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תיקון הסכם בדבר מתן מענקים למובטלים בעד השתלבות בשוק התעסוקה לאחר תקופת אבטלה ממושכת 
בשל התפרצות נגיף הקורונה

שנערך ונחתם בירושלים ביום ט"ו בכסלו התשפ"א )1 בדצמבר 2020(

בין: ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל )להלן - הממשלה(, המיוצגת על ידי גב' מירב קדם, סגנית בכירה לחשב הכללי, 
ומר אלי ביתן, סגן בכיר לחשב הכללי מטעם משרד האוצר;

מצד אחד           

ארנה  גב'  המוסד,  של  הכללי  המנהל  שפיגלר,  מאיר  מר  ידי  על  המיוצג  המוסד(,   - )להלן  לאומי  לביטוח  המוסד  לבין: 
ורקוביצקי, סגנית המנהל הכללי וראש מינהל גמלאות וגב' חגית גולדשטיין מויאל, חשבת המוסד לביטוח לאומי;

מצד שני           

הואיל: וביום 17 בנובמבר 2020 נחתם בין הממשלה והמוסד הסכם בדבר מתן מענקים למובטלים בעד השתלבות בשוק התעסוקה 
לאחר תקופת אבטלה ממושכת בשל התפרצות נגיף הקורונה החדש )להלן - ההסכם העיקרי(;

והואיל: והממשלה והמוסד מבקשים להרחיב את מעגל הזכאים למענק לפי ההסכם העיקרי; 

והואיל: והמוסד מוכן לבצע את מתן ההטבה לפי הסכם זה, לאחר שנתמלאו התנאים האמורים בסעיף 9 לחוק הביטוח הלאומי 

לפיכך הוסכם והותנה בין הצדדים כלהלן:

מבוא  .1

המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו    

הרחבת הזכאות למענקים למובטלים בעד השתלבות בשוק התעסוקה, שלפי ההסכם העיקרי  .2

בסעיף 3)3( להסכם העיקרי, במקום "31 בדצמבר 2020" יבוא "28 בפברואר 2021"; )א( 

בסעיף 4)ד( להסכם העיקרי, במקום "30 באפריל 2021" יבוא "30 ביוני 2021"  )ב( 

שאר הוראות ההסכם העיקרי יחולו על תיקון הסכם זה.   .3

ולראיה באו הצדדים על החתום

מאיר שפיגלר אורנה ורקוביצקי חגית גולדשטיין מויאל אלי ביתן מירב קדם

המנהל הכללי סגנית המנהל הכללי וראש 
מינהל הגמלאות

חשבת המוסד סגן בכיר לחשב 
הכללי

סגן בכיר לחשב 
הכללי

המוסד לביטוח לאומי משרד האוצר

ט"ו בכסלו התשפ"א )1 בדצמבר 2020(

)חמ 3-6149(

מינוי ועדת אתיקה והרכבה
לפי חוק זכויות החולה, התשנ"ו-1996

בתוקף סמכותי לפי סעיף 24)א( לחוק זכויות החולה, התשנ"ו-11996, ותקנה 3 לתקנות זכויות החולה )דרכי מינוי, תקופת 
חברים  שבהרכבה  להלן,  כמפורט  האתיקה  ועדת  את  בזה  ממנה  אני  התשנ"ז-21997,  אתיקה(,  ועדות  של  עבודה  וסדרי  כהונה 

וממלאי מקום קבועים כמפורט בטורים א' עד ה' לגביהם:

)א(
 יושבי ראש ברשימת 

שר המשפטים

)ב(
רופאים  מומחים
)שם-ומומחיות(

)ג(
פסיכולוגים

ועובדים סוציאליים

)ד(
נציגי ציבור
ואנשי דת

)ה(
אחות

בית החולים הרצליה מדיקל סנטר

 השופטת )בדימוס( 
שרה פריש - יושבת 

ראש

ד"ר אריק סטון - הרדמה 
ומנהל רפואי, וממלא 

מקומו, ד"ר מרדכי גרשטיין 
- רפואה פנימית;

אורלי מוזס - עובדת 
סוציאלית, וממלאת 

מקומה, רות מחוזאי - 
עובדת סוציאלית

הרב אורי איינהורן, 
וממלא מקומו, עומר 

פלדמן

 עבד עבדלחלים - 
אח מוסמך, 

וממלאת מקומו, 
שושי לרנר - 

אחות מוסמכת

 ___________
1  ס"ח התשנ"ו, עמ' 327; התשע"ד, עמ' 574 

2  ק"ת התשנ"ז, עמ' 80; התשס"ד, עמ' 837 
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)א(
 יושבי ראש ברשימת 

