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מינוי פקיד יערות
לפי פקודת היערות, 1926

 - )להלן  היערות1  לפקודת   2 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
הפקודה(, אני ממנה את ישראל דרורי לפקיד יערות לעניין מתן 

רישיונות לפי הפקודה בפתח תקווה.

תוקף המינוי עד יום כ"ז בטבת התשפ"ב )31 בדצמבר 2021(.

ב' בסיוון התשפ"א )13 במאי 2021(
)חמ 3-1385(

אלון שוסטר  
שר החקלאות ופיתוח הכפר  

חוקי א"י, כרך א', עמ' 690.  1

הסמכת מנהל
לפי תקנות הגנה על הציבור מפני עברייני מין )מעריכי 

מסוכנות(, התשס"ז-2006

הציבור  על  הגנה  לתקנות   1 תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף 
מפני עברייני מין )מעריכי מסוכנות(, התשס"ז-12006 )להלן - 
לעניין  למנהל  ברש  איגור  ד"ר  את  בזה  מסמיך  אני  התקנות(, 

תקנה 5 לתקנות.

ט"ו באייר התשפ"א )27 באפריל 2021(
)חמ 3-6249(

חזי לוי  
המנהל הכללי   

של משרד הבריאות  
ק"ת התשס"ז, עמ' 157.  1

הודעה בדבר שיעור הבלתי מועסקים החודשי 
בתקופת הקורונה לחודש מרס 2021

לפי חוק מענק הסתגלות מיוחד לבני 67 ומעלה )הוראת שעה 
- נגיף הקורונה החדש(, התש"ף-2020

בהתאם לסעיף 8)ה( לחוק מענק הסתגלות מיוחד לבני 67 
נגיף הקורונה החדש(, התש"ף-12020  )הוראת שעה -  ומעלה 
 26( התשפ"א  באייר  י"ד  ביום  כי  מודיע  אני  החוק(,   - )להלן 
לסטטיסטיקה  המרכזית  הלשכה  פרסמה   )2021 באפריל 
בירחון סקר כוח אדם של הלשכה כי שיעור הבלתי מועסקים 
מרס  לחודש  בחוק,  כהגדרתו  הקורונה,  בתקופת  החודשי 
2021, עמד על 9.5%; על כן, בהתאם להוראות הסעיף האמור, 
התקופה  בעד  לחוק,   8 סעיף  לפי  המיוחד  ההסתגלות  מענק 
)26 במאי 2021( וסיומה  שתחילתה ביום ט"ו בסיוון התשפ"א 
בתום התקופה הקובעת כהגדרתה בסעיף 1 לחוק, יהיה 90% 
מסכום המענק ששולם לפי סעיף 8 לחוק ערב פרסום הלשכה 

כאמור.

י"ב בסיוון התשפ"א )23 במאי 2021(
)חמ 3-6252(

יוגב גרדוס  
הממונה על התקציבים )בפועל(   

במשרד האוצר  
ס"ח התש"ף, עמ' 158 ועמ' 298.  1

הודעה בדבר העברת תכנית מיתאר ארצית חלקית 
 להערות הוועדות המחוזיות ולהשגות הציבור 

תמ"א 47/ג/1/1 - כביש מס' 40 החדש
לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965 

נמסרת בזה הודעה, כי המועצה הארצית לתכנון ולבנייה, 
בישיבתה מס' 645, מיום י"ב באלול התש"ף )1 בספטמבר 2020(, 
החליטה על העברת תמ"א 47/ג/1/1: כביש מס' 40 החדש )להלן 
לחוק   52 סעיף  לפי  המחוזיות  הוועדות  להערות  התכנית(,   -

התכנון והבנייה, התשכ"ה-11965, ולהשגות הציבור.

מטרות התכנית:

ראשית,  כדרך   40 דרך  לסלילת  תכנונית  מסגרת  יצירת   )1(
שדרוג מחלף דרכים 40/40, 40/483, 40/4713;

הדרך  ולביצוע  לסלילה  מפורטות  הוראות  קביעת   )2(
והמחלפים;

מים,  לקווי:  תת–קרקעי  תשתיות  למסדרון  שטח  קביעת   )3(
ביוב, דלק ותקשורת;

מתן מענה לתחבורה ציבורית וקישוריות של שבילי הולכי   )4(
רגל ואופניים.

