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ענפיו, על הדפוס וטקצית העבודה מחלקת  בישראל התעשיינים התאחדות
אי* צד  הקיצור לשם להלן שייקראו זה הסכם לצורך אחד צד המהווים

פועלי קל הארצי האיגוד ע"י מיוצגת בא"י, העובדים של הכללית ההסתדרות
נמצאים שיפוטן שבתחום הפועלים, מועצות ו/או והקרטונז* הכריכה הדפוס

שייקראו זה, הסכם לצורך אחד צד שמהווים במפעלים, הפועלים וועדי המפעלים
בי. צד  הקיצור לשם להלן

הליטוגר0*ו0*~ סקציה בין האחד; עבודה, הסכמי שני קיימים היו הדפוס ובתעשית
מפעלי ארגון בין והשנין הכללית, ההסתדרות לבין התעשיה בעלי בהתאחדות

:י; הכללית* ההסתדרות לבין בישראל הדפוס
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הואיל*

התעשיינים. התאחדות עס התמזג בישראל הדפוס מפעלי וארגון והואיל:
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בין אשר הסכם,  הקיימים ההסכמים בסיס על  הצדדים בין הוסכם לכן,
האגוד לבין העבודה ומחלקת הליטוגרפיות םקציח החעשיה בעלי התאחדות

הדפוס מפעלי ארגון בין אשר וההסכם ,21,6.64 מיום הדפוס פועלי של הארצי
זכרונות כל וכן ,1.1*66 מיום הדפוס פועלי של הארצי האגוד לבין בישראל
את לאחד  ההסכם את לחדש באו הארגונים שגי של המזוג אחרי אשר הדברים
הדפוס לחעשיח אחד הסכם על לחתום ממצה ומ"מ משא ולאחר הנ"לן ההסכמים .

דלהלן: בפרקים כמפורט בישראל

י ל כיל ראשון! פרק

ויטרושים הגדרות א.

י במספר מילים ולהיפך, נקבה* למין גם כוונתן זכר, למין המתייחסות מילים  הנוכחי בהסכם
■ ולחיפך* רבים למספר גם כוונתם יחיד

הנוכחי העבודה הסכם 

פרט מקצוע או הפקיד הבדל ללא במפעל, עובד כל 
עובד. לנוער

18 עד מ14 הגילים באחד נער 
יומי. שכר המקבל עובד 

ההסכם בתוכז מונחים ב*

זה "הסכם .1

"עובד" .2

עובד" "נוער .3
יומי" "עובד ,4
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חודשית. משכורת המקבל עובד 
ערות ע"י שכזח בתור המוגדר מקצועי בלתי עובד 

התעסוקה.
ענפיו כל על בדפוס המקצועות באחד המועסק עובד 

וכריכה.

עליהם. חל שההסכם העבודה ממקומות אחד 
הארצי האיגוד ו/או בא"י העובדיס של הכללית ההסתדרות 

המועלים מועצות ו/או והקרטונז* הכריכה הדפוס פועלי של
//>* העבודה, מקוס פעולותי$1נמצא בתחום אשר
■1ו יו
ההסתדרות ואשר עבודה במקום העובדים ע"י שנבחר ועד 

המפעל. להנהלת חבריו שמות בכתב מאשרת

 וועד המפעל נמצא שיפוטה שבתחום הפועלים מועצת 
הפועלים. מועצת תייצג עובדים ועד באין העובדים,

**£*יי) נמצא שיפוטו באזור אשר לעובדים, התעסוקה שרות 
/ י בא"י. העובדים של הכללית ההסתדרות של חולים קופת 
/  בע"מ העובדים של סוציאלי לביטוח מוסד מבטחים 
/ ולתגמולין. לפנסיה

משפחה, תוספת ותק, תוספת יוקר, תוספת יסוד, שכר. 
'ידי על מוסכם אחר, חשלום ובל ומחלקתית מקצועית תוספת

ופרמיות. נוספות שעות להוציא הצדדים
במדינה הנהוג האזרחי הלוח לפי ימים חודש של תקופה 

עבודה, ימי 26 או
הנהוג האזרחי הלוח לפי הודש עקזר שנים של תקופה 

 במדינה. י

קרן בכל או ב"מבטחימ" יסודי או מקיף פנסיה ביטוח 
התעשיינים, והתאחדות ההסתדרות ע"י המוכרח פנסיה
אחד ע"י שהוסמך ב"כ או המפעל הנהלת או מפעל בעל 

הנ"ל. הגופים
,** ן .< כמו פוטוליטו האופסט, הבלט, דפוס בהחוס; מפעל כל 

י והכריכה* אחרת דפוס בשיטת העובד מפעל כל
התעשיינים להתאחדות המשתייך הדפוס בחעטיח מפעל כל 

שירוחיט. כולל שכירים עובדים והמעסיק בישראל

חודשי" "עובד .5
מקצועי" בלתי "עובד ,6

מקצועי" "עובד .7

עבודה" "קקוס .8
"ההסתדרות" .9

עובדים" "ועד .10

העובדים" "נציגות 1ו.

התעסוקה" "שרות .12
חולים" "קופת .13

"מבטחים" .14

כולל" "שכר .15

"חודש" .16

"שנהיי .17

פנסיה" "ביטוח .18

מפעל" "הנהלת .19

הדפוס" "תעשיה .20

"מפעל" .21

ותקפו*. ההסכס סיג ג.

