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"מהתאחדות" להלן 

"ההסתדרות" להלן 

בישראל חתעסיח בעלי התאחדות
טחד מצד העבודה, מחלקת

העברים העובדים סל הכללית ההסתדרות
מקצועי, לאיגוד המחלקה  בארץישראל

טני מגד חתעסיה, לפועלי המדור

לי?

. י*',,' ין;,*!,.
י יע ' ■"■ \#,"<י'י
. .'*'., ..>>.*'.."

■.■יי '.ג"יי

;!^ייי:;.."..י;;

בהסכמה מוסכם. תקנון בהט סאיז ומפעלים תעשיה ענפי על יחול זח כללי קיבוצי 0901)1,

הצדדים זח* קיבוצי*. להסכם להצטרן* במפעל או בענף קיים לתקנון גדדים רשאים ^.מדדית
כניל. הצטרפות יעודדו ילוזסכם 1

הדדית, בהסכמה הצדדים, יצרפו זאת, מחייבים המפעל סל ההסדרים או והתנאים ^.גל'גמידה
י נוספות. הוראות שתכלול זח לתקנון תוספת

'./,\;

מהתקנון. נפרד בלתי חלק תחיה ,.,\^>ימתוספת

למספר המתייחסות ומלים נקבה, למין גפ כוונתן זכר למין יחסות הכנתי מלים זה בתקנון :^;4|1
זה. תקנון מהוראות אחרת מסתמע אם אלא להיפן*> וכן רבים למספר גם כוונתן ||ל..>חי.ד

הוראותיו. כל על זה תקנון לביצוע ידאגו העובדים ונציגות ממפעל מגמלת ^#
51^

מפעל הנוזלת בין ראשון בשלב תתברר התקנות מסעיפי סעיף חפרת על עובד נגד תלונה $$
יי .י* $*י

בברור הפועלים מועצת ב'כ ישותף לברור, הצדדים אחד דרישת לפי העובדים. |||;^;ו,נצ>גות
ר.יי1957 :י'י"0 ק ל.::? ויק

כחוק נר'טי'ו זה רצי קיב :ם ןג.
ייספרו. >3^1^^ג. גייפ

1>^,(^
עבודה יחסי על הראשי חממוגה ,

! י .~*0?■

הראשון. לגבטלב
. י ייי■ "■".* ?■§

התלונה. הוגשה נגדו האיש נוכח יחיה לא הדיונים 13בק"ייקוס

מהענוחי? *יי^""^^ז*>נררווז

מוקדמת רשות ,לקבל מךאש,^ל.יו אישית.הידועה,לו מסיבה מהעבודה להיעדר
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."3116^* לעבת* .

חחיעדויג להנהלהתוךיו0 הודעה למסירת ידאג 538*^^מזייט*ע^ייה
מטעמו* או העובד עי* תימסר ההודעה שלח; המשוער והמשד ^1תהה*עד1ו*

.*...'

ן*ילמ). לעבודה שובו מועד על האפשרי בהקדם להנהלה להודיע מהעבודה הנעדר עובד ;^נל

ע^יו^^ן אחד יום של היעדרות במקרה עבודתו, התחלת לפני יוט 15.00 משעה *11וחר ..ל£

>ן>י;י:;:י4^|^|^ לעשות בעדו מנעה סבירה סיבה בן אם אלא לעבודה, ובו ש על ילחנהלה ^^^^'להודיע
י י> גהתאט* ההודעה שעת תותאס כרגיל, 16.00 בשעה לא מסתיימת מעבודה גחמ "י^**^במפעלימ

,₪₪$

."■■^^.. _ נאם*

גייזי,';^'^/"';. ן בעני ג*רור ייערך  מספקת סיבה ללא חיתה החיעד1ות כי ההנהלה טענה ?י;,
ייחשב^£^#: טוזגדקת חיתח לא ההיעדרות כי בבירור בקבע העובדים, ונציגות ההנהלה .:;
';'!'"//./ רשות. ללא כנעדר העובד י:
י::^^י. ■ ■ ■ . י יייי "

.:'*<^. : . ■ ,.:
רפואית תעודה לעבודה שובו עם להנחלה ימגיא  ממלה מסיבת מהעבודה עובד נעדר

. ■ י י ■ *יי *

: מקופתמולים. כך $$
,■...;,,..■/ יי .. ;■

. י,י^י?י}.ני'.;י .יי ...'■'!
..■'■ ." ■..(.'■</, : . י י ;..

