
ה ״*נוגית נ ע ב ו ת ה ב ר ש ם פ כ ס  ה
־ם) 1235/09 י )  בתיק עג

חת• בתל - אביב ביום 29 מאי 2011 נ  שנערך ו

 בינ: רונן דניאלי ת.ז. 025292764
• גורודיסקי  ע״י ב״כ עוה״ד גל גורודיסקי ו/או ר

 ו/או שי בן נתן ו/או אבי מור יוסף
 מרחוב יהודה הלוי 75 תל - אביב 65796

 טל: 03-5605222 ; פקס : 03-5663660
 (להלן:״התובע״)

 מצד אהד

 לביו: שיאון שמירה אבטחה שירותים ונקיוןבע׳׳מ ח.פ 51-1011587
 (להלן:״הנתבעת״)

 מצד שני

י ע ו צ ק ת העובדים הלאומית - האגף לאיגוד מ  לביו: הסתדרו
 רחוב המעיין 4, בניין ליגד סנטר 2, פארק טכנולוגי.

 מודיעין
 טלפון - 03-7183800, פקסימיליה :03-7183831

 (להלן:״ארגון העובדים״)

 מצד שלישי

; רה  הואיל: והנתבעת הינה חברה העוסקת בין היתר במתן שירותי שמי

 והואיל: וביום 01/09/2008 הגיש התובע נגד הנתבעת תביעה בתיק עב 1235/09 בבית
 הדין האזורי בירושלים.

 והואיל: וביום 13/01/2009 הוגשה נגד הנתבעת בתיק עב 1235/09 בקשה לאישור
 תובענה ייצוגית(להלן - ״הבקשה לאישור״)

 והואיל: וביום 02/02/2011 ניתנה החלטת בית הדין האזורי לעבודה בירושלים
•  שאישרה לתובע לנהל את תביעתו בעילות אי הפקדה לפנסיה ואי תשלו

• כתובענה ייצוגית (להלן - ״ההחלטה לאישור״); י  חג

 והואיל והצדדים מסכימים על כך כי התובענה הייצוגית מעלה שאלות מהותיות של
 עובדה ומשפט כמפורט בבקשה לאישור.

 והואיל וסכום התובענה הייצוגית, בהתאם למפורט בבקשה לאישור כנטען על ידי
א סך של 11,099,4-55  התובע ועל פי העילות שאושרו בהחלטה לאישור הו

 שי׳ח. ,. •

\ 
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״מ והידברות מחוץ לכותלי בית  והואיל: והצדדים מצאו לנכון ולראוי לנהל ביניהם מו
; ת מ כ ס ו  הדין, על מנת להגיע לפשרה מ

 והואיל: ובמועד חתימת הסכם זה, אין וודאות שהתובענה הייצוגית תוכרע לטובת
 חברי הקבוצה, לרבות בהליכי הערעור על החלטות כאמור ו

מה על הסכם זה, לרבות בעקבות הגשת התובענה הייצוגית  והואיל ובמועד החתי
 בתיק זה, נחתם הסכם קיבוצי מיוחד בין הנתבעת לבין הארגון היציג של
 עובדיה - הסתדרות העובדים הלאומית (להלן - ״ארגון העובדים״) המסדיר
 את תנאי עבודתם של עובדיה (העתק ההסכם הקיבוצי המיוחד מצורף

 כנספח ןא] להסכם זה).

 והואיל והצדדים מעריכים כי הפער בין סכום הפיצוי או הסעד המוצע בהסדר פשרה
 זה לבין סכום הפיצוי או הסעד שחברי הקבוצה היו עשויים לזכות בו אילו

 בית המשפט היה מכריע בתובענה הייצוגית לטובת הקבוצה, הוא קטן.

