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 המבקש ארגון מעבידים לחקלאי הערבה

-    

   הממונה הראשי על יחסי עבודה במשרד הכלכלה1.

   התאחדות החקלאים והאיכרים בישראל2.

   איגוד עובדי החקלאות– הסתדרות העובדים הכללית החדשה 3.

  )ר"ע( התאחדות חקלאי ישראל 4.

   משרד החקלאות– מדינת ישראל 5.

 המשיבים

  מוטולה- השופטת סיגל דוידוב, השופט אילן איטח, בפני השופטת רונית רוזנפלד
 מר דורון קמפלר) מעסיקים(נציג ציבור , מר אלעזר וייץ) עובדים(נציג ציבור 

  
  ד חופית כהנא רוח"עו, ד חיה ארמן" עו–כ המבקש "ב
  ד יעל בר לב" עו– 5 והמשיבה 1כ המשיב "ב
  ד ישי פולק"עו, ד נחום פינברג" עו– 2כ המשיבה "ב
  ד הילה גבר"עו, ד אלין זילברשטיין" עו– 3כ המשיבה "ב
  ד יגאל דנינו"עו, ד יוסף חכם" עו– 4כ המשיבה "ב

 
 פסק דין

 
  :במהלך הדיון בערעור ציין בית הדין לפני הצדדים את הדברים הבאים  .1

 הבהירו בדיון בקשר להסכם הקיבוצי הכללי מושא 3- ו2כ המשיבות "ב"

להסכם '  א4כי הפסקה השניה לסעיף , 7010/2015המחלוקת שמספרו 

לכן . להסכם'  ד1תיכנס לתוקפה רק  לאחר פרסום צו הרחבה כאמור בסעיף 

שנחתמו ביום , הסכם זה לא מבטל את ההסכמים הקיבוציים הכלליים בענף

 . 14.01.01שהוראותיהם הורחבו בצו הרחבה ביום , 07.11.99 וביום 27.12.98
נוכח הודעה זו דומה שההליך מתייתר ומוצע למבקש שלא לעמוד על 

כ "וכי בית הדין ייתן תוקף של פסק דין להבהרה שניתנה מפי ב, הבקשה

  ".3-  ו2המשיבות 

  

כפוף לכך  הודיעו כי הם מקבלים את הצעת בית הדין ב4המבקש והמשיבה   .2

  .שלא יהיה בהסכמה זו משום ויתור על טענותיהם בקשר להוצאת צו הרחבה

  

http://www.glima.info/22-1.pdf קישור לפרק:

http://www.glima.info/22-1.pdf
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 הודיעו כי הן מקבלות את הצעת בית הדין וכי יפנו לממונה 3-  ו2המשיבות   .3

  . לבקש את טיפולו בהוצאת צו הרחבה בהקדם

  

  . הודיעו על הסכמתם להצעת בית הדין5- ו1המשיבים   .4

  

ניתן בזה תוקף של פסק דין להבהרה כפי . אשר על כן הבקשה נמחקת בזאת  .5

  .  לעיל1 כאמור בסעיף 3- ו2שניתנה מפי המשיבות 

  

  

  .בנוכחות הצדדים, )2016 מאי 03(ו "ה ניסן תשע"כ, ניתן היום

 

 

 

 

 

  ,רונית רוזנפלד
 ]ד"אב[שופטת 

, מוטולה-סיגל דוידוב  שופט, אילן איטח 
 שופטת

  

  
  ,מר אלעזר וייץ

  )עובדים(נציג ציבור 
 

  

  

  
  ,מר דורון קמפלר

  )מעסיקים(נציג ציבור 
  
  
  

  
  




