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הארכת הכרזה על מצב חירום בשל נגיף הקורונה
לפי חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה 

החדש )הוראת שעה(, התש"ף-2020

מיוחדות  סמכויות  לחוק  2)ד()2(  לסעיף  בהתאם 
להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה(, התש"ף- 
של  ומשפט  חוק  החוקה  ועדת  אישור  שהתקבל  ולאחר   ,12020
על  ההכרזה  של  תוקפה  את  בזה  מאריכה  הממשלה  הכנסת, 
מצב חירום בשל נגיף הקורונה לתקופה של 60 ימים, מיום י"ח 
באלול התש"ף )7 בספטמבר 2020(, עד יום י"ח בחשוון התשפ"א 

)5 בנובמבר 2020( 

י"ז באלול התש"ף  )6 בספטמבר 2020(
)חמ 3-6107(

בנימין נתניהו  
   ראש הממשלה

ס"ח התש"ף, עמ' 266 ועמ' 378   1

תיקון הוראות בדבר הגשת כתב בי–דין
לפי תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984

בתוקף סמכותי לפי תקנות 68)ב( ו–215ו לתקנות סדר הדין 
הגשת  בדבר  הוראות  כי  מורה  אני  התשמ"ד-11984,  האזרחי, 
באלול  י"ז  יום  עד  "ותוקפה  שבמקום  כך  יתוקנו,  בי–דין2  כתב 
בטבת  ט"ז  יום  עד  "ותוקפה  יבוא   ")2020 בספטמבר   6( התש"ף 

התשפ"א )31 בדצמבר 2020(" 

י"ג באלול התש"ף )2 בספטמבר 2020(
)חמ 3-1778-ה13(

יגאל מרזל  
מנהל בתי המשפט  

ק"ת התשמ"ד, עמ' 2220; התשס"ה, עמ' 220; התש"ע, עמ' 42   1

י"פ התשע"ב, עמ' 3926; התשע"ג, עמ' 4204; התשע"ד, עמ'    2 

     5892; התשע"ה, עמ' 6420; התשע"ז, עמ' 6196; התשע"ט, עמ' 
    11798; התש"ף, עמ' 1989 

 הודעות לפי חוק הסכמים קיבוציים,
התשי"ז-1957

הסכמים כלליים שהוגשו לרישום עד 31.7.2020 
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 

 17019+227/2020
 230 6 2020
ממשלת ישראל, מרכז שלטון מקומי, שלוש הערים 3 

הגדולות, מרכז מועצות אזוריות, חבר מועצות 
הדתיות, המוסד לביטוח לאומי, שירות התעסוקה,

הסתדרות החדשה

כלל הענפים4 
כאמור בסעיף 2 א' להסכם5 
הארכת הסכם התו הסגול כמתוקן בשינויים6 
 715 7 2020
 831 7 2020 - 1 7 2020

 17020/2020
 223 6 2020
מרכז שלטון מקומי3 

מרכז מועצות אזוריות
שלוש הערים הגדולות,

הסתדרות המעו"ף
מינהל מקומי4 
סייעות לגננות5 
הודעה בעניני עובדים 16/2020 העסקת סייעות לגננות 6 

7-8/2020
 714 7 2020
2020 6 23 - לתקופה בלתי מוגבלת8 

 17021/2020
 229 6 2020
מרכז השלטון המקומי3 

מרכז המועצות האזוריות
שלוש הערים הגדולות,

הסתדרות המעו"ף
מינהל מקומי4 
מקבלי קהל5 
עדכון קצובת ביגוד 62020 
 714 7 2020
2020 6 29 - לתקופה בלתי מוגבלת8 

הסכמים מיוחדים שהוגשו לרישום עד 31.7.2020
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 

 1201/2020
 22 6 2020
ויצו הסתדרות עולמית לנשים ציוניות,3 

הסתדרות החדשה / המעו"ף
חינוך4 
כאמור בהסכם5 
תכנית התייעלות לצמצום גרעין כספי6 
 79 7 2020
 831 12 2020 - 1 6 2020

 1202/2020
 24 6 2020
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מגה קמעונאות בע"מ ח פ 3,520036187 
יינון ביתן בע"מ ח פ 512017789,

הסתדרות המעו"ף
מכירה קמעונאים4 
כלל העובדים למעט חוזים אישיים5 
תנאי עבודה6 
 79 7 2020
2020 6 4 - לתקופה בלתי מוגבלת8 

