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תיקון הודעת נשיאת בית הדין הארצי לעבודה בדבר 
סוגי עניינים שיידונו בבתי הדין לעבודה

לפי תקנות בית הדין לעבודה )סדרי דין במצב חירום מיוחד(, 
התשנ"א-1991 

הדין  בית  לתקנות  3)א()1(  תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף 
לעבודה )סדרי דין במצב חירום מיוחד(, התשנ"א-11991 )להלן 
הארצי  הדין  בית  נשיאת  הודעת  כי  קובעת  אני  התקנות(,   -
לפי  לעבודה  הדין  בבתי  שיידונו  עניינים  סוגי  בדבר  לעבודה 

התקנות2 )להלן - ההודעה(, תתוקן כמפורט להלן: 

במקום סעיף 1 להודעה יבוא:   )1(

בית הדין הארצי    1"

סכסוך קיבוצי דחוף; )א( 

בית  שנשיאת  ערעור  רשות  ובקשות  ערעורים  )ב( 
הדין הארצי לעבודה או סגן הנשיאה החליטו כי 

מחמת הדחיפות יש לדון בהם;

סעדים זמניים "; )ג( 

בסעיף 2 להודעה שעניינו "בית הדין האזורי" -   )2(

בסעיף קטן )א(, אחרי "הסכם קיבוצי" יבוא "דחוף"; )א( 

בסעיף קטן )ג(, בסופו, במקום "לחוק" יבוא "לחוק בית  )ב( 
הדין לעבודה, התשכ"ט-31969";

"גמלת  יבוא  אבטלה"  "דמי  לאחר  )ח(,  קטן  בסעיף  )ג( 
שירותים מיוחדים"  

כ"ו באדר התש"ף )22 במרס 2020(
)חמ 3-5982(

            
ורדה וירט ליבנה    

        נשיאת בית הדין הארצי לעבודה 
             

ק"ת התשנ"א, עמ' 447   1

י"פ התש"ף, עמ' 5082   1

ס"ח התשכ"ט, עמ' 70   1

 תמצית תקציב רגיל של עיריית גבעת שמואל 
לשנת הכספים 2019

לפי פקודת העיריות

)להלן  העיריות1  לפקודת   209 לסעיף  בהתאם  מודיע,  אני 
לפקודה  206)ג(  סעיף  לפי  הסמכות  בתוקף  כי  הפקודה(,   -
גבעת  עיריית  של  הרגיל  התקציב  את  אישרתי  לי2,  שנאצלה 

שמואל לשנת 2019, שתמציתו להלן:

בשקלים חדשיםצד ההכנסות
76,153,000ארנונה כללית

15,503,000מפעל המים
3,096,000עצמיות חינוך

878,000עצמיות רווחה
19,440,000עצמיות אחר

בשקלים חדשיםצד ההכנסות

115,070,000סך הכול עצמיות

29,581,000תקבולים ממשרד החינוך
11,523,000תקבולים ממשרד הרווחה

1,482,000תקבולים ממשלתיים אחרים
       -מענק כללי לאיזון

173,000מענקים אחרים ממשרד הפנים
42,759,000סך הכול תקבולי ממשלה

12,482,000תקבולים אחרים
       -הכנסות חד–פעמיות ובגין שנים קודמות

סך הכול הכנסות לפני הנחות בארנונה 
וכיסוי גירעון נצבר

170,311,000

10,142,000הנחות בארנונה
       -הכנסה לכיסוי גירעון נצבר

180,453,000סך הכול הכנסות בלא מותנה

       -הכנסה מותנה

180,453,000סך הכול הכנסות כולל מותנה

בשקלים חדשיםצד ההוצאות
22,703,000שכר כללי

38,926,000פעולות כלליות
15,689,000מפעל המים

77,318,000סך הכול כלליות

25,841,000שכר עובדי חינוך
33,821,000פעולות חינוך
59,662,000סך הכול חינוך

4,360,000שכר עובדי רווחה
15,627,000פעולות רווחה
19,987,000סך הכול רווחה

2,158,000פירעון מילוות מים וביוב
10,324,000פירעון מילוות אחר

12,482,000סך הכול פירעון-מילוות

697,000הוצאות מימון
165,000הוצאות חד–פעמיות ובגין שנים קודמות

       -הוצאות בגין בחירות

בארנונה  הנחות  לפני  הוצאות  הכול  סך 
וכיסוי גירעון נצבר

170,311,000

10,142,000הנחות בארנונה
       -הוצאה לכיסוי גירעון נצבר

180,453,000סך הכול הוצאות בלא מותנה

       -הוצאה מותנה
180,453,000סך הכול הוצאות כולל מותנה

ז' בכסלו התש"ף )5 בדצמבר 2019(
)חמ 3-360-ה1(
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