.. ;<;£>:>.יי*. . י ■ '■:

,,;,;;^"; נגיגות ו/^ו ההנהלה רשאית רפואית, תעודה לתוכן ביחס ספק שיתעורר מקרח בבל לא^.

.!'^;.^י.>י: זו,. למטרה מיוחדת רפואית ועדה לפני לבירור המקרה את לחגיא במקום ^.העובדים

93

2"; > . ■

>;י'י
.■.■'.■ל %

■■■■:.?? 1

ומ

הגדולות(תל הערים מארבע אחד בכל תוקמנה קופתחוליס, מרכז עם המוסכם יי,'ב.ילמי י , שתהיינה^י■י מיוחדות, אזוריות רפואיות ועדות ובארשבע) ירושלים חיפה, אביב, ■,.

שלישי.. מרופא הדדית ובהסכמה הצדדים, שני ע'י שיתמנו רופאים משני מורכבות ;;|

העובד ועל רפואית, לבדיקה העובד את להעמיד רשאית המיוחדת הרפואית הועדה ט1>
ז , * _; ^.. וגיא

ן העני בירור לשם לועדה עזרתה כל קופתחול*ם תגיש כן הועדה, להזמנת |^>להיענות
. .  *#4יבנדון*י

י".* $י;£י
בדבר.. הנוגעים את וטחי'יבות סופיות תחיינה הרפואית הועדה להחלטות

.. \.■.^
לענרדה; 1אחרר>ם

5^^

ודון.^ לעב ן בזמ וא ולב יק י לד עובד

דריש^ יתקיים.:,לפי  שלוסההדשים ש.ל תקופה תוך מפעמיים יותר ןןןחך^ןובד..לעבודה

מ^^מ! |||*<£8 ^^
₪^

^
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של גישתו את המונע ההנהלה עיי סידור ונעשה משעה למעלה הוא והאיחור במקרה
באותו בעבודה לסדרו לא ההנהלה רשאית אחרת, מתאימה לעבודה או לעבודתו חטאהר

יום,

יום,יתקיים באותו בעבודה סידורו מאפשר שנעשה שהסידור העובדים נציגות סגורה
במקום. בו וההנהלה העובדים נציגות בין ן בעני בירור

נענרחין; תקינים מחייט

\*.£י.י

,. י :. "...: .<■;.>;

י 'י י ^'$41
■■■.■ ■■■■ 0%$^י;
■ י . * ע^י%

. .>'.■: ^^%^

. ו^ו''יי^.><;.

קופתחולים1^? רופא תעודת לעבודה להתקבל העומד מעובד לדרוש רשאית ההנהלה א*
את מסכנת אינה להתקבל; עומד הוא אליה שעבודתו, המאשרת, הפפעל רופא או

במפעל. העובדים של בסחונם או בריאותם את או בריאותו <:^;*|^|
י~ * יי* .■ 1*י **' "ג***'*1

.%¥

רופא ע'י רפואית בדיקה מהעובד לדרוש רשאים העובדים ונציגות ההנהלה ב.
את או בריאותם את לסכן עלולה שעבודתו חשש מתעורר אם קופתחולים,

הוא* בריאותו או אחרים עובדים טל בסחונם

מצבו על יקים וי מד פרטים להנהלה למסור במפעל לעבודה להכנס העומד עובד על
ידו. בחתימת זאת ולאשר וכוי גיל השכלה, בעבודה, ן נסיו כתובתו, המשפחתי,
תקופת תוד מהם חלק או אלה פרטים לקבל שיקוליה לפי ההנהלה, רשאית ואולם
המשפחתי במצבו שינוי כל על סביר זמן תוך להנהלה להודיע עובד על חגסיון.

