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הודעה על העברת שטחי פעולה ממשרד למשרד
לפי חוק הממשלה, התשס"א-2001

הממשלה,  לחוק  10)ב()11(  סעיף  לפי  בזה,  מודיעים 
התשס"א-12001, כי לפי סעיף 31)ד( לחוק–יסוד: הממשלה2, 

החליטה הממשלה -
את  האוצר  למשרד  הלאומי  הדיגיטל  ממשרד  להעביר   )1(

שטח הפעולה: רשות החברות הממשלתיות;
הדיגיטל  למערך  הלאומי  הדיגיטל  ממשרד  להעביר   )2(
המוקם במשרד הכלכלה והתעשייה את שטחי הפעולה: 
רשות התקשוב הממשלתי ומטה המיזם הלאומי "ישראל 

דיגיטלית";
החוץ  למשרד  אסטרטגיים  לנושאים  מהמשרד  להעביר   )3(
אסטרטגיים  לנושאים  המשרד  של  הפעולה  שטח  את 
הכולל את הובלת המערכה נגד תופעת הדה–לגיטימציה 
השרים  ועדת  בהחלטות  כאמור  ישראל,  נגד  והחרמות 
ומס'   13.10.2015 מיום  ב/30  מס'  לאומי  ביטחון  לענייני 

ב/188 מיום 8.3.2017.
ו–)ב( לחוק הממשלה, התשס"א-2001,  לפי סעיף 9)א()11( 
נמסרה הודעה על העברת שטחי הפעולה כאמור ליושב ראש 

הכנסת והיא הובאה לידיעת הכנסת.
כ"ו באב התשפ"א )4 באוגוסט 2021(

)חמ 3-3281-ה12(                           שלום שלמה

    מזכיר הממשלה
ס"ח התשס"א, עמ' 168.  1

ס"ח התשס"א, עמ' 158.  2

הודעה על העברת שטחי הפעולה ממשרד למשרד
לפי חוק הממשלה, התשס"א-2001

הממשלה,  לחוק  10)ב()11(  סעיף  לפי  בזה,  מודיעים 
הממשלה2,  לחוק–יסוד:  31)ד(  סעיף  לפי  כי  התשס"א-12001, 

החליטה הממשלה -
להעביר את שטח הפעולה המתייחס לפעילות וסמכויות   )1(
והתעשייה  הכלכלה  משרד  של  הראשי  המדען  יחידת 
במשרד  פעולה  לשטח  החדשנות,  לרשות  הקשור  בכל 

החדשנות המדע והטכנולוגיה;
חברתי  לשוויון  למשרד  הממשלה  ראש  ממשרד  להעביר   )2(
של  כלכלי-חברתי  לפיתוח  הרשות  הפעולה:  שטח  את 

המגזר החרדי;
להעביר ממשרד ראש הממשלה למשרד התרבות והספורט   )3(

את שטח הפעולה: מרכז ההסברה;
הכלכלה  שבמשרד  עבודה  לזרוע  האוצר  ממשרד  להעביר   )4(
והתעשייה את שטח הפעולה: מינהלת הכשרות מקצועיות 

בענפי התשתיות, הבינוי, הטכנולוגיה העילית והתעשייה;
להעביר ממשרד משאבי המים למשרד האנרגיה את שטח   )5(

הפעולה של משק המים והביוב.
ו–)ב( לחוק הממשלה, התשס"א-2001,  לפי סעיף 9)א()11( 
כ"ד  ביום  הפעולה  שטחי  העברת  על  לכנסת  הודעה  נמסרה 

