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הכרזה על מצב חירום
לפי חוק־יסוד: הממשלה

הצעת  פי  ועל  הממשלה1,  לחוק־יסוד:   38 לסעיף  בהתאם 
הממשלה, הכריזה הכנסת בישיבתה ביום כ"ט באייר התשפ"א 
באייר  כ"ט  שמיום  לתקופה  חירום  מצב  על   ,)2021 במאי   11(
 11( התשפ"ב  בתשרי  ה'  יום  עד   )2021 במאי   11( התשפ"א 

בספטמבר 2021( 

כ"ט באייר התשפ"א )11 במאי 2021(
)חמכ-2000040(     יריב לוין

     יושב ראש הכנסת
ס"ח התשס"א, עמ' 158   1

הכרזה על אירוע חירום אזרחי
לפי פקודת המשטרה ]נוסח חדש[, התשל"א-1971

המשטרה  לפקודת  90ב)ב()3(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
בהתייעצות  הפקודה(,   - )להלן  התשל"א-11971  חדש[,  ]נוסח 
עם השר לביטחון הפנים, ולאחר ששוכנעתי כי מתרחש אירוע 
אירוע  כדי  העולה  הציבור,  בשלום  חמורה  לפגיעה  הגורם 
בשטח  אזרחי  חירום  אירוע  על  בזה  מכריז  אני  אזרחי,  חירום 

המוניציפלי של העיר לוד2 

בתקופת ההכרזה תהיה משטרת ישראל אחראית לפיקוד 
ולשליטה בטיפול באירוע, ויהיו לה הסמכויות כמפורט בפרק 

שישי1 לפקודה  

הודעה על הכרזה זו נמסרה לשר לביטחון הפנים ולמפקח 
הכללי של משטרת ישראל, ביום א' בסיוון התשפ"א )12 במאי 
2021(, בשעה 3:00, ותוקפה של ההכרזה 48 שעות מעת מסירת 

ההודעה כאמור  

א' בסיוון התשפ"א )12 במאי 2021(      
)חמ 3-6250(    בנימין גנץ

שר הביטחון  
דיני מדינת ישראל, התשל"א, עמ' 390; ס"ח התשס"ה, עמ'   1

966; התשע"ח, עמ' 252 
י"פ התשפ"א, עמ' 5905   2

הודעה בדבר שיעור הבלתי מועסקים החודשי 
בתקופת הקורונה לחודש מרס 2021

לפי חוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, התשנ"ה-1995

]נוסח  הלאומי  הביטוח  לחוק  179ז)ב(  לסעיף  בהתאם 
משולב[, התשנ"ה-11995 )להלן - החוק(, אני מודיע כי ביום י"ד 
המרכזית  הלשכה  פרסמה   )2021 באפריל   26( התשפ"א  באייר 
שיעור  כי  הלשכה  של  אדם  כוח  סקר  בירחון  לסטטיסטיקה 
בחוק,  כהגדרתו  הקורונה,  בתקופת  החודשי  מועסקים  הבלתי 
להוראות  בהתאם  כן,  על    9 5% על  עמד   ,2021 מרס  לחודש 
הסעיף האמור, , דמי האבטלה בעד התקופה שתחילתה ביום 
התקופה  בתום  וסיומה   )2021 במאי   26( התשפ"א  בסיוון  ט"ו 
לדמי  שזכאי  למי  לחוק,  179א  בסעיף  כהגדרתה  הקובעת 
ז' לחוק, יהיו 90% מדמי האבטלה  אבטלה לפי סימן ה' בפרק 

ששולמו לפי סימן זה ערב פרסום הלשכה כאמור 

כ"ז באייר התשפ"א )9 במאי 2021(
)חמ 3-6240(     יוגב גרדוס

     הממונה על התקציבים 
     )בפועל( במשרד האוצר 

ס"ח התשנ"ה, עמ' 210; התשפ"א, עמ' 33   1

הודעות לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957
הסכמים כלליים שהוגשו לרישום עד 28.2.2021 

