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כללי
חוק הסכמים קיבוציים תשי״ג 1957 -

שנערך ונחתם בתל־אביב ביום

ש ל מ ה יצחקי ,עו״ד
בין:
ה מ מ ו נ ה ה ר א ש י ע ל יחסי עבודה
י
״
נשיאות הארגונים העסקיים ובראשה יו״ר נשיאות הארגונים העסקיים ,מר שרגא בדוש
)להלן תיקרא :״נשיאות הארגונים״׳(
לבין־
הסתדרות העובדים הכללית החדשה ,ובראשה יו״ר ההסתדרות ,מר אבי ניסנקורן
)להלן תיקרא :״ההסתדרות׳״(

הואיל:

והצדדים ויחידיהם מייצגים את רוב העובדים המאורגנים והמעסיקים המאורגנים
במשק ;

והואיל :והצדדים פועלים במשותף ועל דרך ההידברות וההסכמות לקביעת נורמות ראויות
ביחסי עבודה בישראל;
והואיל :והצדדים כרתו ביום  13.7.1998הסכם קיבוצי כללי בדבר השתתפות המעסיק בהוצאות
ההבראה והנופש של עובדיו לכל יום הבראה ,שמספרו בפנקס ההסכמים ) 7038/98להלן
יקרא :״ההסכם הקיבוצי הבסיסי״(;
והואיל :והצדדים ניהלו מו״מ קיבוצי במטרה להגיע להסכמות בדבר תקופת ההתיישנות החלה
בגין הזכויות הנובעות מההסכם הקיבוצי הבסיסי ;
והואיל:

וברבות השנים הפכה הזכות מכוח ההסכם הקיבוצי הבסיסי לזכות כספית;

והואיל :והצדדים מעוניינים שתחול על ההסכם הקיבוצי הבסיסי תקופת התיישנות כדין ,ולא בת
שנתיים בלבד ,כפי שקבועה היום בהסכם הקיבוצי הבסיסי;
והואיל :והצדדים מבקשים לעגן את ההסכמות אליהן הגיעו בהסכם קיבוצי כללי אשר
הוראותיו יחולו על כלל העובדים והמעסיקים במשק;

לפיכך הסכימו הצדדים כדלקמן:

רשימת הארגונים :התאחדות התעשיינים בישראל ,התאחדות בוני הארץ בישראל ,התאחדות האיכרים והחקלאים
בישראל ,איגוד הבנקים בישראל ,התאחדות חברות לביטוח חיים בע״מ ,התאחדות תעשייני היהלומים בישראל,
התאחדות המלונות בישראל ,האיגוד הארצי שלי מפעלי השמירה בישראל ,האיגוד הכל ארצי של מפעלי האחזקה
והניקיון בישראל ,התאחדות המלאכה והתעשייה בישראל ,להב  -לשכת ארגוני העצמאים בישראל ,ארגון חברות
לאספקת משאבי אנוש בישראל ,התאחדות ענף הקולנוע בישראל.

.1

המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.

 .2סעיף 7א להסכם הקיבוצי הבסיסי שנוסחו -׳יעובד יהיה זכאי לקצובת הבראה אף לאחר
סיומם של יחסי עובד מעביד ,וזאת לגבי תקופה של עד שנתיים שלפני תום תקופת
עבודתו ,אם לא קיבל את קצובת ההבראה עבוד אותה תקופה במהלך עבודתג״־יימחק.
 .3סעיף 7ב להסכם הקיבוצי הבסיסי שנוסחו -״אין באמור בס״ק א׳ זה כדי לפגוע בזכותו
של עובד לדמי הבראה בגין יציאה בפועל להבראה״־ יסומן כסעיף  ,7ונוסחו יהיה :״אין
באמור בהסכם זה כדי לפגוע בזכותו של עובד לדמי הבראה בגין יציאה בפועל
להבראה״.
• .4הסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד מההסכם הקיבוצי הבסיסי.
 .5הצדדים יפנו לשר הכלכלה והתעשייה להוצאת צו הרחבה על הוראות הסכם זה בהתאם
לסמכותו לפי סעיף  25לחוק הסכמים קיבוציים ,התשי״ז .1957-הוראות הסכם זה
תיכנסנה לתוקף רק עם כניסתו לתוקף של צו הרחבה כאמור.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