באב התשפ"א )2 באוגוסט 2021(.
כ"ו באב התשפ"א )4 באוגוסט 2021(

)חמ 3-3281-ה12(                          שלום שלמה
   מזכיר הממשלה

ס"ח התשס"א, עמ' 168.  1

ס"ח התשס"א, עמ' 158.  2

הודעה על חלוקת משרד
לפי חוק הממשלה, התשס"א-2001

הממשלה,  לחוק  10)ב()11(  סעיף  לפי  בזה,  מודיעים 
התשס"א-12001, כי הממשלה החליטה, לפי סעיף 31)ג( לחוק–
יסוד: הממשלה2, לחלק את משרד העבודה הרווחה והשירותים 
והתעשייה  הכלכלה  משרד  עם  חלקו  את  ולאחד  החברתיים 

באופן הזה:
 3318 מס'  הממשלה  בהחלטת  כהגדרתה  העבודה,  זרוע 
מיום 31.12.2017, אשר כוללת את היחידות שנמנו בהחלטת 
מינהל  זה  ובכלל   ,31.7.2016 מיום   1754 מס'  הממשלה 
תעסוקת אוכלוסיות, תועבר למשרד הכלכלה והתעשייה, 
תכנית  נתמכת,  תעסוקה  האלה:  התכניות  את  להוציא 
תעסוקה  ותכנית  ענ"ן  ותכנית  לעתיד  מגמה  כולל  מעבר 
ייוותרו  אשר  אוכלוסיות,  תעסוקת  מינהל  מתוך  לרווחה 

במשרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים.
באב  כ"ה  ביום  הכנסת  ידי  על  אושרה  הנ"ל  ההחלטה 

התשפ"א )3 באוגוסט 2021(.

כ"ו באב התשפ"א )4 באוגוסט 2021(
)חמ 3-3281(                          שלום שלמה

   מזכיר הממשלה
ס"ח התשס"א, עמ' 168.  1

ס"ח התשס"א, עמ' 158.  2

 הודעה על ביטול משרד ושינוי חלוקת התפקידים
בין השרים

לפי חוק הממשלה, התשס"א-2001

הממשלה,  לחוק  10)ב()11(  סעיף  לפי  בזה,  מודיעים 
התשס"א-12001, כי הממשלה החליטה -

משרד  את  לבטל  הממשלה2,  לחוק–יסוד:  31)ג(  סעיף  לפי  )א( 
את המשרד  הלאומי,  הדיגיטל  את משרד  המים,  משאבי 
הגבוהה  ההשכלה  משרד  ואת  אסטרטגיים  לנושאים 

והמשלימה;

לפי סעיף 31)ג( לחוק–יסוד: הממשלה, לשנות את חלוקת  )ב( 
התפקידים בין השרים ולקבוע כי -

שרת  בתפקיד  לשמש  תחדל  אלהרר  קארין  השרה   )1(
משאבי המים ותמשיך לכהן כשרת האנרגיה;

הדיגיטל  שר  בתפקיד  לשמש  יחדל  הממשלה  ראש   )2(
וכשר  הממשלה  כראש  לכהן  וימשיך  הלאומי 

ההתיישבות;

השר יאיר לפיד יחדל לשמש בתפקיד השר לנושאים   )3(
החליפי  הממשלה  כראש  לכהן  וימשיך  אסטרטגיים 

ושר החוץ;

השרה יפעת שאשא ביטון תחדל לשמש בתפקיד שרת   )4(
ההשכלה הגבוהה והמשלימה ותמשיך לכהן כשרת 

החינוך.

ההחלטות האמורות הובאו לאישור הכנסת בהתאם לסעיפים 
31)א( ו–31)ג( לחוק–יסוד: הממשלה.

כ"ו באב התשפ"א )4 באוגוסט 2021(
)חמ 3-3281(                           שלום שלמה

    מזכיר הממשלה
ס"ח התשס"א, עמ' 168.  1

ס"ח התשס"א, עמ' 158.  2
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ובא  זה מבטל את המינוי הקודם של אלישע ליאל3  מינוי 
במקומו.

