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מינוי
לפי חוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד-1984

]נוסח  המשפט  בתי  לחוק   9 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
משולב[, התשמ"ד-11984, ובהסכמת נשיאת בית המשפט העליון, 
אני ממנה בזה את אלון גביזון, שופט של בית משפט שלום, לנשיא 
של בתי משפט השלום במחוז הדרום, החל ביום י"ז בטבת התש"ף 

)14 בינואר 2020( עד יום כ' בטבת התשפ"ג )13 בינואר 2023(.

מינויה של השופטת אבירה אשקלוני2 לכהונת נשיאת בתי 
משפט השלום במחוז הדרום - בטל.

ט"ז בטבת התש"ף )13 בינואר 2020(
)חמ 3-60-ה6(

אמיר אוחנה  
שר המשפטים  

ס"ח התשמ"ד, עמ' 198; התשס"ז, עמ' 382.  1

י"פ התשע"ה, עמ' 2082.  2

חידוש מינוי חברים לוועדת פיצויים
לפי חוק כביש ארצי לישראל, התשנ"ה-1994

בתוקף סמכותי לפי סעיף 7)א( לחוק כביש ארצי לישראל, 
אני  האוצר,  שר  ובהסכמת  החוק(,   - )להלן  התשנ"ה-11994 
מחדש את מינוים2 של הרשומים מטה, לחברים בוועדת פיצויים 

לפי החוק:

יפעת הולצמן-גזית

יהודה גרינהויז לנדוי

בועז עזר קמר

דורון ויסברוד

כל הרכב של יושב ראש ושני חברים שמונו לפי החוק ישמש 
ועדה בכפוף להוראות סעיף 7 לחוק.

תוקף המינויים לארבע שנים.

כ"ד בשבט התש"ף )19 בפברואר 2020(
)חמ 3-2648(

אמיר אוחנה  
   שר המשפטים

ס"ח התשנ"ה, עמ' 38.  1

י"פ התשע"ו, עמ' 38.  2

ביטול מינוי ממלאת מקום נציג שר המשפטים בוועדה 
הארצית לתכנון ולבנייה של תשתיות לאומיות

לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 6א)א()3( ו–48)א( לחוק התכנון 
והבנייה, התשכ"ה-11965, אני מבטל את מינויה2 של חנין סמעאן 
הארצית  בוועדה  המשפטים  שר  נציג  מקום  לממלאת  מויס, 

לתכנון ולבנייה של תשתיות לאומיות.

כ"ד בשבט התש"ף )19 בפברואר 2020(
)חמ 3-7-ה1(

אמיר אוחנה  
   שר המשפטים

ס"ח התשכ"ה, עמ' 307, התשס"ב, עמ' 157; התשע"ה, עמ' 212;   1

התשע"ח, עמ' 74.
י"פ התשע"ח, עמ' 4136.  2

רשימת עובדים סוציאליים
לפי חוק הנוער )טיפול והשגחה(, התש"ך-1960

)טיפול  הנוער  לחוק  30)ג(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
והשגחה(, התש"ך-11960, אני ממנה את הרשומים מטה לעובדים 

סוציאליים לפי החוק האמור:
האזורית  במועצה   -  31774 רישום  מס'  בלומנטל,  אורית   .1

מטה בנימין;
אושרית מזוז, מס' רישום 14457 - במועצה האזורית תמר;  .2
רונית שמואל אחרק, מס' רישום 22535 - בעיריית רעננה;  .3

טליה סילברמן כהן, מס' רישום 32559 - בעיריית ירושלים;  .4
אורלי מסעודה טבריה, מס' רישום 30956 - בעיריית קריית   .5

מלאכי;
רוחמה פשר, מס' רישום 25119 - בעיריית קריית ארבע;  .6

הגר אדרי מגן, מס' רישום 29849 - בעיריית רמת גן;  .7
אניה מלקו, מס' רישום 24101 - בעיריית יבנה;  .8

מיכל זליקוביץ זגורי, מס' רישום 30584 - בעיריית ירושלים;  .9
מונא רבאח, מס' רישום 20533 - במועצה המקומית ירכא;  .10
אילת לפידות, מס' רישום 28009 - במועצה המקומית חריש;  .11
זאודה סבהט, מס' רישום 28754 - בעיריית ראשון לציון;  .12

