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 מינוי חברה לוועדות פסיכיאטריות מחוזיות
לילדים ולנוער

לפי חוק טיפול בחולי נפש, התשנ"א-1991

בחולי  טיפול  לחוק  24א)2(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
נפש, התשנ"א-11991, אני ממנה את המפורטת להלן לרשימת 
החברים אשר מתוכם ייקבעו מותבי הוועדות הפסיכיאטריות 

המחוזיות:

בכל המחוזות:

של  בפסיכיאטריה  מומחה  תואר  בעלי  רופאים  לרשימת 
הילד והמתבגר:

ד"ר מרינה שיפרינה.

ההודעה על מינוי ועדות פסיכיאטריות מחוזיות לילדים 
ולנוער2 תתוקן לפי זה.

כ"א באדר א' התשפ"ב )21 בפברואר 2022(
)חמ 3-230(

ניצן הורוביץ  
שר הבריאות  

ס"ח התשנ"א, עמ' 58; התשנ"ה, עמ' 319.  1

י"פ התשנ"ו, עמ' 5017; התש"ף, עמ' 5808.  2

מינוי חברים לוועדות פסיכיאטריות מחוזיות
לפי חוק טיפול בחולי נפש, התשנ"א-1991

בתוקף סמכותי לפי סעיף 24)א()2( ו–)3( לחוק טיפול בחולי 
נפש, התשנ"א-11991, אני ממנה את המפורטים להלן לרשימת 
החברים אשר מתוכם ייקבעו מותבי הוועדות הפסיכיאטריות 

המחוזיות:

בכל המחוזות:

לרשימת הפסיכיאטרים שבשירות המדינה:

פרופ' זאב קפלן;

ד"ר אירית קויפמן;

ד"ר גרוביץ איליה;

ד"ר חוג'יראת סאלח;

ד"ר סרוגין נטליה;

לרשימת הפסיכיאטרים שאינם בשירות המדינה שהגישה 
ההסתדרות הרפואית בישראל:

ד"ר ג'נט שקד;

ד"ר אולג שומייקו;

ד"ר שיפרינה מרינה;

פרופ' חנוך מיודובניק.

מחוזיות2 תתוקן  פסיכיאטריות  ועדות  מינוי  על  ההודעה 
לפי זה.

ח' בשבט התשפ"ב )10 בינואר 2022(
)חמ 3-230(

ניצן הורוביץ  
שר הבריאות  

ס"ח התשנ"א, עמ' 58.  1

י"פ התשנ"א, עמ' 3612; התשפ"א, עמ' 6764.  2

מינוי קצינות מבחן למבוגרים
לפי פקודת המבחן ]נוסח חדש[, התשכ"ט-1969

בתוקף סמכותי לפי סעיף 27 לפקודת המבחן ]נוסח חדש[, 
התשכ"ט-11969, ולפי תקנה 2 לתקנות המבחן )שירותי המבחן(, 
התשי"ט-21959, אני ממנה את הרשומות מטה לקצינות מבחן 

למבוגרים:

לינור משה, מס' רישום 41518, באזור דרום;  )1(

הילה ווגמן, מס' רישום: 42238, באזור תל אביב.  )2(

ג' באייר התשפ"ב )4 במאי 2022(
)חמ 3-141-ה1(

מאיר כהן  
שר הרווחה והביטחון החברתיים   

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 14, עמ' 312; ס"ח התשל"א,   1 

עמ' 88.  
ק"ת התשי"ט, עמ' 1199; התשכ"ב, עמ' 1442.  2

מינוי חברה בוועדת אבחון
לפי חוק הסעד )טיפול באנשים עם מוגבלות שכלית-

התפתחותית(, התשכ"ט-1969

בתוקף סמכותי לפי סעיף 5 לחוק הסעד )טיפול באנשים עם 
מוגבלות שכלית-התפתחותית(, התשכ"ט-11969 )להלן - חוק 
הסעד(, אני ממנה את היאם דאהר, מס' רישום בפנקס העובדים 
לפי  סוציאלית  עובדת  בתפקיד  לחברה,   ,15107 הסוציאליים 
חוק הסעד, בוועדות האבחון במחוז חיפה והצפון, ולממלאת 
הסעד,  חוק  לפי  סוציאלית  עובדת  בתפקיד  חברה,  מקום 
ירושלים  במחוז  והמרכז,  אביב  תל  האבחון שבמחוז  בוועדות 

ובמחוז הדרום.

כ"ג באייר התשפ"ב )24 במאי 2022(
)חמ 3-288-ה4(

מאיר כהן  
שר הרווחה והביטחון החברתיים   

ס"ח התשכ"ט, עמ' 132; התשע"ז, עמ' 330.  1

מינוי חברה בוועדת אבחון
לפי חוק הסעד )טיפול באנשים עם מוגבלות שכלית-

התפתחותית(, התשכ"ט-1969

)טיפול באנשים  5 לחוק הסעד  לפי סעיף  בתוקף סמכותי 
 - )להלן  מוגבלות שכלית-התפתחותית(, התשכ"ט-11969  עם 
חוק הסעד(, אני ממנה את ליאת בר נוי פליישמן, מס' רישום 
בפנקס העובדים הסוציאליים 27086, לחברה, בתפקיד עובדת 
חיפה  במחוז  האבחון  בוועדות  הסעד,  חוק  לפי  סוציאלית 
והצפון, ולממלאת מקום חברה, בתפקיד עובדת סוציאלית לפי 
חוק הסעד, בוועדות האבחון שבמחוז תל אביב והמרכז, במחוז 

ירושלים ובמחוז הדרום.

כ"ג באייר התשפ"ב )24 במאי 2022(
)חמ 3-288-ה4(

מאיר כהן  
שר הרווחה והביטחון החברתיים   

ס"ח התשכ"ט, עמ' 132; התשע"ז, עמ' 330.  1
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הסמכת מפקחים
לפי חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981

הצרכן,  הגנת  לחוק  20א  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשמ"א-11981 )להלן - החוק(, אני מסמיך בזה את פז צדוק וקים 
ברק בוקריס, עובדי הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן, שהתקיימו 
שיהיו  למפקחים,  לחוק,  20א)ב(  בסעיף  האמורים  התנאים  בהם 

נתונות להם הסמכויות לפי סעיפים 21 ו–21ב לחוק.

 31( התשפ"ד  בטבת  י"ט  יום  עד  זה  הסמכה  כתב  תוקף 
בדצמבר 2023(.

כ"ז בניסן התשפ"ב )28 באפריל 2022(
)חמ 3-1441(

מיכאל אטלן  
הממונה על הרשות   

להגנת הצרכן ולסחר הוגן  
ס"ח התשמ"א, עמ' 248; התשע"ד, עמ' 622.  1

הודעה בדבר רשימה של מבקשי רישיונות
לפי תקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה )רישיונות(, 

התשל"ב-1972

בהתאם לתקנה 8 לתקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה 
מבקשי  רשימת  בזה  מתפרסמת  התשל"ב-11972,  )רישיונות(, 

רישיונות:

סוג הבקשהיישובשם

חוקר פרטיגבעת כ"חאלגלי אורן

חוקר פרטיצור יצחקגוב דן

חוקר פרטייוקנעם עיליתוייס שלמה

חוקר פרטיאשקלוןטדלה גשו

חוקר פרטילהבות הבשןיעקבי אריק

חוקר פרטימעלה אדומיםכהן יחיאל

חוקר פרטיהרצליהנס אל סימן

חוקר פרטיבת יםקולטניוק תומר

חוקר פרטירוחמהקיפניס קוסטה

חוקר פרטיעפולהרוזנטל כפיר

חוקר פרטיירושליםשבו בני

אדם  כל  רשאי  זו  הודעה  פרסום  מיום  ימים   15 בתוך 
מסוים,  למבקש  רישיון  למתן  בכתב  מנומקת  התנגדות  להגיש 
ושירותי  פרטיים  חוקרים  חוק  לפי  הרישוי  ועדת  המען:  לפי 
 שמירה, התשל"ב-21972, ת"ד 34357, ירושלים 91342, או לפקס'