י"א בחשוון התשפ"א )29 באוקטובר 2020(
)חמ 3-2556(

ישראל כ"ץ  
שר האוצר  

י"פ התשע"ט, עמ' 9514.  3

הודעה בדבר השעיית חברה
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 
 15( התשפ"א  באלול  ז'  ביום  בשבתו  הדין,  עורכי  לשכת  של 
באוגוסט 2021(, בתיק בד"מ 030/2020, החליט להטיל על לידר 
במקצוע  מעיסוק  עונש של השעיה   ,39679 מס'  רישון  רייכמן, 
עריכת הדין לתקופה של עשר שנים שיחלו מהיום שבו תסיים 

לרצות כל עונש השעיה אחר שהוטל עליה.

י"ד באלול התשפ"א )22 באוגוסט 2021(
)חמ 3-94(

                                                אורי אלפרסי
                                 המנהל הכללי של לשכת עורכי הדין

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

הודעה על מינוי מפקחים
לפי חוק העבירות המינהליות, התשמ"ו-1985

אני מודיעה כי בתוקף סמכותי לפי צו1 שניתן מכוח סעיף 
5)ב( לחוק העבירות המינהליות, התשמ"ו-21985 )להלן - החוק(, 
- העירייה(, המפורטים  )להלן  חיפה  עיריית  עובדי  מיניתי את 
העבירות  אכיפת  לעניין  העירייה,  בתחום  למפקחים  להלן 
המינהליות המנויות בתקנות העבירות המינהליות )קנס מינהלי 
שקיבלו  לאחר  התשס"ז-32007,  כלבים(,  על  ופיקוח  כלבת   -

הכשרה למילוי תפקידם כאמור בסעיף 5)ב( לחוק:

מג'ד עומראבו אל ערדאת רסלאן

מדיאן ביסאןאגבאריה סאהר

מולא מיקיאדרי אלחרר חגית

מוסלאוי ליאוראלבז חביב

מינרבי קדוש מריםאנקרי עזרא

ניקולה ג'אדבולוס אלברט

סאחורי יוסראביטון יצחק

סאלח סבתאןגורביץ' דמיטרי

סביון אורדאו עיסא

סלאמה ג'ירייסדהן משי

עזיזי נסרידיכ באסם

הודעה על קביעת שרה הממונה על ביצוע חוק
לפי חוק פנייה לגופים ציבוריים באמצעי קשר דיגיטליים, 

התשע"ח-2018

מודיעים בזה, כי לפי סעיף 1 לחוק פנייה לגופים ציבוריים 
הממשלה  קבעה  התשע"ח-12018,  דיגיטליים,  קשר  באמצעי 
כי שרת הכלכלה והתעשייה תהיה השרה הממונה על ביצוע 

החוק האמור במקום שר הדיגיטל הלאומי.

כ"ו באב התשפ"א )4 באוגוסט 2021(
)חמ 3-6145(

שלום שלמה  
    מזכיר הממשלה

ס"ח התשע"ח, עמ' 902.  1

הודעה על עדכון רשימת המשרות שבתוספת לחוק
לפי חוק שירות המדינה )מינויים(, התשי"ט-1959

לחוק   23 סעיף  לפי  סמכותה  בתוקף  כי  בזה,  מודיעים 
הממשלה  עדכנה  התשי"ט-11959,  )מינויים(,  המדינה  שירות 

את רשימת המשרות2 שבתוספת השנייה לחוק האמור כלהלן:

הממשלתי"  התקשוב  רשות  ראש  "22א.  המשרה:  תיגרע   )1(
הכותרת "משרד הדיגיטל הלאומי" - תימחק;

תחת הכותרת "משרד הכלכלה והתעשייה", אחרי פרט 37   )2(
יבוא:

"37א. ראש רשות התקשוב הממשלתי."  