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 

 17001/2021
 27 1 2021
מרכז שלטון מקומי3 

מרכז מועצות אזוריות
שלוש הערים הגדולות,

הסתדרות המעו"ף
מינהל מקומי4 
סייעות, גננות5 
מתכונת העסקת סייעות, גננות במסגרת מגבלות הסגר 6 

השלישי
 73 2 2021
2021 1 7 - לתקופה בלתי מוגבלת8 

 17002/2021
 27 1 2021
מרכז שלטון מקומי3 

מרכז מועצות אזוריות
שלוש הערים הגדולות,

הסתדרות המעו"ף
מינהל מקומי4 
מצילים5 
הודעה בעניני עובדים 2/21 מתכונת תשלום ואופן 6 

העסקה למצילים לשנת 20-21
 73 2 2021
2020 12 7 - לתקופה בלתי מוגבלת8 

 17003/2021
 227 1 2021
מרכז שלטון מקומי3 

שלוש הערים הגדולות ,
הסתדרות המעו"ף

מינהל מקומי4 
כאמור בהסכם5 
הודעה מס' 7/21 עדכון תעריפי ההרקדות6 
 722 2 2021
2021 1 27 - לתקופה בלתי מוגבלת8 

 17004/2021
 224 1 2021
מרכז שלטון מקומי + שלוש הערים הגדולות ,3 

הסתדרות החדשה / המעו"ף
מינהל מקומי4 
עובדים לילדים במעונות עד גיל 55 
עדכון תוספת מעונות6 
 715 2 2021
2021 1 24 - לתקופה בלתי מוגבלת8 

 17005/2021
 224 1 2021
איגוד מוסדות חינוך חקלאיים ופנימתיים,3 

הסתדרות החדשה/המעו"ף
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חינוך 4 
כלל העובדים5 
חוזר מס' 61/21 

השתתפות בדמי חבר באגודות המקצועיות
 715 2 2021
2021 2 24 - לתקופה בלתי מוגבלת8 

 17006/2021
 224 1 2021
איגוד מוסדות חינוך חקלאיים ופנימתיים,3 

הסתדרות החדשה/המעו"ף
חינוך 4 
כאמור בהסכם5 
חוזר מס' 62 

תוספת מעונות )זכויות הורות( עדכון תוספת
 715 2 2021
2021 2 24 - לתקופה בלתי מוגבלת8 

 17007/2021
 224 1 2021
איגוד מוסדות חינוך חקלאיים ופנימתיים ,3 

הסתדרות החדשה / המעו"ף
חינוך4 
כאמור בהסכם5 
חוזר מס' 63/21 

עדכון תוספת שקלית לעובדי דירוג עובדים סוציאליים
 715 2 2021
2021 1 24 - לתקופה בלתי מוגבלת8 

 17008/2021
 224 1 2021
מרכז שלטון מקומי + שלוש הערים הגדולות/3 

הסתדרות המעו"ף,
הסתדרות החדשה

מינהל מקומי4 
כלל העובדים5 
הודעה בעניני עובדים מס' 4/21 - השתתפות דמי 6 

חבר באגודה מקצועית
 715 2 2021
2021 1 24 - לתקופה בלתי מוגבלת8 

 17009/2021
 227 1 2021
מרכז שלטון מקומי +שלוש הערים הגדולות,3 

הסתדרות המעו"ף
מינהל מקומי4 
כאמור בהסכם 5 
הודעה בענייני עובדים 6/21 תוספת מנקו6 
 722 2 2021
2021 1 27 - לתקופה בלתי מוגבלת8 

הסכמים מיוחדים שהוגשו לרישום עד 28.2.2021
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 

 133/2021
 25 1 2021

בנק דיסקונט לישראל בע"מ,3 
הסתדרות החדשה/המעו"ף

שירותים פיננסיים4 
מנהלים ופקידים5 
מכסת חוזים אישיים ותנאי עבודה6 
 73 2 2021
2021 1 5 - לתקופה בלתי מוגבלת8 

