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הבראה דמי תשלום בדבר כללי קיבוצי הסכם

23.6.97 ביום ונחתם שנערך

זה*. בעמוד המפורטים הארגונים בשם הכלכליים הארגונים של התיאום לשכת בין:

א'" "צד  להלן

האיגודים כל בשם מקצועי, לאיגוד האגף החדשה, הכללית העובדים הסתדרות
שני. מצד ושלוחותלהם יחידותיהם הפועלים, מועצות המקצועיים,

לבין:

ב'" "צד  להלן

מיום המסגרת להסכם (נספח כללי קיבוצי הסכם 9 ■ 1.95 ביום כרתו והצדדים
עובדיו של והנופש ההבראה בהוצאות המעסיק השתתפות גובה בדבר (9.1.95

הקיבוצי"). "ההסכם (להלן: הבראה יום לכל

הואיל:

המעסיק השתתפות גובה את לעדכן יש הקיבוצי, להסכם בי 3 לסעיף ובהתאם והואיל:
.1.797 מיום החל כאמור, והנופש ההבראה בהוצאות

כדלקמן: הצדדים בין הוסכם לפיכך
ממנו. נפרד בלחי חלק מהווה זה להסכם המבוא .1

הבראה יום מחיר 1797 מיום החל הקיבוצי, להסכם ב' 3 בסעיף לאמור בהתאם .2
הבראה. יום לכל ש"ח 245. יהיה

מהאמור לגרוט כדי בו אין הקיבוצי, מההסכם נפרד בלתי חלק מהווה זה הסכם .3
בו. ב' 3 בסעיף האמור ליישם בא והוא בו,

/ החתום עג* הצדדים באו ולראיה

'ה / ה יייייח העו1<*> הסתדרות גץ האר של התיחום £0כח

ר51?ים, בי המסחר לשכות ובשם בשמה ה"א לשכת/המסחר בישראל, התעשיינים התאחדות
בישראל, האיכרים התאחדות בישראל, והקבלנים התאחדות ונצרת, חיפה בארשבע,
התאחדות בישראל, המלונות התאחדות בע"מ, ביטראיל היהלומים תעשייני התאחדות
הבל האיגוד השמירה.בישראל, מפעלי של הארצי האיגוד בישראל, והתעשייה המלאכה
התאחדות בישראל, למסחר הארצי האיגוד בישראל, והנקיון האחזקה מפעלי של ארצי
התאחדות בישראל, הבנקים איגוד בישראל, הסוחרים התאחדות בישראל, הקולנוע ענף

בישראל. העצמאיים ארגוני לשכת בע"מ, חיים ביטוח חברות

1937  ז י ו. ק.,יציי0 ה0כנ.י:; יוק .
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ח*ראןו דמי חטלומ בזגד כללי נןינו** 03071
"" 23.6.97 01 גי ונחחק טגערך

זה*. געמוד המפיוסיס חארגונימ בטם הכלכליים הארגונים של התיאום לוטכח ן בין

א"' "צד  להלן
ו

תאינודיט כל בשס מקצועי, לאיגוד חאגף החדוטוו, הכללית הטובדיס הסתדרות לביו:
שני. מצי וכוחותיהם יחידותיהם חםועליס, 0ו0צות חמקציטייע,

111 ב "צר  לתלו

מיום המסגרת לחמכם (נספח כללי קיבוצי יוסכם 91.95 ביים כרתו והצדדים
עובדיו של והנופש ההבראה בתוצאות המעמיק חטותחפוח גוגח בדבר (9.1.95

חקינו}:'"). "הח0כס (להלן: הבראת יום לכל

הואיל!

המעסיק השתתפות נובה את לעדכן יש הקיבוצי, לחסנמ בי 3 לסעיף ובהתאם וחואיל!
^י .7 .97 3יוס חחיל כאיור. וחנוסש וו1ונראח בחו*א1ז!

כדלקמן: הצדדים בין הוסכם יטיכך
מנזלו. (פרד בלחי חיק מהווה זה לחסבם חגזבוא .1

הבראה יוס מחיר 1.7.97 מיוב החל הקיבוצי, להסבם בי 3 נסטיף לאמור בהתאם .2
חבראח. יו0 אינל ש"1ו .5יי2 יהיה

מהאמור לגרוע כדי בו אין הקיבוצי, מההסכם נפרד בלתי חלק יה מהו זה הסכם .3
גו. בי 3 בסטיף והנווד ליישנ1 גא והוא גו,

עליתתחום הצדדים באו יגיראיח

/ ■ : /.'.■ י. ..

הקדטה חג?לי8 גייס חסו הסתדרות ר.ארז:/נג1[>ר,כלבלי של החיווט החיווט1גבת ?*כח

ביר1טלי0. יבססילטננ^נוסחר גנוזה ת"א לטנוו/תתנזחר ביטראל, הו'ננגטייניט התאחדות
ביגראל, חאינוים התאחדות בישראל, /הקבלניס התאחדות ונצרת, חיפה בארטבע,
התאוזלות גיטראל, המלונות התאחדות בננייגז. ביטראיל היהלומים תעשייני התאחדות
תכל האיגוד ביטראל, הטמירה מפעלי טל ה<1רצי האיגוד בישראל. והתעשייה חנזלאבה
התאחדות ביטראל, לנזגיחר הארצי האיגוד ביפראל, וחנקייו האחזקה מפעלי וטל ארצי
התאחדות ביטראל, חבנקיס איגיוי כיטראל. הסוחרים התאחדות בישראל, הקולנוע עגף

ביטראל. חעצנזאיים ארגוני לסגת הנג"מ, חיייס ניגווח חברות
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