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תשלום ללא חשמל לצריכת והגימלאיט העובדים זכות בנושא מיוחד קיבוצי הסכם

44401602 כיום ונחתם שנערך
1 י 1957 . חט'1! קיבתי!;; הנוכמימ ויווק /לגי! . ז חש ;.1 ינ.יגי

! ק>ג(צ"י~זח"יור?\סי"כח(ק~ הקנם
1 .,_, ו 5 02 ;003 ר,01

עו"ד יצחק>; שלמו?
עכודול יחסי על הראשי הממונה

ביו

בע"מ לישראל החשמל חברת

לביו

החדשה הכללית העובדים הסתדרות
מקצועי לאיגוד האגף באמצעות

החשמל חברת עובדי של הארצי העובדים וועד

הס החשמל בחברת הקבועים העובדים של והפרישה העבודה מתנאי וכחלק הואיל
תשלום; ללא חשמל לצריכת זכאים

החשמל חברת לעובדי הניתנת תשלום ללא החשמל צריכת ומכסת והואיל
בשנה; קוט"ש 25,000 של סך על כיום עומדת ולגימלאיה

תשלום ללא חשמל לצריכת הזכאות מכסת צמצום על הצדדים בין והוסכם והואיל
ולגמלאיה; הקבועים החברה לעובדי

= כדלקמן הצדדים ביו הוסכם לכד אי

ממנו. נפרד בלתי חלק מהווה זה קיבוצי להסכם המבוא .1
לצרכיהסכםזה .2

בחברת קבוע עובד שהיה גימלאי החשמל, בחברת קבוע עובד  זכאי" "עובד
ושאיריהם. החשמל,

בדו"ח מתפרסם זה שנתון כפי  בישראל" הבית משקי כלל של ממוצעת "צריכה
החשמל. חברת של השנתי הסטטיסטי

לדצמבר ב31 וסופו שנת בכל בינואר 1 שתחילתו חודשים, 12 של זמן פרק  "שנה"
שנה. אותה של

הזכאים העובדים כלל של תשלום ללא החשמל צריכת כל סך 1.1.2003 מיום החל .3
כפול בישראל הבית משקי כלל של הממוצעת הצריכה פעמיים על יעלה לא שנה בכל

הזכאים. העובדים מספר
לא זכאי לעובד המירבית תשלום ללא החשמל צריכת מכסת 1,1.2003 מיום החל .4

לשנה. קוט"ש 18,000 על תעלה
מכח הזכאים העובדים על החלים תשלום ללא חשמל לצריכת הזכאות תנאי יתר כל .5
נהלי החברה, לעובדי הפנסיה תקנות החברה, לעובדי העבודה חוקת העבודה, הסכמי

שינוי. ללא לחול ימשיכו ונהגיח החברה
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עגתבי .אי

אנוש אג/משאבי מנהל
יי'יזון ד''ר
המגכ"ל

שני שי מר
המקצועי האיגוד יו"ר

החדשה הכללית ההסתד$>ןג

ב>טון רי מר
הארצי הועד יו"ר ומ"מ סגן

לוי מ' מר
ירושלים מרחב עובדים ועד יו"ר

.חקוביץ או יי מר
הארצי הועד יו"ר