תיאור המקום: ממזרח לדרך 40 הקיימת בין מחלף שעריה 
ותחנת רכבת סגולה; מרחבי תכנון מקומיים: פתח תקווה, דרום 

השרון; רשויות מקומיות: פתח תקווה, דרום השרון.

גושים וחלקות בתחום התכנית: 

חלק מגוש 
חלקות בחלקןחלקות בשלמותןמוסדר

4042
 ,1095  ,1048  ,195  ,182  ,75

1127 ,1121

404380 ,79103 ,102 ,62 ,1

4265
 ,119 ,91 ,90 ,75-61 ,25-15

120

548293 ,92 ,80

6321
 ,119 ,103 ,9-3

201 ,194 ,192
 ,120  ,115  ,102  ,28  ,10  ,2
-185  ,176  ,173-170  ,166
202 ,197 ,195 ,193 ,189 ,187

63223275 ,33 ,31 ,30 ,24-16 ,2 ,1

632325-17 ,13-8 ,5-1

6326247

63295-1

63317-1

634892 ,90
 ,84 ,82 ,80 ,33 ,13 ,12 ,9-3

100 ,98 ,96 ,94 ,88 ,86

634969 ,67

 
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשע"ה, עמ' 212.  1
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הודעה בדבר הוצאת 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 הארצי 
של לשכת עורכי הדין, בשבתו ביום ח' בסיוון התשפ"א )19 במאי 
2021(, בתיקי בד"א 44/19, 48/19, החליט להטיל על דני זילברשלג, 
רישיון מס' 20448, עונש של הוצאה מן הלשכה במצטבר לעונשים 
הנוכחיות  השעיותיו  שיסתיימו  שלאחר  באופן  דהיינו  הקיימים, 

בשנת 2034 או בכל תאריך אחר הוא יוצא מן הלשכה לצמיתות.

י"ב בסיוון התשפ"א )23 במאי 2021(
)חמ 3-94(

אורי אלפרסי  
    המנהל הכללי של
   לשכת עורכי הדין

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

הסמכת מפקחים
לפי חוק העבירות המינהליות, התשמ"ו-1985

מכוח  שניתן  צו2  לפי  סמכותי1  בתוקף  כי  מודיע   אני 
סעיף 5)ב( לחוק העבירות המינהליות, התשמ"ו-31985, הסמכתי 
את המפקחים המפורטים להלן, לאחר שקיבלו הכשרה למילוי 
תפקידם, למפקחי בעלי חיים בשירות הווטרינרי האזורי לעניין 
על  ופיקוח  כלבת   - מינהלי  )קנס  תקנות העבירות המינהליות 
כלבים(, התשס"ז-22007, בתחום השיפוט של אשכול רשויות נגב 

מערבי )להלן - האשכול( -

עומר מוסטקי אדיר בן דוד 

ילנה יענקלביץ מאיר אביטן 

חגי בן ארוש

הסמכה זו תעמוד בתוקפה כל עוד המוסמך משמש בתפקידו 
באשכול או עד לביטולה, לפי המוקדם בין משניהם.

י"ז באייר התשפ"א )29 באפריל 2021(
)חמ 3-1923(

אלון דוידי  
יושב ראש אשכול נגב מערבי   

ק"ת התשע"ח, עמ' 2663.  1

י"פ התשס"ח, עמ' 1018.  2

ק"ת התשס"ז, עמ' 1126.  3

הודעה 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
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' 101-0178129, 
אשר הודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 7908, 
התשע"ח, עמ' 10582, והודעה בדבר תיקון טעות סופר פורסמה 

חלק מגוש 
חלקות בחלקןחלקות בשלמותןמוסדר

63504543 ,41 ,39 ,37 ,35 ,25

6354199 ,198

6399253 ,251 ,249

640154 ,20-18 ,14 ,8 ,5 ,4

הכול על פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

במינהל  נמצאת  האמורה  התכנית  התכנית:  הצגת  מקום 
טל'  ירושלים,  שאול,  גבעת   ,12 הדפוס  בית  רח'   התכנון, 

074-7578137, ובארכיבי הוועדות המחוזיות לתכנון ולבנייה:

מחוז הצפון, בניין סיטי 1, אזור תעשייה ג', רח' מעלה יצחק 29, 
נצרת עילית, טל' 074-7697476;