כ"ו באב התשפ"א )4 באוגוסט 2021(
)חמ 3-1173-ה2(

שלום שלמה  
מזכיר הממשלה  

ס"ח התשי"ט, עמ' 86.  1

י"פ התשע"ז, עמ' 3986.  2

מינוי פקחים
לפי חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי 

הנצחה, התשנ"ח-1998

בתוקף סמכותי לפי סעיף 60 לחוק גנים לאומיים, שמורות 
טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ח-11998, בהסכמת 
השר להגנת הסביבה, אני ממנה את פקחי הרשות לשמירת הטבע 
תפקידי  לבצע  להלן,  מפורטים  ששמותיהם  הלאומיים  והגנים 

פיקוח ואכיפת חוק לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-21965:

סטרגו אשר יוסף אלישע ליאל 

לשץ בנימין

יפעלו הפקחים בהתאם להוראות שייתן  בביצוע תפקידם 
התכנון  דיני  לאכיפת  הארצית  היחידה  מנהל  לפעם  מפעם 

והבנייה במשרד האוצר או מי שהוא הסמיך לעניין זה.

תוקף מינוי זה עד יום ז' בטבת התשפ"ג )31 בדצמבר 2022( 
וכל עוד המתמנים מכהנים בתפקידם.

 
ס"ח התשנ"ח, עמ' 202.  1

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  2

 
י"פ התשס"ח, עמ' 1018.  1

ס"ח התשמ"ו, עמ' 31; התשס"ג, עמ' 74.  2

ק"ת התשס"ז, עמ' 1126  3
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עטיאס שלמההייתם מריד

עמאר ענאןוהבה אחסאן

עראבי ג'אברורסנו טוהר

עתמה רמיזיידנפלד לי

פארג' ג'וןחילף עומרי

פדול ג'וניחריב אחמד

פיקר אשרטאטור פאדי

פרחאת אמירטל–אל יאיר

רזאל איברהיםיקובוב יורי

רחייל באסלכעביה חוסיין

שחאדה פואדלוי יוסף

תמם בת אלמג'ד חמזה

תוקפו של המינוי לגבי כל אחד מהמתמנים יהיה כל עוד 
עובדי העירייה משמשים בתפקידם או עד לביטול המינוי, לפי 

המוקדם משניהם.

כ' באב התשפ"א )29 ביולי 2021(
)חמ 3-1923(                       עינת קליש רותם

  ראש עיריית חיפה

מינוי מפקחים בנושא כלבת ופיקוח על כלבים
לפי חוק העבירות המינהליות, התשמ"ו-1985

סעיף  מכוח  שניתן  צו  לפי  סמכותי1  בתוקף  כי  מודיע  אני 
ביום  מיניתי  המינהליות, התשמ"ו-21985,  העבירות  לחוק  5)ב( 
א' באייר התשפ"א )13 באפריל 2021(, את יפעת טמיר, את קארין 
גליל  רשויות  אשכול  ערים  איגוד  עובדי  חדד,  ציון  ואת  ג'רבי 
לעניין  האשכול,  בתחום  למפקחים  האשכול(,   - )להלן  מזרחי 
החיקוקים המפורטים להלן שנקבעו כעבירות מינהליות בתקנות 
העבירות המינהליות )קנס מינהלי - כלבת ופיקוח על כלבים(, 
התשס"ז-32007, שנעברו בתחום האשכול, וזאת לאחר שקיבלו 

הכשרה למילוי תפקידם כאמור בסעיף 5)ב( לחוק:

חוק להסדרת פיקוח על כלבים, התשס"ג-42002;  )1(

תקנות להסדרת הפיקוח על כלבים, התשס"ה-52005;  )2(

תקנות להסדרת פיקוח על כלבים )יבוא החזקה של כלבים   )3(
מסוכנים(, התשס"ה-62004;