 134/2021
 27 1 2021
ויצו הסתדרות עולמית לנשים ציוניות,3 

הסתדרות העובדים החדשה / המעו"ף
חינוך4 
כאמור בסעיף 2 להסכם 5 
יציאה לחל"ת או חלופת חופשה בתשלום ועובדים 6 

חיוניים בתקופת משבר הקורונה
 73 2 2021
 821 1 2021 - 7 1 2021

 135/2021
 229 12 2020
מתף מחשוב ותפעול פיננסי בע"מ,3 

הסתדרות החדשה/המעו"ף
מחשוב4 
כאמור בהסכם5 
הארכת הסכם 2019 בכפוף לשינויים6 
 73 2 2021
2020 12 29 - לתקופה בלתי מוגבלת8 

 136/2021
 219 1 2021
מפעלי הנדסה רמים בע"מ ח פ 3,510580061 

ראמי עמודים בע"מ ח פ 516260643,
הסתדרות החדשה

אספקת מים4 
כאמור בהסכם )נספח א'(5 
מעבר עובדים בין מעסיקה למעסיקה חדשה ושמירה 6 

על תנאי העסקה
 73 2 2021
2021 1 19 - לתקופה בלתי מוגבלת8 

 137/2021
 227 12 2020
פי אייטש  איי )ישראל( בע"מ 3,512952003 

הסתדרות החדשה
תעשיית כימיקלים4 
כאמור בהסכם5 
כל הזכויות ותנאי העבודה ימשכו להחיל6 
 73 2 2021
2020 12 27 - לתקופה בלתי מוגבלת8 

 138/2021
 230 11 2020
חברת החשמל לישראל בע"מ,3 

הסתדרות החדשה
אספקת חשמל4 
עובדי דור ג'5 
השלמת פיצויים לעובדי דור ג'6 
 73 2 2021
2020 11 30 - לתקופה בלתי מוגבלת8 

 139/2021
 230 11 2020
חברת החשמל לישראל בע"מ,3 

הסתדרות החדשה

12/05/2113:14



ילקוט הפרסומים 9606, א' בסיוון התשפ"א, 2021 5 12  5950

 714 12 2020
2020 12 14 - לתקופה בלתי מוגבלת8 

 146/2021
 214 12 2020
סאפ ישראל בע"מ,3 

סאפ לאבס בע"מ
סאפ פורטלס ישראל בע"מ,

חברות 2-3 ביחד סאפ מעבדות,
הסתדרות החדשה )איגוד עובדי הסלולר האינטרנט והייטק

שירותי תקשורת4 
כאמור בהסכם5 
תנאי עבודה6 
 73 2 2021
2020 12 14 - לתקופה בלתי מוגבלת8 

 147/2021
 210 1 2021
ממונה על השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר, 3 

הסתדרות החדשה
כלל הענפים4 
כאמור בהסכם5 
החלטת ועדת מעקב 6 

אישור מעסיק לדחייה השתתפות בהשתלמות לשנת 2021
 73 2 2021
2021 1 10 - לתקופה בלתי מוגבלת8 

 148/2021
 26 12 2020
בנק דיסקונט לישראל בע"מ,3 

הסתדרות החדשה
שירותים פיננסיים4 
8 עובדים כאמור בנספח5 
הארכה תקופה ארעית6 
 73 2 2021
2021 1 6 - לתקופה בלתי מוגבלת8 

 149/2021
 214 12 2020
חברת נמל אילת,3 

הסתדרות החדשה/איגוד ארצי קציני ים
הובלה ימית4 
נתבים5 
תנאי עבודה6 
 73 2 2021
2020 12 14 - לתקופה בלתי מוגבלת8 

 150/2021
 27 1 2021
מועצה אזורית חבל אילות הערבה הדרומית, 3 
מינהל מקומי4 
כלל העובדים5 
הצטרפות להסכם מיום 2020 9 616 
 719 1 2021
2021 1 7 - לתקופה בלתי מוגבלת8 