טובה גיטל ולר, מס' רישום 32186 - במועצה המקומית קריית   .13
יערים;

חן גבריאלי, מס' רישום 22423 - במועצה האזורית מטה   .14
בנימין;

שירן לב שאוליאן, מס' רישום 29440 - בעיריית חולון;  .15
אסף משיח, מס' רישום 28159 - במועצה האזורית לב השרון;  .16

אביבה וובלו אשטה, מס' רישום 22134 - במועצה האזורית   .17
שומרון;

ראניה עסאמני, מס' רישום 20282 - בעיריית באקה אלגרבייה;  .18

מורן ענקי, מס' רישום 24636 - בעיריית ערד;  .19

טל מלול, מס' רישום 25304 - במועצה האזורית באר טוביה.  .20

י"ד בשבט התש"ף )9 בפברואר 2020(
)חמ 3-142(                        אופיר אקוניס

שר העבודה הרווחה   
והשירותים החברתיים  

ס"ח התש"ך, עמ' 52; התשע"א, עמ' 76.  1

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 
של לשכת עורכי הדין בדרום, בשבתו ביום ג' בחשוון התש"ף )1 
בנובמבר 2019(, בתיק בד"מ 002/2019, החליט להטיל על עו"ד 
יגאל אובשייביץ, רישיון מס' 32310, עונש של השעיה מעיסוק 

במקצוע עריכת הדין לתקופה של שלושה חודשים.
תוקף ההשעיה, מיום ה' באדר התש"ף )1 במרס 2020( עד 

יום ח' בסיוון התש"ף )31 במאי 2020(.

ה' באדר התש"ף )1 במרס 2020(
)חמ 3-94(                                           אורי אלפרסי

המנהל הכללי של לשכת    
עורכי הדין  

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

ח"ח 44 )לשעבר גוש   ,7594 גוש  סבא,  בכפר  קרקע  חטיבת   
שטח  מ"ר,   1,015 החלקה:  שטח   ,)11  ,10  ,9 חלקות   ,7533

ההפקעה: בשלמות; הייעוד: שב"צ.

י"ד בשבט התש"ף )9 בפברואר 2020(

)חמ 3-2(                                            רפי סער
ממלא מקום יושב ראש הוועדה  

המקומית לתכנון ולבנייה כפר סבא  __________
3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

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' נס/1/1, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 1874, 
התשל"ג, עמ' 427, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  ציונה  נס  ולבנייה 
 21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5
להלן   4 בסעיף  כי הקרקע המתוארת  - הפקודה(,  )להלן 

)להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של שב"צ.

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 בנס ציונה, המזוהה כגוש 3636, חלקה 607;   
הייעוד: שב"צ.

כ"ה בשבט התש"ף )20 בפברואר 2020(

)חמ 3-2(                                    שמואל בוקסר
יושב ראש הוועדה המקומית  

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

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

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 
של לשכת עורכי הדין בירושלים, בשבתו ביום כ"ח בשבט התש"ף 
על  להטיל  החליט   ,009/2017 בד"מ  בתיק   ,)2020 בפברואר   23(
אברהם המר, רישיון מס' 27134, עונש של השעיה מעיסוק במקצוע 
עריכת הדין לתקופה של שלושה חודשים במצטבר לכל עונש אחר.

באלול  כ"ה  יום  קודמת,  השעיה  מסיום  ההשעיה,  תוקף 
 22( התשצ"א  בכסלו  כ"ו  יום  עד   ,)2030 בספטמבר   23( התש"ץ 

בדצמבר 2030(.

ב' באדר התש"ף )27 בפברואר 2020(
)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 מנהל ארנונה - מועצה אזורית 
מרום הגליל

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 מליאת המועצה האזורית מרום הגליל, 
בנובמבר   24( התש"ף  בחשוון  כ"ו  מיום   ,11/19 מס'  בישיבתה 
2019(, את גזברית המועצה, חנה שטיין, למנהלת ארנונה לעניין 

החוק האמור, במקומו של ישראל סבג.