 1203/2020
 22 6 2020
ויצו הסתדרות עולמית לנשים ציוניות,3 

הסתדרות החדשה / המעו"ף
חינוך4 
כלל העובדים5 
קרן השתלמות לעובדי המינהל6 
 79 7 2020
2020 6 2 - לתקופה בלתי מוגבלת8 

 1204/2020
 231 3 2020
התעשייה האווירית לישראל בע"מ 3 

אלת"א מערכות בע"מ,
הסתדרות החדשה

ייצור אלקטרוני4 
כאמור בהסכם5 
עבודה במשמרות עקב נגיף הקורונה החדש6 
 79 7 2020
 816 4 2020 - 17 3 2020

 1205/2020
 26 2 2020
סלקום ישראל בע"מ,3 

דינמיקה רשת חנויות תקשורת בע"מ,
הסתדרות החדשה איגוד עובדי הסלולר האינטרנט 

וההייטק
שירותי תקשורת4 
כאמור בהסכם5 
תוכנית פרישה מרצון והקצאת אופציות6 
 79 3 2020
2020 2 6 - לתקופה בלתי מוגבלת8 

 1206/2020
 217 5 2020
מועדון הפועל אוסישקין תל אביב,3 

ארגון שחקני הכדורסל – המעו"ף
פנאי וספורט4 
כאמור בהסכם5 
תשלום יתרת שכר עקב משבר הקורונה לעונה 6 

2019/2020
 714 7 2020
2020 5 17 - לתקופה בלתי מוגבלת8 

 1207/2020
 228 6 2020
ממשלת ישראל,3 

מרכז רפואי סוראסקי תל אביב ובית חולים בני ציון 
בחיפה

שירותי בריאות4 
עובדי מעבדות5 
הסדרת מענקים לעובדי מעבדות המבצעים בדיקות 6 

קורונה
 714 7 2020
2020 6 28 - לתקופה בלתי מוגבלת8 

 1208/2020
 218 3 2020
אוניברסיטת תל אביב,3 

ארגון הסגל האקדמי הזוטר
חינוך4 
כלל חברי הסגל הפעילים5 
משבר הקורונה והמשך פעילות האקדמאים6 
 714 7 2020
2020 3 18 – לתקופה בלתי מוגבלת8 

 1209/2020
 221 6 2020
בנק לאומי לישראל בע"מ,3 

הסתדרות הפקידים
שירותים פיננסיים4 
מצורף להסכם5 
הסכם הארכת העסקה זמנית ל 118+121+69+89 6 

עובדים
 79 7 2020
2020 6 21 - לתקופה בלתי מוגבלת8 

 1210/2020
 23 5 2020
גומי עין שמר בע"מ ח פ 3,51594905 

הסתדרות החדשה
ייצור גומי4 
כאמור בהסכם5 
התייעלות עקב משבר הקורונה6 
 79 7 2020
2020 5 3 - לתקופה בלתי מוגבלת8 

 1211/2020
 221 1 2020
צים שירותי ספנות משולבים בע"מ,3 

הסתדרות החדשה מרחב חיפה
הובלה ימית4 
ראה בהסכם5 
תוספת שכר6 
 79 7 2020
2020 1 21 - לתקופה בלתי מוגבלת8 

 1212/2020
 26 2 2020
החברה למרכזים קהילתיים ע"ש פירסט ופרלמן ח פ 3 

,510623762
 הסתדרות העובדים

פעילות ופנאי4 
כלל העובדים מלבד )ראה סעיף 17 להסכם(5 
תנאי עבודה6 
 79 7 2020
 831 12 2023 - 6 2 2020
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כאמור בהסכם5 
הארכת העסקה זמנית 62020-2023 
 72 6 2020
2020 3 17 - לתקופה בלתי מוגבלת8 

 1219/2020
 29 12 2019
ממשלת ישראל3 

שירותי בריאות כללית
הסתדרות מדיצינית הדסה,

הסתדרות הרפואית
שירותי בריאות4 
רופאים המתמחים בנפרולוגיה ילדים5 
תוספות שכר מקצועות מיוחדים6 
 721 6 2020
2019 12 9 - לתקופה בלתי מוגבלת8 

 1220/2020
 211 11 2018
אלביט מערכות יבשה ותקשוב ספקטרלינק בע"מ,3 

הסתדרות החדשה / עובדי חשמל ואלקטרוניקה
תקשורת4 
כלל העובדים5 
קרן סיוע6 
 722 6 2020
2018 11 11 - לתקופה בלתי מוגבלת8 