מחוז חיפה, רח' פל-ים 15א, מבנה ב', קריית הממשלה, חיפה, 
טל' 074-7697227;

מחוז המרכז, רח' הרצל 91, ת"ד 150, רמלה, טל' 074-7697397;

מחוז תל אביב, דרך מנחם בגין 125, קריית הממשלה, תל אביב, 
טל': 074-7697336;

טל'  ירושלים,   ,1 המלכה  שלומציון  רח'  ירושלים,   מחוז 
;074-7697101

4, קריית הממשלה, באר שבע, טל'  מחוז הדרום, רח' התקווה 
.074-7697185

ובשעות  בימים  בתכנית  לעיין  רשאי  המעוניין  כל 
מידע  מראש.  ובתיאום  לקהל,  פתוחים  האמורים  שהמשרדים 
מינהל  באתר  התכנית  של  האינטרנט  בדף  לקבל  ניתן  נוסף 
התכנון בכתובת: /www.iplan.gov.il; כל המעוניין בקרקע, או 
בכל פרט תכנוני אחר, הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית 
כ"ח  יום  עד  לתכנית  והשגותיו  הערותיו  את  להגיש  רשאי 
הארצית  המועצה  למזכיר   )2021 ביולי   8( התשפ"א  בתמוז 
 .9195016 ירושלים   ,6158 ת"ד  בלבד,  ואליו  ולבנייה  לתכנון 
העתקים,  בשלושה  בכתב,  תהיה  הארצית  למועצה  הפנייה 
טלפון  פקס,  טלפון,  )כתובת,  מלאים  התקשרות  פרטי  ותכלול 
את  המאמת  בתצהיר  תלווה  הפנייה  אלקטרוני(.  דואר  נייד, 
העובדות שעליהן היא מסתמכת; התצהיר יינתן בפני עורך דין 

או אדם אחר שהוסמך לכך בחוק או על פיו.

 סרוק לצפייה במסמכים 

י"ג באייר התשפ"א )25 באפריל 2021(
)חמ 3-697-ה2(                                    מרדכי כהן

                                                      יושב ראש המועצה 
הארצית לתכנון ולבנייה  

 
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  1
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העירייה,  לנכסי  האגף  במשרדי  נמצא  ההפקעה  תשריט 
עיריית ירושלים, וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה 

הרגילות.

י"ז באייר התשפ"א )29 באפריל 2021(
)חמ 3-2(

אליעזר ראוכברגר  
יושב ראש הוועדה המקומית   

לתכנון ולבנייה ירושלים  

 הודעות לפי חוק הסכמים קיבוציים,
התשי"ז-1957

הסכמים כלליים שהוגשו לרישום עד 30.4.2021 
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.

.1116+7014/2021

.214.3.2021

חבר מועצות דתיות, ממשלת ישראל, מרכז שלטון 3.
מקומי, שלוש הערים הגדולות, מרכז מועצות אזוריות,

הסתדרות החדשה
כלל הענפים4.
כאמור בהסכם5.
הסכם בסגר השלישי עקב מגפת הקורונה6.
.76.4.2021
.830.6.2021 - 15.3.2021

.17015/2021

.221.3.2021

ארגון הארצי של מפעלי השמירה והאבטחה בישראל,3.
הסתדרות החדשה

אבטחה4.

כאמור בהסכם לפי סוגי השומרים5.

עדכון שכר בהתאם לתפקיד והכשרה6.

.725.4.2021

21.3.2021 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.17016/2021

.214.3.2021

מרכז שלטון מקומי3.
שלוש הערים הגדולות,

הסתדרות המעו"ף
מינהל מקומי4.
סייעות לגננות בקייטנת ניצנים בחופשת פסח ואביב5.
הודעה בעיניני עובדים 9/521 תשלום בגין הפעלת 6.

קייטנה
.720.4.2021
14.3.2021 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

בזה  מוסרת   ,9326 עמ'  התשע"ט,   ,8179 הפרסומים  בילקוט 
הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים )להלן - הוועדה(, 
לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5 לסעיפים  בהתאם 
ציבור(, 21943 )להלן - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף 
4 להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך שטח לדרך מאושרת 

ולדרך מוצעת.

