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 את בינ"המליהחלטות שנתקבלו בישיבת 

 2017.2.5בישיבתה בתאריך 

 

 2017הכרזת סיעות הבית בדבר הכוונה להתמודד בבחירות  .1

 בסדר היום( 2)סעיף 

לחוקת הבחירות להסתדרות  3בהתאם להוראות פרק ח' סעיף 

הודיעו סיעות ההסתדרות על כוונתן להגיש רשימות 

 :2017 מועמדים לבחירות

ונת סיעת עוגנים שלמה אביטן, הכריז על כו – סיעת עוגן

להתמודד בבחירות הקרובות במסגרת סיעת עוגנים בראשות 

 אבי ניסנקורן.

יצחק יואל בשם סיעת בית חברתי יחד  – סיעת בית חברתי

עם אופק הכריזו על כוונתם להתמודד בבחירות הקרובות 

 במסגרת סיעת עוגנים על פי ההסכם בראשות אבי ניסנקורן. 

שם סיעת עוז בהסתדרות הכריז מיכאל כוכבי ב – סיעת עוז

על כוונת הסיעה להתמודד בבחירות הקרובות במסגרת סיעת 

 עוגנים בראשות אבי ניסנקורן.

פיני קבלו בשם סיעת העבודה ונעמ"ת  – סיעת העבודה

בהסתדרות הכריז על כוונת הסיעה להתמודד בבחירות 

, כולל  הקרובות במסגרת סיעת עוגנים בראשות אבי ניסנקורן

 ת ועידה, כולל יו"ר המפלגה, כולל מזכ"ל המפלגה. החלט

יגאל הררי בשם סיעת הליכוד בהסתדרות  – סיעת הליכוד

הכריז כוונת הסיעה להתמודד בבחירות הקרובות במסגרת 

 סיעת עוגנים בראשות אבי ניסנקורן.
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סמי שושן, בשם סיעת עוצמה בהסתדרות,  – סיעת עוצמה

סתדרות במסגרת עוגנים הכריז שהסיעה תתמודד בבחירות לה

 ותומכים באבי ניסנקורן ליו"ר ההסתדרות.

סוהיל דיאב בשם סיעת חד"ש בהסתדרות,  – סיעת חד"ש

הכריז כי הסיעה תלך לבחירות ברשימה רחבה משותפת עם 

 כל סיעות עוגנים ביחד בראשות אבי ניסנקורן.

חיים זהבי, בשם סיעת מרצ בהסתדרות, הכריז  – סיעת מרצ

הסיעה להתמודד בבחירות להסתדרות ברשימת  על כוונת

 עוגנים בראשות אבי ניסנקורן.

צ'יקו כהן הכריז, בשם סיעת תמורה  – סיעת תמורה

בהסתדרות, על כוונת הסיעה להתמודד בבחירות הקרובות 

 במסגרת סיעת עוגנים בראשות אבי ניסנקורן. 

אלישע בן ניסן הכריז, בשם סיעת ש"ס  – סיעת ש"ס

כי הסיעה מתכבדת להודיע שהיא מגישה את  בהסתדרות,

 -לבחירות למוסדות ההסתדרות ב רשימת המועמדים שלה

23.5 אלישע בן ניסן איחל ברכה והצלחה לכל סיעות . 2017.

, יו"ר  , ולעו"ד אבי ניסנקורן , מנכ"ל עוגן הבית, לבני עיני

 עוגנים ויו"ר עוגן בשם סיעת ש"ס.

 

 ניסנקורןסקירת יו"ר ההסתדרות מר אבי  . 2

 בסדר היום( 1)סעיף 

הודה לכל סיעות הבית על יו"ר ההסתדרות, מר אבי ניסנקורן 

 התמיכה שהביעו בו ואמר כי מברך על כל התמודדות. 

יו"ר ההסתדרות הוסיף כי ההסתדרות נמצאת במסע משותף 

בו הביאו לעליית שכר המינימום, וימשיכו להעלות את השכר 

 נת ישראל. הריאלי בשביל השכירים במדי
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מר ניסנקורן הוסיף כי במאבקה תמשיך ההסתדרות להיאבק 

 לצמצום העוני והפערים החברתיים. 

מר ניסנקורן אמר כי הוא גאה בקואליציה בהסתדרות, 

שמשקפת רצון להפחית שסעים, לחפש את המשותף והמחובר 

 בנושאים חברתיים וכלכליים. 

וי חברתי מר ניסנקורן אמר עוד כי ההסתדרות עושה שינ

אמיתי במעשים ולא בדיבורים וכן ציין כי ההסתדרות צריכה 

להמשיך ולדאוג לגמלאים, ולשים במרכז את האנשים עם 

 המוגבלות.

יו"ר ההסתדרות הודה לחברי בינ"ה וסיכם כי כוחה של 

 ההסתדרות באחדותה. 

 

 שונות . 3

 בסדר היום( 4)סעיף 

רותו מבית החבר רועי כהן מסיעת עוצמה הודיע על התפט

נבחרי ההסתדרות. בהזדמנות זו הודה לחברי בינ"ה על שיתוף 

השנים בהן כיהן כחבר בינ"ה. יו"ר בינ"ה  10הפעולה במהלך 

 חל לרועי הצלחה בתפקידו.אי

 

 חילופי חברים בועדת הבחירות מטעם ש"ס . 2

 בסדר היום( 3)סעיף 

מטעם ועדת הבחירות המרכזית חברים  חילוף פה אחד אושר

 ש"ס, החבר איציק כהן יחליף את החבר אברהם מיכאלי.עת סי

 