ויחול: כללי קיבוצי הסכם הינו זה הסכם

ההסכם* בעלי על .1

בעתיד. אלה שיצטרפו או התעשיינים התאחדות חברי שהם והכריכה הדפוס תעשית. מפעלי כל על .2
כולל המפעלים ע"י זה הסכם של תוקפו תקופת תוך יועסק ואשר היום המועסק עובד כל על .3

עובד, נוער
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ההסכם! תוקף

. 31.12.73 עד 1.1.72 מיוס הזה העגודה הסכם של תוקפו *1

אחד לשינוי או ההסכם, לבינוי הצדדים מאחד פנייה תבוא לא ההסכם מועד תום לפני אם .2
יבוטל. לא עוד כל לטנה, משנה הלאה וכן נוספת, לשנה בתוקפו ההסכם ישאר מסעיפיו

הצדדים, שני בהסכמת ורק אך אפשריים קיוטו תקופת במשך בהסכם שינויים .3

בכתב למשנהו להגיש צד כל צריך ההסכם מסעיפי יותר או באחד שינוי לכל ביחס הודעה .4
תוקפו. תום לפני יפיס חודשיים לפחות

השינויים תוכן את המעונינים הצדדים יודיעו (4  ד* (סעיף כנ"ל הודעה מסירת בעת .5
הנזכר במקרה ההודעה, מסירת ימיום משבועיים יאוחר לא במו"מ, יפתחו המבוקשים,
בין עליו שיוסכם שינוי וכל המו"מ סיום עד כתוקפו זה הסכס ישאר ד*4 בסעיף

ההסכם. מיום מיום תוקף יקבל הצדדים,

ההסכם, סיום תאריך עד המו"מ את לסיים מאמץ כל יעשו הצדדים .6

ההסכם. של נפרד בלתי חלק יהווה זה, להסכם בחתימתם יצרפו שהצדדים נספח כל .7

ד.

עובדים קבלת שני; פרק ו .
לחוק. בהתאם התעסוקה שרוית באמצעות למפעל העובדים כל את .תקבל ההנהלה

ז

נסיוז: תקופת

חודשים, שלושה למשך בנסיון כעובד ייחשב לעבודה המתקבל עובד כל .1

חודשים בשלושה מקצועי עובד כל של הגסיון תקופת אח להאריר אפשר בכתב הדדית בהסכמה .2
נוסף. בחודש מקצועי בלתי ועובד נוספים

הודעה לקסור המפעל הנהלת על בסיומה, או הנטיון תקופת במשך עובד פטורי של במקרה .3
עבודה* שבועייס לבל יום מוקדמת

זמניים: לעובדים סוציאליות זכויות ו,

ל"מבטחים," המפעל הנהלת תשלם קבועים שאינם לעובדים סוציאליות זכויות להבטיח כדי ,1
מהיום החל העובד טל הכולל מהשכר #13.7 המקומיות הפועלים מועצות יד שעל בע"מ

ינוכה אשר הכולל משכרו 3,5/0 "מבטחים" לקרן יפריש העובד במפעל. לעבודתו הראשון
בשנה לעובד הקרן תעניק האלה התשלומים תמורת לקרן. ההנהלה ידי על וישולם משכרו

ההנהלה תשלם 1,4.73 מ החל הקרן, תקנות לפי הסוציאליות הזכויות את הראשונה
. .. .#11 ליימבטתיםיי

//

העובד את המזכות כדלקמן ההפרשות כולל %13.7 בשיעור ההנהלה תשלום .2
$4 בחופשה

2.5?6 מחלה בביטוח
#3.5 פנסיה בקרן

#1 בעבודה תאונות של במקרה שכר בהשלמת
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לגבייה העברתה בגלל 2.7;' טל ההפרשה מתבטלת 1.4.1973 מיום החל .$2.7 מקביל במס
לאומי, בטוח ע"י

לחוק בהתאם לו המגיע כל אח יכסו לא זמני עובד של לזכותו בקרן החופשה דמי אם .3
לעובד, ישירות ההפרש את המפעל ישלם תשי"א1951 שנתיח חומשה

זכויות העבודה, חנאי כל עליו ויחולו כקבוע יחחשב הנסיון תקופת לאחר העובד נשאר
פי על החטלומים בניכוי לעבודה, כניסתו מיום החל זה, בהסכ0 הקבועים וחובות

שולמו, והם במקרה ו2 סעיף

■ (מתלמדים) חניכים קנלת

קול הכללי הקיבוצי העבודה להסכם בהתאם יהיו העסקתם ותנאי (מתלמדים) חניכים קבלח סדרי
נפרד בלתי חלק יהווה אשר והלומד, העובד הנוער של הכללית וההסתדרות ב* צד עם א* גד

זה. הסכם של

עבודה מדרי תקנון שלישי: פרק

עבודה:. תקנון חא

החעשיה, כל על החלים קיבוציים הסכמיס וכן 19.9.62 מיוס  הקיבוצי העבודה תקנון .1
המצורפים בא"י, העובדים של הכללית ההסתדרות ובין התעשיינים התאחדות בין שנחחמו

הצדדים. אח טמנוןמחייבים נפרד בלתי חלק מהווים זה, להסכם

המפעלים. והנהלות העובדים סוגי כל על יחול העבודה תקנון .2

עכוזיה שעות חכ

שעות, 48 של בתשלום שעות 46 הוא רגיל עבודה שבוע .1

הראעונה במשמרת בעבודה. משמרות להנהיג המפעלים הנהלות רשאיות העבודה לצרכי בהתאם .2
חול ביום עובדים: שניה במשמרת שעות. 6 שבת בערב שעות, 8 חול ביום עובדים: ■

שעות 4 במוצ"ש שעות 6 חול ביום עוברים: שלישית במשמרת שעות. 5 שבת בערב שעות, 7
שעות. 8 של בתשלום הכל

08.00  06.00 שבין בשעות תתחיל הראשונה המשמרת .3
16.00  13.00 " " " השניה המשמרת

וו 20.00וו  18.00
וו

וו ■ השלישית המשמרת

(, העוברים. ועד בהסכמי* אלא במפעל, הקיימות המשטרות התחלות את לשנות אין #'
,/>

ו בהסכמי* .  . . ,.