פקודת הכלבת, 71934;  )4(

תקנות הכלבת )חיסון(, התשס"ה-82005.  )5(

י"ב באב התשפ"א )21 ביולי 2021(
)חמ 3-1923(                        בני בן–מובחר

יושב ראש איגוד ערים אשכול    
רשויות גליל מזרחי  

י"פ התשס"ה, עמ' 144 ועמ' 1018; ק"ת התשע"ח, עמ' 2743.  1

ס"ח התשמ"ו, עמ' 31.  2

ק"ת התשס"ז, עמ' 1126.  3

ס"ח התשס"ג, עמ' 216.  4

ק"ת התשס"ה, עמ' 362.  5

ק"ת התשס"ה, עמ' 111.  6

ק"ת התשס"ה, עמ' 377; ע"ר 1934, תוס' 1, עמ' 242.  7

 הודעות לפי חוק הסכמים קיבוציים,
התשי"ז-1957

הסכמים כלליים שהוגשו לרישום עד 30.6.2021 
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.

.17017/2021

.224.5.2021

מרכז שלטון מקומי,3.
מרכז הסתדרות המעו"ף

מינהל מקומי4.

עובדים ברשויות המקומיות5.

עדכון קצובת הבראה 62021.

.77.6.2021

24.5.2021 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

הסכמים מיוחדים שהוגשו לרישום עד 30.6.2021
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.

.1173/2021

.226.5.2021

קרגל בע"מ,3.
הסתדרות העובדים הלאומית

ייצור נייר4.

כאמור בהסכם5.

תנאי עבודה6.

.714.5.2021

26.5.2021 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1174/2021

.21.10.2020

אלביט מערכות ל"א וסיגינט אלישרא בע"מ,3.
הסתדרות החדשה

תקשורת4.

כאמור בהסכם5.

תיקון בהסכם מיום 626.7.18.

.712.1.2021

1.10.2020 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1175/2021
211.1.2021
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.77.6.2021

12.5.2021 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1181/2021

.212.5.2021

פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ,3.
כוח לעובדים ארגון עובדים דמוקרטי

שירותים פיננסיים4.

כאמור בהסכם5.

מכירת פסגות לאלשולר שחם והשלכות המכירה על 6.
זכויות העובדים

.77.6.2021

12.5.2021 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1182/2021

.22.5.2021

סונול ספרינט מוטורס,3.
הסתדרות החדשה

דלק4.

כאמור בהסכם5.

הארכת תוקף הסכם 610.3.16.

.71.6.2021

.831.12.2021 - 2.5.2021

.1183/2021

.210.5.2021

ממשלת ישראל,3.
הסתדרות החדשה

כלל הענפים4.

כאמור בהסכם5.

החלטת ועדת מעקב מיום 10.5.2021 היעדרות בגין 6.
מחלה

.71.6.2021

10.5.2021 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1184/2021

.227.4.2021

עיריית ת"א יפו,3.
הסתדרות החדשה / המעו"ף

מינהל מקומי4.

כאמור בהסכם5.

הסדרת מעמד ארגון עובדים בהרכב ועדות בחינה 6.
לקבלת עובדים

.71.6.2021

27.4.2021 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1185/2021

.27.4.2021

נען דן ג'יין השקייה אגש"ח בע"מ,3.
הסתדרות החדשה

תעשיית פלסטיק4.

34 עובדים5.

מתווה העסקה ופיטורים6.

.71.6.2021

7.4.2021 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1186/2021

.227.4.2021

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

הובלה אווירית4.

עובדי אצד"א5.

תיקון הסכם מיום 25.6.20 ומיום 613.7.20.

.710.6.2021

11.1.2021 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1176/2021

.23.6.2021

גן שמואל מזון בע"מ גניר )1992( בע"מ,3.
הסתדרות העובדים הלאומית

ייצור מזון4.

כאמור בהסכם5.

מנגנון קידום שכר6.

.714.6.2021

3.6.2021 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1177/2021

.24.5.2021

דן באר שבע בע"מ,3.
הסתדרות העובדים הלאומית - אג"מ

הובלה יבשתית4.