 151/2021
 219 1 2021
נרקיסים כח אדם לבניה בע"מ ח פ 3,513663625 

הסתדרות העובדים הלאומית 
בניה4 
כלל עובדי התאגיד בענף הבנין5 
הטבות סוציאליות6 
 715 2 2021
 821 2 2022 - 1 1 2021

אספקת חשמל4 
כאמור בהסכם5 
פרישות מוקדמות, מכסות קבעיות, מענק חד פעמי 6 

לעובדי יח"פ וחנ"מ
 73 2 2021
2020 11 30 - לתקופה בלתי מוגבלת8 

 140/2021
 230 11 2020
חברת החשמל לישראל בע"מ,3 

הסתדרות החדשה
אספקת חשמל4 
כאמור בהסכם5 
תחולת סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים לגבי עובדים 6 

ארעיים
 73 2 2021
2020 11 30 - לתקופה בלתי מוגבלת8 

 141/2021
 230 11 2020
חברת החשמל לישראל בע"מ,3 

הסתדרות החדשה
אספקת חשמל4 
כאמור בהסכם5 
קרן ימי חופשה6 
 73 2 2021
2020 11 30 - לתקופה בלתי מוגבלת8 

 142/2021
 230 11 2020
חברת החשמל לישראל בע"מ,3 

הסתדרות החדשה
אספקת חשמל4 
כאמור בהסכם5 
הסכם מתקן להסכם קיבוצי מיוחד רפורמה שינוי מבנה 6 

ארגוני פיצול מעבר עובדים לחברת ניהול המערכת
 73 2 2021
2020 11 30 - לתקופה בלתי מוגבלת8 
 143/2021
 26 1 2021
פרטנר תקשורת בע"מ,3 

הסתדרות החדשה
תקשורת4 
עובדים שהשלימו 18חודשי עבודה5 
תוספות שכר ותנאים שונים6 
 73 2 2021
2021 1 6 - לתקופה בלתי מוגבלת8 

 144/2021
 216 12 2020
דלק קמעונאות דרכים בע"מ,3 

הסתדרות העובדים הלאומית - אג"מ
דלק4 
כלל העובדים5 
הסדרת זכויות עובדים בגין עסקת מכירה6 
 712 1 2021
2020 12 16 - לתקופה בלתי מוגבלת8 

 145/2021
 214 12 2020
גדות מסופים לכימיקלים )1985(,3 

הסתדרות החדשה
הובלה יבשתית4 
נהגים5 
שינויים בטבלת פירמות6 
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הוצאת עיתון הארץ בע"מ,3 
ארגון העיתונאים החשראל

הוצאה לאור4 
10 עובדות5 
הארכת חל"ת ופרישה מרצון6 
 724 2 2021
2021 1 20 - לתקופה בלתי מוגבלת8 

 159/2021
 217 1 2021
התעשייה האווירית לישראל בע"מ אלתא מערכות בע"מ,3 

הסתדרות החדשה
ייצור4 
כאמור בהסכם 5 
הסדרים בענין חופשה וימי השתלמות6 
 722 2 2021
2021 1 17 - לתקופה בלתי מוגבלת8 

 160/2021
 224 11 2020
קבוצת אסם סחר – שותפות מוגבלת,3 

הסתדרות החדשה / עובדי המזון והפרמצבטיקה
תעשיית מזון4 
כאמור בהסכם סדרני סחורה ומקדמי מכירות5 
נספח להסכם מיום 20 10 612 
 722 2 2021
2020 11 24 -  לתקופה בלתי מוגבלת8 

 161/2021
 228 12 2020
ידיעות אחרונות בע"מ ח פ 3,510103922 

ארגון העיתונאים בישראל
תקשורת4 
כאמור בהסכם5 
 6XNET שינוי מבני ארגוני באתר האינטרנט
 724 2 2021
2020 12 28 - לתקופה בלתי מוגבלת8 