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

חזקתו 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

 ,42  ,41  ,30 מקטעים  הכחול,  הקו  קלה,  רכבת  ירושלים,   
תחום ההפקעה משתרע על פני הרחובות יפו, קינג ג'ורג', 
קרן היסוד, דוד המלך, דוד רמז, דרך בית לחם ודרך חברון 
ימין   - טלביה   - רחביה   - העיר  מרכז  שכונות  באזור 
 משה - אבו טור - בקעה, המזוהה כגוש 30011, ח"ח 79; 
 ,8  ,5 ח"ח   ,30017 גוש   ;85  ,3 ח"ח   ,30013 גוש 
אורך  קואורדינטות  שבין  השטח   ;12  ,11  ,10
רוחב  קואורדינטות  ובין   ,220.739-220.636 
בלא  דרך  חלקת   ,30025 מוסדר  לא  )גוש   631.410-631.362
 ,30027 גוש   ;150 בשלמות  חלקה   ,30026 גוש   מספר(; 
ח"ח 11, 54, 87, 117, 119, 126, 128; השטח שבין קואורדינטות 
-631.014 רוחב  קואורדינטות  ובין   ,221.157-220.707 אורך 
631.378 )גוש לא מוסדר 30027, חלקת דרך בלא מספר(; גוש 
לא מוסדר 30028, ח"ח 13, 14, 31, 32, 33, 34, 35, 64, 99, 100, 
101, 117; גוש לא מוסדר 30036, ח"ח 69, 107; גוש לא מוסדר 
30037, חלקה בשלמות 130, ח"ח 5, 34, 35, 45, 60, 61, 66, 68, 
 71, 92, 109, 111, 112, 132; השטח שבין קואורדינטות אורך 
220.723-220.694, ובין קואורדינטות רוחב 631.456-631.422 
רשם  ברישומי  128, המזוהה  ח"ח   ,30037 מוסדר  לא  )גוש 
המקרקעין כגוש 30037 ח"ח 1(; גוש לא מוסדר 30038, ח"ח 
 ,30042 מוסדר  לא  גוש   ;217  ,206  ,181  ,180  ,178  ,155  ,154
 ;104  ,103  ,102  ,99 ח"ח   30043 מוסדר  לא  גוש   ;60  ,1 ח"ח 
גוש לא מוסדר 30048, חלקה בשלמות 171, ח"ח 139; גוש 
לא מוסדר 30049, ח"ח 231, 232, 235, 246; גוש לא מוסדר 
30050, ח"ח 12, 13, 14, 87; השטח שבין קואורדינטות אורך 
220.731-220.652, ובין קואורדינטות רוחב 632.285-632.190 
409/15 בשלמות, ח"ח  30074, חלקת דרך  )גוש לא מוסדר 
 ,11  ,10  ,9  ,8  ,7  ,5  ,4  ,2  ,1 ח"ח   ,30188 גוש   ;)409/17 דרך 
 ;26 ח"ח   ,30511 גוש   ;82  ,81  ,80 ח"ח   ,30197 גוש   ;32  ,27
 ,3206  ,3202  ,3201  ,3100 בשלמות:  להפקעה  שטח  תאי 
4202, תאי שטח להפקעה   ,4200  ,3220  ,3212  ,3211  ,3208
 ,3205  ,3204  ,3203  ,3107  ,3104  ,3103  ,3102  ,3101 בחלקם: 
3207, 3219, 3221, 4100, סך הכול שטח להפקעה כ–63,068 
מ"ר, הצבוע בצבע חול, אדום, כמסומן בתשריט ההפקעה 

)תיק 23/1243(.
 

ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.  2

ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.  3
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העסקת מנופאים כדין הדרכה והכשרה6.

.712.4.2021

.817.2.2024 - 17.2.2021

.1100/2021

.217.2.2021

קמהדע,3.
הסתדרות החדשה / עובדי המזון והפרמצבטיקה

ייצור כימיקלים4.

כאמור בהסכם5.

צמצום כוח אדם6.

.712.4.2021

17.2.2021 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1101/2021
. 21.1.2021
אורדן תעשיות מתכת ויציקות בע"מ נתניה,3.

הסתדרות החדשה
מתכת4.
כלל העובדים5.
הגדלת תקציב נופש וקופת וועד6.
.77.4.2021
1.1.2021 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1102/2021

.213.1.2021

תנועה הרפורמית יהדות מתקדמת,3.
הסתדרות החדשה

חינוך4.

