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 מליאת בינ"ההחלטות שנתקבלו בישיבת 

 2016.10.31בישיבתה בתאריך 

 

 שונות .1

  בסדר היום( 7)סעיף  

  , ף בשמו, בשם יו"ר השתתיו"ר בינ"ה, מר שלמה אביטן

ההסתדרות ובשם חברי בינ"ה, בצער משפחתו של יצחק 

 שטיינר שהלך לעולמו. 

מר אביטן אמר מילים לזכרו של יצחק שטיינר, ז"ל, ואודות  

 פועלו הרב. 

 

 סקירת יו"ר ההסתדרות מר אבי ניסנקורן .2

 בסדר היום( 1)סעיף  

 

  , י בינ"ה את בפני חברסקר יו"ר ההסתדרות, מר אבי ניסנקורן

 הנושאים העומדים על סדר יומה של ההסתדרות. 

יו"ר ההסתדרות עדכן את חברי בינ"ה בנושא סכסוך העבודה  

 שהוכרז באגד. 

במידה בנושא הביטוח הסיעודי, כמו כן ציין יו"ר ההסתדרות כי  

והביטוחים הסיעודיים הקולקטיביים יבוטלו בסוף השנה 

  ההסתדרות תיכנס למאבק.

העסקה ישירה, יו"ר ההסתדרות אמר כי ההסתדרות  בנושא 

מצליחה להביא לקליטת עבודים והעסקה ישירה של עובדים. נכון  

עובדים להעסקה  1,000להיום נקלטו בחודשיים האחרונים 

 ישירה. 
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יו"ר ההסתדרות הודה לארמונד שלקח על עצמו להיות ממלא  

 , בנוסף לתפקידיו האחרים. מקום יו"ר מרחב נגב מרכזי

בעניין בטיחות בעבודה הזכיר יו"ר ההסתדרות כי הנושא הוגדר  

כאחת ממטרות ההסתדרות בקדנציה הנוכחית. הוא ציין כי בסופו 

של דבר הכלי שיש להשתמש בו לאכיפת הנושא הוא כלי ענישתי, 

 על דרך ההרתעה, כדי לייצר פתרון אמיתי.  

סעיף הבטחת ההכנסה יעלה בתקציב  יו"ר ההסתדרות עדכן כי 

 הבא. הדבר יעזור לגמלאים החלשים ביותר.

 

אישור הצעת החלטה לבית נבחרי ההסתדרות בדבר מינוי מ.מ.  .3

 זמני ליו"ר הסתדרות ההנדסאים

 בסדר היום( 5)סעיף  

 

פה אחד אושרה הצעת ההחלטה לבית נבחרי ההסתדרות,  

י ליו"ר הסתדרות בדבר מינוי דני אורנשטיין כמ.מ. זמנ

 .יו"ר ההסתדרותההנדסאים. 

 

 אישור לו"ז הבחירות .4

 בסדר היום( 2)סעיף 

 לוח הזמנים של מערכת הבחירות הקרובה אושר פה אחד. 

 

אישור הרכב ושמות חברי ועדת הבחירות המרכזית להסתדרות  .5

 ונעמת

 בסדר היום( 3)סעיף 

ועדת פה אחד אישרו חברי בינ"ה את הרכב ושמות חברי 

 הבחירות המרכזית להסתדרות ונעמת להלן:
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עוגן: יצחק מויאל, מרים פרקש, בני עיני, צביקה מנשקו, כוכבה 

 ניסטר, אלי אלבז, הרצל יאקה, דייזי פרידמן. ק

 עוז: מיכאל כוכבי, עמוס ברנהולץ, מאיר מלכה, משה וולמן. 

 עבודה: שמוליק מזרחי, אלי יריב. 

 ם עמר.בית חברתי: מאיר נוה, אביר

 מרץ: ציון אלגריסי.

 תמורה: משה צ'יקו כהן. 

 חד"ש: ג'מיל אבו ראס. 

 ליכוד: רועי שרעבי, ליאור טרגן. 

 עוצמה: סמי סוסן, אלי בן מנחם, עו"ד עדי רויטמן.

 ש"ס: אברהם מיכאלי.

 

 אישור בחירת יו"ר ועדת הבחירות המרכזית  .6

  בסדר היום( 4)סעיף  

ה את בחירתה של עו"ד טל קרת ליו"ר פה אחד אישרו חברי בינ" 

 ועדת הבחירות המרכזית. 

 

   

 