 162/2021
 213 1 2021
צים שירותי ספנות משולבים בע"מ,3 

הסתדרות החדשה
הובלה ימית4 
כאמור בהסכם5 
תיקוני קולמוס בהסכם מיום 20 11 622 
 722 2 2021
2021 1 13 - לתקופה בלתי מוגבלת8 

 163/2021
 218 1 2021
צים שירותי ספנות משולבים בע"מ,3 

הסתדרות החדשה
הובלה ימית4 
כאמור בהסכם5 
מענק לעובדים בגין הנפקת מניות החברה בבורסה6 
 722 2 2021
2021 1 18 - לתקופה בלתי מוגבלת8 

 164/2021
 218 1 2021
פרוג'קט פרו מנופאים בע"מ ח פ 3,516015567 

הסתדרות החדשה
בנייה4 
מנופאים5 
מתווה ליישום מסמך הבנות מיום 20 2 26 בדבר אופן 6 

העסקת מנופאים באתרי בנייה 

 152/2021
 21 2 2021
לורדן אגודה שיתופית חקלאית בע"מ,3 

הסתדרות החדשה
חקלאות4 
כאמור בסעיף 55 
תנאי עבודה6 
 715 2 2021
2021 2 1 - לתקופה בלתי מוגבלת8 

 153/2021
 227 12 2020
אורנים - מכללה אקדמית לחינוך התנועה הקיבוצית,3 

הסתדרות החדשה
חינוך4 
כלל עובדי המינהל מלבד בכירים כמפורט בסעיף 12 5 

להסכם
תנאי עבודה6 
 715 2 2021
2020 12 17 - לתקופה בלתי מוגבלת8 

 154/2021
 220 1 2021
מקורות חברת מים בע"מ שח"מ מקורות ביצוע בע"מ,3 

הסתדרות החדשה / המעו"ף
מים4 
כאמור בהסכם5 
שינוי מבני והשלכותיו6 
 715 2 2021
2021 1 20 - לתקופה בלתי מוגבלת8 

 155/2021
 228 12 2020
אוניברסיטה פתוחה,3 

הסתדרות החדשה
חינוך4 
כאמור בהסכם5 
הארכת תוקף הסכם 2020 1 68 
 715 2 2021
2020 12 28 - לתקופה בלתי מוגבלת8 

 156/2021
 226 1 2021
ממשלת ישראל,3 

הסתדרות החדשה
כלל הענפים4 
סטודנטים5 
הארכת הסכם הסטודנטים מיום 20 8 11 עקב משבר 6 

נגיף הקורונה
 715 2 2021
2020 1 26 - לתקופה בלתי מוגבלת8 

 157/2021
 214 1 2021
מדינת ישראל,3 

הסתדרות החדשה
כלל הענפים4 
עובדים ברשות הכבאות והצלה5 
ועדת מעקב 6 

מענק ויישום הסכם הארוחות מיום 17 3 1
 715 2 2021
2020 1 14 - לתקופה בלתי מוגבלת8 

 158/2021
 220 1 2021
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 724 3 2021
2021 2 3 - לתקופה בלתי מוגבלת8 

 17013/2021
 217 2 2021
מרכז שלטון מקומי3 

שלוש הערים הגדולות,
הסתדרות החדשה / המעו"ף

מינהל מקומי4 
כלל העובדים5 
הודעה בענייני עובדים מס' 4א'/2021 תיקון השתתפות 6 

בדמי חבר באגודות מקצועיות
 724 3 2021
2021 2 17 - לתקופה בלתי מוגבלת8 

הסכמים מיוחדים שהוגשו לרישום עד 31.3.2021
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 

 167/2021
 23 1 2021
בנק לאומי לישראל בע"מ,3 

הסתדרות הפקידים והוועד הארצי המשותף
שירותים פיננסיים4 
194 עובדים5 
עובדים זמניים לניסיון6 
 724 3 2021
2021 1 3 - לתקופה בלתי מוגבלת8 