שעוח, 6* השניה במשמרת שעות, 7 הראשונה במשמרת יעבדו הענפיבו בכל מגיהים גה, מכו סדרי .4 ,.:
שעות. 8 של בתשלום הכל שעות, 6 השלישית במשמרת ץ/ .

0
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את ותסיים  הראשונה למשמרת רצוף בהמקר  השניה המשמרת תעבוד חג וערבי ששי בימי .5
התחבורה הפסקת עם בהתאמה הסבת, או החג כניסת. לפני אחת שעה המאוחר לכל העבודה את
בנובמבר ימ1 ;17,20 באוגוסט מ1 16.50" במאי מ1 15.50 בשעה בפברואר מ1 כלו.מר,
עול ביטולה דורסים העוברים או המפ,על וצרכי שלישית משמרת אין בהמ במפעלים ,15.30
יום, לכל רגילה כטעה שנחשבת שעה העובדים יחזירו חג, וערבי ו* ביום השניה המשמרת
של מקומרת תהיה לא מקרר. ככל העובדים. ועד עם תיאום תוף וזה בשבוע, ימים חמישה

השלישית. למשמרת שעות ו4 השניה, למשמרת 4.30 הראשונה, למשמרת שעות מ5 פחות עבודה

וחגים עיבמ /וגה מוצאי של המשמרת תהיה בלילה ובשבוע כל במשף העובדים הפועלים כל לגבי .6
'./י ' חול. בימי מהמ^ר^הרגילה בשעתיים פחות

שתהיה הלילה במשמרת דקות 15 בת האוכל להפסקת פרט העובדים, חשבון על הם האוכל זמני .7
המפעל* חשבון על

ועד עם התייעצות לאחר תיעשה  קיימות היו לא בהן במפעלים במשמרות עבודה הנהגת .8
המפעל הנהלת ע"י צרכיו פי על מפעל בכל תקבענה המשמרות התחלת שעות העובדים.

העובדים. ועד עם ובהתיעצות

דקות. 15 על יעלה לא המשמרות החלפת בעת החפיפה זמן .9

והכריכה הדפוס בענפי העבודה שעות .10 .'

וכן מגיהים מכונה, סדרי
ומתיכי סטריאוטיפ עובדי
עובד הוא בימים עו*רת

ביציקה.

מכונה, לסדרי פרט העובדים כל
סטריאוטיפ עובדי וכן מגיהים,
עובד הוא בימים עופרת ומחיכי

ביציקה.

העבודה מועדי

בשבוע שעות 40
" 7
" 5
" 4{■

" 5

בשבוע שעות 37
." £6
.. ■ 4
" 4

" 4*

בשבוע שעות 34
יי 6
יי 4
יי 4
יי 4

כשבוע שעות
וו

שכת בערב שחל גם שעות

46
8
6
5
6

בשבוע שעות 40
7

.. 5 י

" £4
. " 5

^שבוע שעות 34
" 6
" 4
יי 4
" 4.

1 משמרת
חול ימי
שבת ערבי
חג ערב

המועד חול

שניה משמרת
חול ימי
שבת ערב
חג ערבי

המועד חול

שלישית משמרת
חול ימי

י שבת ערבי
חג ערבי

המועד חול

0.
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נוספות? שעות

זאת מחייבים המפעל שצורכי במקרים ההנהלה דרישת לסי נוספות שעות יעבדו העובדים ,1
עס בתיאומ ייעשה נוספות שעות לעבודת ההסדר וכדומה. עת כתב הוצאת ביום גגון: .

האגודה, מזכירי ו/או העובדים ועד

השעות למספר החודשית המעבורת תחולק נוספת ושעה רגילה שעה של ערכה חישוב לצורך ,2
רגיל עבודה ליום השעות במספר מוכפל עבודה ימי 25 (כלומר* בסוגו העובד של החודשי

עובד). אותו של

הרגילה, השעה על נוסף 50?*  היינו הנוהג, לפי תשתלמנה נוספות שעות נוספות: שעות *3
 בבוקר שש ועד חצות אחר 2 ומשעה .7392 בלילה 2,00 שעה עד השלישית המשפרת בגמר

הרגילה. השעה על נוסף 6?00ו
1

המפעל הנהלת בהסכמת  יוכלו לביתם לחזור תחבורה של בקשיים בלילה שנתקלים עובדים .4
הציבורית. התחבורה התחלת שעת עד לעבוד להמשיך

;73נוסף יקבל  ואילך 20.00 מהשעה החל נוספות שעות לעבודת במיוחד שהוזמן עובד .5
הרגילה. השעה על

* . . . *

נוספות; שעות השניה המשמרת לאחר לעבוד שנשאר עובד .6
.150/ חשלום יקבל אחת שעה במסגרת עבד א.

הנוספות. השעות כל עבור #173 יקבל לעבוד המשיך ב.

ט'.

.

ומשבעת: עבודתי סדרי

אישי. באופן עבודה כרטיס להחתים העובד על ,1

טלפוניות שיחות ולנהל בקורים לקבל או להפסיקה, או העבודה את לעזוב לעובד אסור ,2
תוך עוזב והעובד במקרה לכך. העבודה הנהלת מאת רשות לקבל בלי העבודה, בשעות

ובזמן העבודה, הפסקת עם מיד להרשם עליו ההנהלה, ברשות רק וזאת העבודה, את מקומרתו
העבודה. בהתחלת שנית להרשם שובו

משמרתו. תוך עבודתו פרסי את ולסמן יומי דו"ח למלא העובד על המפעל הנהלת דרישת עפ"י .3

ועד בהסכמת ההנהלה של מחייכת הודעה ע"י מפעל בכל תיקבענה וזמנן האוכל הפסקות .4
העובדים.

