 ההסתדרות. 

 התקציב כולל הקצבת לנושא בטיחות בעבודה.  - 

התקציב כולל הקצאה לאגף הספורט על מנת לאפשר  - 

 פעילות ספורטיבית לאנשים עם מוגבלות. 

 -  .  התקציב כולל הרחבה של פעילות האיגוד המקצועי

 התקציב כולל את הגדלת קרן השביתה.  - 

כולל הקצאת כספים להנגשת מבנה ההסתדרות התקציב  - 

 לעובדים ואנשים עם מוגבלות. 

 ימשיך לקדם יעדים חברתיים.  2016ובאופן כללי, תקציב  

 

 2016אישור הצעת תקציב ההסתדרות לשנת  .2

 בסדר היום( 2)סעיף 

גדול מאוד את הצעת תקציב מליאת בינ"ה אישרה ברוב  

לה על ידי זאב  , לאחר שזו הוצגה2016ההסתדרות לשנת 

, יו"ר אגף הכספים ועל ידי מר ולדי מורג, יו"ר ועדת  חושן

 התקציב והכספים של בינ"ה. 

   

 