 1221/2020
 214 8 2019
וי אר טי פאוור בע"מ,3 

הסתדרות החדשה
מתכת4 
כלל העובדים5 
הפסקת פעילות החברה וזכויות עובדים עד להפסקת 6 

פעילות מלאה
 725 6 2020
2019 8 14 - לתקופה בלתי מוגבלת8 

 1222/2020
 211 6 2018
בנק איגוד לישראל בע"מ,3 

הסתדרות הפקידים
שירותים פיננסיים4 
כאמור בהסכם5 
העסקה זמנית6 
 729 6 2020
2018 6 11 - לתקופה בלתי מוגבלת8 

 1223/2020
 213 1 2019
בנק איגוד לישראל בע"מ,3 

הסתדרות הפקידים
שירותים פיננסיים4 
כאמור בגוף ההסכם5 
העסקה זמנית6 
 729 6 2020
2019 1 13 - לתקופה בלתי מוגבלת8 

 1213/2020
 221 5 2020
אי סי איי טלקום בע"מ3 

נגב טלקום בע"מ,
הסתדרות החדשה איגוד עובדי הסלולרי אינטרנט 

וההיי טק
תקשורת4 
סעיף 1 להסכם5 
הפחתת שכר עקב משבר הקורונה6 
 79 7 2020
2020 5 21 - לתקופה בלתי מוגבלת8 

 1214/2020
 23 6 2020
פלאפון תקשורת בע"מ,3 

הסתדרות החדשה איגוד עובדי הסלולר האינטרנט 
וההיי טק

תקשורת4 
בהסכם5 
 6CRM הקמת מערכת ניהול לקוחות
 715 7 2020
2020 6 3 - לתקופה בלתי מוגבלת8 

 1215/2020
 231 5 2020
רהיטי רגבה אגודה שיתופית חקלאית בע"מ,3 

הסתדרות החדשה
ייצור עץ4 
כאמור בהסכם5 
תיקון הסכם מיום 18 7 3 עקב משבר הקורונה6 
 715 7 2020
2020 5 31 - לתקופה בלתי מוגבלת8 

 1216/2020
 27 5 2020
חברת נמל אילת בע"מ,3 

הסתדרות החדשה
הובלה ימית4 
כאמור בהסכם5 
תנאי עבודה6 
 79 7 2020
2020 5 7 -  לתקופה בלתי מוגבלת8 

 1217/2020
 227 5 2020
פניציה מפעלי זכוכית בע"מ,3 

הסתדרות החדשה
מתכת4 
כאמור בהסכם5 
הסכם בדבר תקופת חלת שניה עקב משבר הקורונה6 
 79 7 2020
2020 5 27 - לתקופה בלתי מוגבלת8 

 1218/2020
 217 3 2020
חברת חשמל לישראל בע"מ,3 

הסתדרות החדשה
חשמל 4 
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 1229/2020
 230 6 2020
תנובה אגודה שיתופית לשיווק תוצרת חקלאית 3 

בישראל בע"מ
תעשיות מזון תנובה אגודה שיתופית חקלאית 

בישראל,
הסתדרות המעו"ף

תעשיית מזון4 
כאמור בהסכם5 
תוספות שכר ומענקים6 
 715 7 2020
 831 12 2022 - 1 1 2019

 1230/2020
 217 2 2020
קורניש חן )1987( בע"מ,3 

הסתדרות החדשה מרחב חדרה ושומרון
תעשיית מזון4 
עובדי הכשרות במפעל הוד חפה5 
העסקה ישירה ותנאי עבודה6 
 715 7 2020
 816 2 2022 - 16 2 2019

 1231/2020
 21 7 2020
חברת אריקסון ישראל בע"מ,3 

הסתדרות החדשה איגוד עובדי הסלולר האינטרנט 
והיי טק

שירותי תקשורת4 
כאמור בסעיף ג' להסכם5 
תנאי עבודה ושכר6 
 715 7 2020
 830 6 2023 - 1 7 2020

 1232/2020
 220 4 2020
קימברלי קלארק ישראל בע"מ,3 

הסתדרות החדשה
ייצור נייר4 
עובדים קבועים5 
תוספות שכר ותנאי עבודה6 
 715 7 2020
 831 12 2022 - 1 1 2020

 1233/2020
 214 6 2020
אלקטרוניקס פרו בע"מ ח פ 3,514806363 

הסתדרות העובדים הלאומית
מכשור אלקטרוני4 
כאמור בנספח א'5 
תנאי עבודה6 
 728 6 2020
2020 6 14 - לתקופה בלתי מוגבלת8 