אלקטרוני:  לדואר  מייל  לשלוח  ניתן  כן  כמו   ,02-6467936
.hokrimpz@justice.gov.il

כ"ח באייר התשפ"ב )29 במאי 2022(
)חמ 3-231-ה1(

                                                   יונית רוזנפלד
סגנית מנהלת המחלקה לרישוי   
חוקרים פרטיים ושירותי שמירה  

ק"ת התשל"ב, עמ' 1236; התשע"ז, עמ' 484.  1

ס"ח התשל"ב, עמ' 90.  2

הודעה על תיקון קביעת תעריפים ואמות מידה
לפי חוק משק הגז הטבעי, התשס"ב-2002

בהתאם לסעיף 66)ב( לחוק משק הגז הטבעי, התשס"ב-12002, 
 אני מודיע כי המועצה לענייני משק הגז הטבעי קיבלה ביום 

כ' באדר א' התשפ"ב )21 בפברואר 2022( את ההחלטה הזו:

החלטת המועצה לענייני משק הגז הטבעי מספר 2022/1, 
מיום 21.2.2022 תיקון להחלטת מועצה 2013/4 בעניין ניתוק 

או הפחתה חריגים מרשת החלוקה

מובאת בזה החלטת המועצה לענייני משק הגז הטבעי )להלן 
לחוק   36 סעיף  לפי  לסמכותה  בהתאם  שהתקבלה  המועצה(,   -
משק הגז הטבעי, התשס"ב-2002, לתיקון החלטת המועצה מספר 
4/2013 בעניין "ניתוק או הפחתה חריגים מרשת החלוקה" )להלן - 

ההחלטה(, כמפורט להלן: 

בסעיף 2.2 להחלטה - בסופו יבוא:  .1

"או חובר בפועל לרשת החלוקה החל מיום 1.3.2022 עד יום   
".31.12.2025

דברי הסבר

משק  לענייני  המועצה  החלטת  פורסמה   10.7.2013 ביום   .1
הגז הטבעי מספר 4/2013 "ניתוק או הפחתה חריגים מרשת 

החלוקה" )להלן - החלטה 4/2013(.

החלטה 4/2013 דנה במקרים שבהם הצרכן מפסיק לצרוך   .2
באופן סופי גז טבעי באמצעות מיתקניו המחוברים לרשת 
או  מיתקניו  של  הסופית  סגירתם  בעקבות  החלוקה, 
לאזור  העתקתם  או  כלשהיא  מסיבה  הכללית  הריסתם 
מרשת  וניתוק  ההולכה  למערכת  חיבור  או  אחר  חלוקה 
באופן  פחתה  הצרכן  צריכת  שבהם  במקרים  או  החלוקה 

משמעותי. 

החלוקה  רישיונות  מתן  מדיניות  בבסיס  שעמדה  ההנחה   .3
הייתה כי הצרכן שהתחבר לרשת החלוקה עתיד לצרוך גז 

טבעי מאותה רשת לאורך שנים רבות. 

הסיכונים  את  מסוימת  במידה  להפחית  נועדה  ההחלטה   .4
של בעל רישיון החלוקה בפרישת רשת החלוקה לחצרות 

הצרכן. 

מאוד  וקטנים  קטנים  צרכנים  על  חלה  אינה  ההחלטה   .5
על  מכיוון שהשפעתם של צרכנים אלה  ברשת החלוקה, 
הכנסות בעלי רישיונות החלוקה היא קטנה יחסית. כמו כן, 
ההחלטה אינה חלה על צרכנים מרוחקים מרשת החלוקה 
ועל צרכן נוסף כהגדרתם בהחלטת מועצה מספר 1/2013 
מרוחקים מממנים  מכיוון שצרכנים  זאת,   .11.2.2013 מיום 
באופן חלקי את עלות החיבור שלהם בהתאם לתעריף של 

צרכן רחוק. 

סעיף 2.2 להחלטה 4/2013 קובע, כי היא חלה, בין השאר,   .6
לכל  החלוקה,  לרשת  בפועל  חוברו  אשר  צרכנים  על 
לאזור  החלוקה  רישיון  מתן  מיום  שנים   8 בתוך  המאוחר 

הרלוונטי על ידי שר האנרגיה.

נוכח המוסבר לעיל וכדי לאזן בין האינטרסים של חברות   .7
והואיל  מאידך  האמורים  הצרכנים  ושל  מחד  החלוקה 
ובשנים הבאות עתידים להתחבר עוד צרכנים רבים לרשת 
החלוקה, מצאה המועצה כי יש לתקן את החלטה 4/2013, 

 
ס"ח התשס"ב, עמ' 55.  1
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מזהירים בזה את כל הנוגעים בדבר, כי זכות שלא תיתבע   .5
ההסדר  פקיד  יוכל  הקבוע,  ובטופס  הקבוע  הזמן  בתוך 

להוציאה מכלל לוח הזכויות.

כ"ה באייר התשפ"ב )26 במאי 2022(
דוד רוטנברג  

פקיד הסדר אזור הסדר ירושלים  

הודעה מוקדמת בדבר התחלת הסדר זכויות במקרקעין
לפי סעיף 5 לפקודת הסדר זכויות במקרקעין ]נוסח חדש[, 

התשכ"ט-1969

הזכויות  בהסדר  להתחיל  שעומדים  הודעה  בזה  נמסרת   .1
ירושלים,  של  ההסדר  באזור  להלן  המתוארים  במקרקעין 
בסמוך  או   ,)2022 ביוני   27( התשפ"ב  בתמוז  כ"ח  ביום 

לתאריך זה.

תיאור המקרקעין
מגוש  )חלק   31817 מס'  רישום  בגוש  הנכללים  מקרקעין 

שומה 30046(.

משכנתה,  בעלות,  זכויות  לרבות  לזכויות,  תביעות   .2
יש  לרישום,  הניתנת  זכות  וכל  הנאה  זיקת  שכירות, 
להגיש לפקיד ההסדר במחנהו, או בלשכתו, רח' יפו 97, 
8, ירושלים, בתוך המועדים שיפורסמו  בניין כלל, קומה 
מזמן לזמן בהודעות על התקדמות ההסדר. יש להגיש את 
במחנה  להשיגו  שניתן  תביעה  תזכיר  בטופס  התביעות 
הקבועים  הפרטים  כל  את  למלא  ויש  הנ"ל  בלשכה  או 

בתזכיר התביעה.

שחל  למקרקעין  הסמוכים  במקרקעין  זכויות  לו  שיש  מי   .3
עליהם ההסדר בהתאם להודעה זו, עליו לדאוג שזכויותיו 

לא ייפגעו בעת ההסדר.

גבולות  את  על האדמה  קבע  בציוני  יציין  אדם שלא  כל   .4
החלקה שהוא תובע, יהיה צפוי לקנס ונוסף על כך יוכל 
פקיד ההסדר לצוות שגבולות החלקה יצוינו בציוני קבע 

על חשבונו של אותו אדם.

מזהירים בזה את כל הנוגעים בדבר, כי זכות שלא תיתבע   .5
ההסדר  פקיד  יוכל  הקבוע,  ובטופס  הקבוע  הזמן  בתוך 

להוציאה מכלל לוח זכויות.