כ"ז בכסלו התש"ף )25 בדצמבר 2019(
)חמ 3-265-ה2(

עמית סופר  
ראש המועצה האזורית מרום הגליל  

ס"ח התשל"ו, עמ' 252.  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
והבנייה, התשכ"ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' כס/15/1, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
2918, התשמ"ג, עמ' 1829, מוסרת בזה הוועדה המקומית 
בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  סבא  כפר  ולבנייה  לתכנון 
לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
 4 )להלן - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף   21943
להלן )להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי כמשמעותו 

בסעיף 188 לחוק התכנון והבנייה.
 __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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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 בנס ציונה, המזוהה כגוש 3637, חלקה 285;   
הייעוד: שב"צ ודרך.

ד' בשבט התש"ף )30 בינואר 2020(

)חמ 3-2(
שמואל בוקסר  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה נס ציונה  __________

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

 הודעות לפי חוק הסכמים קיבוציים,
התשי"ז-1957

הסכמים כלליים שהוגשו לרישום עד 31.12.2019 
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.

.17035/2019

.214.11.2019

.3

מרכז שלטון מקומי
שלוש ערים הגדולות,

הסתדרות המעו"ף
מינהל מקומי4.
סייעות וגננות5.
תשלום בגין עבודה בחופשת חנוכה וחופשת חורף6.
.723.12.2019
14.11.2019 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

הסכמים מיוחדים שהוגשו לרישום עד 31.12.2019
המספרים בהודעות מציינים פרטים אלה:

מספר הרישום.1.

תאריך החתימה.2.

הצדדים.3.

ענף.4.

היקף.5.

נושאים.6.

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
נס/61,  מס'  לתכנית  ובהתאם  התשכ"ה-11965,  והבנייה, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
2545, התשל"ט, עמ' 1691, ובהתאם לתכנית מס' נס/1/61, 
הפרסומים  בילקוט  פורסמה  אישורה  בדבר  שהודעה 
2735, התשמ"א, עמ' 2535, מוסרת בזה הוועדה המקומית 
בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  ציונה  נס  ולבנייה  לתכנון 
לסעיפים 5 ו–7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 
 4 )להלן - הפקודה(, כי הקרקע המתוארת בסעיף   21943
שב"צ  של  ציבורי  לצורך  דרושה  הקרקע(   - )להלן  להלן 

ודרך.

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

 ;98 3846, חלקה  כגוש  ציונה, המזוהה  בנס  קרקע  חטיבת   
הייעוד: שב"צ ודרך.

כ"ה בשבט התש"ף )20 בפברואר 2020(

)חמ 3-2(
שמואל בוקסר  

יושב ראש הוועדה המקומית  
לתכנון ולבנייה נס ציונה  __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3  ס"ח התשכ"ד, עמ' 122.

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' נס/1/1, 
שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 1874, 
התשל"ג, עמ' 427, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון 
לסעיפים  בהתאם  הוועדה(,   - )להלן  ציונה  נס  ולבנייה 
 21943 ציבור(,  לצורכי  )רכישה  הקרקעות  לפקודת  ו–7   5
להלן   4 בסעיף  כי הקרקע המתוארת  - הפקודה(,  )להלן 

)להלן - הקרקע( דרושה לצורך ציבורי של שב"צ ודרך.
 __________

1  ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.

2  ע"ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.
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החלטת ועדת מעקב הסכם ארוחות6.

.7 11.11.2019

24.9.2019 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1345/2019

.224.11.2019

קונקט ירושלים )רכבה קלה(,3.
הסתדרות החדשה

הובלה יבשתית4.

כאמור בסעיף 51.

עדכון שכר ותנאי עבודה6.

.710.12.2019

24.11.2019 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1346/2019

.22.12.2019

קבוצת מפעלי י. ברוש בע"מ,3.
הסתדרות החדשה

ייצור פלסטיק4.

כאמור בהסכם5.

פיטורי צמצום6.

.710.12.2019

2.11.2019 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1347/2019

.214.11.2019

בנק מזרחי טפחות בע"מ,3.
ארגון עובדי מזרחי טפחות

שירותים פיננסיים4.

כאמור בהסכם5.

הגדלת הפרשות תגמולים6.