שר המשפטים

)ב(
רופאים  מומחים
)שם-ומומחיות(

)ג(
פסיכולוגים

ועובדים סוציאליים

)ד(
נציגי ציבור
ואנשי דת

)ה(
אחות

ד"ר שאול לב - טיפול 
נמרץ, וממלא מקומו, ד"ר 
איליה כגן - טיפול נמרץ

תוקף המינוי לארבע שנים 

ג'  בחשוון התשפ"א )21 באוקטובר 2020(
)חמ 3-2753(

               חזי לוי
  המנהל הכללי של משרד הבריאות

מינוי ועדת אתיקה והרכבה
לפי חוק זכויות החולה, התשנ"ו-1996

בתוקף סמכותי לפי סעיף 24)א( לחוק זכויות החולה, התשנ"ו-11996, ותקנה 3 לתקנות זכויות החולה )דרכי מינוי, תקופת 
חברים  שבהרכבה  להלן,  כמפורט  האתיקה  ועדת  את  בזה  ממנה  אני  התשנ"ז-21997,  אתיקה(,  ועדות  של  עבודה  וסדרי  כהונה 

וממלאי מקום קבועים כמפורט בטורים א' עד ה' לגביהם:

)א(
 יושבי ראש ברשימת 

שר המשפטים

)ב(
רופאים  מומחים
)שם-ומומחיות(

)ג(
פסיכולוגים

ועובדים סוציאליים

)ד(
נציגי ציבור
ואנשי דת

)ה(
אחות

בית החולים הרצליה מדיקל סנטר

 השופטת )בדימוס( 
שרה פריש - יושבת 

ראש

ד"ר אריק סטון - הרדמה 
ומנהל רפואי, וממלא 

מקומו, ד"ר מרדכי גרשטיין 
- רפואה פנימית;

ד"ר שאול לב - טיפול 
נמרץ, וממלא מקומו, ד"ר 
איליה כגן - טיפול נמרץ

אורלי מוזס - עובדת 
סוציאלית, וממלאת 

מקומה, אורלי בן יעקב - 
עובדת סוציאלית

הרב אורי איינהורן, 
וממלא מקומו, עומר 

פלדמן

 עבד עבדלחלים - 
אח מוסמך, 

וממלאת מקומו, 
שושי לרנר - 

אחות מוסמכת

תוקף המינוי מיום החתימה ועד תום ארבע שנים מיום ג' בחשוון התשפ"א )21 באוקטובר 2020( 

מינוי זה מבטל מינוי קודם3 

י"ז בחשוון התשפ"א )4 בנובמבר 2020(
)חמ 3-2753(

               חזי לוי
___________  המנהל הכללי של משרד הבריאות

1  ס"ח התשנ"ו, עמ' 327; התשע"ד, עמ' 574 

2  ק"ת התשנ"ז, עמ' 80; התשס"ד, עמ' 837 

3  י"פ התשפ"א, עמ' 1822 
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ח פשם חברה

מועד האסיפה 
הכללית בדבר 

סיום הפירוק

שעת 
האסיפה 
הכללית

מקום כינוס האסיפה הכללית 
שם הנאמן)כתובת, אצל(

 במשרד הנאמן שי סומך, 51533486010/01/202114:00איי פוש בע"מ
בכתובת: גלגלי הפלדה 11, הרצליה

   שי סומך

אצל מנהל החברה אשר זמיר, 51399087907/01/202110:00ויזו 2007 בע"מ
בכתובת: אוסישקין 11, חדרה

אשר זמיר

דסק סנוקר בר מסעדה 
בע"מ

אצל מנהל החברה אושי יהודה, 51429104607/01/202110:00
 בכתובת: שוהם מתתיהו 1, 

תל אביב

אושי יהודה

אצל מנהל החברה נדלר מאיר, 51499131407/01/202110:00יומה מן נכסים בע"מ
בכתובת: כצנלסון 5, לוד

נדלר מאיר

ח ל  חן סוכנות לביטוח 
2001 בע"מ

 אצל מנהל החברה דוד חן, 51303800007/01/202110:00
בכתובת: כהן מגורי 5, נתניה

   דוד חן

אצל מנהל החברה כץ בועז, 51313177107/01/202110:00איפנמה החזקות בע"מ
בכתובת: רמות מאיר, משק 62, 

רמות מאיר

כץ בועז

אצל מנהל החברה משה טוב, 51400352407/01/202110:00גוסטו מזון 2007 בע"מ
בכתובת: סמטת כנרת 10, גני תקווה

משה טוב

פ ס ה ב  בנין ופיתוח 
בע"מ

אצל מנהל החברה פהמי אבו ליל, 51415962307/01/202110:00
בכתובת: גבעת שפירא 1, ירושלים

פהמי אבו ליל

אצל מנהל החברה גנדי 51334695707/01/202110:00ג פ נ ד  ייעוץ בע"מ
 פינקלשטיין, בכתובת: מנחם 

בגין 3, מודיעין

גנדי 
פינקלשטיין
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