 168/2021
 24 2 2021
חברת אל על נתיבי אוויר לישראל בע"מ,3 

הסתדרות החדשה
הובלה אווירית4 
כאמור בהסכם5 
תוספת להסכם מיום 2020 7 8 למגזר תחזוקה הנדסה 6 

ומגזר מינהלי על רקע משבר מגפת הקורונה
 724 3 2021
2021 2 4 - לתקופה בלתי מוגבלת8 

 169/2021
218 3 2021
מכללה אקדמית ספיר,3 

ארגון הסגל האקדמי בכיר
חינוך4 
כל חברי הסגל הפעילים5 
פעילות אקדמית בעת מגפת הקורונה6 
 72 3 2021
2021 3 18 - לתקופה בלתי מוגבלת8 

 170/2021
 28 3 2021
מכללה אקדמית אשקלון,3 

כוח לעובדים ארגון עובדים דמוקרטי
חינוך4 
חברי סגל אקדמי בכיר במינוי5 
תנאי עבודה ושכר6 
 79 3 2021
 831 10 2025 - 8 3 2021

 715 2 2021
2021 1 18 - לתקופה בלתי מוגבלת8 

 165/2021
 221 1 2021
ידיעות אחרונות בע"מ 3 

הסתדרות החדשה/הסתדרות המעו"ף
שירותי מידע4 
כאמור בהסכם5 
פרישה מרצון של 8 עובדים כולל זכאות למענק6 
 715 2 2021
2021 1 21 - לתקופה בלתי מוגבלת8 

 166/2021
 214 1 2021
הממונה על השכר במשרד האוצר,3 

הסתדרות הכללית
כלל הענפים4 
עובדי רשות ארצית לכבאות5 
החלטת ועדת מעקב יישום הסכם הארוחות והמענק6 
 715 2 2021
2021 1 14 - לתקופה בלתי מוגבלת8 

הסכמים כלליים שהוגשו לרישום עד 31.3.2021 
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 

 17010/2021
 225 1 2021
מרכז שלטון מקומי3 

שלוש הערים הגדולות,
הסתדרות המעו"ף

מינהל מקומי4 
קבס"ים5 
הודעה בעניני עובדים מס' 65/21 

עדכון תוספת בטחון לקבסים
 715 2 2021
2021 1 25 - לתקופה בלתי מוגבלת8 

 17011/2021
 222 2 2021
מרכז שלטון מקומי3 

שלוש הערים הגדולות,
הסתדרות המעו"ף

מינהל מקומי4 
כלל העובדים5 
הודעה בעניני עובדים מס' 68/21 

יום שבתון יום בחירות לכנסת ה 24
 715 3 2021
2021 2 22 - לתקופה בלתי מוגבלת8 

 17012/2021
 23 2 2021
איגוד מוסדות חינוך חקלאיים ופנימתיים,3 

הסתדרות החדשה / המעו"ף
חינוך4 
עובדים זכאים5 
תוספת מנקו חוזר 64/21 
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חינוך4 
עובדי המינהל5 
הסדרת תנאי עבודה של עובדי המינהל עם העברת 6 

בית הספר מבעלות אורט לעתיד
 724 3 2021
2021 2 28 - לתקופה בלתי מוגבלת8 

 178/2021
 226 1 2021
חיפה נגב טכנולוגיות בע"מ3 

הסתדרות החדשה
ייצור כימיקלים4 
כאמור בהסכם5 
חובת התייצבות עובד למטרות הדרכה במהלך חופשת 6 

משמרת ופרס בטיחות
 78 3 2021
2021 1 26 - לתקופה בלתי מוגבלת8 

 179/2021
 21 12 2020
בית אברהם בית האבות של העדה היהודית ספרדית 3 

בחיפה,
הסתדרות החדשה

שירותי בריאות4 
כאמור בהסכם5 
הארכת תוקף הסכם בשנה נוספת6 
 78 3 2021
2020 12 1 - לתקופה בלתי מוגבלת8 