.710.12.2019

14.11.2019 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1348/2019

.226.11.2019

יונייטד טורס החברה המאוחדת לתיירות,3.
הסתדרות העובדים הלאומית - אג"מ

תיירות4.

נהגי סקטור אצ"ז )מיניבוס(5.

תקנון משמעת ותנאי שכר כסקטורים שונים6.

.710.12.2019

26.11.2019 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1349/2019

.223.9.2019

עתיד רשת חינוך ובתי ספר בע"מ,3.
הסתדרות העובדים הלאומית

חינוך4.

כאמור בהסכם5.

תנאי עבודה לנותני שירותי השכלה רשב"ס6.

.710.12.2019

23.9.2019 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1350/2019

.25.11.2019

.3
אמילה קוסמטיקה בע"מ,

הסתדרות העובדים הלאומית - אג"מ
ייצור כימיקלים4.
כאמור בהסכם5.

תאריך הגשה.7.

תקופת תוקפו.8.

.1339/2019

.28.8.2019

יוניליוור ישראל מזון בע"מ,3.
הסתדרות החדשה

ייצור מזון4.

פקידים ודיילות5.

תוספות שכר ותנאי רווחה6.

.79.12.2019

.831.12.2021 - 1.1.2017

.1340/2019

.217.11.2019

עיריית נתניה,3.
הסתדרות העובדים החדשה / המעו"ף

מינהל מקומי4.

מלווי הסעות5.

העסקה ישירה6.

.79.12.2019

17.11.2019 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1341/2019

.228.11.2019

בזק און ליין בע"מ,3.
הסתדרות החדשה - איגוד עובדי הסלולר האינטרנט 

והיי טק
שירותי תקשורת4.
כאמור בסעיף ג' להסכם5.
הארכה בשינויים של ההסכם מיום 611.7.16.
.79.12.2019
28.11.2019 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1342/2019

.23.11.2019

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

הובלה4.

מגזר מינהלי עובדי דור ביניים5.

אחזקת רכב6.

.79.12.2019

3.11.2019 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1343/2019

.222.10.2019

בנק מזרחי טפחות בע"מ,3.
ארגון מנהלים ומורשי חתימה

שירותים פיננסיים4.

מנהלים ומו"חים5.

נספח להסכם 62016-2021.

.79.12.2019

22.10.2019 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1344/2019

.224.9.2019

משרד האוצר מדינת ישראל3.
הסתדרות החדשה 

כלל הענפים 4.

עובדים המועסקים ברשות כבאות והצלה5.
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כאמור בהסכם5.

תנאי עבודה6.

.722.12.2019

.831.12.2023 - 1.1.2020

.1357/2019

.219.11.2019

או.פי.סי רותם בע"מ,3.
הסתדרות החדשה

חשמל4.

כאמור בהסכם5.

הגדלת חיסכון פנסיוני6.

.722.12.2019

19.11.2019 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1358/2019

.23.11.2019

מגה קמעונאות בע"מ ח.פ 3,520036187.
הסתדרות החדשה / המעו"ף

מכירה קמעונות4.

כלל העובדים5.

זכאות להנחה ביינות ביתן6.

.723.12.2019

3.11.2019 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1359/2019

.210.12.2019

מחצוב כפר גלעדי אגודה שיתופית חקלאית בע"מ3.
מיקרוגיל אגודה שיתופית חקלאית בע""מ

מחצבות כפר גלעדי - שותפות מוגבלת,
הסתדרות החדשה

ייצור4.

כאמור בהסכם5.

תנאי עבודה6.

.723.12.2019

10.12.2019 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1360/2019

.214.11.2019

רופאים לזכויות אדם ע"ר 3,580142214.
ארגון עובדים מען

שירותי בריאות4.

עובדי העמותה5.

תנאי עבודה6.

.723.12.2019

14.11.2019 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1361/2019

.28.12.2019

פרטנר תקשורת,3.
הסתדרות החדשה

תקשורת4.

כאמור בהסכם5.

תוספות שכר6.

