
 
 

2012 פברואר  
  

   2012 –וקבלת קהל מרחב ת"א הסתדרות ב האג"מרשימת מזכירי  
 

שם משפחה 
 ופרטי

טלפון  קבלת קהל  הגדרת תפקיד
 פנימי
----692 

  פקס
 

----692 
 אלגריסי ציון

  
  

 יו"ר האגף לאיגוד מקצועי
מזכיר הסתדרות עובדי 

 בתי קולנוע, , התיאטראות
 יפו-ועת"א בי"ח אסותא

תיאום  עפ"י
 מראש

1873 
1874 

1826 

  
 יו"ר האגף למנהל וכ"א, מזרחי אברהם

מחזיק תיק הדפוס, מכון התקנים 
 , ביטוח לאומי ופנסיהחוגלה

עפ"י תיאום 
 מראש

1880 
1836 

1824 

 
אג"מ בהסתדרות במרחב מזכיר  רונן כאליהו 

 יפו-ת"א
 8.30-10.30 ה   –א 

 אחה"צ 
 16.00-19.00   א, ג,

1852 1857 

 
 

 "ף (פקידים)ועהמהסתדרות 
  

במרחב  המעו"ףרכז הסתדרות  שפטל עמיר
 יפו, בנקים, ביטוח-ת"א

, קופ"ח, םאוניברסיטאות, מוזיאוני
 תנובה וארגונים חקלאים

 8.30-10.30 ה   –א 
 אחה"צ 

 16.00-19.00   א, ג,

1898 
1862 
1899 

1857 

 ,המעו"ףמ"מ מזכיר הסתדרות  רחפור רמי
 ידי תעשיה,מזכיר חטיבת פק

רכז אגודת עובדי ההובלה 
 והתחבורה

 8.30-10.30 ה   –א 
 אחה"צ 

 16.00-19.00   א, ג,

1284 1838 

הסתדרות המעו"ף אג"מ מזכיר  גביש ניר
חטיבת עובדי המסחר,  חברות כ"א, 

 חברות גז, ארגוני שירותי הדת, 
 וארגונים אחרים וטיפול פרט 

 8.30-10.30 ה   –א 
 אחה"צ 

 16.00-19.00   א, ג,

1851 
1862 

1857 

 הסתדרות המעו"ףאג"מ מזכיר  בן זקן שלמה
  חט' מוסדות הסתדרות

 וטיפול בפרט

 8.30-10.30 ה   –א 
 אחה"צ 

 16.00-19.00   א, ג,

1853 
1862 

1857 

 ,הסתדרות המעו"ףאג"מ מזכיר  חיים שררה 
חברות ממשלתיות,  מוסדות ציבור,

טיפול הפרט, מלצרים  ממסי,
 סעדהוה

 8.30-10.30 ה   –א 
 אחה"צ 

 16.00-19.00   א, ג,

1840 
1862 

1857 

 הסתדרות המעו"ףאג"מ  תמזכיר נילי שלום 
 טיפול הפרט

 1839 8.30-10.30  ה –א 
1862 

 

1857 

 
 

 הסתדרות עובדי הדפוס
  

 הסתדרות הדפוס אג"מ מזכיר  בן זקן שלמה
  ועיתונות הקרטונז'

  

 8.30-10.30 ה   –א 
 ה"צאח 

 16.00-19.00   א, ג,

1853 1857 

 
 

 אגודת עובדי ההובלה
  

 רמי   רחפור
  
  

רכז הסתדרות עובדי ההובלה 
 והתחבורה

 8.30-10.30 ה   –א 
 אחה"צ 

 16.00-19.00   א, ג,

1284  1838 

 



 
 הסתדרות עובדי המתכת, חשמל ואלקטרוניקה, מוסכים ודלק

 
 רכז בהסתדרות עובדי המתכת, רמי רחפור 

חשמל ואלקטרוניקה, מוסכים 
 ודלק

 8.30-10.30 ה   –א 
 אחה"צ 

 16.00-19.00   א, ג,

1284 1838 

מזכיר אגוד מקצועי עובדי מתכת,  צ'רלי בליכי 
 חשמל אלקטרוניקה ומוסכים

 8.30-10.30 ה   –א 
 אחה"צ 

 16.00-19.00   א, ג,

1892 1838   

מזכיר אגוד מקצועי עובדי מתכת,  אילן מרל 
 חשמל אלקטרוניקה ומוסכים

 8.30-10.30 ה   –א 
 אחה"צ 

 16.00-19.00   א, ג,

1977 1838 
 

               
                                                                         

 הסתדרות עובדי המדינה 
  

עובדי  מ"מ מזכ"ל  הסתדרות לניאדו רחמים 
מחזיק תיקים ארצי , המדינה

"בזק", משרד המשפטים ובתי 
 המשפט

עפ"י תיאום 
 מראש

1208 1855 

בתיאום עם  רכז הסתדרות עובדי המדינה אלי להב 
 המזכירה

1979 
1856 

1855 

 
 הסתדרות עובדי האירוח ומזון 

 ארגון עובדי צה"ל
   

 ,מזכיר הסתדרות עובדי האירוח אשכנזי צחי
 גון עובדי צה"לואר  המזון

 8.30-10.30 ה   –א 
 אחה"צ 

 16.00-19.00   א, ג,

1896 
1897 

1828 

  מזכירת איגוד מקצועי בהסתדרות  קוסקס הדס
 עובדי האירוח

 8.30-10.30 ה   –א 
 אחה"צ 

 16.00-19.00  א,    

1188 
1896 

1845 

בתיאום עם  מזכיר אג"מ   אידלמן צביקה
 המזכירה

1896 
1181 

1828 

 
 תדרות עובדי הבניין, העץ, קרמיקה, וזכוכיתהס

 שירותים, עוזרות בית, קוסמטיקה, ספרים, שמירה אבטחה, הסתדרות עובדי הטכסטיל,
  

רכז הסתדרות עובדי הבניין והעץ  מזמר יעקב
 קרמיקה וזכוכית.
 , שירותים,אגודת הטכסטיל

 ,ספרים ,קוסמטיקה ,עוזרות בית
 שמירה ואבטחה

 8.30-10.30 ה   –א 
 אחה"צ 

 16.00-19.00   א, ג,

1894 
1895 
1843 

1841 

מזכירת איגוד מקצועי הסתדרות  כבודי ג'ני
 , שירותים,הטכסטילעובדי אגודת 

 ,ספרים ,קוסמטיקה ,עוזרות בית
 שמירה ואבטחה

 8.30-10.30 ה   –א 
 אחה"צ 

 16.00-19.00  א,     

1976 
1895 
1843 

1846 

צועי הסתדרות מזכירת איגוד מק אליהו עליזה
 עובדי אגודת עובדי הבניין, העץ, 

 ,עוזרות בית, שירותים, הטכסטיל
שמירה  ,ספרים ,קוסמטיקה

 ואבטחה

 8.30-10.30 ה   –א 
 אחה"צ 

 16.00-19.00        ג,

1895 
1843 

1860 

 צוף 
 שטרית אילוז 

 8.30-10.30 ה   –א   מזכירת איגוד מקצועי 
 אחה"צ 

 16.00-19.00א, ג,   

1895 
1843 

1860 

  
 
 הסתדרות האקדמאים  
 

מזכיר הסתדרות המח"ר מחוז ת"א  ארז לוי  
 והמרכז

בתיאום עם 
 המזכירה

1848 
1850 
1849 

1849 

 