כ"ח באייר התשפ"ב )29 במאי 2022(
דוד רוטנברג  

פקיד הסדר אזור הסדר ירושלים  

הודעה על מתן היתר התקשרות בחוזה
לפי סעיף 122א לפקודת העיריות ]נוסח חדש[

לפקודת  122א  לסעיף  בהתאם  כי  הודעה  בזה  נמסרת 
העיריות1, ובאישור ועדת השירות במשרד הפנים כמפורט להלן, 
בתמוז  י"ג  רביעי,  מיום  בישיבתה  אילת,  עיריית  מועצת  נתנה 
התשפ"א )23 ביוני 2021(, היתר למינויה של אלי בן אפרים לתפקיד 

עובדת סוציאלית באגף לשירותים חברתיים בעיריית אילת.

אישור ועדת השירות במשרד הפנים למינוי זה ניתן ביום 
כ"ח באלול התשפ"א )5 בספטמבר 2021(.

ה' בניסן התשפ"ב )6 באפריל 2022(
)חמ 3-443-ה4(                             אלי לנקרי

        ראש עיריית אילת
דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197.  1

כך, שהיא תחול גם על צרכן גז טבעי אשר יחובר בפועל 
לרשת החלוקה מיום 1.3.2022 עד יום 31.12.2025.

כ"ג באייר התשפ"ב )24 במאי 2022(
)חמ 3-3186-ה1(

משה גראזי  
מנהל רשות הגז הטבעי   

ויושב ראש המועצה לענייני   
משק הגז הטבעי  

הודעה בדבר השעיית חבר
לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 68 ו–69 לחוק לשכת 
עורכי הדין, התשכ"א-11961, כי בית הדין המשמעתי המחוזי 
באייר  י"ח  ביום  בשבתו  צפון,  במחוז  הדין  עורכי  לשכת  של 
החליט   ,12/21  ,45/20 בד"מ  בתיקי   ,)2022 במאי   19( התשפ"ב 
להטיל על מארון עילוטי, רישיון מס' 16661, עונש של השעיה 
עשר  חמישה  של  לתקופה  הדין  עריכת  במקצוע  מעיסוק 

חודשים במצטבר לכל עונש השעיה אחר שהוא מרצה.

כ"ד בשבט  מיום  קודמת,  מסיום השעיה  תוקף ההשעיה, 
 30( התשפ"ח  באייר  ד'  יום  עד   )2027 בפברואר   1( התשפ"ז 

באפריל 2028(.

כ"ח באייר התשפ"ב )29 במאי 2022(
)חמ 3-94(

                                                אורי אלפרסי
                                 המנהל הכללי של לשכת עורכי הדין

ס"ח התשכ"א, עמ' 178; התש"ס, עמ' 134.  1

הודעה מוקדמת בדבר התחלת הסדר זכויות במקרקעין
לפי סעיף 5 לפקודת הסדר זכויות במקרקעין ]נוסח חדש[, 

התשכ"ט-1969

הזכויות  בהסדר  להתחיל  שעומדים  הודעה  בזה  נמסרת   .1
ירושלים,  של  ההסדר  באזור  להלן  המתוארים  במקרקעין 
בסמוך  או   ,)2022 ביוני   26( התשפ"ב  בסיוון  כ"ז  ביום 

לתאריך זה.

תיאור המקרקעין
מקרקעין הנכללים בגושי רישום מס' 30124, 30125, 30126, 

30127, 29982, 29985 - ירושלים

משכנתה,  בעלות,  זכויות  לרבות  לזכויות,  תביעות   .2
יש  לרישום,  הניתנת  זכות  וכל  הנאה  זיקת  שכירות, 
להגישן לפקיד ההסדר במחנהו, או בלשכתו, רח' יפו 97, 
8, ירושלים, בתוך המועדים שיפורסמו  בניין כלל, קומה 
מזמן לזמן בהודעות על התקדמות ההסדר. יש להגיש את 
במחנה  להשיגו  שניתן  תביעה  תזכיר  בטופס  התביעות 
הקבועים  הפרטים  כל  את  למלא  ויש  הנ"ל  בלשכה  או 

בתזכיר התביעה.

שחל  למקרקעין  הסמוכים  במקרקעין  זכויות  לו  שיש  מי   .3
עליהם ההסדר בהתאם להודעה זו, עליו לדאוג שזכויותיו 

לא ייפגעו בעת ההסדר.

גבולות  את  על האדמה  קבע  בציוני  יציין  אדם שלא  כל   .4
החלקה שהוא תובע, יהיה צפוי לקנס ונוסף על כך יוכל 
פקיד ההסדר לצוות שגבולות החלקה יצוינו בציוני קבע 

על חשבונו של אותו אדם.
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כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע ברעננה, ששטחה 157 מ"ר )בשלמות( לטובת   
הרחבת הדרך ברח' אחוזה, ושטח של 339 מ"ר )בשלמות( 
לטובת הרחבת דרך ברחובות קלישר-יהודה הלוי, המזוהה 

כגוש 6583, ח"ח 15.

י"ד באייר התשפ"ב )15 במאי 2022(
)חמ 3-2(

   חיים ברוידא
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה רעננה  __________
ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.  3

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, 
ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
ג/1101  מס'  לתוכנית  ובהתאם  והבנייה, התשכ"ה-11965, 
אישורה  בדבר  שהודעה  עלי",  ראס  מיתאר  "תוכנית 
מוסרת  התשנ"ג,   ,4047 הפרסומים  בילקוט  פורסמה 
 - )להלן  זבולון  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה 
הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 לסעיפים  בהתאם  הוועדה(, 
)רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי הקרקע 
המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך 
והבנייה  התכנון  לחוק   188 בסעיף  כמשמעותו  ציבורי 

בייעוד בנייני ציבור.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקרע בראס עלי, גוש 10369, ח"ח 59, בשטח של   
526 מ"ר, בייעוד בנייני ציבור, כמסומן בתשריט ההפקעות 

מינוי מנהל ארנונה
לפי חוק הרשויות המקומיות )ערר על קביעת ארנונה כללית(, 

התשל"ו-1976

 2 סעיף  לפי  הסמכות  בתוקף  כי  הודעה,  בזה  נמסרת 
כללית(,  ארנונה  קביעת  על  )ערר  המקומיות  הרשויות  לחוק 
התשל"ו-11976, מינתה מועצת עיריית נצרת, בישיבתה מיום 
לייבל  חיים  את   ,)2022 בפברואר   25( התשפ"ב  א'  באדר  כ"ד 

למנהל הארנונה בעיריית נצרת לעניין החוק האמור.

תוקף המינוי מיום כ"ה באדר א' התשפ"ב )26 בפברואר 2022(.

י' בניסן התשפ"ב )11 באפריל 2022(
)חמ 3-265-ה2(

עלי סלאם  
ראש עיריית נצרת  

ס"ח התשל"ו, עמ' 252.  1

 הודעה על הסמכת פקח עירוני - במועצה
האזורית ברנר

לפי חוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות 
המקומיות )הוראת שעה(, התשע"א-2011

אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 3)א( לחוק לייעול 
האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות )הוראת שעה(, 
התשע"א-12011 )להלן - החוק(, אני מסמיך את עובד המועצה 
האזורית ברנר )להלן - המועצה( משה מזרחי לפקח עירוני שיהיו 
נתונות לו הסמכויות לפי סעיף 4)א( לחוק, כולן או חלקן, לשם 

פיקוח על ביצוע חוקי עזר בתחום המועצה.