כאמור בהסכם5.

תנאי עבודה6.

.714.6.2021

.831.3.2022 - 1.4.2021

.1178/2021

.222.3.2021

מילגם בע"מ,3.
הסתדרות החדשה / איגוד עובדי התחבורה

הובלה יבשתית4.

כאמור בהסכם5.

תנאי עבודה לעובדים בחברה שאחראית על תפעול 6.
מערך מבחנים לקבלת רשיון נהיגה

.77.6.2021

.830.12.2022 - 22.3.2021

.1179/2021

.24.5.2021

קרן לב"י האגודה למען החייל בישראל ע.ר 580004307, 3.
רשת כוורת,

הסתדרות החדשה /המעו"ף
פעילות עזר4.
כאמור בהסכם5.
מענק חד פעמי בשתי פעימות6.
.77.6.2021
4.5.2021 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1180/2021

.212.5.2021

פסגות קרנות נאמנות,3.
כוח לעובדים 

שירותים פיננסיים4.

כאמור בהסכם5.

מכירת פסגות לאלשולר שחם והשלכות המכירה על 6.
זכויות העובדים
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תיקון מועד בהסכם מיום 631/12/91.

.713.6.2021

7.6.2021 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1192/2021

.210.5.2021

איגוד הכדוריד בישראל ע"ר 3,580244309.
חטיבת הספורט בהסתדרות המעו"ף

ספורט ופנאי4.

שחקני כדור יד5.

תנאי שכר6.

.728.6.2021

.831.7.2022 - 1.8.2020

.1193/2021

.223.5.2021

ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ , ביטוח 3.
חקלאי סוכנות לביטוח בע"מ,

הסתדרות החדשה/המעו"ף
ביטוח4.
כאמור בהסכם5.
הארכת תוקף הסכם מיום 66.3.19.
.728.6.2021
23.5.2021 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1194/2021

.29.6.2021

המפעל להכשרת ילדי ישראל,3.
הסתדרות החדשה / המעו"ף

חינוך4.

כאמור בהסכם5.

תנאי העסקה6.

.728.6.2021

.831.8.2021 - 9.6.2021

.1195/2021

.22.6.2021

איי אי ג'י ישראל חברה לביטוח בע"מ,3.
הסתדרות החדשה / המעו"ף

ביטוח4.

כאמור בהסכם5.

הארכת תוקף בשנה של ההסכם מיום 631.7.18.

.728.6.2021

2.6.2021 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1196/2021

.223.5.2021

כלל ניהול פיננסיים, כלל חברה לביטוח בע"מ, כלל 3.
ביטוח אשראי בע"מ, כלל פנסיה וגמל בע"מ, כללביט 

מערכות בע"מ 
כ.נ.ף כלל ניהול פיננסיים בע"מ,

הסתדרות העובדים / המעו"ף
ביטוח4.
כלל העובדים5.
תיקון הסכם מיום 7.9.20 ותוספות6.
.728.6.2021
23.5.2021 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

האגודה למען הקשיש )עכו הקדש(,3.
הסתדרות החדשה

שירותי רווחה4.

כאמור בהסכם5.

שינויים בהסכם מספר 6174/2018.

.71.6.2021

27.4.2021 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1187/2021

.229.4.2021

ממשלת ישראל,3.
הסתדרות החדשה

כלל הענפים4.

סטודנטים5.

הארכת הסכם סטודנטים בחדר מצב יעודי לקורונה6.

.71.6.2021

29.4.2021 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1188/2021

.225.3.2021

בנק איגוד לישראל בע"מ , כרמל אגוד למשכנתאות 3.
והשקעות בע"מ, לבלוב סוכנות לביטוח ובנק מזרחי 

טפחות,
הסתדרות החדשה / המעו"ף

שירותים פיננסיים4.

גמלאי בנק איגוד5.