 1234/2020
 227 5 2020

 1224/2020
 28 12 2019
אוניברסיטת בן גוריון בנגב,3 

הסתדרות החדשה
חינוך4 
כלל העובדים5 
תקנון משמעת6 
 79 7 2020
2019 12 8 - לתקופה בלתי מוגבלת8 

 1225/2020
 230 6 2020
תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית ישראל 3 

בע"מ
תנובה אגודה שיתופית לשיווק תוצרת חקלאית 

בישראל בע"מ,
הסתדרות החדשה / המעו"ף

ייצור מזון4 
כאמור בהסכם5 
הארכת תוקף הסכם התייעלות מיום 17 11 63 
 79 7 2020
2020 6 30 - לתקופה בלתי מוגבלת8 

 1226/2020
 226 5 2020
החברה למרכזים קהילתיים ע"ש פירסט ופרלמן )חלצ( 3 

ח פ 510623762,
הסתדרות החדשה

 4
כלל העובדים5 
מתווה חזרה לשגרה לאחר משבר הקורונה6 
 79 7 2020
2020 5 26 - לתקופה בלתי מוגבלת8 

 17019+227/2020
 230 6 2020
ממשלת ישראל, מרכז שלטון מקומי, שלוש הערים 3 

הגדולות, מרכז מועצות אזוריות, חבר מועצות 
הדתיות, המוסד לביטוח לאומי, שירות התעסוקה,

הסתדרות החדשה
כלל הענפים4 
כאמור בסעיף 2 א' להסכם5 
הארכת הסכם התו הסגול כמתוקן בשינויים6 
 715 7 2020
 831 7 2020 - 1 7 2020

 1228/2020
 229 6 2020
עיריית רעננה3 

ע ל ה עמותה וקידום ספורט ברעננה,
הסתדרות החדשה/המעו"ף

מינהל מקומי4 
כאמור בהסכם5 
הסדרת מעבר עובדים מהעיריה לעמותה6 
 715 7 2020
2020 6 29 - לתקופה בלתי מוגבלת8 
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זכויות עובדים6 
CRM הקמת מערכת ניהול לקוחות

 79 7 2020
2020 6 3 - לתקופה  בלתי מוגבלת8 

 1240/2020
 21 4 2020
מפעל עלית ממתקים  בנוף הגליל מקבוצת שטראוס 3 

גרופ בע"מ ח פ 520003781,
הסתדרות החדשה

ייצור מזון4 
כאמור בהסכם5 
הארכת הסכמים קודמים בשינויים6 
 79 7 2020
 831 3 2023 - 1 4 2020

 1241/2020
 227 5 2020
בזק בינלאומי בע"מ,3 

הסתדרות החדשה איגוד עובדי הסלולר האינטרנט 
וההייטק

שירותי בנקאות4 
כאמור בהסכם5 
הסכמות בדבר דרכי התמודדות עקב משבר הקורונה6 
 79 7 2020
2020 5 27 - לתקופה בלתי מוגבלת8 

 1242/2020
 216 6 2020
שירביט חברה לביטוח בע"מ,3 

הסתדרות החדשה / המעו"ף
ביטוח4 
ראה בהסכם5 
תנאי עבודה6 
 714 7 2020
 831 12 2023 - 1 8 2019

 1243/2020
 221 4 2020
פקר ידפז מפעלי גילוון בע"מ קרית מלאכי,3 

הסתדרות החדשה 
מתכת4 
כאמור בהסכם5 
התייעלות וצמצום6 
 721 6 2020
2020 4 21 - לתקופה בלתי מוגבלת8 

 1244/2020
 223 6 2020
הפועל בנק יהב ירושלים כדורסל,3 

ארגון שחקני הכדורסל/המעו"ף
שירותים פיננסיים4 
שחקני כדורסל5 
תשלום יתרת שכר לאחר משבר הקורונה לשנים 2019 6 

2020 -

אם  אקס  וואן בע"מ,3 
הסתדרות החדשה – איגוד עובדי הסלולר האינטרנט 

וההייטק
שירותי תקשורת4 
כאמור בהסכם5 
תיקון הסכם אפריל עקב משבר הקורונה6 
 79 7 2020
2020 5 27 - לתקופה בלתי מוגבלת8 