 והואיל והצדדים שיוו לנגד עיניהם בהסכם זה, את תרומתה של הגשת הבקשה
 לאישור התובענה הייצוגית שהוגשה בתיק זה לאכיפת התחייבויות הנתבעת
 כדין ולהסדרת מנגנוני אכיפת זכויות עובדים על ידי ארגון העובדים מחד
 גיסא, ומאידך גיסא את החשיבות שיש ביציבותה של הנתבעת על מנת

 שתוכל להמשיך ולקיים את התחייבויותיה כדין כלפי עובדיה.

• שהסכם זה נעשה, כפשרה בלבד, ולפיכך, במידה והסדר י  והואיל: ומוסכם על הצדד
 הפשרה לא יאושר בכל שלב שהוא, ולא יקבל תוקף של פסק דין, יחזרו

; ה • לעמדותיהם, כמפורט בכתבי הטענות בתיק ז י  הצדד

 והואיל והצדדים מעוניינים לסיים את הסכסוך ביניהם באופן מוסכם ובדרך שתביא
ום ההליך המשפטי.  לכדי סי

• ארגון עובדים יציג ופעיל בקרב עובדי החברה אשר הינו צד ו י ים ה  והואיל ומשקי
 להסכם קיבוצי מיוחד אשר נחתם עם הנתבעת והכולל מנגנוני פיקוח ובקרה
 משותפים לצורך שמירת זכויותיהם של העובדים לצד הסדרת תנאי העבודה

 והמשמעת בעבודה;

• ו ש  והואיל ובכפוף להסכמות כמפורט בהסכם זה, אין בחתימה על הסכם זה מ
 הסכמה או הכרה של שיאון באפשרות לנהל כנגדה תביעה ייצוגית או בעצם

 הזכאות לזכויות הנתבעות;

 לפיכך הוסכם הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:

 1. הגדרות:

 ״התביעה״ - כתב התביעה שהגיש התובע נגד הנתבעת בתיק עב 1235/09.

 ״הבקשה לאישור״ - הבקשה לאישור תובענה ייצוגית בעילות אי הפקדה לפנסיה ואי
 תשלום ימי חגים במסגרת תיק התביעה בתיק עב 1235/09.

 ״התובענה הייצוגית״ - ההליך המוסכם כמפורט בתנאי הסכם זה.

• הגשת הבקשה לאישור ו  ״התקופה הקובעת״ - התקופה שמתחילה 7 שני• לפני י
ו• הגשת הבקשה לאישור. ימת בי  ומסתי
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 ״עובדי הנתבעת״ - עובדי שמירה שהועסקו על ידי הנתבעת בתקופה הקובעת או בחלק
ה ואשר לא ניהלו ו/או מנהלים הליך משפטי כנגד הנתבעת, או שהגיעו להסכם  ממנ

 פשרה עם הנתבעת, בקשר עם התקופה הקובעת או חלק ממנה - לגבי אותו חלק.
 ״עילות התובענה הייצוגית״ - העילות אשר בית הדין הנכבד התבקש לאשרן בבקשה

 לאישור.
 ״חברי הקבוצה״ - עובדי הנתבעת הקבועים אשר עברו את תקופת הניסיון ועבדו
 בחברה בשמירה בשבע השנים או בחלק משבע השנים שקדמו ליום הגשת הבקשה

 לאישור התובענה הייצוגית - 20/1/09.
 ״בודק״ - רואה חשבון מוסכם על הצדדים שיאושר על ידי בית הדין במסגרת הסכם

 וה.
 ״פסק הדין״ - החלטת בית הדין לפיה יינתן תוקף של פסק הדין להסכם זה.

 ״מועד אישור ההסכם״ - מועד ההחלטה בדבר מתן תוקף של פסק דין להסכם זה
 בהתאם לבקשת התובע כמפורט בסעיף 22.4 להלן.

סכם בזה כי הסתדרות העובדים הלאומית, ארגון העובדים היציג בנתבעת, תצטרף  מו
 כצד להסכם פשרה זה.

• י  הבקשה לאישור תתקבל ופסק דין בתובענה הייצוגית יינתן, על יסוד הסכמת הצדד
 בתנאים כמפורט בהסכם זה.