כלל עובדי העמותה למעט מפורט בסעיף 52.2.

שכר קרנות השתלמות חל"ת ותנאי עבודה נוספים6.

.77.4.2021

.831.12.2021 - 1.1.2021

.1103/2021

.228.2.2021

חברת נמל אשדוד בע"מ,3.
הסתדרות החדשה

הובלה ימית4.

כאמור בסעיף 53.

שינוי ארגוני ושיטת הפרמיות ותשלום מענק חד פעמי6.

.77.4.2021

28.2.2021 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1104/2021

.221.2.2021

זיקה תעשיות בע"מ3.
קבוצת זיקה בע"מ,
הסתדרות החדשה

מתכת4.

כאמור בהסכם5.

תוספות שכר ומענק חתימה6.

.77.4.2021

.831.12.2023 - 1.1.2021

.1105/2021

.229.12.2020

הסכמים מיוחדים שהוגשו לרישום עד 30.4.2021
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.

.195/2021

.27.2.2021

שטראוס פריטו לי בע"מ,3.
הסתדרות החדשה/ עובדי המזון והפרמצבטיקה

תעשיית מזון4.

כאמור בסעיף א.2 להסכם 5.

תנאי עבודה ושכר6.

.712.4.2021

.831.1.2025 - 31.1.2021

.196/2021

.226.1.2021

רהיטי רגבה אגודה שיתופית חקלאית,3.
הסתדרות החדשה

ייצור רהיטים4.

כלל העובדים5.

תיקון הסכם קודם עקב משבר הקורונה6.

.712.4.2021

26.1.2021 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.197/2021

.221.1.2021

תעשיית אבן וסיד בע"מ,3.
הסתדרות הכללית 

ענפי ייצור4.

כאמור בהסכם 5.

תוספות שכר 6.

.712.4.2021

21.1.2021 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.198/2021

.227.1.2021

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

והייטק
תקשורת4.
כאמור בהסכם5.
תוספת להסכם מיום 611/7/19.
.712.4.2021
27.1.2021 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.199/2021

.217.2.2021

אמסלם מנופאים בע"מ,3.
הסתדרות החדשה

בנייה4.

מנופאים5.
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.720.4.2021

31.1.2021 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1111/2021

.224.3.2021

ממשלת ישראל, מרכז רפואי סוראסקי, שירותי בריאות 3.
כללית, הסתדרות מדיצינית הדסה,

הסתדרות החדשה
שירותי בריאות4.
עובדי מעבדות5.
תוספת שכר ומענק6.
.727.4.2021
.824.3.2026 - 24.3.2021

.1112/2021

.219.4.2021

1. מטרנה תעשיות שותפות מוגבלת ח.פ 3550235261.
2. חברת אוסם,

הסתדרות החדשה
ייצור נייר4.
כאמור בהסכם 5.
שינויים ארגוניים6.
.727.4.2021
19.4.2021 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1113/2021

.24.3.2021

רפאל מערכות לחימה מתקדמות בע"מ,3.
הסתדרות החדשה

תעשייה4.

כאמור בסעיף 2 להסכם5.

חופשות מרוכזות6.

.725.4.2021

4.3.2021 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1114/2021

.23.3.2021

רפאל מערכות לחימה מתקדמות בע"מ,3.
ארגון סגל המחקר

תעשייה4.

עובדי מחקר5.

ביטול חופשה מרוכזת בחול המועד פסח6.

.725.4.2021

3.3.2021 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1115/2021

.211.2.2021

רפאל מערכות לחימה מתקדמות בע"מ,3.
ארגון סגל המחקר

תעשייה4.

מהנדסים5.

תנאי עבודה ושכר6.

.725.4.2021

11.2.2021 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1116+7014/2021

.214.3.2021

תומר חברה ממשלתית בע"מ,3.
הסתדרות החדשה

תעשיה4.

כאמור בהסכם5.

משמרת קורונה6.

.712.4.2021

.830.1.2021 - 17.3.2021

.1106/2021

.220.1.2021

מפעלי דימר,3.
הסתדרות החדשה

בנייה4.

כאמור בהסכם5.

תנאי עבודה6.

.713.4.2021

.819.7.2023 - 20.1.2021

.1107/2021

.230.11.2020

חברה לניהול המערכות בע"מ,3.
הסתדרות החדשה

חשמל4.