כגיל, אשור ע'כ לדרוש רשאית וההנהלה כתובת; ו/ז*ו

שייקבע ובאופן במקום סיומה ועם העבודה התחלת לפני יום בכל להרשט העובד על
גם חברו את לרשום לעובד אסור אישישמי. תוא הרישום ההנהלה, עיי זו למטרה
בכרסי8 הרישום את לבדוק עובד לכל תאפשר ההנהלה המפעל, בשטח נמצא חברו אם

התחלת עם לרישומו לדאוג העובד על בזמן, רשום ואי אחור טל במקרה העובד.
איחורו. סיבות בציון עבודתו

ומובן עבודה בגדי לבוש לעבודתו, המיועד במקום הקבוע בזמן להמצא העובד על
יעזוב לא העבודה* שעות כל במשך עבודתו במקום להמצא העובד על העבודה. לוותהלת
על'יו^ הממונה מאת לכך קבל.רשות אם אלא עבודתו בשעות העבודה מקום את ,.^ח?גיבד ;|^
עליו.. לממונה הודעה העובד ישאיר מראש, רשות לקבל אפשרות ואין ^ן^ןקךון.ךחוף.

. ■ ■ ,י . . י . י  ■..■■..: .<". 6^%£.ך:
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, . העבודה, לשעות מחוץ ייעשו .העגולה אזזרי מבגז*מ ^ע^חלטזו
י..; י י " . */■■■ ■ יי . י" ..*■"■.* :י%;!:^.';
ברשות אלא לגורלו שלא בו ישהה ולא העבודה מקום את חעובל יעזוב |1*1ל.ג16י<.עבודתו

■  . ■ ■ ■ ייי, עליו.?".■ ^אוזחממוגה

לתקופה עובד להעביר זאת, מחייבים העבודה צרכי לדעתה אם רשאית, חמנחלח ,.£;

והקבוע*; הרגילה מעבודתו הטונה לעבודה אף ימים, שבועיים על תעלה שלא זמנית .\■

הצדדים שני ועל העובדים נציגות באמצעות הסדור על לערער העובד גידי הרשות .:£;

מסקנות או זה, זמן סרק תוך מסקנה הוצאה לא ימים, ארבעה תוך בירור לקיים
הדדית. בהסכמה הועבר אליה בעבודה עבודתו המשך מותנה יחיה  ביניים

*,*5§י

בהסכמה רק הדבר יעשה  יותר ארוכה תקומה במשן כניל לעבוד העובד נדרש ||^,ג.
הדדית. בהסכמה אם העובדים נציגות "'0

המקצועית מעבודתו שהועבר מקצועי עובד בדבר טעון או לב שרירות של טענה נטענה /?!
" י י. י . \ "  ,

. ביום. בו הבירור יתקיים  אחרת לעבודת הקבועה ..<

מבחינת אשר עובד או שונות, במחלקות או שונות בעבודות במפעל, מועסק אשר לעובד
בהעברתו הגבלה אין  שונות בעבודות מועסק במפעל העבודה תהליכ* או הייצור ;*,}.שיטות

חהנהלה עיי אחרת לעבודה אחת ^.מעבודה
.■.;..£$

בשרירות ההנהלה נהנה בעבודה ומדורו לעובד ביחס כי תטען העובדים ונציגות $)נמקרמ
האפשרי. ובהקדם המקובלת בדרך ברור יתקיים ^■.>ג"לי