 הנתבעת מצהירה ומתחייבת כי בעקבות הגשת הבקשה לאישור היא תפעל, בהתאם
ם הקיבוציים  להוראות הסכם זה, לקיום הוראות צו ההרחבה בענף השמירה וההסכמי
 הכלליים ו/או המיוחדים החלים עליה ותשלם לעובדיה את הזכויות כמפורט בבקשה

 לאישור, בכפוף להוראות הסכם זה.

סכם כי חברי הקבוצה יקבלו פיצוי בגין עילות התובענה הייצוגית על פי המנגנון  מו
 כמפורט להלן :

 5.1 פיצוי בגיו אי ביצוע הפקדות המעביד בסעיף התגמולים בהסדר הפנסיוני -
 יחושב לגבי חבר קבוצה בשיעור של 6% משכרו הקובע לפיצויים עד תקרה של
 משרה מלאה (לכל היותר 186 שעות לחודש) באופן רטרואקטיבי לתחילת
 עבודתו, בניכוי הפקדות המעביד בסעיף התגמולים לפנסיה, שבוצעו בפועל
 ובלבד שעבד בנתבעת מעל 6 חודשים מתחילת עבודתו ועד לסיומה או ליום

 הגשת הבקשה לאישור, לפי המוקדם. (בתיק טלטש)

 5.2 פיצוי בגין אי תשלום דמי חגים - יחושב לגבי חבר קבוצה עד לתקרה של 10
 ימי חג בשנה לפי זכאות העובד לקבלת דמי חג במועד תקופת עבודתו ובהתאם
 לזכות הקבועה בצו הרחבה בענף השמירה, בניכוי דמי חג ששולמו לעובד

 בפועל.

• מסכימים בזה כי מנגנון הפיצוי במסגרת התובענה הייצוגית יבוצע על ידי י  הצדד
 ארגון העובדים והנתבעת כמוסכם בין הצדדים בהסכם זה, וזאת החל ממועד אישור
 ההסכם ובכפוף לכך שהנתבעת תבטיח את התשלומים בגין גמול לתובע המייצג ושכר
 טרחה לעורך דינו. לשם כך, יעביר התובע המייצג את האחריות לפיקוח ולביצוע של
 הסכם פשרה זה על ידי הנתבעת לארגון העובדים, בהתאם להוראות ההסכם הקיבוצי
 (נספח א). לצורך ביצועו של ההסכם יבוא ארגון העובדים במקומו של התובע המייצג
 לכל דבר ועניין כצד להסכם זה, לרבות במקרה בו יאבד ארגון העובדים את מעמדו
 כארגון יציג לאחר חתימת הסכם זה. למען הסר ספק - ״הצדדים״ בהתאם לסעיף זה

 וסעיפי המשנה שלו הם: ארגון העובדים מצד אחד והנתבעת מצד שני.

 6.1 הצדדים מסכימים למינוי בודק מוסכם, רואה החשבון אילן כהן (להלן -
 ״הבודק״), אשר בכפוף למתן תוקף של פסק דין להסכם זה יבצע בדיקה של
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 חבות החברה בעילות התובענה הייצוגית, בהתאם לעקרונות חישוב הזכויות
 האישיות כמפורט בסעיף 5 לעיל, יבצע מעקב אחר ביצוע התשלומים לעובדי•
 בהתאם לחבות כפי שתתברר ויאשר את ביצוע התשלומים. הכל בהתאם

 למפורט להלן:

• הדין אישור ההסכם, תעמיד הנתבעת לרשות הבודק את כל ו י • מ ו  6.2 בתוך 60 י
• אודות חברי הקבוצה לרבות נתוני השכר בתקופה ם הנוגעים לפרטי  המסמכי

 הקובעת לרבות במדיה מגנטית (קבצי מחשב), לרבות גיבויי מערכת השכר.