תוקפה של ההסמכה יהיה כל עוד המוסמך משמש בתפקידו 
או עד ביטול המינוי, לפי המוקדם משניהם.

ט"ז באייר התשפ"ב )17 במאי 2022(
)חמ 3-4343-ה2(

דורון שידלוב  
ראש המועצה האזורית ברנר  

ס"ח התשע"א, עמ' 1057.  1

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, 
ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
מס'  לתוכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה  רע/166/1, 
הפרסומים 2884, התשמ"ג, עמ' 770, מוסרת בזה הוועדה 
הוועדה(,   - )להלן  רעננה  ולבנייה  לתכנון  המקומית 
בהתאם לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי 
המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   - )להלן   21943 ציבור(, 
בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של 

הרחבת דרך.
 __________

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

 __________
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.  3
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הנמצא במשרדי הוועדה, מועצה אזורית זבולון, דואר כפר 
מכבי 30030.

ח' באייר התשפ"ב )9 במאי 2022(
)חמ 3-2(

עמוס נצר  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה זבולון  

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, 
ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתוכנית מס' ג/9193, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 4867, 
התש"ס, עמ' 3087, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
ולבנייה משגב )להלן - הוועדה(, בהתאם לסעיפים 5 ו–7 
)להלן   21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת 
- הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - 

הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של מבני ציבור.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בשורשים, ששטחה 4,856 מ"ר, המזוהה כגוש   
19820, ח"ח 37 )גוש 19766, לשעבר ח"ח 15(.

י"ד באייר התשפ"ב )15 במאי 2022(
)חמ 3-2(

דני עברי  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה משגב  __________
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.  3

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, 
ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
הר/ מס'  לתוכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 

מק/1839/ו, 504-0133587, שהודעה בדבר אישורה פורסמה 

מוסרת   ,3773 עמ'  התשע"ו,   ,7212 הפרסומים  בילקוט 
)להלן  הרצליה  ולבנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה  בזה 
הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   -
)רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי הקרקע 
המתוארת בסעיף 4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך 

ציבורי של מוסדות ציבור.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 
זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 

את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בהרצליה, רח' המסילה, גוש 6522, ח"ח 158;   
הייעוד: מבנים ומוסדות ציבור.

ט"ז באייר התשפ"ב )17 במאי 2022(
)חמ 3-2(

משה פדלון  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה הרצליה  __________
ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.  3

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה 
בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, 
ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

התכנון  לחוק  ו–190   189 סעיפים  לפי  סמכותה  בתוקף   .1
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתוכנית מס' הר/2029, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 7019, 
התשע"ה, עמ' 4716, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
 5 לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  הרצליה  ולבנייה 
ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן 
)להלן  להלן   4 בסעיף  המתוארת  הקרקע  כי  הפקודה(,   -
ציבורי  ושטח  דרך  של  ציבורי  לצורך  דרושה  הקרקע(   -

פתוח.

כל  ועל  האמורה,  בקרקע  חזקה  לקנות  הוועדה  בכוונת   .2
חזקתו  את  למסור  האמורה  בקרקע  חזקה  לו  שיש  אדם 

בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת   .3
בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי 
לדרוש  רשאי  בקרקע  זכות  בעל  התשכ"ד-31964,  ציבור, 
פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. 
התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, 

 __________
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

 __________
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.  3
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זו אל הוועדה  ימים מיום פרסום הודעה   60 ישלח בתוך 
את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

תיאור הקרקע -  .4

חטיבת קרקע בהרצליה, רח' פורצי הדרך, גוש 6558 -  

ייעודמגרש לפי תב"עח"ח

דרך מוצעת6171511

דרך מוצעת6181511

דרך מוצעת6191511

דרך מוצעת6201511

דרך מוצעת6211510

שטח ציבורי פתוח6221243

דרך מוצעת6271510

שטח ציבורי פתוח1265

דרך מוצעת1523

דרך מוצעת6731510

ט"ו באייר התשפ"ב )16 במאי 2022(
)חמ 3-2(

משה פדלון  
יושב ראש הוועדה המקומית  

לתכנון ולבנייה הרצליה  

הודעה לפי סעיף 19
לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו–190 לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-11965, בהתאם לתוכנית מס' 303-0166215, שהודעה   .1
בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 7802, התשע"ח, עמ' 7838, ובהתאם לתוכנית 303-0322826, שהודעה בדבר אישורה 
פורסם בילקוט הפרסומים 8162, התשע"ט, עמ' 8923, מצהירה בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה חוף הכרמל, בהתאם 
לסעיף 19 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי זכות החזקה בקרקע המתוארת בסעיף 2 להלן, 
שביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 ו–7 לפקודה בילקוט הפרסומים 10278, התשפ"ב, עמ' 4352, תהיה לקניינה הגמור 

והמוחלט של המועצה האזורית חוף הכרמל מיום פרסום הודעה זו ברשומות.

תיאור הקרקע -  .2

שטחי הפקעות לייעוד ציבורי לפי תוכנית 303-0166215

שטח במ"רחלקהגוש
מס' תא שטח 

בתשריט
שטח הפקעה 

במ"ר
אחוז 

ייעוד ההפקעהההפקעה

שצ"פ10541371,5653849431.6

דרך משולבת3932620.8

שצ"פ381,5234047831.4

דרך משולבת4125616.8

שטחי הפקעות לייעוד ציבורי לפי תוכנית 303-0322826

חלקהגוש
שטח 
במ"ר

מס' תא שטח 
בתשריט

שטח הפקעה 
במ"ר

אחוז 
ייעוד ההפקעההפקעה

 12831
)לשעבר גוש 

)10539

דרך322122100.0

דרך45,049269113.7

5 )לשעבר חלקה 22 
בגוש 10539( 

דרך1,1883106189.3

שצ"פ + שב"צ41089.1

דרך1053554,050559714.7

דרך8240622493.3

__________
1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2 ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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שטחי הפקעות לייעוד ציבורי לפי תוכנית 303-0322826

חלקהגוש
שטח 
במ"ר

מס' תא שטח 
בתשריט

שטח הפקעה 
במ"ר

אחוז 
ייעוד ההפקעההפקעה

דרך231,774753330.0

שצ"פ81669.4

דרך2918,957491760.1

דרך משולבת10539192,832101194.2

שצ"פ + שב"צ11270695.6

דרך משולבת1270.2

שצ"פ + שב"צ381,29613121994.1

דרך14775.9

דרך408661549457.0 )ח"ח(

דרך412162100.0

66 )לשעבר 
חלקה 22 בגוש 

 )10539

דרך3,085171535.0

דרך משולבת105419319482.8

שצ"פ401,0042047046.8

דרך משולבת21515.1

שצ"פ411,0342220419.7

דרך משולבת23676.5

שצ"פ4810,201242,44724.0 )ח"ח(

דרך251051.0

דרך משולבת463942638196.7

שצ"פ + שב"צ2761.5

דרך משולבת313482828782.5

שצ"פ + שב"צ29123.4

שצ"פ 304914.1

דרך משולבת4499831575.7

דרך משולבת421,69432181.1 )ח"ח(

שצ"פ + שב"צ3331518.6

דרך341046.1

דרך434354100.0

דרך526743632648.4 )ח"ח(

דרך367,868372473.1 )ח"ח(11415

ט"ז באייר התשפ"ב )17 במאי 2022(

)חמ 3-4(                                                       אסיף איזק

                       יושב ראש הוועדה המקומית
       לתכנון ולבנייה חוף הכרמל
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מרכז שלטון מקומי3.
מרכז שלטון אזורי

שלוש הערים הגדולות,
הסתדרות המעו"ף

מינהל מקומי4.

