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ג( 1)ג 2בחירת יו"ר ההסתדרות, בהתאם להוראות סעיף  .1 ( ) י (  )

 לפרק ד' לחוקת ההסתדרות.

 שונות. .2

 

 

 

 

 

 



 
 
 

  20.5.2014                                                 ישיבת מליאת בינ"ה                     
 
 

3 

 

 החלטות שנתקבלו בישיבת מליאת בינ"ה

 2014 במאי 20בישיבתה בתאריך 
 

ג( 1)ג 2בחירת יו"ר ההסתדרות, בהתאם להוראות סעיף  .1 ( ) י (  )

 לפרק ד' לחוקת ההסתדרות

 בסדר היום( 1)סעיף 

 

לכהן בתפקיד יו"ר מועמדותו של אבי אברהם דניאל ניסנקורן  

 ידי בית נבחרי ההסתדרות פה אחד.  אושרה עלההסתדרות 

 

איחלו ה יו"ר בינ" -מר שלמה אביטן חברי בינ"ה, ובראשם  

, הצלחה מרבית בתפקידו הרם אליו הוא נבחרליו"ר הנבחר 

להצלחה ה והערכה עמוקה ומיטב האיחולים הערצתוך ציון ה

 .בתפקיד

 

ככל שהדבר יהיה תלוי בחברי  מר שלמה אביטן אף ציין כי  

הוא הגיבוי הדרוש לו יוענק לו בראשם, מר אביטן בינ"ה, ו

 תדרות לחוף מבטחים.ראוי על מנת להוביל בבטחה את ההס

 

לכל סיעות הבית להתייצב לצדו של מר שלמה אביטן קרא  

יו"ר ההסתדרות שזה עתה נבחר פה אחד על מנת לשמור על 

ההישגים המשמעותיים של ההסתדרות בתקופתו של היו"ר 

היוצא עופר עיני, כקרש קפיצה לגידולה והתפתחותה של 

 ההסתדרות בעתיד.
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סיעות הבית להתייצב מאחורי  מר שלמה אביטן קרא לכל 

מאוחדים ומלוכדים באחדות אמיתית, אחדות היו"ר הנבחר 

של עוצמה ושל ראיה בהירה בכל הקשור לעניינים והנושאים 

שעל סדר יומה של ההסתדרות ולקראת ההתמודדות עם 

תעוררו בהמשך למען רווחת ציבור העובדים על יהסוגיות ש

 כל מגזריו.

 

ו   , מרך יבבסיום דברי ר שלמה אביטן את מר אבי ניסנקורן

בברכת הדרך ובברכת יישר כוח, בכל הצעדים היו"ר הנבחר, 

היו"ר הנבחר יוביל תקווה שתוך שציין שכולם  נקוט,יבהם 

להישגים מרשימים לטובתם ולתועלתם של ציבור העובדים 

 והגמלאים בישראל.

 

 פועלו של מר עופר עיני,אישיותו ולבפנייתו ובהתייחסו ל 

ל מוסד וניהיו"ר ההסתדרות היוצא, ציין מר שלמה אביטן כי 

מורכב ומגוון כהסתדרות, בנחישות ובהתמדה כפי שידע לנהל 

 וותפיסת עולמ והיה זה רק טבעי כי התפקיד הלם את אישיות

החברתית והמקצועית, דבר שבלט בכל הצעדים שנקט, 

 שהובילו להישגים אדירים.

 

מר עופר כיו"ר ההסתדרות מר שלמה אביטן הוסיף ואמר כי  

דרך  החולל בחריצות ראויה לציון שינויים ניכרים והתוועיני 

מתוך מטרה ברורה ומשכנעת להחזיר  ,מרחיקת לכת

להסתדרות את המעמד הראוי לה, תוך עמידה ומילוי 

 .וד למוסד הקרוב כל כך ללביעוהאתגרים הנעלים שה
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, על  מר שלמה אביטן  פעולה השיתוף הודה למר עופר עיני

למלא את תפקיד יו"ר בית הנבחרים של שאפשר לו 

ההסתדרות החדשה בדרך נכונה, יעילה, מועילה, למימוש 

 .המטרות והאתגרים

 

ברכות חמות מקרב לב, אריכות ימים,  מר שלמה אביטן שלח 

 ויחד עם זוגת למר עופר עיניהצלחה רבה, שמחה ואושר 

 היקרים. וי משפחתרוית ובנ

 

ראשית סיעות הבית הודו ובירכו את מר עופר עיני על פועלו  

 ואיחלו לו דרך צלחה בהמשך הדרך.

 

, יו"ר   ראשי סיעות הבית בירכו ואיחלו למר אבי ניסנקורן

ההסתדרות הנבחר, הצלחה בדרכו החדשה, תוך שהבטיחו 

פעולה למען השגת המטרות המשותפות של שיתוף 

 ההסתדרות.

 

, יו"ר ההסתדרות הנבחר, נשא דברים, תוך   מר אבי ניסנקורן

דם אהשתפקיד יו"ר ההסתדרות הינו תפקיד שהדגיש כי 

חייב לשאת בו באחריות אדירה, מתוך אמונה בגוף שנושא בו 

הזה, מתוך הרבה אמונה ביכולת להוביל את ציבור העובדים 

 .את החברה הישראלית צעד אחד נוסף קדימהו
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ניסנקורן ציין כי תפקידה של ההסתדרות לפעול למען  מר אבי 

 , צמצום פערים חברתיים, מלחמה בעוני, חתירה לשוויון

דאגה למוחלשים, ואנחנו ביחד נגשים אותו, למען האדם 

 העובד ולמען החברה הישראלית.

 

לכל סיעות הבית, גם לסיעות מר אבי ניסנקורן הודה  

 .ול האמון שנתנו בהקואליציה וגם לסיעות האופוזיציה ע

 

ן כי מר אבי  , יו"ר ההסתדרות היוצא, ציי מר עופר עיני

, יו"ר ההסתדרות הנבחר, הינו  איש הגון וישר, איש ניסנקורן

לא פחות חשוב נחוש, ושעשוי מסלע, סלע נפשי, סלע רוחני, 

רואה לנגד עיניו את האחריות. מר עופר עיני הוסיף ואמר כי 

בי את התבונה לקבל את הוא מאמין שאלוהים נתן לא

 ההחלטות הנכונות.

 

מר עיני ציין כי הוא יוצא עם הרבה אמונה והרבה עוצמה  

שהגוף הזה ידע לעמוד מול המכשולים שעוד נכונו לכולנו 

 בדרך.

 

, בפנייתו אל החברים ציין כי הוא   אוהב, מר עופר עיני

 על שיתוף הפעולה.ומודה  מוקיר ,מעריך

 

 למר אבי ניסנקורן הצלחה ויישר כוח.מר עופר עיני איחל  

 

1.6כי החל מתאריך הודיע באופן רשמי  עופר עינימר   .2014 

 .תפקידו כיו"ר ההסתדרותהוא מפסיק לכהן ב