 6.3 הבודק יערוך בדיקה ויחשב את הסכום המגיע לכל אחד מחברי הקבוצה בכל
 עילה בתובענה הייצוגית כמפורט בעקרונות חישוב הזכויות כמפורט לעיל
 ויעביר את תוצאות הבדיקה לנתבעת ולארגון בתוך 90 יום מיום קבלת

 הנתונים כאמור(להלן - ״הדוח הראשון״).

 6.4 הנתבעת תשלם את שכר טרחתו של הבודק, מראש, בהתאם לתנאי התשלום
 כפי שיוסכמו עם הבודק.

• ו י  6.5 כל צד יהיה רשאי להעביר הערותיו לגבי הדו״ח הראשון בתוך 30 יום מ
 קבלת הנתונים מהבודק כאמור. לא העביר צד מהצדדים הערות לדו״ח

 הראשון במועד כאמור ייחשב כאילו הסכים לאמור בדו״ח.

 6.6 בתוך 30 יום מקבלת הערות הצדדים לדו״ח הראשון יעביר הבודק לצדדים
 דו״ח סופי הכולל פרטים אודות חברי הקבוצה שזכאים לפיצוי, לרבות שמות
 העובדים ותעודות הזהות שלהם, ואת סכום התשלום המגיע לכל אחד מחברי

 הקבוצה בגין כל עילה מעילות המוסדרות בהסכם זה.

 6.7 בתוך 60 יום מיום קבלת הדו״ח הסופי תשלח הנתבעת הודעה בדואר רשום,
 על חשבונה, לכל אחד מחברי הקבוצה, בהתאם לכתובתם הרשומה במערכות
 השכר של הנתבעת ותזמין אותם, בהודעה זאת, למשרדיה לקבל את התשלום

 המגיע להם.

 6.8 עובד שיתייצב במשרדי החברה בתוך 90 מיום שנשלחה אליו ההודעה יהיה
 זכאי לקבל את התשלום המגיע לו על פי הדו״ח הסופי בהתאם לאמור להלן:

ימת  6.8.1 התקופה המתחילה ביום קבלת הדוח הסופי בנתבעת ומסתי
• תקרא להלן - ״תקופת ההתייצבות״. י מ  לאחר 90 י

 6.8.2 עם תום תקופת ההתייצבות תעביר הנתבעת לארגון העובדים רשימה
ת• כאמור כו  של העובדים שהתייצבו במשרדי הנתבעת לש• מימוש ז
 (להלן - ״המתייצבים״) ומהו הסכום המגיע לכל חבר קבוצה(להלן -

 ״סך הפיצוי הכולל״).

 6.8.3 הנתבעת תהא רשאית לשלם את סך הפיצוי הכולל למתייצבים או
 לחלק מהם בתשלומים ובלבד שסך התשלומים שתשלם החברה

 לכלל המתייצבים לא יפחת מסכום חודשי של 15,000 ₪ בחודש.

• של מי מחברי הקבוצה בהתאם להסדר התשלומים  6.8.4 נדחה תשלו
• תקופת ההתייצבות, יקבל את הפיצוי המגיע ו ת  לעיל מעל לשנה מ

 לו בתוספת הפרשי הצמדה.

 6.8.5 עם סיום ביצוע התשלומים תעביר הנתבעת לבודק דיווח על ביצוע
 התשלומים והבודק יאשר בכתב את השלמת ביצוע התשלום. אישור
 הבודק בדבר תשלום הזכויות למתייצבים יהיה סופי ומכריע בכל
 הקשור לביצוע התחייבויות הנתבעת על פי הסכם זה (להלן -

 ״אישור הדו׳׳ח הסופי״).
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 6.8.6 לאחר אישור הדו״ח הסופי יחזיר הבודק את כל החומר שבידיו לידי
 הנתבעת.

 למען הסר ספק מוסכם ומובהר בזח כי חברי הקבוצה לא יהיו זכאים להודעות נוספות
 על ההודעה כמפורט לעיל, והנתבעת לא תהיה חייבת בחקירה או בירור והיא תצא ידי

 חובתה במשלוח ההודעה כאמור.