.יי ~<|
ההנהלה. עיי שנעשה העבודה לסידור בהתאם העובד ימשיך מסקנות להוצאת ן|^ך

של והאד*יניסםרטיביות הטכניות להוראות תפקידו מלוי בשעת לציית יחעוגד <?■$
:~י י י|יל7

. . כך. על ^.ה6טונ*ם
■ י  י:" 55^

 י "'* .?■■>

ובהסכמתו. העבודה מנחל בידיעת רק אחר.בעבודה עובד למחליף י?זאי יחיה ^:^1בד

... . במשמרת עובד להחליף המפעל הנואלת רשאית במשמרות, כרגיל עובדים שבו גגןפעל
,י,  העובדים ולנציגות לעובד זאתתולהזדעה מחיבים המפעל צרכי אם ^א#;;לשנ%ה

י יי/. , י;;" .'. י '""י .■  . .. .י ■:'.:..■'■.■.. ■ ....■<.4;"'^^*₪
■.:■,:.:,^■.^■ .ל**, / . ■.. ■■... .■■:. ן^ןן^להוךאות^^.^עו^,%עגודהומ3וחה>

ן*^ג'



י י ..י,י.י.ייג^י^"■■■." י י י. י י.י"י■ ."■ " ■ י ■. י"יי

 ל§§§|; י; :;,: :.: ■ ; ^^:^:^^9■■^*  .■ ; ; ■.■:■■...■■■ ■^^ל'
.;,.;.:?■;.;,: לחחליטו, בא הבאה מהמשמרת סחעובל על בעבודתו לחמשיר במשמרת עובזי 1^^§*;|על.גל
חגלל^י;;:'.;;. מן יוצאים למקרים פרט משעתיים, למעלה זאת לעשות חייב אינו הוא *^.^,א1לם
לטט*ל^^/י^ל. נזק גרימת תוך אלא להפסקה ניתנים ואינם רצופים חם הייצור ^ל^ן^כשתחליכי
."יא^^. ■ ו*;?:

לייצור* אי 1%$.י
■.>:■?■"" 56880$

■:■":><:■. :.■■ ■ יי ,,.:;;:18888;י'^  זח במקרה תדאג חטובה, טיבה בגלל בעבודה להשאר העובד של באפשרותו ן כשאי ^^^ב.
;:> ^י ,יז. .. אחר. עובד ע'י מקומו למלוי העובדים נציגות עם ביחד ההנהלה 131

ייוי,. יי' ' *"^*8688
. י ,' ,.;.■ הקשורה אינפורמציה כל המוחלף העובד מאת יקבל משמרת בעבודת חברו המחליף |§||1$^ע1בך
/ את לי למסור המוחלף העובד ועל לדעתה המחליף שעל העבודה בתחנת קקוטפת 8^^לבעבודה

. .;;,. ,. : הניל. ■מ%^יאינפורמציה
/"■■.■ .ייי. :/. יי ^^'י;;1
;.י לארוחות,הרשות^ ההפסקות לזמן קרוב וכיויב, החשמל זרם הפסקת בגלל העבודה הופרעה ;^₪₪^
^:י5 , העבודה. בשעות בזבוז למנוע עימ הארוחות זמני את להעתיק ההנהלה ■^ץי"גיייי

'  פרטית. להנאה לקוחותיו ברכוש או ביחחיר ברכוש להשתמש איז |||11|י

<:■;:;, ■ או חחמרימ באותם וישתמש והמכונות המכשירים באותם רק בעבודתו .ייעזר 1111|?\העובד
:".■.. . הממונים, עיי שייקבעו $3;[{התוצרת

. תעובדי על וכרי. חשמלי זרם תוצרת,. גלם, חמרי מבזבוז האפשר ככל להמנע העובד ^3^'על
המפעל.. שברשות אחר לרכוש או לצ*וד נזק גרימת יכולתו ובמידת האפשר ככל *^£!;למנוע