מזרחי טפחות שממזג לתוכו את בנק איגוד מקבל אליך 6.
את כל ההתחיבויות לגמלאי בנק איגוד

.714.6.2021

25.3.2021 -  לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1189/2021

.221.3.2021

תיאטרון באר שבע,3.
הסתדרות החדשה

יצירה אמנות4.

עובדים ששהו בחל"ת עקב הקורונה5.

החזרת עובדים לעבודה רציפה מחל"ת6.

.71.6.2021

.831.8.2021 - 14.3.2021

.1190/2021

.222.3.2021

סינפונייטה ישראלית באר שבע,3.
הסתדרות החדשה

יצירה אמנות4.

כאמור בהסכם5.

חזרה לשגרה לאחר משבר מגפת הקורונה – חזרה 6.
לעבודה וסיום חל"ת

.71.6.2021

22.3.2021 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1191/2021

.27.6.2021

מוזיאון תל אביב לאמנות,3.
הסתדרות החדשה

יצירה אמנות4.

כאמור בהסכם5.
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.71.6.2021

13.5.2021 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1203/2021

.227.4.2021

חברת מוסדות חינוך ותרבות בקרית אתא של הנהלת 3.
הסוה"י לא"י בע"מ ח.פ 510550775,

הסתדרות החדשה
חינוך4.
כאמור בהסכם5.
תנאי עבודה6.
.71.6.2021
.827.4.2024 - 27.4.2021

.1204/2021

.213.4.2021

אסותא מרכזים רפואיים בע"מ,3.
הסתדרות החדשה / המעו"ף

בריאות4.

כאמור בהסכם5.

תוכנית קידומי שכר לשנת 62021.

.71.6.2021

.831.12.2021 - 1.1.2021

.1205/2021

.225.3.2021

בנק איגוד לישראל בע"מ וכרמל אגוד למשכנתאות 3.
והשקעות בע"מ ולבלובי סוכנות לביטוח בע"מ,

הסתדרות החדשה/ המעו"ף
שירותים פיננסיים4.
כאמור בהסכם 5.
צמצום מספר עובדים בבנק כרמל ובלבלוב עקב מיזוג 6.

בבנק לתוך מזרחי טפחות
.714.6.2021
25.3.2021 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1206/2021

.226.5.2021

קימברלי קלארק ישראל שיווק בע"מ,3.
הסתדרות החדשה

תעשיית נייר4.

כאמור בהסכם5.

התייעלות וצמצום בהעברת פעילות שוטפת של 6.
החשבות והגזברות לגוף מקצועי

.728.6.2021

26.5.2021 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1207/2021

.226.5.2021

מרכז משען בע"מ,3.
הסתדרות החדשה/המעו"ף

שירותי בריאות4.

דרוג מנהלי דרוג אחיד5.

הסכם גמול השתלמות א'6.

.77.6.2021

26.5.2021 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1197/2021

.227.4.2021

דור אקולוגיה בע"מ,3.
הסתדרות החדשה

שירותי טיהור4.

כאמור בהסכם5.

תוספת שכר6.

.728.6.2021

.817.2.2024 - 17.2.2021

.1198/2021

.224.5.2021

בנק לאומי לישראל בע"מ,3.
הסתדרות הפקידים

שירותים פיננסיים4.

כאמור בנספח 76 עובדים5.

העסקה זמנית6.

.728.6.2021

24.5.2021 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1199/2021

.212.5.2021

פסגות בית השקעות בע"מ,3.
כוח לעובדים ארגון עובדים דמוקרטי

שירותים פיננסיים4.

כלל עובדי פסגות5.

מכירת פסגות לאלטשולר שחם והשלכות המכירה על 6.
זכויות העובדים

.77.6.2021

12.5.2021 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1200/2021

.220.4.2021

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

שירותים פיננסיים4.

עובד אחד5.

הארכת תקופת ניסיון6.