העבודה, הנהלת בהסכמה אלא שני, עובד במקום לעבוד רשאי העובד אין .5

העובדים במפעלים העבודה. בשעות ייעשו לא עצמם לבין העובדים בין הארגוניים הענינים .6
המפעל. חשבון על ולא המשמרות חילופי בזמן אטימות לקיים ההנהלה תאפשר במשמרות

יגלוש של זמן שבוע אותו סל במסגרת ההנהלה ממעם יוקצב במשמרות, עובדים בהם במפעלים
ההנהלה. לבין הועד בין הענינים סידור לבס העובדים, ועד של אחד לנציג לשבוע שעות

לכך. המוקצב בזמן ורק אך ייעשו הועד בעניני טפול וכל העובדים מצד פניה כל

העבודה הנהלת הוראות בצוע לעכב בכוחו אין הועד, מצד והן העובד מצד הן ערעור, כל .7
שעות. 24 תוך לבירור להענות ההנהלה על הברור. לסיום עד

'. >

*■■■■..ן

0

■../
י ^

.) י . י ■ ■ :., ?. י ■. י  י י ,י. ■ ■>■■ יי י י?ן?ץ;..י,.:;., .. : :'/#*ז5;./גי.,.
. ■ ■ ■. , . .י ז£. יי.,י;יי. ■■ י . . ■■ יי י. " ■".י. י ■%",%..:"■ י* ■ י יי <'.,. :#$ג ■. ■

י. : . ל .■ ..■ .. ..■ ■ י. .. . ■■י^:י^/י::^:י^:י ."■■././<" ך^^>???^;"^:י^^::*::^^.ג;:י/::י
.יי ?.. . י ^^;,;^^^^;4;^!



 7 

מאת בכתב הסכמה בלי הרפוס במקצוע עבודות לבצע או אחר במפעל לעבדד לעובד אסור .8 /(/
התופעה. לתקופת גם חל זה איסור עובד, הוא בו המפעל הנהלת

ובין ההסתדרות בין 19.9.65 בח"א ונחתם שנערך פללי, קיבוצי הסכם  עבודה תקנון .9
בלתי. חלק ומהווה הצדדים אח מחייב וכז"חקנון~עב1.ד.*1ל^י; התעשיה בעלי התאחדות

זה* מהסכם נ*רד

ותוספות ק.כר רביעי: פרק

ותוספות שכר י"א.

תמסור המפעל הנהלת זה. מהסכם נפרד בלתי חלק מהווה להסכם המצורף העבודה שכר תעריף
ניכויים. הכולל משכורת תלוש משכורתו תשלום עס עובד לכל

יוקר תוספת

לשכת בין אסר הכללי הקיבוצי להסבם בהתאם ישולמו התילקרות בעבור ופצוי יוקר תוספת
בעתיד. ייחתמו ואער ההסתדרות לבין הכלכליים הארגונים של התאום

מקצועית דרגה קביעת

(

העבודה* משרד בראשות פריטטיות
הנ"ל בענפים מקצועי בסוג

פריטט מקצוע ועדו,ת מונו המקצועית הרמה על לשמור במגמה .1
העלאה כל ומכונהי^בלט. יד סדרות הבאים: במקצועות כה עד

הנ"ל. הועדות באמצעות בחינה יסוד על תהיה .

דלעיל בענפים בחינה יסוד על טלא העובד עבר העלאה על להסכם להגיע רשאים הצדדים
בחינה. בלי רשמית סוג תעודת לתת המקצוע ועדות את יחייב לא זה אול9 הענפים, וביתר

הדרכים את למצוא יהיה שתפקידה הצדדים ע"י תורכב פריטטית, ענפית מקצועית ועדה .2
לדרגותיהם. בהתאם העובדים של העבודה פריון להעלות מנת על

סוציאליים תגאיס תמי^יי; פרק
ו

דלהלן: הדרוג לפי בשכר שנתית חופשה יקבלו העובדים כל .1 י"ג.
לחוק בהתאם השנה לחלקי יחסי ובאופן לקנה עבודה ימי 12 והשניה הראשונה השנה בעבור

" " . י " יי 15 והרביעית השלישית השנןזן בעבור
" " יי יי יי יי " " יי : 18 ■ והששית החמישית השנה בעבור
" " " יי " " " " " 3,1 העשירית ועד השביעית הקונה בעבור

^//'

> י
ו ■

שבתות. כולל הלוח לסי ימים חודש  ואילך עשרה האחת מהשנה החל

עבודה ימי 18 של מלא ב7.בר שנתית חופשה יקבלו בלילה וקבועה רצופה בעבודה העובדים כל .2
הראשונה. מהשנה החל

לחוק. בהתאם הראשונה מהשנה החל לשנה חופשה ימי 21 יקבלו ויוצקים עופרת מתיכי .3

,.*,'

0

~"**^*
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מחלתו ימי יובאו קופ"ח'לא טל רופא מאת אישור כך על ויקבל חופשמו בתקופת קזחלה עובד ,4
השנתית* החופשה במנין

בעגודה, ויחקו ע"פ החומטה ימי מספר לכל זכאי עבודה, בשנת ימים 200 לפחות שעבדי עובד .5
החופטה ימי ממסמר היחסי לחלק עובד אותו זכאי ימים מ200 פחות קינה באותו שעבד עובד

,200 המספר אל בפועל העבודה ימי מספר ביחס בעבודה, ויחקו עפ"י

ויחקו עפ"י החופקה ימי מספר לכל זכאי העבודה, משנת בחלק ימיק 240 לפחות שעבד עובד .6
לחלק עובד אותו זכאי ימים מ210 פחות העבודה משנת חלק באותו שעבד עובד בעבירה,