 1235/2020
 211 3 2020
טמבורד בע"מ,3 

הסתדרות החדשה
ייצור כימיקלים4 
כאמור בהסכם5 
עדכוני שכר ותנאי עבודה6 
 79 7 2020
 831 7 2022 - 1 8 2019

 1236/2020
 226 5 2020
אגד הסעים בע"מ,3 

הסתדרות החדשה איגוד עובדי התחבורה
הובלה יבשתית4 
נהגים5 
תנאי שכר ועבודה6 
 79 7 2020
2020 5 26 - לתקופה בלתי מוגבלת8 

 1237/2020
 221 5 2020
מפעל הפיס ח פ 3,400187152 

הסתדרות המעו"ף
פעילויות הימורים4 
כלל העובדים5 
הרחבת בסיס ההפקדות הפנסיוניות6 
 79 7 2020
2020 5 21 - לתקופה בלתי מוגבלת8 

 1238/2020
 227 5 2020
בזק בינלאומי בע"מ,3 

איגוד עובדי הסלולר אינטרנט וההייטק
שירותי תקשורת4 
כאמור בהסכם5 
 6CRM זכויות עובדים במערכת ניהול לקוחות
 79 7 2020
2020 5 27 - לתקופה בלתי מוגבלת8 

 1239/2020
 23 6 2020
פלאפון תקשורת בע"מ,3 

הסתדרות החדשה – איגוד עובדי הסלולר אינטרנט 
וההייטק

שירותי תקשורת4 
כאמור בהסכם5 

06/09/2021:07



8635 ילקוט הפרסומים 9082, י"ז באלול התש"ף, 2020 9 6 

גליל גולן, 3 
ארגון שחקני הכדורסל בישראל

ספורט ופנאי4 
שחקני כדורסל5 
תשלום יתר שכר עקב משבר הקורונה6 
 714 7 2020
2020 5 17 - לתקופה בלתי מוגבלת8 

 1251/2020
217 5 2020
מועדון עירוני נהריה3 

ארגון שחקני הכדורסל בישראל
ספורט ופנאי4 
שחקני כדורסל5 
תשלום יתר שכר עקב משבר הקורונה6 
 714 7 2020
2020 5 17 - לתקופה בלתי מוגבלת8 

 1252/2020
 218 5 2020
מועדון מכבי חיפה3 

ארגון שחקני הכדורסל בישראל
ספורט ופנאי4 
שחקני כדורסל5 
תשלום יתר שכר עקב משבר הקורונה6 
 714 7 2020
2020 5 18 - לתקופה בלתי מוגבלת8 

 1253/2020
 217 5 2020
מועדון עירוני נס ציונה3 

ארגון שחקני הכדורסל בישראל
ספורט ופנאי4 
שחקני כדורסל5 
תשלום יתר שכר עקב משבר הקורונה6 
 714 7 2020
2020 5 17 - לתקופה בלתי מוגבלת8 

 1254/2020
 217 5 2020
מועדון מכבי אשדוד3 

ארגון שחקני הכדורסל בישראל
ספורט ופנאי4 
שחקני כדורסל5 
תשלום יתר שכר עקב משבר הקורונה6 
 714 7 2020
2020 5 18 - לתקופה בלתי מוגבלת8 

 1255/2020
 218 5 2020
מועדון הפועל יונט חולון3 

ארגון שחקני הכדורסל בישראל
ספורט ופנאי4 
שחקני כדורסל5 
תשלום יתר שכר עקב משבר הקורונה6 
 714 7 2020
2020 5 18 - לתקופה בלתי מוגבלת8 

 714 7 2020
2020 6 23 - לתקופה בלתי מוגבלת8 

 1245/2020
 231 5 2020
נען דן ג'ין השקייה אגש"ח בע"מ,3 

הסתדרות החדשה
שירותי גינון4 
34 עובדים5 
פיטורים עקב התייעלות6 
 715 7 2020
2020 5 31 - לתקופה בלתי מוגבלת8 

 1246/2020
 21 6 2020
אקו"ם אגודת קומפוזיטורים מחברים ומו"לים 3 

למוסיקה בישראל,
הסתדרות החדשה

מוסיקה4 
כאמור בהסכם5 
הארכת תוקף הסכמים קודמים נוכח משבר הקורונה6 
 715 7 2020
2020 6 1 - לתקופה בלתי מוגבלת8 

 1247/2020
 227 5 2020
המועצה לייצור צמחים ולשיווקם,3 

הסתדרות החדשה / המעו"ף
גידולים צמחיים4 
כלל העובדים5 
צמצומים והתייעלות עקב משבר הקורונה6 
 715 7 2020
2020 5 17 - לתקופה בלתי מוגבלת8 