.71.6.2021

20.4.2021 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1201/2021

.222.4.2021

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

שירותים פיננסיים4.

עובד אחד5.

הארכת תקופת ניסיון6.

.71.6.2021

22.4.2021 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1202/2021

.213.5.2021

ממשלת ישראל,3.
הסתדרות החדשה

בריאות4.

סטודנטים5.

הגדלת שעות העסקת סטודנטים במרכז רפואי ברזילי 6.
באשקלון
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ממשלת ישראל ,3.
הסתדרות החדשה

כלל הענפים4.

עובדי רשות מקרקעי ישראל5.

הקמת קרן לקידום הכשרה6.

.728.6.2021

30.5.2021 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1212/2021

.230.5.2021

ממשלת ישראל ,3.
הסתדרות החדשה

כלל הענפים4.

כאמור בהסכם5.

החלטת ועדת מעקב תחולת הסכם מיום 7/12/17 על 6.
עובדי הלשכה המשפטית ברשות האוכלוסין

.728.6.2021

30.5.2021 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1213/2021

.214.6.2021

פלקו בע"מ,3.
הסתדרות החדשה

מזון4.

כאמור בהסכם5.

תנאי עבודה ושכר6.

.728.6.2021

.831.5.2026 - 1.6.2021

י"א באב התשפ"א )20 ביולי 2021(
                                                    רבקה ורבנר

הממונה הראשית על יחסי עבודה 

.1208/2021

.226.5.2021

מקס איט פיננסיים בע"מ,3.
הסתדרות החדשה / המעו"ף

שירותים פיננסיים4.

כאמור בהסכם5.

צעדי חסכון והתייעלות6.

.728.6.2021

26.5.2021 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1209/2021

.227.4.2021

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

שירותים פיננסיים4.

כאמור בהסכם5.

הוראות תשלום בונוס6.

.728.6.2021

27.4.2021 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1210/2021

.222.4.2021

טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ אתר אסיא רמת 3.
חובב,

הסתדרות החדשה
ייצור כימיקלים4.
כאמור בהסכם5.
שינוי מבנה ארגוני ותפעולי וסיום העסקת עובדים6.
.728.6.2021
22.4.2021 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1211/2021

.230.5.2021

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(

יוסי שקד דגל ראובן 27 פתח תקווה אצל יוסי שקד51346440403/10/202110:00אספרנסה שקד בע"מ

הטובים בשם השם בניה 
ויזמות בע"מ

דורות 12 זכרון יעקב אצל עינת בן 51570812103/10/202110:00
סימון

עינת בן סימון

החברה הכלכלית לשרותי 
בניה )דובדבני( בע"מ

גדרה 10 פתח תקווה אצל  חגי 51281778403/10/202110:00
דובדובני

חגי דובדובני

פומרוק 3/4 תל אביב אצל כהנא 51320021203/10/202110:00מ.י. לג'נד בע"מ
מריו

כהנא מריו

יפים רויזמןהרצל 38 חדרה אצל  יפים רויזמן51188743203/10/202110:00מיריד בע"מ

טשרניחובסקי 12 בת ים אצל ג'ורג' 51525913303/10/202110:00האחים סלחית בע"מ
סלחית

ג'ורג' סלחית

צחי צדוק חיונירשב"ג 5 ירושלים אצל  צחי צדוק חיוני51360172403/10/202110:00נצח פירות וירקות בע"מ

שהל שרותים משפטיים 
בע"מ

באקה אל גרביה 1 באקה אל גרביה 51356857603/10/202110:00
אצל הלאל זג'ל 

הלאל זג'ל

ניר גנורהקוצרים 25 שדמה אצל  ניר גנור51310964503/10/202110:00הופלינה בע"מ

ברכת האבות סיטונאות 
בע"מ

אלפסי יעקבאירוס 4 גדרה אצל אלפסי יעקב51377491903/10/202110:00

23/08/2110:43