 180/2021
 211 2 2021
ש ל ה שירותי רפואה בע"מ,3 

הסתדרות החדשה / המעו"ף
שירותי בריאות4 
כאמור בהסכם 2-5 להסכם5 
תנאי עבודה ושכר6 
 715 3 2021
 831 12 2024 - 1 1 2019

 181/2021
 21 2 2021
קופת חולים מאוחדת,3 

הסתדרות החדשה/הסתדרות המעו"ף
שירותי בריאות4 
נציגי מוקד פריוריטי5 
השלכות מעבד העבודה מת"א לגבעתיים על תנאי 6 

העבודה
 715 3 2021
2021 2 1 - לתקופה בלתי מוגבלת8 

 182/2021
 224 2 2021

 3
ממשלת ישראל,

הסתדרות החדשה
כלל הענפים4 
עובדי מדינה עובדי המשרד לחיזוק וקידום קהילתי5 

 6
הקמת המשרד לחיזוק וקידום קהילתי תנאי עבודה 

ומענקים חד פעמיים לעובדים
 715 3 2021
2021 2 24 - לתקופה בלתי מוגבלת8 

 183/2021
 29 2 2021

 3
ממשלת ישראל,

הסתדרות החדשה

 171/2021
 221 2 2019
צים שירותי ספנות משולבים בע"מ,3 

הסתדרות החדשה/ האיגוד הארצי לקציני ים
הובלה ימית4 
רבי חובלים ומכונאים ראשיים5 
שינויים בהסכמים קודמים ומענק חד פעמי6 
 722 2 2021
2019 2 21 - לתקופה בלתי מוגבלת8 

 172/2021
 27 12 2020
קימברלי קלארק ישראל בע"מ,3 

הסתדרות החדשה
ייצור נייר4 
כאמור בהסכם5 
הארכת הסכם קיבוצי מיום 16/4/19 וזכויות עובדים 6 

עקב מעבר והסחה על פרישה מוקדמת ותנאי פיטורים
 716 2 2021
2020 12 7 - לתקופה בלתי מוגבלת8 

 173/2021
 29 2 2021
ידיעות אחרונות בע"מ,3 

ארגון העיתונאים בישראל
תקשורת4 
כאמור בהסכם5 
צמצומים נוכח מגפת הקורונה6 
 724 3 2021
2021 2 9 - לתקופה בלתי מוגבלת8 

 174/2021
 218 1 2021
גרנד ויטליטי בע"מ,3 

הסתדרות החדשה/ הסתדרות פועלי הבניין 
והתעשיות הנלוות

בינוי4 
מנופאים5 
העסקת מנופאים כדין הכשרה 6 
 715 2 2021
2021 1 18 - לתקופה בלתי מוגבלת8 

 175/2021
 216 2 2021
בנק לאומי לישראל בע"מ,3 

הסתדרות הפקידים
שירותים פיננסיים4 
381 עובדים זמניים5 
הארכת העסקה זמנית6 
 724 3 2021
2021 2 16 - לתקופה בלתי מוגבלת8 

 176/2021
 21 3 2021
מרכז להשכלה גבוהה ע"ש גרטווד ומוריס רודימן בע"מ,3 

ארגון המורים בבתי הספר העל יסודיים
חינוך4 
מרצים5 
תנאי העסקה6 
 715 3 2021
 828 1 2025 - 1 3 2021

 177/2021
 228 2 2021
עתיד רשת חינוך ובתי ספר בע"מ חל"צ )513532333(,3 

הסתדרות החדשה / המעו"ף
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שירותי בריאות4 
אחים ואחיות5 

 6
תגמול מיוחד זמני לאחיות בגין מאמץ מיוחד בעת 

משבר הקורונה
 724 3 2021
 830 6 2021 - 10 3 2021

 190/2021
 225 2 2021
קרן קיימת לישראל,3 

הסתדרות החדשה/ הסתדרות המעו"ף
ייעור4 
כאמור בהסכם5 
הארכת תוקף 2018 בשינויים6 
 724 3 2021
 831 12 2023 - 25 2 2021

