הודעה

ברבר

41-90-29755
נת״צ
לידיעת הציבור ,ני ביום
מובא בזה
51.11.81

(להלן ״בית
אישו בית הדין האזורילעבודה בתל אביב-יפו
הדין״) ונתן תוקף של פסק דין להסדר פשוה שהושג בת״צ 55792

( 41-90להלן ״הסוו הפשוה״ו-״התביעה״בהתאמה).
הצדדים להסדר הפשרה הינם מרידין גל
(להלן :״התונע המ״צג״)
הינו

1.4
עוה״ד משה וקוטי)

פשרה
הסדר
נקשה לאישור
הגשת
בנית הדין האזורי לעבודה נתל-אנינ-יפו

מן הצד אחד ,וחברת איטיצ׳ו בע״מ

״הנתבעת״) מן הצד השני .ב״נ התובע המייצג והקבוצה

המייצג") .הקבוצהכוללת את כל מי שעובד ו/או עבד כעובד בשכר אצל הנתבעת מיום
7002.6.1
״נ״נ התובע

ולהלן:
פוטרו או התפטרוולמעט עובדיםשהודיעו על יציאה מהקבוצה
״הקבוצה״).
(לעיל
עניינה של התביעה בטענה שהנתבעת אינהכוללתעמלות מכירה בשכר הקובעלחשוב פנסיה ,וחופשהותשלום עבור יום המנוחה וכן שהנכעת
51.11.81
כלשהי .כיום
41.01.62
ביום
הגישו הצדדיםלבית הדין הסדר פשרה אשר נעשהעל ידי שני הצדדיםמבלילהודות בחבות או בטענה

לרבות עובדים שפרשו או

אינה

משלמת

דמי חג.

אישר בית הדין את הסדר

הפשרה.
ואלה עיקרי הס

הפשרה:

את הפקדות המעביד הנדרשות בהתאםלתנאי צו ההרחבה מיום
7002.21.05
8002.1.1
הכושי פנסיה הנתבעת תפקידבנין העובדים שעבדו בה החל מיום
(פווסם
לעובדים הזכאיםולתקופת
לפנסיה״) ביחס
1102,8.6
 5772התשס״ח ,עמי  1736וצו ההרחבה מיום
(ביחד :״צו ההרחבההמשולב
(פורסם כי״פ  6302התשע״א ,עמי16942
יכללועמלות מכירה עד תקרת השכר הקבועה בצו ההרחבה.
לביצוע הפקדות
להלן .מובהו בזאת ,כי בשכר
הזכאות ובכפוף לאמוו

בי״פ

דמי חופשה בכפוף לאמור
להלן .״ממוצעעמלותלעובד זנאי״ יחושב
הקודמים ביחסלכל מועדתשלום דמי החופשה בתקופת הזכאותחלקי

1102.1.1
לעובדיה אשרקבלו מהחברה דמי חופשה מיום
החברה תשלם
הפוש* חופשה
לכל עובד זכאי באופן
לעובדבמהלךשלושת
אינדיבידואלילפי סן כלהעמלותששולמו
לעובד זכאי״ בגין כל יום חופשה כזה.
 90התשלום יחושבכדלקמן :מספר ימי החופשה בגינםשולמולעובד הזכאי דמי חופשה בתקופת הזכאות ״ממוצעעמלות
פווסם בי״פ 4462
(כהגדרתו בצו ההרחבה מיום
7002.6.1
69.21.1
דמי חגים .״יום חג מזנה״ הוא יום חג
ומי חגים החברה תשלםלעובדים אשר עבדו בחברה לאחר
כחלוט) ,אשר
(יום בו יהפון אישור ההסכם על ידי בית דין
7002.6.1
התשנ״ז  707שחל מיום
ועד סיום עבודתו של נל עובד זכאיובכל מקרה לא יאוחר מן הסועד הקובע
לא חל כשבת ואשר העובד לא עבד בו ואשר חללפחות שלושה חודשים לאחר תחילת עבודתו שלהעובד .מובהר כי לא תבוצע בדיקה של העדרות או נוכחות העובדים
כדלקמן :מספו ימי
בסמוךליום החג .״תמורת יום חג״ משמעה שכו הבסיס היומי הממוצע של העובד הזכאי בחודשהקלנדוי בו חל יום החג המזכה .התשלום יחושב
בהתאםלהוואותהוין.
תמוות יום חג .לאחו המועד הקובע ,תשלם החבות
החג המזכיםלכל עובד זכאי
לעובדיה דמי חגים
הפושיתגמול עבו עבודה ביום המנוחה
החנוה תשלםלעובד אשו עבד אצלה ביום המנוחה השבועי כהגדרתו כחוק שעות עבודהומנוחה,לפחות פעם אחת ,בתקופה
לעובדזכאי״ -יחושבלכל עובד זכאי
(להלן :״תקופת
(יום בו יהפוך אישוו ההסכם על יוי בית דין
7002.6.1
שמיום
הזכאות״) ,״ממוצעעמלות
כחלוט)
ועד המועד הקובע
אינדיבידואלילפי סך נלהעמלות ששולמולעובד במהלך שלושת החודשים הקודמים לנל יום מנוחה שבועית בו עבד העובד חלקי  90התשלום יחושבכדלקמן:
באופן
לאחו המועד הקובע ,תשלם החנוה
%52
לעובדזנאי״ בגין כל יום מנוחה כזה
מספו ימי המנוחה השנועית בהם עבד העובד הזנאי בתקופת הזכאות ״ממוצעעמלות
נהתאםלהוואות הדין.
לעובדיהגמול ענודה נמנוחה השנועית
וסילוק ביחס
כלפיהם אוטומטית ויתור
בכפוףלהוואות הסוו הפשוה יחייב הסדו הנשוה את כל הנמנים עם חברי הקבוצה ,אשר לא מסרו הוועות פרישה כדין ,ויגבש
לענייני התביעה וכן ייצורכלפיהם מעשה ביתדין.
לתובעהייצוגי ובאיכוחו.
בית הדין אישר את הסכם הפשרה מן הטעם שמצא את ההסכם הוגן וסביר ,ונתן הוראות
והגמול
לעניין שכה״ט
וכן במשרדי ב״ב התובע המייצג ,בבית
לעבודה ברחי שוקן 25
איילון ,אבאהיללסילבר
03:21-03:8
לעיון במזכירות מת הדין
הסדר הפשרה מוצג
בתל-אביב ,בין השעות
 12רמתגן .הנוסח המלא של הסדר הפשרה הוא המחייבובכל מקרה של סתירה בין הוראות הסדר הפשרהלבין האמור בהודעהזו ,יקבעו הוראות הסדו הפשוה .הודעה
זו מתפרסמת על פי החלטתו של ביתהדין.
הפרשי

החודשים

משה וקיט ,עו״ד

שיוהלהט ,עו״ד

ב״כ התובע המייצג

ב״כ הנתבעת

