
גללי קיבוצי הסכם

2020 יולי לחודש 3 ביום בתל־אביב ונחו^ם שנערך
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א׳") "צד :(להלן

מצד ושלוחותיה יחידותיה מקצועי, לאיגוד האגף החדשה, הכללית העובדים הסתדרות :לבין
שני;

ב׳") "צד :(להלן

 מהארגונים חלק אשר בישראל, והעסקים המעסיקים נשיאות הוקמה 2020 ובפברואר הואיל:
 המעסיק השתתפות בדבר 13.7.1998 מיום הקיבוצי להסכם צד היוו בה החברים

 7039/98 הקיבוציים ההסכמים בפנקס שמספרו עובדיו של והנופש הבראה בהוצאות
 את שמאריך 10.7.2016 ב־ שנחתם הקיבוצי ולהסכם ,הבסיסי״) הקיבוצי ההסכם :(להלן

 תקופת הארכת ותוך ההבראה קצובת שיעורי בעדכון הבסיסי הקיבוצי ההסכם
 משולב]) הבסיסי-[נוסח הקיבוצי ההסכם :להלן (הבסיסי הקיבוצי להסכם ההתיישנות

והארכותיהם.

 להחיל כעת מעוניינת בה החברים הארגונים בשם בישראל והעסקים המעסיקים ונשיאות :והואיל
 - הבסיסי הקיבוצי וההסכם הקיבוצי ההסכם הוראות את ההסתדרות עם בהסכמה

; 30.6.2021 ליום ועד 2020 לשנת גם משולב], [נוסח

;זה בהסכם כאמור הצדדים בין והוסכם :והואיל

כדלקמן: הצדדים הסכימו לפיכך

הימנו. נפרד בלתי חלק מהווה זה להסכם המבוא .1

 [נוסח הבסיסי הקיבוצי וההסכם הבסיסי הקיבוצי ההסכם הוראות כי הצדדים בין מוסכם . 2

הארכותיהם. על להסכם, הצדדים על חלים משולב]

 עובדיו של והנופש ההבראה בהוצאות המעסיק השתתפות גובה כי הצדדים בין מוסכם כן .3

 שקלים 378 על 2020 בשנת לעמוד ימשיך הבראה״) יום ״מחיר :(להלן הבראה יום לכל

חדשים.

 מדד להיות ימשיך 2021 בשנת ההבראה יום מחיר עדכון לצורך הבסיס מדד כי מוסכם עוד .4

הבסיס"). "מדד :(להלן 2014 מאי חודש

.30.6.2021 עד בתוקף יהיה זה הסכם .5

ישראל. חקלאי והתאחדות המסחר לשכות איגוד בישראל, התעשיינים התאחדות את: הכוללת 1
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מצד ושלוחותיה יחידותיה מקצועי, לאיגוד האגף החדשה, הכללית העובדים הסתדרות :לבין
שני;

ב׳") "צד :(להלן

 מהארגונים חלק אשר בישראל, והעסקים המעסיקים נשיאות הוקמה 2020 ובפברואר :הואיל
 המעסיק השתתפות בדבר 13.7.1998 מיום הקיבוצי להסכם צד היוו בה החברים

 7039/98 הקיבוציים ההסכמים בפנקס שמספרו עובדיו של והנופש הבראה בהוצאות
 את שמאריך 10.7.2016 ב־ שנחתם הקיבוצי ולהסכם ,הבסיסי״) הקיבוצי ההסכם :(להלן

 תקופת הארכת ותוך ההבראה קצובת שיעורי בעדכון הבסיסי הקיבוצי ההסכם
 משולב]) הבסיסי-[נוסח הקיבוצי ההסכם :להלן (הבסיסי הקיבוצי להסכם ההתיישנות

והארכותיהם.

 להחיל כעת מעוניינת בה החברים הארגונים בשם בישראל והעסקים המעסיקים ונשיאות :והואיל
 - הבסיסי הקיבוצי וההסכם הקיבוצי ההסכם הוראות את ההסתדרות עם בהסכמה

; 30.6.2021 ליום ועד 2020 לשנת גם משולב], [נוסח

;זה בהסכם כאמור הצדדים בין והוסכם :והואיל

כדלקמן: הצדדים הסכימו לפיכן

הימנו. נפרד בלתי חלק מהווה זה להסכם המבוא .1

 [נוסח הבסיסי הקיבוצי וההסכם הבסיסי הקיבוצי ההסכם הוראות כי הצדדים בין מוסכם .2

הארכותיהם. על להסכם, הצדדים על חלים משולב]

 עובדיו של והנופש ההבראה בהוצאות המעסיק השתתפות גובה כי הצדדים בין מוסכם כן .3

 שקלים 378 על 2020 בשנת לעמוד ימשיך הבראה״) יום ״מחיר :(להלן הבראה יום לכל

חדשים.

 מדד להיות ימשיך 2021 בשנת ההבראה יום מחיר עדכון לצורך הבסיס מדד כי מוסכם עוד .4

הבסיס"). "מדד :(להלן 2014 מאי חודש

.30.6.2021 עד בתוקף יהיה זה הסכם .5

ישראל. חקלאי והתאחדות המסחר לשכות איגוד בישראל, התעשיינים התאחדות את: הכוללת 1