כאמור בהסכם5.

מעבר עובדים מחברת חשמל לחברת ניהול מערכת 6.
והסדרת תנאי העסקה

.713.4.2021

30.11.2020 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1108/2021

.228.2.2021

חברת נמל אשדוד בע"מ,3.
הסתדרות הכללית - איגוד עובדי התחבורה בישראל

הובלה ימית4.

כלל העובדים5.

התייעלות ושיפור פריון העובדים6.

.713.4.2021

28.2.2021 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1109/2021

.217.3.2021

ממשלת ישראל, שלוש הערים הגדולות, שירותי 3.
בריאות כללית, הסתדרות מדיצינית הדסה,

הסתדרות החדשה
שירותי בריאות4.
אחים ואחיות5.
הארכת הסכם משמרות מיוחדות6.
.720.4.2021
17.3.2021 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1110/2021

.231.1.2021

מתכת חניתה בע"מ,3.
הסתדרות החדשה

תעשיית מתכת4.

כאמור בהסכם5.

צמצום מצבת כח אדם6.
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.725.4.2021

4.3.2021 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1122/2021

.210.2.2021

חברת רותם אמפרט נגב בע"מ,3.
הסתדרות החדשה

כימיקלים4.

כאמור בהסכם5.

סגירת אתר צין6.

.725.4.2021

10.2.2021 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1123/2021

.210.2.2021

פריקלאס ים המלח מוצרים מותכים )שותפות(,3.
הסתדרות החדשה

ייצור כימיקלים4.

עובדים בניסיון5.

הפעלת קו פארמה חדש6.

.725.4.2021

10.2.2021 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1124/2021

.216.3.202

הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ,3.
הסתדרות החדשה / המעו"ף

שירותים פיננסים4.

מנהלים זכאים5.

מענק רווחים מיוחד6.

.720.4.2021

16.3.2021 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1125/2021

.27.3.2021

ר-ס חברה לייבוא וייצור מזון בע"מ ח.פ 3,511070195.
מען ארגון עובדים

ייצור מזון4.

עובדי פס ייצור5.

תנאי העסקה6.

.720.4.2021

.87.3.2026 - 7.3.2021

.1126/2021

.224.2.2021

אל על נתיבי אוויר לישראל בע"מ,3.
הסתדרות החדשה

הובלה אווירית4.

אצד"א )טייסים(5.

תמורות בגין התייעלות זמנים לטייסים6.

.720.4.2021

24.2.2021 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1127/2021

.26.4.2021

אל על נתיבי אוויר לישראל בע"מ,3.
הסתדרות החדשה/ איגוד עובדי התחבורה

הובלה אווירית4.

חבר מועצות דתיות, ממשלת ישראל, מרכז שלטון 3.
מקומי, שלוש הערים הגדולות, מרכז מועצות אזוריות,

הסתדרות החדשה
כלל הענפים4.
כאמור בהסכם5.
הסכם בסגר השלישי עקב מגפת הקורונה6.
.76.4.2021
.830.6.2021 - 15.3.2021

.1117/2021

.216.2.2021

גלעם בע"מ,3.
הסתדרות החדשה / עובדי המזון והפרמצבטיקה

תעשיית מזון4.

כאמור בסעיף 55.

תנאי עבודה6.

.725.4.2021

.816.2.2024 - 16.2.2021

.1118/2021

.26.4.2021

י. את א. ברמן בע"מ,3.
הסתדרות הכללית מרחב ירושלים

מזון4.

כאמור בהסכם5.

דחיית תשלום פעימה רביעית כאמור בהסכם מיום 6.
28/5/19 עקב מגפת הקורונה

.725.4.2021

6.4.2021 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1119/2021

.215.3.2021

אגודת הכורמים הקואופרטיבית של יקבי רשל"צ 3.
וזכרון יעקב,

הסתדרות החדשה/ עובדי המזון והפרמצבטיקה
ייצור משקאות4.
כאמור בסעיף 52.
תוספות שכר6.
.725.4.2021
.831.1.2023 - 1.1.2021

.1120/2021

.224.3.2021

מרכז הרפואי שערי צדק,3.
הסתדרות החדשה

רפואה4.

כאמור בסעיף 2 עובדי מינהל ומשק5.

תנאי עבודה6.