כאמור בהסכם5.

הודעה מס 1/2022 עדכון תוספת מצילים6.

.727.3.2022

20.1.2022 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.17010/2022

.226.1.2022

מרכז שלטון מקומי3.
מרכז שלטון אזורי

שלוש הערים הגדולות,
הסתדרות המעו"ף

מינהל מקומי4.

כאמור בהסכם5.

הודעה מס 5/2022 השתתפות מעסיק בתשלום ארוחות 6.
עובדים

.727.3.2022

26.1.2022 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.17011/2022

.226.1.2022

מרכז שלטון מקומי3.
מרכז שלטון אזורי

שלוש הערים הגדולות,
הסתדרות המעו"ף

מינהל מקומי4.

כאמור בהסכם5.

הודעה מס 4/2022 השתתפות בדמי חבר האגודות 6.
המקצועיות לשנת 2022 עדכון הסכום

.727.3.2022

26.1.2022 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.17012/2022

.225.1.2022

מרכז שלטון מקומי3.
מרכז מועצות אזוריות

שלוש הערים הגדולות,
הסתדרות המעו"ף

מינהל מקומי4.

כאמור בהסכם5.

הודעה בעניני עובדים מס 2/2022 עדכון תוספת 6.
שקלית לקבסים

.727.3.2022

25.1.2022 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.17013/2022

.226.1.2022

 הודעות לפי חוק הסכמים קיבוציים,
התשי"ז-1957

הסכמים כלליים שהוגשו לרישום עד 31.3.2022 
המספרים בהודעות מציינים פרטים אלה:

מספר הרישום.1.

תאריך החתימה.2.

הצדדים.3.

ענף.4.

היקף.5.

נושאים.6.

תאריך הגשה.7.

תקופת תוקפו.8.

.17006/2022

.226.1.2022

מרכז שלטון מקומי3.
מרכז שלטון אזורי

שלוש הערים הגדולות,
הסתדרות המעו"ף

מינהל מקומי4.

כאמור בהסכם5.

תוספת מעונות )זכויות הוריות( עדכון תוספת6.

.727.3.2022

26.1.2022 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.17007/2022

.226.1.2022

מרכז שלטון מקומי3.
מרכז מועצות אזוריות

שלוש הערים הגדולות,
הסתדרות המעו"ף

מינהל מקומי4.

כאמור בהסכם5.

הודעה בעניני עובדים 7/2022 עדכון תעריפי הרקדות6.

.727.3.2022

26.1.2022 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.17008/2022

.217.2.2022

מרכז שלטון מקומי3.
מרכז מועצות אזוריות

שלוש הערים הגדולות,
הסתדרות המעו"ף

מינהל מקומי4.

כאמור בהסכם5.

הודעה בעניני עובדים 8/2022 עדכון תעריף תוספת 6.
דמי החלפת מורה/גנננת

.727.3.2022

17.2.2022 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.17009/2022

.220.1.2022
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בנק לאומי לישראל בע"מ,3.
הסתדרות הפקידים

שירותים פיננסיים4.

כאמור בנספח5.

העסקה זמנית6.

.72.3.2022

22.2.2022 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.182/2022

.28.2.2022

חברת חדשות 13 בע"מ ח.פ 3,513174565.
ארגון העיתונאים בישראל ע"ר 580690667

תקשורת4.

כאמור בהסכם5.

תיקונים בהסכם מיום 27/2/20 )הסכם נווה אילן(6.

.79.3.2022

8.2.2022 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.183/2022

.216.9.2020

ארקיע קווי תעופה ישראליים 3.
אחזקת מטוסים ושירותי תעופה

חברת ארקיע קליק בע"מ,
הסתדרות החדשה

הובלה אווירית4.

כלל העובדים5.

צעדי הבראה הקפאת שכר6.

.72.3.2022

16.9.2020 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.184/2022

.27.2.2022

אלביט מערכות רמד ול"א קרקע אלישרא בע"מ,3.
הסתדרות החדשה / עובדי החשמל המתכת 

ואלקטרוניקה
תקשורת4.
כאמור בהסכם5.
הסכמות בענין העברת תחום פעילות אל אלביט 6.

מערכות תקשוב וסייבר בע"מ
.71.3.2022
7.2.2022 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.185/2022

.28.2.2022

שיכון ובינוי בע"מ, שיכון ובינוי נדל"ן בע"מ, שיכון 3.
ובינוי – סולל בונה – תשתיות בע"מ, שיכון ובינוי דולל 

בונה תשתיות – פתוח כבישים בע"מ, אס.בי.איי – אי 
אנד אדם – שירותי הנדסה וכח אדם בע"מ,

הסתדרות החדשה
בניה4.
כאמור בהסכם5.
הארכת תוקף הסכם מיום 610/12/15.
.72.3.2022
8.2.2022 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.186/2022

.219.1.2022

מרכז שלטון מקומי3.
מרכז מועצות אזוריות

שלוש הערים הגדולות,
הסתדרות המעו"ף

מינהל מקומי4.

כאמור בהסכם5.

תוספת מנקו לזכאים6.

.727.3.2022

26.1.2022 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.17014/2022

.24.8.2021

איגוד נותני שירותי הסיעוד בישראל,3.
איגוד עובדי הטיפול הסיעודי

בריאות4.

כאמור בהסכם5.

תנאי עבודה ושכר מינימום ענפי6.

.7 27.12.2021

4.8.2021 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

הסכמים מיוחדים שהוגשו לרישום עד 31.3.2022
המספרים בהודעות מציינים פרטים אלה:

מספר הרישום.1.

תאריך החתימה.2.

הצדדים.3.

ענף.4.

היקף.5.

נושאים.6.

תאריך הגשה.7.

תקופת תוקפו.8.

.179/2022

.214.2.2022

אבן צור הגליל בע"מ ח.פ 3,515722544.
הסתדרות עובדים המזון והפרמצבטיקה

מזון 4.

כאמור בהסכם5.

תנאי עבודה6.

.71.3.2022

14.2.2022 - לתקופה בלתי מוגבלת 8.

.180/2022

.230.1.2022

יוניליוור ישראל טיפוח אישי וביתי בע"מ,3.
הסתדרות החדשה

מזון4.

כלל העובדים באתר חיפה5.

תנאי העסקה6.

.71.3.2022

.831.12.2024 - 30.1.2022

.181/2022

.222.2.2022
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1.1.2022 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.192/2022

.28.2.2022

שיכון ובינוי בע"מ, שיכון ובינוי נדל"ן בע"מ, שיכון 3.
ובינוי – סולל בונה – תשתיות בע"מ, שיכון ובינוי דולל 

בונה תשתיות – פתוח כבישים בע"מ, אס.בי.איי – אי 
אנד אדם – שירותי הנדסה וכח אדם בע"מ,

הסתדרות החדשה
בניה4.
כאמור בהסכם5.
הארכת הסכם זילון מיום 623/5/19.
.72.3.2022
8.2.2022 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.193/2022

.28.2.2022

שיכון ובינוי בע"מ, שיכון ובינוי נדל"ן בע"מ, שיכון 3.
ובינוי - סולל בונה - תשתיות בע"מ, שיכון ובינוי 

דולל בונה תשתיות - פתוח כבישים בע"מ, אס.בי.איי 
- אי אנד אדם - שירותי הנדסה וכח אדם בע"מ,

הסתדרות החדשה
בניה4.
פקידים5.
הארכת תחולת הסכם מיום 616/5/17.
.72.3.2022
8.2.2022 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.194/2022

.226.2.2019

ארקיע קווי תעופה ישראליים בע"מ,3.
הסתדרות הכללית

הובלה אווירית4.