 פסק הדין יהווה מעשה בית דין, בכל הנוגע לאישור תובענה ייצוגית בעילות התובענה
 הייצוגית כמפורט בבקשה לאישור. יחד עם זאת, חבר קבוצה שלא התייצב במחלך
 תקופת ההתייצבות יחול עליו סעיף 26(ב) לחוק תובענות ייצוגית, לעניין התיישנות

 תביעתו האישית כאשר לעניין קביעות המועד ממנו תספר ההתיישנות, יחליף הי\9 י
 האחרון לתקופת התייצבות את ״חיום שבו ההחלטה בבקשה לאישור הפכה חלוט%>!

י  ג^קתמ^ם^תםע^.בי\1 דין בל^/\ז^^^^7^•^^^^ (

^ ^ / ע ב ו ת  לאור הצהרות הנתבעת והתחייבויותיה כמפורט לעיל, ובהתאם לתרומת ה
' ו• התחייבויות הנתבעת על פי ההסכמים הקיבוצים וצווי ההרחבה הח^ס  כחו לקי
 עליה, לצרכי פשרה בלבד, מבלי להודות בטענה מטענות התובע, ולסילוק כל טענוו!
 הצדדים אחד כלפי האחר, למעט כמוסכם בהסכם זה, תשלם הנתבעת בנוסף לאמור

 לעיל, את הסכומים דלקמן:

 10.1 סך של 18,000 צח עבור תביעתו האישית של התובע לרבות בעילות התובענה
 הייצוגית כפיצויי פיטורים לסילוק כל תביעות התובע בכתב התביעה ובבקשה
 לאישור, לרבות בגין הפרשי שכר ותנאים נלווים, בתוך 30 יום מיום מתן תוקף

 של פסק דין להסכם זה.

 10.2 סך של 80,000 ₪ (שמונים אלף ₪) בתוספת מע׳ימ בגין שכ״ט עו״ד בתובענה
 הייצוגית, שישולם ב־10 שיקים לפקודת ב״כ התובע, ויופקדו בידי ב״כ התובע

 בתוך 7 ימים מיום אישור הסכם זה.

ם ברוטו מ ס  10.3 סך של 20,000 ₪ גמול מיוחד לתובע המייצג בתובענה הייצוגית, כ
 בניכוי תשלומי חובה על פי דין שישולם לתובע בתוך 7 ימים מיום מתן תוקף

 של פסק דין להסכם זה.

 10.4 בגין הסכומים שישולמו כשכר טרחת עו״ד ימציא ב״כ התובע לנתבעת
 חשבונית מס כדין על שם הנתבעת בסמוך לאחר מועד פירעון כל שיק.

 10.5 מוצהר ומוסכם כי הסכומים שנקבעו כגמול לתובע המייצג ושכר טרחת בא
 כוחו בסעיף זה הופחתו באופן ניכר בהתחשב בכך שמדובר בהסכם פשרה
 ראשון מסוגו ולאור העובדה כי הצדדי• רואים חשיבות גדולה ביצירת תקדים
 לפיו תרומתה של התובענה הייצוגית הן לחתימת ההסכם הקיבוצי בנתבעת

 והן לאכיפת זכויות העובדים על ידי ארגון העובדים היא תתמה מכרעת.

 11. בהסדר פשרה זה הובאו בחשבון היוזמה שננקטה על ידי התובע המייצג ובאי כוחו,
 התועלת הגלומה במאמציהם ובטרחתם של ב״כ התובע המייצג לטובת עובדי הנתבעת
 אשר הביאה לשינוי מדיניות הנתבעת, לאפשרות חתימתו של ההסכם הקיבוצי המיוחד
 ולפיצוי עובדי הנתבעת הזכאים, והעמל הרב שהשקיעו בהליכים כולם, לרבות בהגשת

 התביעה האישית, הבקשה לאישור, ניהולם, ובהשגת הסכם פשרה זה.