,240 המספר אל בפועל העבודה ימי מספר ביחס בעבודה ויתקו ע"ח החופשה ימי ממספר יחסי
ו

העבודה ימי 75 של הממוצעת הפרמיה תיכלל ופרמיות נורמות שיטת לפי העובדים עיבדיס *7
הקיבוצי להסכם בהתאם הרגיל, משכרס ל>309 עד שנתית חופשה לגבי לשכרס לחופשה, הקודמת

.24.3.67 ב. שנחתם חופשה בדמי פרמיות להכללת הכללי

בכסף. חופשה להמיר אין *8

לחוק. בהתאם אלא החופשה בימי נכללים אינם לפיטורין המוקדמת ההודעה ימי .9

העובדים, ועד עם בההיעצות המפעל צרכי ולפי המפעל ע"י ייקבעו החופשה מועדי .10

לעבוד היה צריך בה המשמרת תיחשב דרישתו, פי על המועד חול או חג בערבי עובד יצא ,11
המפעל, הנהלת דריעת פי על המועד חול או חג בערבי לחופשה העובד יצא מלא, עבודה כיום

לעבוד. היה צריך בה משמרת אותה של הממשיות העבודה שעות החופשה במנין יבואו

ו

.ך

*;.
.ו\

דיי
0
■:!

, גי
י יו

.

1:י

הנראה;

בימי לצאת זכאי השנה לחלקי ובאופן,יחסי הראשונה עבודתו משנת החל. קבוע עובד כל ,12
כדלהלן: המפעל חשבון על הבראה בבית לנופש חופשתו

ימים 5
" 6
יי 8
יי 9

בכלל ועד שנים 5 עד במפעל העובד עובד
בכלל ועד שנים 10 ועד מ6 " " "
בכלל ועד שנים 15 ועד מ11 " " .י

ומעלה 16 מה החל " " 11

נוסף, הבראה ליום זכאים ומעלה 55 מגיל עובדים

#הה החבר אם קופחולים, טל הבראה בבית הנהוג לתעריף בהתאם יהא הבראה ליום המחיר
לשניים) חדר (תעריף העובדת ההתיישבות במשקי לתעריף האחריםיבהתאם המקרים ובכל בהם,

הבראה. יום של ביניהם המוסכם המתיר על משותף בחוזר שנה מדי יודיעו הצדדים
בהוצאות בהשתתפותו לעובד משלם שהמעסיק ההבראה דמי כי סוכם, הצדדים שקיימו בדיונים

הגא*מ: בהתאם.לסעיפים לעובדים וישולמו בלבד ולנופש להבראה מיועדים ההבראה

.13

יך1 <) 11

להכיר הצדדים בין הוסכם ההבראה, בצורות הזמן במרוצת שחלו בשינויים בהתחשב ^ר
ועיון נופש ימי כגון: נוספות, נופש  הבראה בצורות הבראה, בבתי לשהות נוסף

קיט, במקומות ומנוחה לנופש חדר שכירת מוכרים, ציבור מוסדות ע"י מאורגנים
בחו"ל. או בארץ מאורגן בטיול השתתפות

להבראה העובד יצא לא בשנה. שנה מדי להבראה לצאת חייב עובד שכל הצדדים בין הוסכם
לצאת בידו הזכות אחרות, מוסכמות מסיבות או עבודה סידורי של מסיבות אחת, בשנה

י השנתיים, של בתשלום לאחריה בשנה להבראה

^ ■ ■.■..* .^*1 **.*,*.*...

ג*11)

*ך^?י?ק?ג^1*?1^^**5#<קמ"**!*^*י'* י^*^^**0****^*^^©?**^^^!**6?^^*^^^1^^?^**^^;^

■"  1' ,י.י" י .יי. י י , . ;" י  ■ . ■

" י יי י .■■*...■■..■<.'.;■■ ?.י ^■ייי;},,ו.?^;!'י; ,;י:%^^^;.: .■ ■*£■■. י

יי.: /



 9 

שנים* לשתי מאשי יותר ניתנת אינה צבירה זכות

חגים תוספת י"ד* 3.

ביכי בתשלום חופשה יקבלו במפעל עבודה חודשי שלושה לאחר זמניים, ובכללם העובדים כל
שבועות, חג פסח, ימי 2 סוכות, ימי 2 הכיפורים, יום השנה, ראש ימי 2 הבאים: החג

כחוק. שיקבעו המדינה חגי ובכל העצמאות יום במאי, אחד
בהסכם שפורטו החג ימי מספר על עולים בהם המקובלים החג ימי שמספר במפעלים הערה:
ינוכו  לפורים) פרט רבה, והושענה הכיפורים יום ערב באג, תשעה (והם הקיבוצי

גם חופשתם שימי לאלה רק השנתית החופשה ממכסות בשבתות, חלו לא בא0 האלה, הימים
בשנה. ימים מ2ו למעלה

.1

?1

חג מענק

מענק במפעל עבודה חודשי שלושה לאחר לעובדיהם המפעלים הנהלות ישלמו 1967 משנת החל .2
יחסי ובאופן השנה ראש בערב ומחציתו הפסח חג בערב מחציתו לשנה, ימים חודש של חג

עבודתו. לחודשי

מחלה של במקרה תשלום ו. מ"

בתוך אי במשמרת אי לצד כך על להודיע מחוייב מחלה, מסיבת העבודה מן הנעדר עובד .1
שלא במקרה האובייקטיבית, היכולת במידת המשמרת. לפני  וגי ב* ובמשמרת המשמרת,

ההודעה* נתקבלה בו יום, אותו עד לתשלום זכות כל עובד אותו יפסיד כזאת, הודעה תינתן
יום לעבודה שובו על להודיע העובד חייב מיומיים יותר העבודה העדרוחמן של במקרה

קודם.