.725.4.2021

24.3.2021 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1121/2021

.24.3.2021

רפאל מערכות לחימה מתקדמות בע"מ,3.
הסתדרות החדשה

ייצור4.

הנדסאים טכנאים מהנדסים מח"ר ומינהל5.

ביטול חופשה מרוכזת בפסח6.
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מינהל מקומי4.

כאמור בהסכם 5.

צמצומים והתיעלות6.

.713.4.2021

23.2.2021 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1134/2021

.222.2.2021

הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ,3.
הסתדרות החדשה / המעו"ף

שירותים פיננסיים4.

כאמור בהסכם5.

הקמת מרכז תפעול סניפים בראשל"צ6.

.713.4.2021

22.2.2021 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1135/2021

.215.3.2021

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

שירותים פיננסיים4.

כאמור בהסכם5.

הארכת תקופת ארעיות6.

.725.4.2021

15.3.2021 - לתקופה בלתי מוגבלת8.
כ"ד באייר התשפ"א )6 במאי 2021(

                                                    רבקה ורבנר
הממונה הראשית על יחסי עבודה 

בקשה לפירוק חברה על ידי בית המשפט
בבית המשפט המחוזי בירושלים

פר"ק 26263-05-21

בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983,

ובעניין פירוק לג'נת אליתים אלערבי )עמותה רשומה בירדן(, 
חל"צ 56-003411-8,

המבקש: רשם ההקדשות, ע"י ב"כ עו"ד טובה פריש, מרח' 
השלושה 2, תל אביב.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 12.5.2021 הוגשה בקשה לבית 
המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי 
ביום  בדין  היושב  המשפט  בית  לפני  תישמע  זו  פירוק  בקשת 

18.7.2021, בשעה 9.45.

כל נושה או מנהל בחברה האמורה הרוצה לתמוך במתן 
צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור, 
אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר שימסור למבקש 

הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן 
ביום   12.30 משעה  יאוחר  לא  הנ"ל  המען  לפי  לידיו  שתגיע 

.4.7.2021

תמורת  המבקש,  ימסור  זאת,  שיבקש  למנהל  או  לנושה 
תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

בהתאם לתקנה 9 לתקנות החברות )פירוק(, התשמ"ז-1987, 
המועד האחרון להגשת כתב התנגדות הוא יום 4.7.2021.

    טובה פריש, עו"ד
מנהלת יחידת אכיפה ובקרה  

                                                        רשות התאגידים

כאמור בהסכם5.

תיקונים בהסכם ההבראה מיום 625.6.20.

.720.4.2021

6.4.2021 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1128/2021

.222.3.2021

מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ,3.
הסתדרות החדשה / המעו"ף

ביטוח4.

כאמור בסעיפים 8-9 להסכם5.

תנאי עבודה6.

.720.4.2021

22.3.2021 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1129/2021

.222.3.2021

רול פרופיל בע"מ,3.
הסתדרות החדשה

תעשיית מתכת4.

כאמור בסעיף 54.

תנאי עבודה ושכר6.

.725.4.2021

.831.12.2023 - 1.1.2021

.1130/2021

.217.3.2021

ממשלת ישראל, מרכז רפואי סוראסקי ובית חולים בני 3.
ציון חיפה,

הסתדרות החדשה
הסתדרות עובדי המדינה

איגוד הביוכימאים והמיקרוביולוגים
בריאות4.
עובדי מעבדות5.
מתווה חדש למענקים מיוחדים בגין ביצוע בדיקות 6.

לזיהוי נגיף הקורונה
.720.4.2021
17.3.2021 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1131/2021

.225.3.2021

ממשלת ישראל,3.
ארגו הסגל המחקר במערכת הבטחון ברפאל ובמשרד 

ראש הממשלה
כלל הענפים4.
סגל מחקר וביטחון5.
הארכה שניה של הסכם הסגר השני6.
.722.4.2021
25.3.2021 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1132/2021

.210.2.2021

ניו פאוור בע"מ תאגיד עובדים זרים,3.
הסתדרות העובדים הלאומית בע"מ

בניין4.

עובדים זרים בענף הבניין5.

הטבות סוציאליות וביקורת על תנאי מגורי העובדים6.

.712.4.2021

.810.2.2024 - 10.2.2021

.1133/2021

.223.2.2021

עיריית מעלות תרשיחא,3.
הסתדרות המעו"ף
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