כאמור בהסכם5.

מזכר הבנות6.

.72.1.2022

26.2.2019 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.195/2022

.227.12.2020

תעש מערכות בע"מ,3.
הסתדרות החדשה

תעשיית מתכת4.

כאמור בהסכם5.

תנאי עבודה6.

.716.1.2022

.831.12.2022 - 30.6.2019

.196/2022

.227.12.2020

תעש מערכות בע"מ,3.
הסתדרות החדשה

תעשיית מתכת4.

כל עובדי המפעל המתכת למעט כאמור בסעיף 54.

מעבר מפעל המתכת מטירת הכרמל ליוקנעם6.

.75.1.2022

27.12.2020 - לתקופה בלתי מוגבלת 8.

עמותת עדי ירושלים,3.
הסתדרות החדשה

שירותי בריאות4.

עובדי מינהל ומשק מטפלים סייעים5.

תנאי עבודה6.

.72.3.2022

.81.2.2025 - 1.2.2022

.187/2022

.211.1.2022

מכללת קיי,3.
הסתדרות החדשה

חינוך4.

עובדי המינהל5.

תנאי עבודה ושכר6.

.76.3.2022

11.1.2022 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.188/2022

.223.8.2021

שטראוס גרופ בע"מ3.
חטיבת שרשרת אספקה ותפעול

אתר שוהם עכו וחיפה,
הסתדרות החדשה / עובדי המזון והפרמצבטיקה

מזון4.

כאמור בהסכם5.

תנאי עבודה6.

.72.3.2022

1.3.2022 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.189/2022

.210.8.2021

מכון בית דוד )ע"ר 580038545(,3.
הסתדרות החדשה

בריאות4.

כאמור בהסכם5.

הסכם הבראה לתקופה קצובה6.

.721.2.2022

10.8.2021 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.190/2022

.28.12.2022

פיברו בריאות בעלי חיים בע"מ,3.
הסתדרות החדשה

בריאות4.

כלל העובדים באתר פתח תקווה5.

תוספות שכר ותנאי עבודה שונים6.

.71.3.2022

.831.7.2025 - 1.8.2021

.191/2022

.21.1.2022

תיאטרון באר שבע ע"ר,3.
שח"מ ארגון שחקנים ושחקניות בישראל ע"ר

יצירה אמנות4.

כאמור בהסכם5.

תנאי עבודה ושכר6.

.79.3.2022
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כאמור בסעיף 3.3 להסכם5.

תנאי עבודה6.

.715.12.2021

.831.12.2024 - 1.1.2022

.1103/2022

.217.1.2022

חברת מוסדות חינוך ותרבות בתל אביב יפו ח.פ 3.
,510623721

כוח לעובדים - ארגון עובדים דמוקרטי ע.ר 580483956
חינוך4.
כאמור בהסכם5.
הסכם על רקע משבר הקורונה לצורך חזרה לעבודה 6.

סדירה
.716.3.2022
.831.12.2021 - 1.3.2020

.1104/2022

.28.2.2022

מכון וינגיט,3.
הסתדרות החדשה

חינוך4.

כאמור בהסכם5.

הצטרפות ל 2 הסכמים קיבוציים מיום 63.11.21.

.727.3.2022

14.3.2022 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1105/2022

.23.1.2022

קופת חולים מאוחדת,3.
הסתדרות החדשה /הסתדרות המעו"ף

בריאות4.

כאמור בהסכם5.

העברת ניהול בית חולים משגב לדך לחברת מדיקרט6.

.727.3.2022

3.1.2022 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1106/2022

.228.12.2021

מכבידנט בע"מ,3.
הסתדרות העובדים הלאומית

בריאות4.

כאמור בהסכם5.

תנאי עבודה6.

.727.3.2022

.831.3.2026 - 28.12.2021

.1107/2022

.222.2.2022

חד אסף מתכות בע"מ ח.פ 3,51166292.
הסתדרות החדשה

תעשיית מתכת4.

כאמור בסעיף 1 להסכם5.

עדכון שכר ותנאי עבודה6.

.716.3.2022

.831.12.2024 - 1.1.2022

.1108/2022

.197/2022

.231.1.2022

הסוכנות היהודית לארץ ישראל,3.
הסתדרות המעו"ף

כלל הענפים4.

כלל העובדים5.

קופת תגמולים – החזרי כספים6.

.79.3.2022

31.1.2022 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.198/2022

.217.2.2022

בזק בינלאומי בע"מ,3.
הסתדרות החדשה – איגוד עובדי הסלולר אינטרנט 

וההיטק
תקשורת4.
כאמור בהסכם5.
מימון פעילות רווחה )2019-2022(6.
.71.3.2022
17.2.2022 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.199/2022

.229.6.2021

אסם השקעות בע"מ 520026063 3.
מפעל עסיס,

הסתדרות החדשה/עובדי המזון והפרמצבטיקה
מזון4.
כאמור בהסכם5.
תוספות שכר ותנאי עבודה6.
.717.2.2022
.831.3.2025 - 1.4.2021

.1100/2022

.226.7.2021

ארקיע קווי תעופה ישראליים בע"מ,3.
הסתדרות החדשה

הובלה אווירית4.

עובדים זכאים בהגדרתם בסעיף 4 להסכם5.

הכשרות מקצועיות6.

.727.12.2021

.831.10.2021 - 1.7.2021

.1101/2022

.217.8.2021

מועצה מקומית ג'לג'וליה )ח.פ 500206271(,3.
עתיד רשת חינוך ובתי ספר בע"מ ח.פ 51353233,

הסתדרות העובדים הלאומית
מינהל מקומי4.
חלק מעובדי המועצה5.
תנאי העברת עובדים מהמועצה לרשת עתיד6.
.715.12.2021
17.8.2021 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1102/2022

.211.8.2021

די.בי.אס שירותי לווין 1998 בע"מ,3.
הסתדרות העובדים הלאומית - אג"מ

תקשורת4.
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הובלה ימית4.

כאמור בהסכם - רבי חובלים ומכונאים ראשיים5.

תיקונים ושינויים בהסכמים קודמים6.

.716.3.2022

30.1.2022 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1114/2022

.214.3.2022

תור בוס שירותי המטייל בע"מ ח.פ 3,510234602.
הסתדרות העובדים הלאומית - אג"מ

הובלה יבשתית4.

נהגים כאמור בסעיף 4 להסכם5.

תנאי עבודה6.

.714.3.2022

14.3.2022 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1115/2022

.210.2.2022

החברה לפיתוח דרום הר חברון ח.פ 3,511145138.
הסתדרות העובדים הלאומית - אג"מ

הובלה יבשתית4.

נהגים5.

תנאי עבודה ושכר6.

.724.3.2022

.84.2.2027 - 10.3.2022

.1116/2022

.26.2.2022

המועצה להסדר הימורים בספורט,3.
הסתדרות החדשה / המעו"ף

הימורים4.

כלל העובדים5.

הצטרפות לשני הסכמים קיבוציים מיום 3.11.2021 6.
בעניין עבודה מרחוק וגמישויות

.727.3.2022

6.2.2022 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1117/2022

.224.2.2022

בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ,3.
הסתדרות החדשה/ הסתדרות המעו,ף

שירותים פיננסיים4.

עובדי המטה5.

מעבר המטה לקמפוס ברשל"צ ותנאי עבודה6.