מקופתחולים רופא תעודת להביא עליו חובה אחד מיום יותר נ*שכת העובד מחלת אם *2
לעבודה* כשרו אי ואת מחלתו את המאשרת

לשש צבירה זכות עם מחלה דמי בתורת לשנה, חודש של שכר המפעל ישלם מחלה של במקרה .3
שנים*

בשנה, מחלה ימי 6 עד רופא תעודת ללא המפעל הנהלת ע"י תשולם בודדים ימים של מחלה .4

מחלה דמי בטוח

יו

קופחחולים ע"י למחלות ביטוח בקרן מחלה למקרה העובדים את לבטח הצדדים בין הוסכם *5
דלהלן: בתנאים "מבטחים" או

העובדים. של משכרם 2.5<£ של בשיעור הקרנות לאחת המפעל תשלום א.
המתנה ימי היינו, שנה, של כתקומה מתלה ימים 6 עבור עבודה שכר לעובד ישלם המפעל ב*

אחד. יו0 של מחלה או

שיקבל התשלום בין ההפרש את מחלה של במקרה חודשים 12 בתקופת לעבוד לשלם המקעל ג*
מהכנסה) למס הניכוי פחות (המשכורת ,גטו החודשית המשכורת לבין הביטוח מקרן העובד

(עד אחד יום של המתנה ימי כולל שנה במשך אחד חודש של ממשכורת יותר לא אולס
לעובד, שילם המפעל אם בשנה) ימים ששה

י!\/

ס)
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.3,'1 ט"ו הסעיפים במקוס בא (א.ג.ג) ט"ו/5 סעיף עפ"י מחלה ביטוח .6

ט"ו הסעיפים יחייבו  כנ"ל המחלה ביטוח שהיא, טיבה מאיזו יונהג, לא שבהם במפעלים .7
*3,4

:.$■£;

/

לידר, חופשה ט"ז.

לחוק* בהתאם
*

מקביל מם י"ז.

לקופתחוליס אי צד ישלם משפחוחיהם ולבני אישפוז,לעובדים כולל עזרהרפואיח, הבטחת לשם
. . ' של שכרו ממלוא 6ל2.7 של בשיעור מקבלל מם בארץישראל העובדים של הכללית ההסתדרות של

העובדים נורמות. על המבוססות מאושרות פרמיות שכר למעט והגדרתם, השגר רכיבי הבדל ללא
*,)* מאפריל החל קופתחולים. באמצעות בעבודה תאונה של במקרה הרפואית העזרה כל את יקבלו

לחוק. בהתאס ישולם 1974

בעבודה תאונות למקרה ביטוח י"ח.

הלאומי. לביטוח נוסף נזיקין ביטוח העובדים את לבטח מתחייבת ההנהלה .1

הראשונים החודשים שני במשך בתאונה הנפגע לעובד אי צד בעבודהייקזלם תאונה של במקרה .2
מהמוסד שיתקבלו הפגיעה דמי קול התשלומים בניכוי המלאה, משכורתו אח התאונה מיום "

לחוק, בהתאס ינהגו החודשים שני ולאחר לאומי לביטוח

},.

תגמולים) (קופת לעובדים פניסזה ביטוח י"ט.
/

באחד או בע"מ "מבטחים" בקרן מקיף או יסוד פנסיוני לביטוח להצטרף המפעלים על חובה
לתקנותיה! בהתאם התעשיינים והתאחדות ההסתדרות ע"י המוכרות הפנסיה מקרנות

פיצויי כולל מקיף פנסיוני בטוח פיטורים, מיצוי כולל אינו יסוד פנסיוני ביטוח *2
פיטורים.

לקרן עבורם המפעלים הנהלות יפרישו בתעריף הנקוב השכר על עולה שכרם אשר לעובדים .3
בתעריף. הנקוב השכר מעל ל#30 עד העובדים) וחלק חלקם (את פנסיה

לעובדים חלב כוס או חמה ארוחה

מקביל בתל\לום תשתתפנה במפעלים והנהלות העבודה במקומות מטבחים הקמת תעודד ההנהלה .1
לאיגוד והמחלקה הממשלה בהשתתפות תזונתית להדרכה המכון ע"י מסודרת בוקר ארוחת בעד

מקצועי.

לכל ליום חלב כוס חשבונה על המפעל הנהלה תספק באמור, מטבח, קייס אין בהם במקומות .2
עובד.

י/

/יי י./

.יי יי".יי/:. 'י^.יי 'י י יי < י" .■

*.:

0

/ יי

ו י

■ 3
. ..יי ג *

. . ■ נ.4, ?1
 .^1
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עבודה נגדי

וזוג ב':נה עעמייס חלוק או וחולצה טכנטיפ עבודה; בגדי העובדים לכל יספקו המפעלים הנהל*;
בשנה* פעם נעליים

משתלם זה חשלום לחודש. ל'י 35 בפך נסיעה הוצאות העובדים לכל תשלמנה המפעלים הנהלת
יחולו אם מהטכר, חלק מהווה ואינו לעבודה כניסתם מיום כאחד, וזמניים קבועים לעובדים

דמי גובה על הצדדים יסכימו הסכס תקופח תוך הציבוריים בתחבורה הנסיעות בתעריפי שינויים
ההעלאה, ומיום ההעלאה לסעור בהתאם הנסיעה

נסיעה הוצאות כ"ב.

