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■ מסכס סיגוצי מיוחד
שבעדן ובחמס ביום  24בחודש פברואר  2019בנהריה
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רבקה ורבנר ,עריד
ה מק«דמת! משמרים »סללזה הו
 ---וועדהעובדים במפעל החברה בעכו

לבין:
מרחב גליל מערבי

)להלן" :ההסתדרות"(
)להלן " :הוועד"(
להלן וביחד") .גציגות השבדים"(
מצד שבין

וביום  20.12.16נחתם הסבם קיבוצי מיוחד בין החברה ובין נציגות העובדים שתוקפו עד ליום 31.12.18

הואיל:

)להלן  :ההסכם הקיבוצי"( ;
והצדדים מעוניינים להאריך את תוקף ההסכם הקיבוצי ,בכפוף לשינויים המפורשים כאמור בהסכם זה

והואיל :

להלן ,ומבלי לשנות את מעמדו הנורמטיבי של ההסכם הקיבוצי ;
והצדדים ניהלו מו״מ על שינויים ושיפורים בתנאי העסקת העובדים ומעונייניס לעגן חסכמותיהם בהסכם

והואיל :

קיבוצי ז ה;

לפיכך הוצהר ,הותנה והוסכם ביו הצדדים כדלקמן :

.1

תחולה ההסכם:
הסכם זה יחול רק על העובדים עליהם חלים ההסכמים הקיבוציים החלים במפעל )להלן " :העומדים"(.

.2

תקופת ההסכם:

תקופו של הסבם זה הינו לשלוש ) (3שנים ,החל מיום  1.1,2019ועד ליום . 31.12.2021

.3

שמירת זכויות:

3,1
3.2

המבוא להסבם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.
כל ההסכמים הקיבוציים התלים בחברה בעת חתימת הסכם זה וכן הסכמים אחרים ו/או הסדרים
קיבוציים ו/או נוהגים ו /או מנהגים ו/או נחלים ו/או תנאים ותניות שנקבעו בעבר בין הצדדים ,כפי
שהיו ערב חתימת הסכם זה ,ימשיכו לחול בתקופת הסכם זה על פי מעמדם הנורמטיבי ,בכפוף
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לשינויים המפורשים כאמור בהסכם זה.

הפרשה ל ק ת השתלמות;
עבור עובדי ההברה ייבוצעו הפקדות וניכויים לקרן השתלמות בשיעורים בהתאם למפורט להלן :

4.1

4.1.1

עובדים שהינם בעלי ותק של שלוש שגיס ) 36חודשים{  2.5% :על חשבון החברה ו־ 2.5%על חשבון
העובד שינוכו משכרו.

4.1.2

עובדים שהינם בעלי ותק של שמונה שנים )  96חודשים(  5% :על חשבון החברה ו־ 2.5%על חשבון
העובד שינוכו משכרו.

4.1.3

עובדים שהינם בעלי ותק של  12שנים ) 144חודשים(  7.5% :על חשבון החברה ו־ 2.5%על חשבון
העובד שינוכו משכרו.

השכר הקובע לצורך ביצוע הפקדות וניכויים לקרן השתלמות בהתאם למפורט בסעיף  4.1לעיל יעמוד על הסך
המתקבל מעד־  182שעות חודשיות במכפלת שכר שעה של העובד.

תשלומי רווחת לעובדים
סעיף  30להסכם הקיבוצי יעודכן כך שבמקום הסך של  ₪ 50יהיה סך של ס 10ש״ח חיינו ,החל ממועד חתימת
הסכם זה החברה תעביר לקופת ועד העובדים סך של  © 100מדי שנה בגין כל עובד שחל עליו הסכם זח לצרכי
רכישת שי לעובד או פעולות רווחה אחרות לטובת העובד.

שעות פעילות ועד עוברים
סעיף  66להסכם הקיבוצי יעודכן כך שבמקום שלוש ) (3שעות יהיה שש ) (6שעות .היינו החל ממועד חתימת הסכם
זה החברה תקצה שש ) (6שעות בשבוע לפעילות כלל חברי ועד העובדים לפעילות הקשורה בענייני העובדים וועד
העובדים בלבד.

עדכוו מודל הפרמיות
החברה בהיוועצות עם הוועד תפעל לעדכון מודל הפרמיות במפעל העיבוד באתר החברה בעכו ,באופן שיביא
להתאמה מלאה בין תפוקות העובד החודשיות והפרמיה בגינן ,וכמו גם לשיפור התפוקה במפעל.

מיצוי תביעות ושסט תע שיי תי;

8.1

סעיפים  73־  72להסכם הקיבוצי יעודכנו כך שחלף האמור בהם יבוא ;

8.2

הסכם זח מהווה מיצוי של תביעות הצדדים לתקופת תוקפו של הסכם זה ,בעניינים שהוסדרו בו ובהסכם
הקיבוצי .
הצדדים מתחייבים לשמור על שקט תעשייתי מלא עד ליום  31.12.2021ולא לנקוש בכל פעולה של שביתה

8.3

או השבתה ,חלקית או מלאה ,וזאת בהתייחס לעניינים שהוסדרו בהסכם זה ובהסכם הקיבוצי בלבד.
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9.1

כותרות הסעיפים בהסכם זה ,משמשות לצורכי נוחות בלבד ,ולא ישמשו לצורך פרשנות התניות שבו.

9.2

טיוטות וסיכומים שקדמו להסכם זה במסגרת המו״ט לחתימתו לא ישמשו לפרשנותו של הסכם זה ולא
יוצגו בשום הליך משפטי ו/או מעין משפטי.

9.3

האמור בהסכם זה בלשון יחיד ,גס ברבים משמע ,והאמור בלשון זכר ,גם בלשון נקבה משמע  -והחיפך,
אלא אם כן צויין מפורשות א חיי, ( c 3
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9.4

שינוי ,תיקון או תוספת להסבם זה יהיו בני תוקף ככל שנעשו בכתב ונחתמו על ידי המוסמכים לכך
מסעם הצדדים ובכפוף לבל דין.

9.5

אין תוקף לכל ויתור של צד להסכם זה על זבות מן הזכויות המוקנות לו על פיו ,אלא אם כן הוויתור
נערן בהסכם קיבוצי בכתב ונחתם על ידי אותו צד.
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רי שו ס חחשבס;

הסכם זה ישלח לרישום בהתאם לחוק ההסכמים הקיבוציים ,תשי׳״ז־, 1957
הסתדרות S»:U‘T31jm
תתדשר•
מערב*

ולראיה באו חצדדיס על חחתוס ;

אשד שמואלי
יו״ר ההשתד^מבמדהב גליל מערבי

עומרה אלקי*«כ$ע
יו״ ר נעמ״ת מרחב גליל מערבי

עו״ד אנה מן
מזכירת אג״מ

עלי מוחמד-חבד מ ע ד
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