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 בדבר חתימה על הסכם קיבוצידוח מיידי 

( ובהמשך 2014-01041455)מספר אסמכתא:  18.2.2014של החברה מיום לאמור בדוח המיידי בהמשך 

החברה מתכבדת  ,(2018-01-027763)מספר אסמכתא:  2017לשנת של החברה דוח התקופתי לאמור ב

חתמה החברה על הסכם קיבוצי עם הסתדרות העובדים  2018בדצמבר  5להודיע בזאת כי ביום 

 (."ההסכם"" או ההסכם הקיבוצירה )"ב"( ועם ועד העובדים בחההסתדרותהחדשה )"

 ,תנאי שכר ותנאים סוציאליים נלווים עיקרייםעל  ,בין היתרבמסגרת ההסכם הקיבוצי, הוסכם 

תקופת ניסיון הסדרת ביטוח פנסיוני,  ,בונוסים, מתן קרן השתלמותוקביעת תוספות שכר לרבות 

כללי , חובות העובדיםסדרי שעות העבודה,  -עוד נקבעו בהסכם הסדרים נוספים בהם. קביעותמעמד ו

בדיקות רפואיות, חופשה, ימי ימי מחלה, עדרויות, יה, הליכי סיום העסקהו הליכי משמעת ,התנהגות

 מנגנון ליישוב חילוקי דעות. כן הוסכם על ו ,דמי טיפול מקצועי ארגוניו דמי חברתשלום  ,ועדת רווחה

. ההסכם הקיבוצי 2022בדצמבר  4עד ליום ו 2018בדצמבר  5תקופת ההסכם הקיבוצי הינה החל מיום 

ותפקידים נוספים  , עובדים בכירים בדירוג מנהליםחברי הנהלה - למעט ,יחול על כל עובדי החברה

 .שהוסכמו בין הצדדים

אומדן הגידול הממוצע בעלות השנתית הכוללת של הוצאות השכר של החברה בעקבות כניסת ההסכם  

 הקיבוצי לתוקף, לאורך שנות ההסכם הקיבוצי, הינו בסכום שאינו מהותי )בהתחשב באומדן עלויות

 .(הקיבוצי שכר ומענקים שהיו משולמים לולא נחתם ההסכםב הגידול 

וממצה מיצוי כי ההסכם מעגן את מלוא תנאי עבודתם של העובדים בחברה  במסגרת ההסכם נקבע

מלא ומוחלט את תביעות הצדדים בגין תקופת ההסכם, וכי בתקופת ההסכם לא יתנהל מו"מ לגבי 

בנושאים כמו כן הוסכם כי הצדדים ישמרו על שקט תעשייתי מוחלט בתקופת ההסכם  זכויות נוספות.

, ונציגות העובדים התחייבה שלא לנקוט באמצעי שביתה, המוסדרים בו ובמיוחד בכל עניין כלכלי

 .מלאה או חלקית, או כל פגיעה מאורגנת אחרת בהליכי העבודה

, אשר עשוי שלא 1968-כאמור הינו מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח האומדן

 כאמור לעיל, כתוצאה מגורמים שונים, ובכלל מהנחזהופן שונה מהותית להתממש או להתממש בא
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זה משינוי בסכומי התגמול שנלקחו בחשבון לצורך חישוב אומדן העלות השנתית, כולם או חלקם, 

רגולטורים וחקיקתיים שעשויים להשפיע על  משינוייםומשינויים בהיקף מצבת כוח האדם בחברה, 

 תנאי העובדים בחברה. 

 

 בכבוד רב,

 ( בע"מ3991כפרית תעשיות )
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