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הסבם קיבוצי מיוחד
שנערך ונחתם ברגבה ביום  31לחודש דצמבר 2018
חוק הסכמים קיבוציי ם תשי״ז195 /-

ביו:

רפת הגליל המערבי ,אגודת שיתופית חקלאית בע״מ,
תרשומת תחת המספר

570038372
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ומספרו
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)להלן " -האגודה" או "קמעמ;קה״ 2 ,?5
מקיבוץ רגבה ,ד.נ .גליל מערבי
ך המביולה ה ר א ש י ת
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על י ח סי עבוז־ה

מצד אחד

הסתדרות העובדים הכללית החדשה  -במרחב גליל מערבי

לבין:

וועד עובדי רפת הגליל המערבי )להלן שניהם ביחד" -נציגות העובדים"(
מצד שגי
הואיל ועל הצדדים חל הסכם קיבוצי מיוחד מיום  6.5.2015שמספרו בפנקס ההסכמים
הקיבוציים  ) 116/2015להלן ״הסכם 2015״(.

הואיל

והצדדים ניהלו משא ומתן בעניין שיפור תנאי השכר של העובדים ,שינויים
ותיקונים להסכם הקיבוצי  , 2015והגיעו להסכמות אותן הם מעוניינים לעגן
בהסכם קיבוצי מיוחד זה.
לפיכן הוסכם ,הוצהר והותנה בין הצדדים ,כדלקמן:

 . 1המבוא להסכם זה ,מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.
 . 2הארבת תוקף הסבם 2015

א.

תוקפו של הסכם  2015יוארך ,בשינויים המפורטים בהסכם זה.

ב.

בכפוף לשינויים שהוסכמו מפורשות בהסכם זה ,לא יחול כל שינוי בהסכם
־ ר(

 . 3תקופת ההסכם
תוקפו של הסכם זה הינו מיום  6.5.2018עד ליום . 5.5.2021

 .4קיצור שבוע עבודה
סעיף ) 7.1ב( להסכם  2015יתוקן כך שבמקום "  43שעות שבועיות״ יבוא ״  42שעות
שבועיות״ ,ובמקום "  186שעות לחודש״ יבוא "  182שעות לחודש".
 .5תוספת חליבה:
אחרי סעיף  9להסכם  2015יתווסף הסעיף הבא :
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״ בנוסף ,אחראי חליבה יקבל תוספת חליבה של  ₪ 30בגין בל חליבת ערב )משמרת
שלישית בהגדרתה בהסכם .( 2015״
 .6תוססות שפר לשגת : 2018

א .החל מיום  , 6.5.2018כל עובד קבוע שוותקו באגודה ,במועד כאמור 3 ,שנים
לפחות ,יגדל שכרו השעתי בסך של .₪ 4

ב .החל מיום  ,6.5.2018כל עובד קבוע שוותקו באגודה ,במועד כאמור ,מעל שנה
אחת אך פחות מ 3 -שנים ,יגדל שכרו השעתי בסך של .₪ 2

ג.

תוספות השכר לשנת  2018עבור משכורות חודשים מאי  ) 2018מיום (6.5.18

ואילך ,תשולמנה רטרואקטיבית במועד תשלום המשכורת הראשונה שלאחר
מועד חתימת הסכם זה.
ד .האגודה תבצע השלמות לקופות הגמל וקרנות ההשתלמות לעובדים הזכאים
לאור מתן תוספות השכר רטרואקטיבית כאמור לעיל .כמו כן ,תבצע האגודה את
הניכויים המתחייבים בהתאם משכר העובדים לצורך העברתם לקופות ולקרנות.
את ההשלמות כאמור תבצע האגודה במשכורת החודש בו משולמים ההפרשים
הרטרואקטיביים בעבור תוספות השכר.
 . 7תוספת שפד לשגת 2019

בנוסף ,החל מיום  ,6.5.2019יקבלו כל העובדים תוספת שכר בשיעור של  3%לשכרם.
תוספת השכר תשולם לעובדים החל ממשכורת חודש מאי  2019על שכרם בגין חודש
אפריל . 2019
 .8תוספת שבר לשגת 2020

בנוסף ,החל מיום  6.5.2020יקבלו כל העובדים תוספת של  3%לשכרם .תוספת
השכר תשולם לעובדים החל ממשכורת חודש מאי  2020על שכרם בגין חודש אפריל
.2020

 .9חיפשת שגתית
על אף האמור בסעיף  16.3להסכם  ,2015עובד לא יוכל לפדות חופשה שצבר ולא
ניצל ,אלא במועד סיום עבודתו .האגודה תעשה מאמץ לאפשר יציאת עובדים
לחופשה.
 . 10מתו הלוואות
אחרי סעיף  27להסכם  2015יתווסף הסעיף הבא :
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"בנוסף ,למעט בנסיבות חריגות ,האגודה תאשר הלוואות לעובד שהשלים שנת
עבודה באגודה ,עד לסכום משבורת ממוצעת אחת )בערבי נטו( ב 3 -חודשי השבר
שקדמו למתן ההלוואה".
 . 11נציגות העובדים
במקום סעיף . 38.1ב .יבוא הסעיף הבא :
"ליו״ר ועד העובדים הזכות לפעול בענייני עובדים במשך  3שעות בחודש שלא על
חשבון זמן העבודה וכנגד זה יהיה זכאי לזיכוי במשכורת בגובה השבר המגיע עבור
 3שעות עבודה .לכל אחד מ 2 -חברי הועד האחרים תהיה זכות לפעול בענייני
העובדים במשך שעה אחת בחודש שלא על חשבון זמן העבודה וכנגד זה יהיו
זכאים לזיכוי במשכורת בגובה השכר המגיע עבור שעת עבודה".
 . 12מיסים ותשלומי חובה
כל הזכויות והתשלומים על פי הסכם קיבוצי זה ו /או מכוחו כפופים לניכוי מסים
ותשלומי חובה כדין אלא אם כן נכתב מפורשות אחרת.
 .13שקט תעשייתי ומיצוי תביעות:
א.

בהסכם זה ,מוצו כל הדרישות של

הצדדים לתקופת הסכם זה בנושאים

שהוסדרו בו ובהסכם  2015לגבי העובדים עליהם הם חלים.
ב.

הצדדים מתחייבים לשמור על שקט תעשייתי בתקופת ההסכם בנושאים
שהוסדרו בו ובהסכם הקיבוצי  2015לגבי העובדים עליהם הם חלים.

 .14פד שנות מוגהים
כל המונחים המופיעים בהסכם זה יפורשו לפי הגדרתם ומובנם בהסכם  , 2015אלא

י .( f

ח
ר

אם כן הוסכם מפורשות אחרת.
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ולראיה באנו על החתום:

הנהלת רפת גליל מערבי

ההסתדרות הכללית החדשה

אשר שמואלי

אברמו בכר  -יו״ר רפת גליל מערבי

יו״ר ההסתדרות מרחב גליל מערבי

רפת מגליל המערבי
איגודהשיתופית חקלאית נע»מ

הסתדרות העובד׳ס הכללית

ח.פ57003837,2 .

החד שה

—מרחב גליל -------------------
שמעון נפתלוביץ  -מנהל הרפת

עופרנ/כהן אלקיים
 :מרחב גליל מערבי
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