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 עמוד

se1 . . . 1 5 & — ו ׳ ׳ מ ש ת  5חוק הסכמיים קיבוציים (תיקון מס׳ ), ה

 מתמרסמת בזה ימעח, חוק מפזעמ הממ«לה:

 חוק הסכמים קימציימ (תיקון מסי 5), התשמ״ו-985ו

» ף י « ח ק י ת - .  1. י בסעיף 28 לחוק. הסכמים קיבוציים, התשי״ז—11957 — :- .
 . (1) בסעיף קטן (ב), כמקום־״שלושה חדשים״ יבוא ״חמישה.חדשים״.; י

 ••־: (2) בסעיף קטן (ג), בסופו יבוא:
- י ״השיעור החדשי הראשון ישולם.במועד שבו יש ׳לשלם את שכר העבודה

. בעד,תחודש שבו פורסם הצו •האמור או כעבור עשרה ימים. מיום. פרסומו, - . . .  י
 לפי המאוחר; כל־ שיעור חדשי,שלאחריו ישולם במועל שבו יש לשלם. את.-־

ר ג פ י ה ר ב  ד

 (ב) בגו תרועה אפשה £קבוע כל מחילתו.
 — לגבי הוראות כמפורט להלן-י תקדם לתאריך
 פרסומו עד שלושת חדשים או עד ליום תחילתן
 של הוראות תתסכם שהורחבו בו, לפי המאוחר:
 (!) הוראה של הסכם קיבז*י כללי

 שעניבה אחד מאלה:

 נ בסעיף 8!; לחוק הסכמים קיבוציים, התשי״ז

 — ד195, נאמר:
 ״צו חרחגה

 28. (א) צו הרחבה יפורסם ברשומות ויפורטו
 בו ההודאות שהידחמ וסוגי העובדים והמע

 בידים שעליהם חל הצו.

 1 ס׳׳ח •החשי״ז, עמי 63; זתשל״ה, עמ׳ 223¡ התשל׳׳ו, עמ׳ 138 •יעמ׳ 264; וזתשמ״ג, ?ימי נ6.
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 שכר העבודה בעד אותו חודש; כל שיעור כאמור וכן הפרשי הצמדה כאמור
 •בסעיף קטן (ד), שלא שולמו עד היום התשיעי שלאחר המועד שבו יש
 לשלמו כאמור, יראוהו כשכר מולן'כמשמעותו בחוק הגנת השכר, התשי״ח—

 1958 2 י׳;

 (3) אחרי סעיף קטן (ג) יבוא:
 ״(ד) להפרשים הנובעים מהתהילה למפרע של הוראת כאמור בסעיף קטן
 (ב)(1), או של הוראה כאמור בסעיף קטן (ב)(2) שעניבה תוספת שכר
 המשתלמת על פי הסכם מסגרת ושאינה דמי הבראה או דמי נסיעה, יתווספו
 הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיס
 טיקה (להלן — המדד) מן המדד. שפורסם לאחרונה לפני יום תחילתו של
 צו ההרחבה עד המדד שפורסם לאחרונה לפני היום שבו שולמו ההפרשים
 או שבו יש לשלמם, לפי המוקדם; סעיף קטן זה לא יחול לגבי הפרשים
 שעל פי הוראות ההסכם הקיבוצי שהורחבו, יש לשלמם למפרע ללא הפרשי
 הצמדה; לענין סעיף קטן זה, ״הסכם מסגרת״ — הסכם קיבוצי כללי שצד לו
 הוא גוף שחברים בו ארגונים של מעבידים המעסיקים.את המספר-הגדול

 ביותר של עובדים בענפי העבודה שלגביהם הוא חל.״

 2. חוק זה יחול אף לגבי הסכם קיבוצי כללי שנחתם לפני תחילתו.

ר ג פ י מ ר ב  ד

 יום פרסומו,-ולעניו זה יראו חלק מחודש כחודש
 שלם.״

 מסתבר כי לא תמיד מספקת תחילת התוקף שלושה
 חדשים למפרע, במיוחד במקרים בהם' להסכם הקיבוצי׳
 הכללי שאותו מרחיבים יש תחילה רטרואקטיבית.
 לפיכך מוצע לאפשר .תחילה למפרע של. • צו הרחיבה
 מהסוגים האמורים הסעיף 28 (ב) עד חמישה חדשים;

 הגסיון עד כה הראה שתקופה זו־ עשויה ־להספיק.

 כמו כן מוצע כי להפרשי שכר הנובעים מתחולת
 למפרע של הוראדת צוד הרחבה בדבר תוספת יוקר,
 פיצוי בעד התייקרות, .שכר מינימום ותוספת שכד
 הנובעת מהסכמי מסגרת (למעט דמי הבראה ודמי

 נסיעות) יתווספו הפרשי הצמדה.'

 (א) תוספתיוקר:
 (ב) פיצוי בעד התייקרות;

 (ג) שכר מינימום.
 (2) מראה של הסכם קיבוצי כללי החל
 על כמת ענפים, שלדעת שר העבודה
 והרווחת יש הצדקה לקבוע שתחילתה
 תהית למפרע, בשים לב .למספר בעלי

 ההסכם ולאופיה של ההוראה.
 (ג) פורסם צו הרחם*. עם תהילת למפרע
 כאמור בסעיף קטן (ב), רשאי המעביד לשלם
 את ההפרשים תנובעים מתתחילת למפרע של
 הצו, בשיעורים חדשייפ שוויפ ורצופים שמספרם
 כמםפר החדשים שחלשי מיזם תתילת הצו ועד

 2 ה״זז התשי״ח, עמ׳ 86¡ התשפ׳׳ה, עמי 210.

 16 הצעות חוק 1755, י״ד בחשון התשמ״ו, 10.1985.«
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