1■ 1ו

4

*ו

ג
<.י

סניטריים תנאים  והגיינת בטיחות

לשיפור ולדאוג נאותים סידורים העבודה במקומות להחקי7 מתחייבות המפעלים הנהלות ,1
העבודה. משרד ל*קנות בהתאם והםגיטרי ההגייני המצב

עובדים 25 מועסקים בהם התעשיה, במפעלי והפעלתי הבטיחות ועדות קיום את יעהררו הצדדים .2
לחיזוק אפשרית עזרה ויושיטו זעירים, במפעלים העובדים מקרב בטיחות נאמני ומנוי ומעלה

הבטיחות תנאי לשיפור הצעותיהם של והולם מהיר ביצוע ע"י אלה, של ויוקרתם מעמדם
במפעל* ושלום במקום העובדים של לרווחתם וההגיינה

והכר.יכה הדפוס בץנף להשתלמות קרן

העובדים כלל של החודשי משכרם 0.4;* 1964 בספטמבר מאחד החל לקרן לשלם התחייבו א* צד מפעלי
העובדים, של החודשי משכרם #0.2 המפעלים הנהלות ינכו במקביל בהס. המועסקים המ,קצועיים

את ישלמו המפעלים הנהלות ורק חלקם את ל/8ל0 פטוריןן, הפועלים יהיו 1973 ספטמבר מחודש החל
.#0.4 של בשעור חלקן

כ"ג.

?1

הנהלת לרשוח ידם על ויועברו בחודשו מדיתודק מבטחים גובי באמצעות ייגבו האלה. הכספים
תקנון עם עותומנית אגודה הקרן סל התקינה פעולתה לצורך מקיימים הצדדים להשתלבות. הקרן

י . מיוחד.

א
פיצויים ותהלום התפטרות פיטוריה עעי; פרק

עובדים.. לפיטורי ביחס לב שרירות למנוע יש *1

ובהודעה מספקת ומסיבה הדדית בהסכמה בי צד עם דיון לאחר רק אפשריים עובדים פטורי .2
ימים. חודש של בכתב מוקדמת

לפיטורים. מספקת לסיבה נחשב במפעל עבודה צמצום .3

העובדים. לועד תוגש לפיטורים המועמדים שמות רשימת .4

פריטטית בועדה לדיון הענין יועבר הדדית הסכמה עליהם היחה שלא המפוטרים לשטות באשר .5
לכלל הפריטטית הועדה הגיעה לא יום, 14 תוך הבירור את לסיים לה יאפשר אשר בזמן
תוך ביניים החלטת לחח הודעה על להחלטתה הענין שהועבר מיום ימים 35 תוך הסכמה

מוסמכת להחלטת הפריטטית הועדה הגיעה לא הפריטטית, הועדה פסק למתן עד הנזכר המועד

כייד.

י/*

./

0

1,

■ , י <■/ י .. ,,.י  .י*" ..■ ■ ■":,. ;*£^>:*$.גו>
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לבורר סער א י קי סביר למן לס/.ר הוארך המוקדמת ההודעה ותקופת מכריע שלישי בורר ייבחר
מסקנותיו. את להוציא השלישי .

עגודהו תקופת על הטפעל מהנהלת מתאימה תעודה לקבל זכאי המפעל את עזב או שפוטר עיבד .6
המקצועית. ודרגתו במסעל

ו

העבודה התרחבות עם זכויותיי במלוא אליה לחזור זכאי בעגודה צמצום מחמת המפוטר עובד .7
לו. שלמו א0 לפיצויים הזכות להוציא הפיטורים, מיום שנה חצי במשך במפעל

* / התפטרות. של במקרה העובד^ על גם חלה מוקדמת הו"^ה חובת .8

> עבודה יחסי להסדר הכללי הקיבוצי בהסכם המפורט לפי יעשה הפיטורים תהליכי ביצוע .9
.10.1.67 ביום שגחתם

עד ביום, בו העובדים, ועד עם התיעצות לאחר העבודה את לעובד להפסיק רשאי אי צר .10
טכניים סודות מסירת במזיד, חבלה בזדון, מכונה קלקול גניבה, של במקרים; לבירור,

כדין, שהוכחו למתחרים המפעל של

10 תוך המקרה את לברר פריטטית ועדה או וזבל"א זבל"א בוררות על ב* צד דרישת לפי
. הצדדים. שני של הטענות כל על ולהחליק ימים

הבוררות החלטת ע"י יוכרעו הבטלה ימי עבור תשלום וכן י לעבודה העובד של החזרתו שאלת .11
מצידה. ביניים צו פי על או

^//1)

מילואים שרות בעד תגמול

שירות חוק ע"פ לו המגיע השכר תגמול את במילואים ש?\ירת לעובד תשל\ס המפעל הנהלת .1
לחוק. בהתאם (תגמולים) מילואים

כאמור התגמול סכום יפחת לא מקרה בכל  הנ"ל בחוק הקבוע ג"פ יחושב התגמול שעור .2
ההשוואה. קרן מאה המעסיק מקבל אותו מהסכום

ו

במפעל. הנהוג העבודה חשלום.שכר במועד לעובדים ישולם התגמול .3

פיטורים פיצויי

ז. כ"

{?%.

זקנה או עבודתו, כושר איבודי מפאת העבודה מןי יפרוש או העבודה, מן יפוטר כי עובד
אינדיבידואלית הרעה מחמת או קופתחולים מטעם רפואית ועדה ע"י שנקבעה מחלה מסיבת או

מספקת מסיבה או יכוי, משכורת הורדת הנהלחי, מתפקיד העברה כגון; עבודה, תנאי של
מספקת מסיבה המגורים עיר החלפת או לחקלאות העברה לידה, בגלל פרישה כגון*, אחרת

לעובד. פיצויים אי צד ישלם לחוק בהתאס

לחוק. בהתאם ליורשיו הפיצויים ישולמו העובד של מותו במקרה

כייח.

0

לאופסט פרט והכריכה הדמום ענפי בכל לעובדים פיטורים פיצויי חישוב

גסקרה לעובדים ישולמו 1.1.64 דהיינו החוק לתחולת עד פיטורים פיצויי חישוב לענין .1
עיל כניסתו מיום ?נה לכל חודש העובד. של האחרון משכרי 80/>* של החישוב לפי פיטורים
ובאופן העובד, של האחרון שכרו לפי עבודה, שנת לכל חודש ומ1.1,64 לעבודה, העובד

כ"ט.