■ לגלותם.■!. לו ואטור המפעל סודות על לשמור חייב ^88$ץמ$וגך

לדאות: יש המפעל בסודות בעקיפין, או במישרין פירושו "לגלות" ^^ן^וןביסוי

למפעל. נזק להביא עלול שגילויים להבין יכול סביר שאדם סודות ||||>:,א.
■ ■ . יי סודיים.11?י: בתור העובדים לידיעת תביא שההנהלה מסחרי ו^ו הטכני בתחום נושא כל .,^11

המדינה. בחוקי כסודות שת1'גלרו חסולות כל *1||

■ ■■ 31
; רגילים(גם עגולה בימי בין למפעל, מחוץ אחר עבודה במקום לעבוד ^ןלזן*ור,לעובד

; חופשה ב'ימ* ובין ההנהלה, מאת מפורשת ברשות אלא הרגילות) עבולתו לשע,ות ן^ט^יץ
.בויחואיעובד;** במפעל מבצעים שאותה בעבודה בביתו לעסוק לעובד אס1ר 11|!|איו'.מחלה.יכן
י^ייי^ייי >■ ■ י ■< י יי י יי ■ ■ ■* ■^^^.■'יי^

*!**
?■£.£

^^נ^*^נ
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י יי %%{."; . בהודעה עבודתו בטעות כן ייעשה בעבודה אחר עוגד להדריך ההנהלה עיי עובד ק8$|$;£ינדי*

■

סעיף'זח. לצורך )£.עבודה 1^3?1$§1111$1

<.^.:*::;■

*. י י,"'.4 ין"*.* י.

'י "<. /": ■
.כ'. יי ■ ■י

יי "■.*.*/

לתבוע זכותו ומעמדו, עבודתו בתגאי פגיעה עובד בזאת ראה העובדים. 1ז^¥.*■■■לנסיגות
העובדים, ועד גאמצעות מ^^^גיייי"בנזין

העבודה.. בשעות הכאות או לקטטות לגרום ואין מריבות או ויכוחים לעורר ^^|^|7.;.יאיז
ההנהלה111811 הסכמת ניתנת שבהם ממקרים חוץ העבודה, בזמן עובדים אסיפות לקיים ■88985>^ל*י*ז

ובהוכחות ההנהלה של אמר כח בא או המפעל, שוער בידי הזכות חשד, של במקרה :5|%^§^
ובמזןדיתיחם בארנקיחם בבגדיהם,. העובדים בכלי בדיקה לערוך העובדים נציגות כוח בא יי

*, '; ""י;
וכו'.

מגז); בגדי ביהח?ר(כולל חפצי את להחזירלהנהלה מהעבודה, התפטר או שפוטר עובד .ן^^יע?!
לפך. מתאים אשור ולקבל. במפעל עבודתו בזמן לו שנמסרו ;|;^^0

ביניהם, ותקינים הוגנימ יחסים ועל לעבודה הוגן יחס על לשמור וההנהלה העובדים .על י38;*#}>

: ■ . י ...^$$■■}^
רג>הרת; גט>חרת "8$£ י לי "

י  תשי"ד חעגודה על הפקוח ארגון חוק הודאות אחר למלא העובדים על וכן חהגהלח ^.^ן*יעל

עובדים. הם שבהם ובמכשירים בכלים במכונות, במגעם בזהירות לנהוג העובדים ^0^^91ל

התקין ולמהלכן הסדירה לפעולתן מיוחדת, תשומתלב יקדיש מכונות ליד |>ךחעובד
המכונה.. של התקינה מפעולתה מסיח כל על ודיע ^|;;;:.ו.י

4111
לכך. הוסמך אם אלא עצמו דעת על תקוגים לעשות ₪$$%ק..לילעובד

יי ~ זאת]₪£י\ מחייבים העבודה תהליכי אם רק עובד שבחהוא המכונה פעולת פטמ,יק 14^^
;"  '..'. ,. . .  .  . מספקת^אחות.. !^0.ל;סיבח ₪

