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  לכבוד
 רשות ניירות ערך

 אביב בע"מ-הבורסה לניירות ערך בתל

 א.ג.נ.,

פלאפון ובזק בינלאומי  הודעה על הפסקת הצעדים הארגוניים בחברות הבת –דיווח מיידי משלים 
וכניסה למו"מ קיבוצי אינטנסיבי עם ההסתדרות הכללית ונציגויות )לרבות כל העיצומים( 

 העובדים

( בעניין נקיטת 2021-01-060694 -)מס' אסמכתא  3.8.2021של החברה מיום  בהמשך לדיווחים המיידיים

" בזק בינלאומי, "פלאפון"עיצומים ארגוניים בחברות הבת פלאפון תקשורת בע"מ ובזק בינלאומי בע"מ )

( בעניין הודעה על שביתה כללית 2021-01-073138)מס' אסמכתא  30.8.2021"(, מיום חברות הבת" -וביחד 

( בעניין הודעה על השבתת מגן בחברות 2021-01-089392)מס' אסמכתא  19.10.2021ת הבת, ומיום בחברו

הבת, ניתן בזאת דיווח מיידי משלים, כי היום הגיעו חברות הבת, במסגרת הליך גישור, להסכמות עקרוניות 

הסכמה על כך עם ההסתדרות הכללית ונציגויות העובדים, בכפוף לחתימה על הסכמים קיבוציים, וכן ל

ויחל מו"מ אינטנסיבי  )לרבות כל העיצומים( שיופסקו באופן מיידי כל הצעדים הארגוניים בחברות הבת

לחתימה על הסכמים קיבוציים להסדרת זכויות העובדים במסגרת יישום השינוי המבני המתוכנן בבזק 

 "(.yes( בע"מ )"1998בינלאומי ובחברת הבת די.בי.אס. שרותי לווין )

 העקרונות המרכזיים של המתווה שהתגבש: ן להל

  לבין ההסתדרות הכללית.שתוקם ייחתם הסכם קיבוצי בין חברת האינטגרציה החדשה 

  פעילויות בזק בינלאומי שלא תועברנה לחברת האינטגרציה החדשה תמוזגנה לתוךyes  והעובדים

לוש שנים. ההסתדרות תחת הסכם קיבוצי שייחתם מול ההסתדרות הכללית לש yesיקלטו כעובדי 

ולחברת  yes-הכללית ויו"ר ועד עובדי בזק בינלאומי, ימשיכו לייצג את העובדים העוברים ל

האינטגרציה, לתקופת ההסכם, לרבות לצורך חתימה על הסכמים קיבוציים. נושא יחידת המיקוח 

 מו"מ.הנשאר במחלוקת וידון במהלך 

  לעובדים הקבועים בבזק בינלאומי שלא יהיו מעוניינים לעבור לyes יוצעו תנאי פרישה כפי שיסוכם ,

 בין ההסתדרות להנהלת בזק בינלאומי. 

  הושגה הסכמה עם נציגות עובדי פלאפון לשמירה על רשת הסלולר בבעלות פלאפון למשך תקופת

 ההסכם.

 בסכום כולל שאינו  2022לם להם בתחילת שנת עובדי חברות הבת יהיו זכאים למענק מיוחד שישו

סעיף זה לא כפוף לחתימת הסכמים קיבוציים. במקביל להסכמה זו,  מהותי ברמת הקבוצה.

מוותרים ההסתדרות הכללית ונציגויות העובדים של חברות הבת על דרישותיהם הכלכליות 

 לבעלים החדשים.במסגרת סכסוך העבודה שהוכרז בנוגע למכירת מניות השליטה של החברה 
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ההסכמים הקיבוציים שיושגו בעקבות ההסכמות העקרוניות יובאו לאישור דירקטוריוני חברות הבת. 

החברה אינה יכולה להעריך בשלב זה אם בסופו של המשא ומתן ייחתמו ההסכמים הקיבוציים כמצופה או 

 את העלות הכוללת שתהיה כרוכה בדבר. 

 

 בכבוד רב,

 הישראלית לתקשורת בע"מ"בזק" החברה 
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