 מוסכם בזה כי אי תשלום אחד ו/או יותר מחתשלומים המפורטים בהסכם זה במלואו
 במועד הקבוע לתשלומו וכן במקרה של הפרת התחייבות אחרת של הנתבעת על פי
 הסכם זה כלפי התובע ן/אן ב״כ התובע, תהיה חייבת הנתבעת לשלם לתובע ולבא כוחו
 את הסכומי0 המפורטים לעיל בתוספת ריבית והפרשי הצמדה שתחושב מיו• הגשת
 התביעה בתיק זה וב״כ התובע יהיה רשאי לנקוט בכל אמצעי שייראה לו לגביית
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ו• משלוח הודעה בכתב  הסכומים המגיעים לו על פי סעיף זה, אם לאחר 7 ימי• מי
 לנתבעת לא תוקנה ההפרה.

 13 . הנתבעת מצהירה, כי ידוע לה שרק גבייתם בפועל של כל השיקים והתשלומים במלואם
 במועד ופירעונס, תהווה עמידה בהתחייבויותיה כאמור בהסכם זה.

• יחדל  14. בכל במקרה בו תוגש בקשת פירוק נגד הנתבעת (להלן - ״בקשת פירוק״) או א
 ארגון העובדים להיות ארגון יציג, מסכימים הצדדי• כי תאושר התובענה הייצוגית
 כנגד הנתבעת. במקרה כזה מסכימים הצדדי• כי כל החומר שהועבר לבודק יועבר
 באופן מיידי לידי ארגון העובדים על מנת להבטיח את המשך תשלו• זכויות חברי
 הקבוצה בהליכי הפירוק. למען הסר ספק מובהר בזה כי בכפוף לאמור בסעיף 6 לעיל,
 ולפעולות ארגון העובדים בהתאם לחובת הייצוג ההולם, לא יהיו הצדדים רשאי•
 לעשות שימוש בחומר שהועבר לבודק למעט בנסיבות כאמור בסעיף זה, במשך כ-7

ו• אישור הסכם זה.  שני• מי

 15. הצדדים מתחייבים בזאת לפנות לבית הדין ליתן תוקף של פסק דין להסכם זה, מיד ע•
 חתימתו.

 16. תוקפו של הסכם זה מותנה בקבלת אישור בית הדין וייכנס לתוקפו במועד ההחלטה כי
 הסכם זה כלשונו הוא בעל תוקף של פסק דין.

 17. אם יחליט בית הדין שלא לאשר את ההסכם כלשונו מכל סיבה שהיא, או ימנע מלאשר
 הוראה כלשהי מהוראות הסכם זה, או שיקבע כי היא חסרת תוקף או בלתי אכיפה,

 יהיו התובע והנתבעת רשאים לבחור אחת משתי האפשרויות להלן:

 17.1 ההסכם יהיה בטל ומבוטל, ולא יהיה לו כל תוקף, מבלי שלמי מן הצדדי•
 תהיה טענה, תביעה או זכות כלפי משנהו בגין כך, ויתחדשו ההליכים בפני בית
 הדין. במקרה כזה האמור בהסכם זה ובנספחיו יהיה חסוי כמידע ומסמכי•
 שהועברו במהלך משא ומתן ולא יהווה הודאה או ויתור ולא ייעשה בו כל

 שימוש בכל הליך משפטי או אחר.

 17.2 להגיש ערעור לבית הדין הארצי על החלטת הערכאה הריונית.

 18. למעט אם צוין אחרת בהסכם זה, המסים ותשלומי החובה אשר יחולו על הצדדים, אם
 יחולו, בגין כריתתו וקיומו של הסכם זה, ישולמו על ידי מי שחייב בתשלומם על פי כל

 דין.

 19. מוצהר כי במועד חתימת הסכם זה וכן מעת לעת, כפי שיידרש, מעניק בי׳כ התובע
 שירותים משפטיים בתשלום לארגון העובדים.