₪
.,£%;£

1183111^1^^^^ |י|*\|
₪₪

^■

ו
ו



>* 1**י יו" י'^ י* יי , יי1י י י ,. . .*
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■ יי ■.,"■ י י י".""".." ■/ ן*^^^י^י"י^"^י:"
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.*' ,/ . ננ . *י ■ ■ ■ י י

%$£:;// .ל. . . . ■■;.. ■..■;■'.■■..■■ מ**י
*;י*>>:>ץ1  ■.■■.
יי1ל£?*£י. מחייגים העבודה תהליכי אם אלא בתגועח. נמלאות ישהן בזמן מכונות ולשמן. ^^^|^יץ(.לווקן

"^ .■ .. י ~■
הטכונות, ליד לצורך שלא מהגטוטף להמנע חעוגדים ן^#^על

יי . ■ . י 68$י;ז£'>י4

■.
 . "./ י " יוי ■ג

. :\י

;!'^)י ;^ /3^^

אפס עד לסגור העובד על החשמל, זים הפסקת של גמקרה או הפסקתה או העבידה גמר 1|£$%■עם
כן אם אלא וכדומה, קיטור דלק, ברזי ו/או עובד הוא בו המבוע של הזום מפסק, את ■.:■!₪

מחליפו, אחר יעובד במשמרות מתנהלת ^^#..י:"העבודה

למגחל מיד *ו על להודיע העובד על החשמל, חבור של בטחוגות(פקקים) שיתפוצגו ובמקרה ^^^|ל.;
להתקין לכך מוסמך שאינו לעובד אסור במפעל, החשמל עניני על לממונה או 11^||§;י*העבודח
. עליו. מהממונים לכך מפורשת הוראה ללא להחליפם או להבריגם, להוציאם, ^^|*4;פקקים,

מוגנים!1111ו1^.י.:*. בלתי עבודה מכשירי בקרבת שהם כל חפצים או תוצרת חומרים, לשים 9*^^::אין
י"" בהם*$$8₪$7י*יי במעברים או חשמלי, גוף או לוח כל בקרבת לבטיחות, סכנה לחוות ק^35^מעל1ול*0

אסור, העשון כי במפורש ההנהלה עיי נקבע שבו אחר מקום בכל או ביהחייר לעשן אסור ^^^ן^>
מותר. העשון בו מקום העובדים נציגות עם בהתיעגות תקבע ההנהלה 181^!?'*'יבו;

על גם כן בביחח'ר. הנקיון הסדר את שיבטיחו מתאימים סדורים לקבוע ההנהלה ^^?|^.על
ממודרת עבודתו תחנת את ישאיר העובד בביחחיר. והנקיון הסדר על לשמור 99||:::;.העובדים

האפשר. יככל מ^|$:יג£*ח
העבודח.קובע שמדור כמה עד עובד הוא שבהם והמכשירים המכונות את לנקות עליו ^18':^כן

י י " י ?₪₪$%<7י
 לבך. המיועד במקום יוי*מו בגדים אך נעלים מןן^ו ■

במקלחת, בחצר, העובד, של עבודתו במקום שהיא פסולת כל או אוכל שיירי לז.רוק |^|[.א>ן
והנוחיות. הלבשה לאכילה, המיועדים במקומות או האוכל ^^ן^/בחדר

שעות עובד הוא אם רק לכך. המיועד מתאים במקום או האוכל בחדר רק יאכל |^^."מעוגד
העבודה. בטעות עבודתו בתחנת לאכול רשאי יהיה מפסקה, וללא רצופות ^1!"עב:ידה

    ■<$$
 ע?1, חומרי גלם, בחומרי לטפול בקטר ההנהלה חיראות כל אחר למלא "^ועובדים

■ * .ו . .י י: י■.■■.., . שונים. ו^מיןכלים
*י. . *"^י י *" י"#,יי . ** יי י ייי * י * י * יי י י  * * * * "* * י י י " *י * "* י* י(, *י;,, * ;,^111^13

■■''.'■ ■י4/^י ^ ^ י^*ג*י.