 191/2021
 224 2 2021
כללית הנדסה רפואית בע"מ,3 

הסתדרות החדשה / הסתדרות המעו"ף
ייצור4 
כאמור בהסכם5 
הארכת תוקף הסכמים קיימים בשינויים6 
 724 3 2021
 830 6 2022 - 1 7 2020

 192/2021
 223 2 2021
החברה לחינוך ימי בישראל3 

הכפר הירוק
כפר הנוער מאיר שפיה

מקווה ישראל כל ישראל חברים,
הסתדרות החדשה

חינוך4 
כאמור בהסכם5 
מענק כפרים מיוחד חד פעמי6 
 724 3 2021
2021 2 23 - לתקופה בלתי מוגבלת8 

 193/2021
 27 3 2021
פדקס אקספרס ישראל אינטרנשיונל בע"מ ח פ 3 

,515929552
הסתדרות העובדים הלאומית בע"מ

דואר4 
כאמור בהסכם5 
הארכת תוקף הסכם מיום 19 3 31 בשינויים6 
 724 3 2021
2021 3 7 - לתקופה בלתי מוגבלת8 

 194/2021
 223 2 2021
בקרה גבע אגש"ח בע"מ,3 

הסתדרות העובדים הלאומית - אג"מ
ייצור4 
כאמור בהסכם5 
תנאי עבודה6 
 724 3 2021
 831 12 2023 - 1 1 2021

י' באייר התשפ"א )22 באפריל 2021(    
    רבקה ורבנר

הממונה הראשית על יחסי עבודה 

כלל הענפים4 
סטודנטים5 
שעות עבודה6 
 715 3 2021
 831 3 2021 - 9 2 2021

 184/2021
 222 11 2020

 3
סופרגז אשכולות,

הסתדרות החדשה
גז4 
כלל העובדים מלבד עובדים בחוזה אישי5 
תוספות שכר ותנאי עבודה6 
 718 2 2021
 830 9 2023 - 22 11 2020

 185/2021
 228 2 2021

 3
הממונה על השכר,
הסתדרות החדשה

כלל הענפים4 
כלל עובדים במגזר הציבורי5 

 6
החלטת ועדת מעקב גמול השתלמות החרגת תקופת 

הקורונה בהתיישנות קורסים לגמול השתלמות
 715 5 2021
2021 2 28 - לתקופה בלתי מוגבלת8 

 186/2021
 213 12 2020

 3
רותם אמפרט נגב בע"מ,

הסתדרות החדשה
ייצור כימיקלים4 
כלל העובדים5 

 6
תיקונים בתנאי עבודה לטובת שיוויון במתן זכויות 

הוריות מרוב חוק שוויון הזדמנויות בעבודה
 72 3 2021
2020 11 13 - לתקופה בלתי מוגבלת8 

 187/2021
 23 3 2021

 3
הממונה על השכר באוצר,

הסתדרות הכללית
כלל הענפים4 
כאמור בהסכם5 

 6
ועדת מעקב מיום 3/3/21 גמלאות לעובדי מועצה 

אזורית חוף עזה
 724 3 2021
2021 3 3 - לתקופה בלתי מוגבלת8 

 188/2021
 214 12 2020

 3

בתי זיקוק לנפט בע"מ
וגדיב תעשיות פטרוכימיה בע"מ,

הסתדרות החדשה
נפט4 
כלל העובדים5 
קיצוץ והתייעלות בעקבות משבר הקורונה6 
 724 3 2021
2020 12 14 - לתקופה בלתי מוגבלת8 

 189/2021
 210 3 2021

 3

ממשלת ישראל
מרכז רפואי סוראסקי ת"א

שירותי בריאות כללית,
הסתדרות החדשה
הסתדרות האחיות
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