 20. הסכם זה כולל את כל ההסכמות שבין הצדדים והוא מגבש וממצה באופן בלעדי וסופי
 את כל ההסכמות בקשר עם האמור בו. לא יהיה כל תוקף לכל שינוי או תוספת להסכם,
 אלא אם נעשו בכתב ונחתמו על ידי שני הצדדים להסכם. לא תישמע טענה של שינוי
 ההסכם בעל פה. כמו כן, לא יהיה תוקף לכל מצג ו/או מו״מ, ככל שנוהל בין הצדדים,

 קודם לחתימת ההסכם.

 21. הצדדי• מתחייבים לפעול בתום לב לקיומו של ההסכם ולבצע את כל הפעולות ולחתום
 על כל המסמכים, האישורים, הטפסים וההודעות, ככל שיידרש, ושיהיה מועיל לצורך

 ביצוען של הוראות ההסכם.

 22. בהתאם לחוק תובענות ייצוגיות יפעלו הצדדים בקשר עם הסכם פשרה זה, כדלקמן:

 22.1 בקשה לאישור הסכם זה ובמסגרתה בקשה להורות על ביצוע ההליכים
 כמפורט להלן, תוגש בסמוך לאחר חתימתו בצירוף תצהירים בנוסח המצורף

 להסכם זה ומסומן כנספח ןב].



• לאחר הגשת בקשה לאישור הסדר פשרה זה לבית הדין ובכפוף י מ  22.2 בתוך 14 י
• לדחות אותה על הסף, תפרסם הנתבעת, על ע  לכך כי בית הדין לא ימצא ט
 חשבונה, מודעה, 1-2 עיתוני• יומיים, בדבר הגשת הבקשה לפי הוראות סעיף
 25 לחוק תובענות ייצוגיות, בנוסח המצורף להסכם זה כנספח [ג] (להלן -

 ״המודעה הראשונה״).

 22.3 בתוך 7 ימים מיום פרסום המודעה הראשונה, ימציא התובע את נוסח
 המודעה הראשונה, בצירוף העתק מהבקשה, מההסדר ומהתובענה, ליועץ

 המשפטי לממשלה, למנהל בתי המשפט ולממונה הראשי על יחסי העבודה.

 22.4 בתוך 30 ימים מיום פרסום המודעה הראשונה, יגיש התובע בקשה למתן
 תוקף של פסק דין להסכם זה.

 22.5 בתוך 14 ימים מיום מתן תוקף של פסק דין להסכם זה, תפרסם הנתבעת, על
 חשבונה, מודעה, ב-2 עיתונים יומיים, על אישור הסכם זה בנוסח המצורף

 להסכם זה כנספח [ד](להלן - ״המודעה השניה״).

 22.6 הורה בית הדין על נקיטת פעולות אחרות ו/או נוספות לצורך אישור הסכם
 זה, יפעלו הצדדים בהתאם להוראות בית הדין.

 22.7 לא פעל צד כפי חובתו בהתאם זה, יהיה הצד האחר רשאי לפעול במקומו
 ולדרוש את החזר ההוצאות מהצד המפר.

• לצורכי הסכם זה יהיו כמפורט ברישא הסכם זה. הודעות או כתבי בי י  כתובות הצדד
 דין בקשר להסכם זה יומצאו כדין לכתובות כאמור. הודעה או כתב בי דין שיישלחו
 בדואר רשום לכתובות כאמור ייחשבו כאילו הגיעו לתעודתן בתוך 72 שעות ממועד

 שיגורן.

• על החתום י  ולראיה באו הצדד

 היום (23.5.301

 • • :יא ז. ד ג,ע|ץ-:ד <

 גלגורודיסקי, עו״ד
 ב״כ התופע
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 [א] הסכם קיבוצי מיוחד
 [1] תצהירים

 [ג] המודעה הראשונה
 [ד] המודעה השניה