??ו*68י*6^.^י

י.*1

15^^נ2



ומ^^^..:..
י י <■  " '. .>! " ייי יי ;■■; י. ■*.£,*■. ■■ 1111

. ■ '. ,%".■.■■■ ■■! ל ■ י^* *; , ■■*!',;.
ימציא. ובי. הפגיעה על הודעה תקבל ההנהלה כי העובדי0\ידא1וו ן#. ***$ 1||11^מ1^11ע;:א|ין

מהעבודה חחיעזרות תקופת של וער מס משד ועל הפגיעה ^ןיגאות, על ^^^15י"קו6ו(^חז>ים
:.י.\ ■ ■ . .: ■ ~ ■■:■■" ^0^:^,>.י

ו . . . י. י ;^;{

מסו1ל חוא כי מוטמן לטואי אטור לעבודה. טובו. עם להנהלה לחמגיא חייב ^ימ^וגדיהנפגע
י י י י הקודמת. לעגייתי ^11"י

יועסק  הקודמת לעבודתו לא אולם לעבודה מסוגל הוא כי הקובעת תעודה העובד ק|||ט|.*א
ההנהלה בין דיון יתקיים כזו, אפשרות אין כי ההנהלה תטען אחרת, מתאימה ^^§געגודה

במפעל, אחרת בעבודה סדורו לאפסרות בקטר העובדים |נ1ניגות 8נ?*

זה; ז תקנו הוראות על לענלרות 1*א6ר.>1ת

מאלו: אחת *שה;עובד
■. '.לין
י~י 1\י

סבירה; סיבה בלי או רשות בלי העבודה בזמן עבודתו מקום ג.ע*ב
סבזרה; סיבה ובלי דשות בלי מעבודתו נעדר ,/

;(45 (סעיף לכן; המיועד במקום סלא במפעל ן; ן.עט
 7■"

;(12 סעיף (ראה לעבודה 3|ז.^חר

■ י . *<*%*
המודעות;0* בלוח הודעה בלי או עם ^^^:>ןןתראחנ!פתב1או

עבודה; יום חגי שכר לסעור עדי מ1||ץקגס.יכספי
.*5

ליומיים; עד תשלום ללא עבודה להפסקת
■ ;.■ ■. ?:5ז ^

מאלו:^ בד:אז1ת
■■ ....; ^;י^.יי

לעבודה; בקטר ההנהלה וראות לוז ן^אגיית
ההנהלה; מאת רטות בלי ^^דבטקום;אחר

לאלה; גרם ,או התקוסט ^הכה,

8
^*א|[י

 י יללא;,תטל.5ים.;יי דה. ג]יה;:ס^;.ח^;יד ז^ י;^:; ^^;י

;}י*י$$ /יי,\יייי ■ ;'.**י*\י,ייי * 11 ^
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מאלוי; אחת ערנז^ 60ה

חמור; ג*ו0ן משמעת חפר .* .

חמורות; סיוז*אותיחן במפעל להכאות גרם ב.
העבודה; טל התקין בטחלד חבל מעל או ,גנב, ".*
במזיד; מכונות או מכשירים חומרים, קלקל ד.

בזדון; חומרים בזבז ח*

דלעיל); 31 סעיף (ראה המפעל סודות מסר ו.
לעובדים; כן על והודע קטורבסכנה העטון גו ממנו בחלק או במפעל עשן ז.
למפעל; נזק גרימת משום בכך ויש ההנהלה מאת מזות ללא אחר במקום עבד ח*

*מוי: יחיה

תשלום; ללא ממושכת זמנית עבודה להפסקת א.
" פיגוייפיטורים; של חלקית שלילה ו/או מוקדמת הודעה ללא לפיטורים ב.

