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 _________    102מספר העובדים בחברתכם על פי טופס כ   "סה

 _________    עובדים המועסקים בהסכם אישי/מספר המנהלים

 _________    העובדים המועסקים בהסכם קיבוצי  מספר

 

? )מקומי במפעל(האם חל עליכם הסכם קיבוצי ענפי או הסכם קיבוצי מיוחד 

________ 

 ).אם יש, ים/נא לצרף ההסכם(

 ?  _____________מקומית) ועד עובדים(האם בחברתכם  יש נציגות עובדים 

 ?  ______________לאיזה ארגון עובדים משתייכת נציגות העובדים בחברה

 

 ? ________תכם סכסוכי עבודה בחמש השנים האחרונותהאם היו בחבר

 .התנהלותו ואופן סיומו, עילותיו, אנא תארו כל סכסוך, אם כן

 

? האם קיימים כעת סכסוך עבודה פעיל או בעיות אחרות ביחסי העבודה בחברתכם

______ 

 .אנא תארו אותם, אם כן

 

כה בדבר סיכויי האם יש בידכם מידע נוסף אשר יש בו כדי להשפיע על ההער

תהליכים , אך לא רק, כגון(התרחשות סכסוך עבודה בחברתכם בשנים הקרובות 

שינויי רגולציה שעשויים , ניהוליים צפויים שעשויה להיות להם השפעה על העובדים

 .אם כן אנא פרטו? _______ )ב"וכל כיו, להשפיע על תנאי או היקף המועסקים

 

 

  ניתן להתייעץ לגבי מילוי הטופס עם היועץ המשפטי ומנהל המחלקה למשפט
 .03-5198824: בטלפון ד מוטי עזרן "עו :התעשייניםעבודה בהתאחדות 
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