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יריעות אחרונות בע״מ ,ח.פ) 510103922 .להלן" :יריעות אחרונות" או "החברה"{
מצד אחד

לבין:

ארגון העיתונאים בישראל )ע״ר ) ( 580690667להלן" :ארגון העיתונאים"(
וער העיתונאים ביריעות אחרונות בע״מ
)להלן יחד" :נציגות העוברים"(
מצד שגי

הואיל:

וביו הצדדים מתקיימים יחסי עבודה קיבוציים ,ובין היתר נחתם בין הצדדים הסכם
קיבוצי מיום  43.2019שמספרו ) 20190089להלן :״הסכם  2019״{ ;

והואיל:

והחברה שייכת לקבוצת ידיעות אחרונות ,שבמסגרתה גם ידיעות אינטרגט שותפות
רשומה ) שר) ( 540202462 .להלן :״ווינש״(;

והואיל :והחברה פנתה לנציגות העובדים והודיעה כי בכוונתה לבצע שינוי מבני /ארגוני באתר
 net־) Xלהלן  .״אתר אקסנט״(;
והואיל :והחברה קיימה עם נציגות העובדים משא ומתן לשם הגעה להסכמות על השלכות
השינוי המבני /ארגוני האמור על זכויות העובדים ,מעמדם או שכרם ו/או על זכויות
העבודה המאורגנת בחברה;
והואיל:

והצדדים קיימו משא ומתן במסגרתו הסכימו על השינויים האמורים;

לפיכד הותנה זחיסכם בין הצדדים ,כרלקמו:
פיטורי עיתונאים בתנאים מיישיבים

.1

חרף האמור בסעיף  3.10להסכם  ,2019החברה תהא רשאית לפטר  4מעיתונאי אתר אקסנט,
ששמותיהם ופרטיהם מובאים במסגרת רשימת העיתונאים המפורטת ב נספח א ,להסכם זה
וזאת בהתאם לכל דין ובכפוף לשימוע כדין )להלן ביחס לעיתונאים אלה" :העיתונאים
המפוטרים"(.

 .2סיום העסקתם של העיתונאים המפוטרים יכנס לתוקף ביום .03.01.2021
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 .3העיתונאים המפוטרים יהיו זכאים לתנאי סיום העסקה מעבר לאמור בדין ,וזאת בהתאם
להוראות סעיף  3,5ונספח ג׳ להסכם  2019ובכפוף לחתימה על כתב ויתור כאמור בנספח ב׳
להסכם ,2019

.4

בנוסף ,העיתונאים המפוטרים יהיו זכאים למענק הסתגלות של משכורת בסיסית אחת וזאת
בנוסף לזכות להודעה מוקדמת המוסדרת בדין.

.5

הוראות סעיפים  3.9 - 3.6להסכם  2019יחולו ,בהתאמות ובשינויים המחויבים ,על הצדדים
להסכם זה ועל העיתונאים המפוטרים.

.6

אם במסגרת תוכנית צמצומים במרוצת  2021יוסכם על הסדר פרישה או פיצויים מיטיב
לעיתונאים ,לעומת האמור בסעיפים  5-3דלעיל ,תשלים החברה את הפער לעיתונאים המפוטרים
ששמותיהם מפורטים בנספח א׳ להסכם זה .להסרת ספק מובהר כי ככל והסכמות כאמור
תתגבשנה לאחר יום  ,31.1.2021כי אז תפחית החברה מהפער )ככל וקיים( את סכום המשכורת
הבסיסית ששולם לעיתונאים המפוטרים מכוח הסכם זה בהתאם לאמור בסעיף  4לעיל.

השאלת עיתונאי אתר אקסוט לוויגט

.7

החברה תשאיל  3מעיתונאי אתר אקסנט ,ששמותיהם ופרטיהם מובאים במסגרת רשימת
העיתונאים המפורטת בנספח  ' 3להסכם זה ,למערכת אתר ווינט )להלן ביחס לעיתונאים אלה:
"העיתונאים המושאלים"(.

.8

זכויותיהם ותנאי העסקתם של העיתונאים המושאלים ישמרו במלואם כעובדי ידיעות אחרונות,
והכל לרבות זכויותיהם מכוח ההסכמים הקיבוציים החלים בידיעות אחרונות.

.9

בחוזה האישי של כל עיתונאי מושאל יוגדרו תפקידו ,חובותיו והיקף עבודתו ,באופן ברור
ומפורש.

 .10העיתונאים המושאלים יהיו זכאים להתפטר בדין מפוטר מיום המעבר למערכת אתר ווינט ועד
ליום . 30.6.2021
כלל*
 .11כל שינוי בהסכם זה ייעשה בהסכמת הצדדים ובכתב ויוגש לרישום בפני רשם ההסכמים
הקיבוציים לאחר חתימתו.
 .12אין באמור בהסכם זה כדי לגרוע מאיזו מזכויותיהם של העובדים ,על פי דין ו/או על פי הסכמות
קיבוציות קודמות ו/או על פי הסכם אישי.
 .13אין בהסכם זה משוס ויתור על חובות החברות ועל זכויות נציגות העובדים ,באשר לשינויים
מבניים ו/או קיצוצים ו/או צמצומים שאינם מפורטים בהסכם זה
 .14הסכם זה ממצה את כל דרישות הצדדים בנושאים המוסדרים בו.
 .15ההסכם הקיבוצי יוגש לרישום בפני רשם ההסכמים הקיבוציים ,כדין.

לראייה באו הצדדים על החתום:

‘

* חי תי ת בע״מ

אלי גרשנקרוין
z

חכרת ידיעותאחרזממ.בע׳*׳מ

ועד עיתונאי חברת ידיעות
אחרונות בע״מ
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ארגון העיתונאים בישראל