.715.12.2019

8.12.2019 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1362/2019

.218.11.2019

.6
חידוש והארכת תקפם של הסכמי 2008 דור א' ודור ב' 

והסכם 2012
.710.12.2019
.831.12.2021 - 5.11.2019

.1351/2019

.225.9.2019

.3
מכללה אקדמית עמק יזרעאל,

ארגון הסגל האקדמי הבכיר
חינוך4.
חברי סגל אקדמי בכיר5.
תנאי עבודה ושכר6.
.722.12.2019
25.9.2019 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1352/2019

.22.12.2019

.3
קבוצת שחף 1989 בע"מ,

הסתדרות העובדים הלאומית בע"מ אג"מ
שמירה4.
מאבטחים ושומרים5.
יישוב חילוקי דעות וזכויות עובדים6.
.715.12.2019
2.12.2019 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1353/2019

.210.12.2019

.3
אנוואר כח אדם בע"מ,

הסתדרות העובדים הלאומית בע"מ
כלל הענפים4.
עובדי כח אדם5.
יישוב חילוקי דעות וזכויות עובדים6.
.715.12.2019
10.12.2019 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1354/2018

.26.11.2019

חברת SIH ח.פ 3,514282078.
הסתדרות העובדים הלאומית , אג"מ

שמירה4.

שומרים ועובדי ניקיון5.

זכויות עובדים - יישוב חילוקי6.

.715.12.2019

6.11.2019 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1355/2019

.213.11.2019

בנק לאומי לישראל בע"מ,3.
הסתדרות הפקידים

שירותים פיננסיים4.

175+165+64+75 עובדים5.

הסכמי הארכת העסקה זמנית6.

.715.12.2019

13.11.2019 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1356/2019

.224.11.2019

ספקטרוניקס בע"מ,3.
הסתדרות החדשה

ייצור אופטי4.
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.1367/2019

.217.7.2019

טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ,3.
הסתדרות החדשה

כימיקלים4.

כאמור בהסכם5.

מיזם משותף עם סופרפארם6.

.712.12.2019

17.7.2019 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1368/2019

.218.7.2019

בנק איגוד לישראל בע"מ,3.
הסתדרות הפקידים

שירותים פיננסיים4.

כאמור בנספח5.

הארכת העסקה6.

.710.12.2019

18.7.2019 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1369/2019

.21.10.2019

תיאטרון אמנויות הבמה )חל"צ( 3,510655757.
הסתדרות החדשה

תרבות4.

כאמור בהסכם5.

הארכת תוקף הסכם מיום 5.7.18 לשלוש שנים נוספות6.

.726.12.2019

1.10.20149 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1370/2019

.29.12.2019

חברת נמלי ישראל פיתוח נכסים לחברת נמל אשדוד,3.
הסתדרות איגוד קציני ים

הובלה ימית4.

נתבים וקציני גוררות5.

מעבר עובדי חברת נמל אשדוד לחברה קולטת6.

.729.12.2019

.89.12.2023 - 9.12.2019

הדלק  תחנות  ובעלי  סוכנים  ארגון  בין  ביטול  הודעת 
בישראל לבין ההסתדרות -

 ,7065/78  ,7020/89 קיבוציים:  הסכמים  ביטול  הודעת 
ההסתדרות   הודעת  פי  על  בזה  מבוטלים   ,7021/71  ,7033/87

הכללית 

כ"ט בטבת התש"ף )26 בינואר 2020(
                                                    רבקה ורבנר

הממונה הראשית על יחסי עבודה

מדינת ישראל,3.
הסתדרות החדשה

כלל הענפים4.

כאמור בהסכם5.

החלטת ועדת מעקב עובדי איתן 6.

.723.12.2019

18.11.2019 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1363/2019

.23.12.2019

אוניברסיטת אריאל בשומרון,3.
הסתדרות העובדים הלאומית - אג"מ

חינוך4.

עובדי מנהלה למעט מוחרגים5.

זכויות ורווחת עובדים6.

.710.12.2019

3.12.2019 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1364/2019

.222.10.2019

רימון בית ספר למוסיקה,3.
הסתדרות החדשה

חינוך4.

מורים5.

תנאי עבודה ושכר6.

.723.12.2019

22.10.2019 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1365/2019

.26.11.2019

מכללה אקדמית הדסה,3.
הסתדרות החדשה / המעו"ף

חינוך4.

