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 <שיאיה הארגוני ם העסקייה/ ובראשה יי״ר נשיאות מארגונים העהקיי&. מד שרגא גדוש ן

 (להלי תיקרא: ״נשיאיתהארגוגים״)

 הסתדרות העיגז־ים הכללית החדשה, ובראשה יי״ ד ההסתדדומ, בגר אגי ניןזנקיר(;

 (להלן תיקרא: ־*ההסתדיית״׳

 תואיל: והצדדים ויחידיהם מייצגים את רוב העובדים והמעסיקים המאורגנים במגיד הפרטי
 בישראל;

 והיאיל; והצדדים פועלים במשותף על דרו ההידברות וההסכמות לקביעה נורמות ראויות ביחסי
 עב ודר ב ישראל ו

 יהיאיל; רמאפייגי שוק העבודה הנוכחי שוגים מהותית ממאפייניו.במאה הקודמת:

 והואיל: יהצךדים ניהלו משא וניתן קיבוצי במנורה להגיע להסכמות בדבר עדכון מכסה החופשה
 השנתית במשק הישראלי;

 והואיל: והצדדים הסכימו על עדכון מכסת החופשה השנתית של עיבד בגין ארבע שווה עבידהו
 הראשונות אצל מעסיק אהד או.במקום עבודה אחד כאמור בהסכם זה.

 והואיל: והצדדים מבקשים לעגן את ההסכמות אליהן תגיעו בהסכם קיבוצי כללי אשר הוראותיי
 ייחלו על כלל העובדים והמעסיקים במשק הישראלי:

 אשר על בו המדכם והמנה כין הצדדים כדלקמן;

 ג. המבוא להסבם m מחייה חלק בלתי כפרד הימנו.

 מספר ימי החופשה השנתית לחם זכאי עובד החל מיום התהילה ׳!יל הסכם זה יהיה
 כמפורס בסבלה שלהלן
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 £ תקופת העבודה אצל] "מכסת ימי '"החופשה" j מבסה למי ההופשר
j 1 המעסיק או במקום ! במספר ימי עבודה במספר ימי עבודה ; 

 ! העבידה בשמם בפועל ימי עבודה} בפועל 65 ימי עבודה) !
ן - 1.7,20 x  אחרי ובעד השנה ] ההל מיזם £016,1,7 - ההל מיובו 6

 הראשונה עד הרביעית 1 31 ימי• j ימים 1
 , ו התל מיום 12017 : • !

 ..״J51S.'..12 ... 14 ימי•

 3 הצדדים יפנו לשה הכלכלה בבקשה להוצאת צו הרחבה על הוראות חס כ ם זה ביההאם
־ הלזכמיס קיבוציים, התשי״ז-1957. הוראות הסכק זה  לממבותי לפי לדעיך׳ 25 לחו

 היכגעזנה לתוקך עם חיצאהו של צו הרחב!
 המאוחר בי מה ס.

 באמור או ב׳יום התחילה במפורש כטבלה.״ לפי

 ולראיה באו הצדדיפ על ילחתום;
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 הסתדרות העוגקמז הכללית ההדמיה נש׳יאות האימגיס העסקיים

/// 
V 

2 

https://www.prisha.co.il/