■.;*!,%*** :,4
". " .'  , י "^י . י י י י^ 4 * י * ,..י 
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השנה, לחלקי יחסי

מחלקותיו כל על אופסט לעובדימ פיטורים פצויי חישוב .2

לכל ימים חודש של ג;ליעור פיצויים תשלום המפעל מהנהלת יקבל מהעבודה שפוטר עובד כל
על האחרון שכרו לפי במפעל לעבודה בניסתו מיום השנה לחלקי יחסי ובאופן עבודה שנח
, הפועל.

ו

הפיצויים מלא את ומפקידים הפקידו א5,ר מפעלים על חלים אינם וכטי*/2 כטי/1 סעיפים *3
או מיוחד, קיבוצי להסכם בהתאם מיוחדת לקופה או התגמולין לקומה בחודשי חודש מדי

הקיבוצי, להסכם הצדדים שני ע"י שנחתם מקיף פנסיוני ביטוח

שונות שביעי; פרק

ו

/

€

אחיד מס

ע"י המוגשות ,לר"'ימות בהתאם האחיד המם את העובדים כל של משכרם תנכה המפעל הנהלת י/י
' ; של המס ללשכת בחודשו חודש מדי החפיורה את ותעביר ההסתדרות של 0/> י לשכת

ההסתדרות,
*

מקצועי טיפול דמי העובדים, בארגו; חברים אינם אשר העובדים של משכרם תנכה ההנהלה
י י. 1 י. *ול הכללית ההסתדרות של המס ללקוכת בחודשו חודש מדי התמורה את ויעבירו אירגוני יי/

י * *1

: י./

1
י1

י. בא"

ושכרם, במפעל העובדים רשימת בקשתו לפי בי לצד ימסור א* צד

העובדים ועד ל"א,

הפועלים מועצת ע"י להנהלה בכתב ויאושר הפועלים ע"י ייבחר בכלמפעל העובדים ועד
הזמניים, כולל במפעל העובדים כל את מייצג העובדים ועד המקומית.

המפעל. של ומשקיים אדמיניסטרטיבים שכניים, בעניינים להתערב רשאי אינו העובדים ועד
בקיוט המפעל להנהלת לסייע העובדים ועל בלבד המפעל הנהלת בידי וסידורה העבודה חלוקת

. בעבודה, והמשמעת הסדר

** %

. .. . . כלליות הערות

במפעל, הקיימים המיוחדים התנאים אח להרע יכול מסעיפיו, אחד או זה, הסכם אין

ההסכס וכן ,19,9,62 מיום כללי קיבוצי עבודה הסכם העבודה, תקנון של והנהגתו צרופו
התאחדות לבין הכללית ההסתדרות בין נחתם אקר עבודה יחסי להסדר הכללי הקיבוצי

הכלליים והענינים ונוהל, נוהג עבודה, וסדרי יחסי בעניין 16.1,67 מיום התעשיינים
נפרד בלחי חלק מהווים והם העובדים של עבודה תנאי בהרעת יחשבו לא לתעשיה, הנוגעים
מיום וקשישים מוגבלים י^ל >גודר.ט תנאי על הכללי הקיבוצי ההסכם וכן זה, הסכם של

.28.12.1966 
משכורת מקבלי בין זה בהסכם שניקבעו פיצויים כולל הסוציאליות בזכויות הבדל אין

במפעל. המועסקים פנסיונרים וכן,לגבי יומית, או חודשית
~ וי
ו

ו ■

ל"ב.

.1

.2

0

.י 1 * .^ '■.'<*
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נספחיו .על זה כללי קיבוצי הסכם הוראות פי על ינהגו המפעלים והנהלות העובדים ועד .4
יחייבם. הכתוב וכל

נוהגים לגבי העובדים ונציגות העובדים ועדי או המפעלים הנהלות מצד טענות או תביעות
במפעל ושהצדדים מסעיפיו אחד בפרנש או הזה, ההסכם במסגרת נכללות שאינן שאלות או

,'. הדפום *ג*ןי לםקציה. עליהם הדיון יועבר עצמם, לבין בינם הסכם לידי עליהם באו לא
והקרטונזי. הדפוס פועלי של הארצי והאיגוד התעשיינים בהתאחדות

העובדים. ונציגות המפעל הנהלת מענות ישמעו בבירור י6.

י .
*. 1

דעות חלוקי שמיני! פרק

פרימטיות) (ועדות דעות חלוקי ליישוב מומדות ל"ג.

חוף הצדדים בין שתתעוררו הדעות חילוקי כל לישוב מריטטיות ועדות יקיימו הצדדים
חלוקי ליישוב מוסכמים) (כללים בסיגי "הסכם לכללי בהתאם וזאת העבודה, הסכם תקופח
לבין בישראל התעשיה בעלי התאחדות בין 26,6.57 ביום בתלאביב ונחתם שנערך ןזעות"

זה. מהסכם ניפרד .גלתי חלק המהווה ההסתדרות,

הצדדים* אחד בקשת פי על שעות 48 תוך תתכנס הפריטטית הועדה

הצדדים. את תחייבנה הפריטטית ועדה של מוסכמות מסקנות

ערעור. זכות בלי הפריטטית הועדה מסקנות לפועל להוציא מתחייבים הצדדים

הצדדים לבוררות הענין יועבר שבועיים, תוך מוסכמת להחלטה הפריטטית הועדה הגיעה לא
הבורר. של ^יין פסק את לפועל להוציא מתחייבים

.1

.2

.3

.4

החתום; על באנו ולראיה

ר
*ג**.
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