עובדים מנהליים5.

תנאי עבודה 6.

.724.12.2019

6.11.2019 - לתקופה בלתי מוגבלת8.

.1366/2019

.29.12.2019

1( חברת נמלי ישראל פיתוח ונכסים בע"מ3.
2( חברת נמל אשדוד בע"מ,

הסתדרות החדשה
הובלה ימית4.
כאמור בהסכם5.
מעבר עובדים ושמירת זכויות6.
.729.12.2019
9.12.2019 - לתקופה בלתי מוגבלת8.
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קרן מכבי הבינלאומית
)ח"פ 51-064220-0(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
מן  שלא  כללית  באסיפה  כי  התשמ"ג-1983,  חדש[,  ]נוסח 
15.2.2020, התקבלה  ביום  הנ"ל, שהתכנסה  החברה  של  המניין 
 החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את מאיר מימון, מרח' 

בר כוכבא 16, בני ברק 5126107, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

מאיר מימון, מפרק

מסלול בריחה ריסטרט להצלחה בע"מ
)ח"פ 51-586931-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 29.5.2019, התקבלה החלטה 
לפרק את החברה מרצון ולמנות את שמואל אנטוני טריאסטר, 

מרח' טז 41, צפת 1321354, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

שמואל אנטוני טריאסטר, מפרק

חושן מרום בע"מ
)ח"פ 51-378102-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
החלטה  התקבלה   ,7.1.2020 ביום  שהתכנסה  הנ"ל,  החברה  של 
מרח'  חושן,  כהן  יצחק  את  ולמנות  מרצון  החברה  את  לפרק 

המסילה 17, נשר 3660802, למפרק החברה.

את  יגיש  הנ"ל  החברה  נגד  תביעות  לו  שיש  נושה  כל 
תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה 

זו, למען המפרק הנ"ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך 
המועד הנ"ל - לא ייענה.

יצחק כהן חושן, מפרק

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות
הודעות על רישום אגודות שיתופיות

להלן נתונים בעניין האגודות:  

שם האגודה: ביריה - אגודה שיתופית להתיישבות קהילתית   )1(
בע"מ.

מס' האגודה: 57-006487-3.  
המען: ד"נ מרום הגליל, ביריה 1380500.  

תאריך רישום: י"ז בטבת התש"ף )14 בינואר 2020(.  
סוג ראשי: שונות.  

סוג משני: יישוב קהילתי כפרי.  

שיתופית  אגודה  זוהר,  יצחק-קפלן  תל  מטעי  האגודה:  שם   )2(
חקלאית  בע"מ.

מס' האגודה: 57-006488-1.  
המען: תל יצחק, ד' תל יצחק 45805.  

תאריך רישום: י"ז בטבת התש"ף )14 בינואר 2020(.  
סוג ראשי: חקלאות.  

סוג משני: אגודה חקלאית כללית.  

י"ז בטבת התש"ף )14 בינואר 2020(

רות לירז שפירא  
עוזרת רשם האגודות השיתופיות  

הודעה על שינוי שם אגודה
חקלאית  שיתופית  אגודה   - רוחמה  המברשת  הקודם:  השם 

בע"מ.

שיתופית  אגודה   - רוחמה  לתעשייה  מברשות  החדש:  השם 
חקלאית בע"מ.

מס' האגודה: 57-005155-7.

מיום: י"ז בטבת התש"ף )14 בינואר 2020(.

י"ז בטבת התש"ף )14 בינואר 2020(

רות לירז שפירא  
עוזרת רשם האגודות השיתופיות  

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין 
בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן

דבורקין את פלר בע"מ
)ח"פ 51-059789-1(

)בפירוק מרצון(

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321)א( לפקודת החברות 
]נוסח חדש[, התשמ"ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין 
של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 16.2.2020, התקבלה החלטה 
למנות את עו"ד יצחק אבידני, מרח' מרדכי בן הלל 13, ירושלים, 
למפרק החברה, במקום מפרק החברה עו"ד ויין בריאן, שנפטר 

ביום 11.3.2019.

יצחק אבידני, עו"ד, מפרק 
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