םיצוייפיםורים. וללא מוקדמת הודעה ללא לפיטורים ג..

1

מוטלת אינה העבירה ועובדת .53 בסעיף המפורטות החמורות העבירות אחת נעברה .א.
ביום בו יתקיים אשר לברור עד העובד עבודת את להפסיק ההנהלה בידי הרשות בספק,

העבודה. לשעות מחוץ

הזמנית וההפסקה הפריטטית לועדה חענין יועבר מוסכם, לסיכום בבריר הגיעו לא ב.
הועדה חייבת שבועיים תוך חבר'ור יסתיים לא ההחלטה. למתן עד תמשך .בעבודה

הופסקה שעבודתו העובד של לגורלו ביחס בינים החלטת לקבל הגוררות או הפריטטית
עובד אינו והעובד כאמור ביניים החלטת נתנה לא הגוררים. פסק או המסקנות להו*את עד

מתום עבודה שעות 8 טל הרגיל משכרו #50 לעובד ההנהלה תשלם אחרת ^בעבודה
המסקנות. מתן ועד השבועיים

הזכוי והחלטת לו שנגרמה הבטלה תקופת עבור ההנהלה לו תשלם הנאשם, זוכה ג,.
העבודה, במקום תפורסם

לעיל. האמורה האחריות להחמרת תגרום מתקנון על עבירה נוגות חי א.
" י* ,. יי,:,

 ה*גין לפי הכל  חבוררות או הפריטטית הועדה העובדים, וחגיגות מ*פעל זוגהלת 3??^ל
בתקנון פורטו שלא בעניגים העובד על להטיל שיט האחריות על. ויחלים1 *ליני

/י

י\י>י?:,;" ^^".^■^ייי^יייי^י

לעיל* נקבעה לא לגביחם וחאחריות בו או^מורטי ^ן^'זח

\ ..■...<■.■.".. ;.''■.■ :■. ^£^^.י\:^1

0^§£
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9
ביחד ה גחל הה י ע' תיעשה התקנון הוראות על יםשעברו העובד על <ז*הר*1ת 8^£^י|(0י>תי
ההנהלה* ידי על לעובד לוזנתן היכולה התראה למתן פרט העובדים, י?₪9$\*1ם;ג*יג1ת

, . העובדים. גוה ילנ<* ^^תיילהודיעה
י .■ י _ י . .■"  /|13

להכרעת מהם אחד זרישת לפי יועברו הסכם הגךךיטלידי הגיעו לא גחם מעגיגים ^^י1'
* #*

לבוררות. ו/או הפריטטית 1^.מועז>ח

; ויוקדשו במפעל העובדים ולנזיגות להנהלה משותפת לקרן יודגמו הקגסות ^^כ60י
חגדדים; שני ע^י סו0כמת/ות ין^'^ממרח/ות " .■.^

..■..  שנקבע.%><* זמן תוך להעביר חייב זח, תקנון לסעיפי בהתאם קנס יוטל שעליו עובד ■;ב;י

כספי. לגביית תדאג העובדים ונזניגות הגיל לקרן עליו שחוסל מקנס סכום את לכן

?113₪

הנ'ל. לקרן מיד ולהעבירם שנקבעו ובמועד בסכום %ח>נ6יית

החתום! על באנו ולראיה

ההסתדרות של הפועל הועד

משל .י' ()
ארד א' ()

. וושגיינה י' ()
זיידל ר.' ()
זןבר שי ()
חורש שי ()
כהן ש' ()

. ^#חדיוו1.;בעל>י;*ןתע^יה

■■■■■ י ^*<^
^^ןמשזז

. ^א';אבן

*^ג ג $4
הי"1,?י1!ק ?**. , 81

גיויט י! ■ ". יי >יי"יי "■, ;י>3*:יץ';

..יי  י. * "'!* ' ינ , י/ ,".!■!

^

ייי.לי ^1>יי>
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