 1248/2020
 221 1 2020
חברת חשמל לישראל בע"מ,3 

הסתדרות החדשה
חשמל4 
כלל העובדים5 
תוספת קצבה6 
 728 7 2020
2020 1 21 - לתקופה בלתי מוגבלת8 

 1249/2020
 217 5 2020
מועדון הפועל באר שבע,3 

ארגון שחקני הכדורסל בישראל
ספורט ופנאי4 
שחקני כדורסל5 
תשלום יתר שכר עקב משבר הקורונה6 
 714 7 2020
2020 5 18 - לתקופה בלתי מוגבלת8 

 1250/2020
 217 5 2020
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 1261/2020
 24 6 2020
די בי אס שירותי לווין )1998( בע"מ,3 

הסתדרות העובדים הלאומית
שירותי תקשורת4 
כלל העובדים5 
חופשות מרוכזות עקב משבר הקורונה6 
 728 7 2020
2020 6 4 - לתקופה בלתי מוגבלת8 

 1262/2020
 27 11 2018
שלוש הערים הגדולות,3 

הסתדרות הנדסאים בישראל
מינהל המקומי4 
הנדסאים וטכנאים5 
הקמת מנגנון לישוב חילוקי דעות6 
 715 7 2020
2018 11 7 - לתקופה בלתי מוגבלת8 

 1263/2020
 212 7 2020
סבון של פעם )2000( בע"מ3 

סבון של פעם תעשיות בע"מ,
הסתדרות העובדים הלאומית

ייצור4 
כאמור בהסכם5 
תנאי עבודה6 
 728 7 2020
 812 7 2023 - 12 7 2020

 1264/2020
 221 11 2019
אוניברסיטת תל אביב,3 

ארגון הסגל האקדמי הזוטר
חינוך4 
כאמור בהסכם5 
החלת הסכם מיום 18 9 20 על הצדדים להסכם זה6 
 728 7 2020
2020 11 21 - לתקופה בלתי מוגבלת8 

 1265/2020
 226 8 2019
מוצרי עוף טוב )2001( בע"מ ח פ 3,513153510 

הסתדרות החדשה
מזון4 
כאמור בהסכם5 
הארכת תוקף הסכם עד ליום 2020 5 631 
 79 7 2020
2019 8 26 - לתקופה בלתי מוגבלת8 

י"ג באב התש"ף )3 באוגוסט 2020(
                                                    רבקה ורבנר

הממונה הראשית על יחסי עבודה 

 1256/2020
 218 5 2020
מועדון מכבי ראשון לציון3 

ארגון שחקני הכדורסל בישראל
ספורט ופנאי4 
שחקני כדורסל5 
תשלום יתר שכר עקב משבר הקורונה6 
 714 7 2020
2020 5 18 - לתקופה בלתי מוגבלת8 

 1257/2020
 220 5 2020
מועדון הפועל יוסי אברהמי אילת3 

ארגון שחקני הכדורסל בישראל
ספורט ופנאי4 
שחקני כדורסל5 
תשלום יתר שכר עקב משבר הקורונה6 
 714 7 2020
2020 5 20 - לתקופה בלתי מוגבלת8 

 1258/2020
 215 6 2020
ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ3 

ביטוח חקלאי סוכנות לביטוח בע"מ,
הסתדרות החדשה / המעו"ף

ביטוח4 
כאמור בהסכם5 
פיטורים, צמצום והתייעלות עקב משבר הקורונה6 
 714 7 2020
2020 6 15 - לתקופה בלתי מוגבלת8 

 1259/2020
 215 6 2020
טמפו משקאות בע"מ,3 

הסתדרות החדשה / עובדי המזון והפרמצבטיקה
משקאות4 
כאמור בהסכם5 
עקב משבר הקורונה הוצאת עובדים לחל"ת ופיטורים 6 

במסגרת צעדי התייעלות
 715 7 2020
2020 6 15 - לתקופה בלתי מוגבלת8 

 1260/2020
 230 6 2020
מכללה אקדמית אחווה,3 

הסתדרות העובדים הלאומית
חינוך4 
כאמור בהסכם5 
החלת ההסכם מיום 1/5/20 במגזר הציבורי על חברי 6 

הסגל המינהלי
 728 7 2020
2020 6 30 - לתקופה בלתי מוגבלת8 
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