.724.3.2022

24.2.2022 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

הודעת ביטול
הקיבוציים  ההסכמים  בפנקס  שמספרו  קיבוצי  הסכם 
20160272 אשר נחתם ביום 19.9.2016 מבוטל בזאת ע"פ הודעת 

עיריית קרית גת החל מיום 31.8.2022.

כ"ה בניסן התשפ"ב )26 באפריל 2022(
                                                    רבקה ורבנר

הממונה הראשית על יחסי עבודה 

.215.2.2022

דפוס העיר העתיקה בע"מ ח.פ 3,510643588.
הסתדרות החדשה

ייצור נייר4.

כאמור בהסכם5.

סגירת בית הדפוס ופיצויים מוגדלים לעובדים6.

.716.3.2022

15.2.2022 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1109/2022

.26.3.2022

חברת לאומי שירותי שוק הון בע"מ,3.
כוח לעובדים ארגון עובדים דמוקרטי

שירותים פיננסיים4.

כאמור בהסכם5.

בונוסים שילוב עבודה מהבית6.

.716.3.2022

.831.12.2024 - 1.1.2022

.1110/2022

.23.3.2022

ממשלת ישראל, מרכז רפואי סוראסקי ת"א, ובית 3.
החולים בני ציון חיפה הסתדרות מדיצינית הדסה, 

שירותי בריאות כללית,
הסתדרות החדשה

בריאות4.

טכנולוגיים רפואיים בדירוג פארא רפואי5.

מענק התמדה ותוספת6.

.716.3.2022

.82.3.2027 - 3.3.2022

.1111/2022

.226.1.2022

האגודה למען הזקן )מ.ש.ל.ב( עפולה,3.
הסתדרות החדשה מרחב עמקים

מגורים טיפוליים4.

כלל העובדים5.

תוכנית הבראה להקטנת הוצאות6.

.716.3.2022

.831.12.2022 - 1.1.2022

.1112/2022

.230.1.2022

צים שירותי ספנות משולבים בע"מ,3.
הסתדרות החדשה

הובלה ימית4.

כאמור בהסכם )קצינים(5.

תיקונים ושינויים בהסכמים קודמים6.

.716.3.2022

30.1.2022 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1113/2022

.230.1.2022

צים שירותי ספנות משולבים בע"מ,3.
הסתדרות החדשה
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הודעה על כינוס אסיפה סופית בדבר סיום הליך פירוק מרצון לפי חוק החברות, התשנ"ט-1999

ח.פשם חברה

מועד האסיפה 
הכללית בדבר 
סיום הפירוק

שעת 
האסיפה 
הכללית

מקום כינוס האסיפה הכללית 
שם הנאמן)כתובת, אצל(

אצל עו"ד יוסף לוי בכתובת י.ל פרץ 51290822922/07/202210:00צג הנדסה בע"מ
6 תל אביב יפו

כהן מנחם יצחק

במשרדי החברה בכתובת יגאל אלון 51395914815/08/202210:00צ'יינג' אלישיב בע"מ
65 תל אביב

דוד אלקובי

אייסקו תעשיות קרח 
בע"מ

אצל תאמר תלחמי בכתובת שד' 51525649310/07/202212:00
המגינים 58 חיפה

תאמר תלחמי

עגלי אלביידר לשיווק 
בע"מ

אצל תאמר תלחמי בכתובת שד' 51443082610/07/202212:00
המגינים 58 חיפה

תאמר תלחמי

אצל תאמר תלחמי בכתובת שד' 51434682410/07/202212:00בדארנה שאדי בע"מ
המגינים 58 חיפה

תאמר תלחמי

א.ש טאוב ניהול 
והשקעות בע"מ

אצל יוסי סימנטוב בכתובת 51526035412/07/202213:00
זבוטינסקי 138 רמת גן

אירית שרף

ירדן עקבי נכסים 
והשקעות בע"מ

אצל עו"ד יוסף לוי בכתובת י.ל פרץ 51198162324/07/202210:00
6 תל אביב

עקבי יואל 

מגוון 22 - שילוט 
ופירסום בע"מ

אצל עו"ד יוסף לוי בכתובת י.ל פרץ 51143968924/07/202210:00
6 תל אביב

עקבי יואל

מגוון 22 שילוט מתקדם 
בע"מ

אצל עו"ד יוסף לוי בכתובת י.ל פרץ 51332630624/07/202210:00
6 תל אביב

עקבי יואל

העולם המופלא - 
מחנאות בע"מ

אצל אלון המר בכתובת יגאל אלון 51339774501/08/202212:00
94 תל אביב קומה 20

חיים בסן

אבישי מזרחי הובלות 
בע"מ

אצל הנאמן בכתובת רחוב התמר 51156649913/07/202209:00
103 צופים 4486500

אבישי מזרחי

חברת שגיא שירותי ביוב 
בע"מ

אצל הנאמן בכתובת גרניט 20 ראש 51175379013/07/202209:00
העין 4854120

יעקב אלפואר

אצל משרד עו"ד קבוצת פורת 51434355710/07/202209:00אלומדור ולאד בע"מ
בכתובת הארבעה 30 תל אביב 

דוד פרנק

אצל חיה ושלמה כרם בכתובת 51222891706/07/202212:00תאומשח בע"מ
יהודה הנשיא 40 תל אביב 

שלמה כרם 

אצל הנאמן בכתובת נשיאי ישראל 51454008713/07/202212:00ריינבואו אוף ברנד בע"מ
9 כרמיאל

אלאונורה בזיאן 

אצל חיון רינה בכתובת דרך בגין 51362074017/07/202212:00פאן קליפ בע"מ
מנחם 7 רמת גן 

איוניר ערן 

אצל משרדי החברה בכתובת יגאל 51526642708/08/202210:00א.ב.ש מתוקים בע"מ
אלון 65 תל אביב 

אלון חסיד 

ר.מ. רותם שיווק לכל 
בע"מ

אצל הנאמן בכתובת פריימן 5 51454593823/07/202212:00
ראשון לציון 

ששון ויקטוריה

אצל הנאמן בכתובת פריימן 5 51396548323/07/202213:00פרודקשיין - 7 בע"מ
ראשון לציון 

ששון ויקטוריה

ב. אלעד - החברה 
הישראלית לשיקום 

ולבריאות בע"מ

אצל הנאמו בכתובת התבונה 10 51280822117/07/202210:00
באר שבע 

איריס רז

אצל הנאמן בכתובת חטיבת הנחל 51318832617/07/202210:00סופר נופית בע"מ
39ב' חדרה 

מחרז צחי 

מנשה פירות הגליל 
בע"מ

אצל הנאמן בכתובת קק"ל 64, 51363986417/07/202210:00
גבעת אולגה 

עמרי מנשה 
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ח.פשם חברה

מועד האסיפה 
הכללית בדבר 
סיום הפירוק

שעת 
האסיפה 
הכללית

מקום כינוס האסיפה הכללית 
שם הנאמן)כתובת, אצל(

יעף - עיש פתוח בנין 
והשקעות בע"מ

אצל הנאמן בכתובת דיה 3, בת 51169076017/07/202210:00
חפר 

כהן ענת 

עגלי עמית יבוא ושווק 
בקר בע"מ

 אורנה וינר אצל הנאמן בכתובת הזית 7 תמרת  51350387017/07/202210:00

אצל הנאמן בכתובת משגב 22 51476321817/07/202210:00קרלוס אבטחה בע"מ
כרמיאל 

הודא חיגאב 

אצל הנאמן בכתובת נתיב המזלות 51502653217/07/202210:00סמארט יוניון בע"מ
16 ירושלים

שלום זערור 

אר. אי. אמ. אי. שרותי 
ניהול בע"מ

אצל הנאמן בכתובת שלמה בן יוסף 51179619517/07/202210:00
42 תל אביב 

בלה ניסן 

חשמל א. א. בן שיטרית 
אלי בע"מ

אצל הנאמן בכתובת רחמילביץ 80 51193010917/07/202210:00
ירושלים 

בן שטרית 
אליהו 

פרייברג שיווק תיווך 
והשקעות נדל"ן בע"מ

אצל הנאמן בכתובת המלאכה 6 51545223317/07/202210:00
לוד 

פרייברג משה 

אצל הנאמן בכתובת שמואל הנגיד 51140954217/07/202210:00פן גלרי בע"מ
1 שמואל הנגיד

אטדגי אשר 

ג.ד. חברה למכונות 
וציוד לתעשיות בשר 

בע"מ

אצל הנאמן בכתובת על כנפי 51169827617/07/202210:00
נשרים 7 ראשון לציון 

אריה אקסלרוד 

א.א. כץ מערכות 
טכנולוגיות מתקדמות 

בע"מ

אצל הנאמן בכתובת ברק 16 קריית 51243811017/07/202210:00
מוצקין 

כץ זאב 

אצל הנאמן בכתובת ראובן ברקת 51166026817/07/202210:00יוניבנט בע"מ
23 חולון 

גורביץ איתמר 

פירגון נהול וארגון 
פעילות לכל בע"מ

אצל הנאמן בכתובת ראובן ברקת 51166250417/07/202210:00
23 חולון 

גורביץ איתמר 

אצל הנאמן בכתובת ראובן ברקת 51133395717/07/202210:00איתמר גורביץ בע"מ
23 חולון 

גורביץ איתמר 

אצל הנאמן בכתובת הנוטר 11 51382459917/07/202210:00מקסימוס קאר בע"מ
קריית חיים 

מיכל צוקרמן 

אצל הנאמן בכתובת היהלום 6/3 51528407317/07/202210:00א.מ. כידון בטחון בע"מ
גן יבנה 

מיכאל מוזס

פסטה בר במדינת 
היהודים בע"מ

אצל הנאמן בכתובת זמנהוף 32 51348957517/07/202210:00
הרצליה 

חסן יהודה 

א.ר אדם פלקס )2001( 
בע"מ

אצל הנאמן בכתובת הגת 62ב' 51308155417/07/202210:00
עתלית 

אסוולד פלקסר 
דניאל 

זיגוטה קייטרינג ואומנות 
בע"מ

אצל הנאמן בכתובת השקדיה 7 51365185117/07/202210:00
רמת גן 

לוי ינאי אברהם 

אור-עד תעשיות ונכסים 
בע"מ

אצל הנאמן בכתובת הודיה 49, 51193216217/07/202210:00
הודיה 

אטרקצי דוד 

אצל הנאמן בכתובת כיכר מודיעין 51468282205/07/202210:00סופרוויד ישראל בע"מ
15 ראשון לציון 

טרואפולסקי 
סטניסלב 

ספרה קייטרינג 
ומסעדנות בע"מ

אצל הנאמן בכתובת חיים מרינוב 51444447009/07/202210:00
7 ירושלים

 ליאור חפצדי

אצל הנאמן בכתובת ארבל 24 בני 51256451925/07/202210:00מרקט טולס בע"מ
דרור

ינון מימון 
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ח.פשם חברה

מועד האסיפה 
הכללית בדבר 
סיום הפירוק

שעת 
האסיפה 
הכללית

מקום כינוס האסיפה הכללית 
שם הנאמן)כתובת, אצל(

בית מספר 49 בהר 
נפוליון בעמ

אצל הנאמן בכתובת מנחם בגין 7 51006581610/07/202219:00
רמת גן 

עמיר רייסמן 

של מסעדת דגים ופירות 
ים בע"מ

אצל ניצן כרמל בכתובת דיזינגוף 51272276012/07/202208:00
300 תל אביב 

יחזקאל רוזנפלד

"סרודי" שרותי 
אנסטלציה ושיפוצים 

בע"מ

אצל הנאמן בכתובת סוקולוב 3 51136537115/07/202216:00
באר שבע 

יוסף סרודי 

אצל הנאמן בכתובת האגוז 1 כוכב 51175549817/07/202210:00נבון קור - אחזקות בע"מ
יאיר 

רון נבון 

אצל הנאמן בכתובת נירים 3 תל 51237969410/07/202209:30א.ע. גלים בע"מ
אביב 

תמיר קדמי 

רדית אלקטרוניקה )1977( 
בע"מ

אצל הנאמן בכתובת נחשון 9 51075914507/07/202210:00
סגולה פתח תקווה 

שמחה לעדן 

אצל הנאמן בכתובת השקמה 85 51367639524/07/202210:00ש.ח.ף. ירושלים בע"מ
לפיד 

חיימוביץ פיליפ 

אצל הנאמן בכתובת העמק 78 51181088924/07/202210:00עינת מדיקל )1993( בע"מ
גבעת אלה 

ישראל קריצר 

ניצנים - החברה 
האמריקאית לשיווק 

וניהול בע"מ

אצל הנאמן בכתובת הכלנית 46 51118085324/07/202210:00
מבשרת ציון 

אבישי ניצן 

נאש - מערכות לחיתוך 
וריתוך בע"מ

אצל הנאמן בכתובת דב גרונר 3 51228590924/07/202210:00
רמת אביב 

עוזרי שאול 

אצל הנאמן בכתובת התוף 16 פתח 51428714324/07/202210:00ברכת התמר בע"מ
תקווה 

אליהו דיק 

שופינג אחזקות ונהול 
)1993( בע"מ

אצל הנאמן בכתובת סוקולוב 34 51177308724/07/202210:00
רמת השרון 

לוי יצחק 

אצל הנאמן בכתובת טבור הארץ 51392256724/07/202210:00י.ל.מ. תשתיות בע"מ
23 טבריה 

יוסף יהודה 

עיגולדים ממתקי 
שוקולד בע"מ

אצל הנאמן בכתובת חיים בר לב 5 51210463924/07/202210:00
אור יהודה 

רוני זרחיהו 

אחים גוזי את ברנס 
בע"מ

אצל הנאמן בכתובת הטייסים 40 51160595824/07/202210:00
אשקלון 

יאיר גוזי 

א"י סופר נאות אשקלון 
)2000( בע"מ

אצל הנאמן בכתובת שבט שמעון 51303329024/07/202210:00
15 אשדוד 

טוריקשווילי 
אהרון 

אצל הנאמן בכתובת דב יוסף 10 51596209024/07/202210:00הוק גיוס המונים בע"מ
באר שבע 

ניב יהודה 

אצל הנאמן בכתובת רשב"א 15 51498489724/07/202210:00אבנגולה אורו בע"מ
ירושלים 

שושנה 
אבוטבול 

אי.ג'י.ג'י.אי. טכנולוגיה 
בע"מ

אצל הנאמן בכתובת מבוא בשמת 2 51275959824/07/202210:00
מבשרת ציון 

גלזר אריה

ש.א. כץ חברה בנין 
פיתוח ונכסים בע"מ

אצל הנאמן בכתובת ברק 16 קריית 51172864424/07/202210:00
מוצקין 

כץ זאב 

הגן החדש בראשון לציון 
בע"מ

אצל הנאמן בכתובת הגלגל 38 תל 51471102724/07/202210:00
אביב 

פולידאן אלברט 

פאר את מזרחי )נכסים 
וניהול( בע"מ

אצל הנאמן בכתובת שדרות חן 7 51275769124/07/202210:00
נתניה 

פאר משה 




