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כחוקוווןןןוווו1 נרשם זה קיבוצי חביבם

כללי קיבוצי עבודה ~~ה0כם *.^■

'?י"י* 0 6 ^%1*.1>

.74 ב*וס בחלאביב, ונחתם י"ךשנערר

העבודה מחליפת  בישראל לעירה ותעשיה מלאכה בעלי התאחדות
הסכם לצורך אחד צד המהווים ענפיו, על והכריכה הדפום ואגף

אי, גד  הקיצור לשם להלן שייקראו זה

 : ן י ב

האיגוד ע"י מיוצגת בא"י, העובדים של הכללית ההסתדרות
מועצת ו/או והקרטונגי הכריכה הדפוס פועלי של הארצי

הפועלים וועדל המפעלים נמצאים שיפוטן שבתחום הפועליס,
להלן שייקראו זה, הסכם לצורך אחד צד שמהווים במפעלים,

בי. צד  הקיצור לשם

ן! לני

כללי ז: ראשו פרק

ופרושים הגדרות א,

ולהיפך, נקבה. למין גם כוונתן זכר, למין המתייחסות מילים  הנוכח* בהסכם
ולהיכן. רבים למספר גם כוונתם יחיד במספר מילים

הנוכחי. העבודה הסכס 

או תפקיד הבדל ללא במפעל, עובד כל 
עובד. ער לגו פרט פקצוע

.18 עד 14 מ הגילים באחד נער 

יומי. שכר המקבל עובד 

חודשית. משכורת המקבל עובד 

ע"י שכזה בתור המוגדר מקצועי בלתי עובד 
התעסוקה. שרות

כל על בדקוס המקצועות כאחד המועסק עזבד 
וכריגה. ענפיו

ההסכם נתוכן מונחים ב.

זה" "הסכם .1

"עובד" ,2

עובד" "נוער .3

יופי" "עובד .4

חודשי" "עובד ,5

מקצועי" בלתי "עובד 06

מקצועי11 "עובד *7

^ ^
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עליהם* חל שההסכם העבודה ממקומות אחד 
ו/או בא"י העובדים קול הכללית ההסתדרות 
הכריכה הדפוס פועלי של הארצי האיגוד
אשר הפועלים מועצות ו/או והקרטונזי
העבודה, מקום נמצא פעולותיהן בתחום

ואשר עבודה במקום העובדים ע"י שנבחר ועד 
להנהלת חבריו שמוח ככתב מאשרת ההסתדרות

המפעל,

המפעל נמצא שיפוטה שבתחום הפועלים מועצת 
תייצג עובדים ועד ץ באי וועדהעובדים,

הפועלים* מועצת

שיפוטו באזור אשר לע5בד*0, התעסוקה שרות 
המפעל נמצא

העובדים של הכללית ההסתדרות של חולים קופח 
בא"י.

העובדים של סוציאלי לביטוח מוסד מבטחים 
ולוזגמולין* לפנסיה  בע"מ

תוספת ותק, תוספת יוקר, תוספת ימוד, שכר 
תשלום וכל ומחלקחית מקצועית חוספת משפחה,

שעוו! להוציא הצדדים עלידי מוסכם אחר,
ופרמיות. נוספות

הנהוג האזרח* הלוח לפי ימים חודש של תקופה 
עבודה* ימי 26 או במדינה

האזרחי הלוח לפי חודש עשר שנים של תקופה 
במדינה8 הנהוג

או ב"מבםתים" יסודי או מקיף פנסיה ביטוח 
והתאחדות ההסתדרות ע"י המוגרת פנסיה קרן בכל

התעשיינים*

שהוסמך ב"כ או המפעל הנהלת או מפעל בעל 
הנ"ל, הגופים אחד ע"י

פוטוליטו האופסט, הבלט, דפוס בחחוםן מפעל כל 
אחרת דפוס בשיטת העובד מפעל כל כמוכן

והכריכה.

להתאחדות המשתייך הדפוס בתעשית ם9על כל 
שכירים עובדים והמעסיק בישראל //#^הוך$7<**4*ם ^ךי

שירותים* כולל <'.
/?■ §7יי

עבודה" "מקום 88

"חתםתדרות" 89

עובדים" "ועד *10

העובדים" "נציגות 011

התעסוקה" "שרוח ,12

תולים" "קופת 13

"מבטחים" ,14

כולל" "שכר *15

"חודש" *16

"שנה" .17

פנסיה" "ביטוח .18

מפעל" "הנהלת *19

הדפום" "תעשית ,20

"מפעליי .21
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ותקפו! ההסכם סוג. ג,

ויחול: כללי קיבוצי הסבם הינו זה הסכם

ההסכם,, בעלי על *1

שיצטרפו או בעלימלאכה התאחדות חברי שהם והכריכה הדפוס תעשיה מפעלי כל על 62
בעתיד. אליה

ע"י זה הסכם שיל תוקפו תקופת תוך יועסק ואשר היום המועסק עונד כל על .3
עובד נוער כולל המפעלים

ההסכם; תוקף ד.

.31*12073 עד 1.1*72 מיוס הזה העבודה הסכם של תוקפו 01

לשינוי או הה0כם, לשינוי הצדדים מאחד פנייה תבוא לא ההסכם מועד חום לפני אס .2
לא עוד כל לשנה, משנה הלאה ובן נופפתי לשנה בתוקפו ההסכם ישאר מסעיפיו אחד

יבוטל*

הצדדים0 שני בהסכמת ורק אך אפשרייס קיומו תקופת במשך בהסכם שינויים .3

למשנהו להגיש צד כל צריך ההסכם מסעיפי יותר או באחד שינוי לכל ביחס הודעה .4
וווקפו0 תום לפני ימים חודשיים לפחות בכתב

תוכן אה המעונינים הצדדים יודיעו (4  די (סעיף כנ"ל הודעה מסירת בעת .5
ההודעה, מסירת מיום משבועיים יאוחר לא במו"מ, יפתחו המבוקשים, השינויים
שינוי וכל הגגו"מ סיום עד בתוקפו זד. ה*כמ ישאר די4 בסעיף הנזכר במקרה

ההםבמ* סיום מיום תוקף יקבל הצדדים, בין עליו שיוסכם

ההסכם* סיום האריך עד המו"מ את לסייס מאמץ כל יעקוז הצדדים 66

ההסכם" של נפרד בלתי תלק יהווה זה, להסכם בחתימתם יצרפו שהצדדים נספה כל *7

עובדים קבלת 30י; פרק

לחוק, בהתאם התעסוקה שרות באמצעות למפעל העובדים כל אח תקבל ההגהלה

נסיין: תקופת ה,

חודשים* שלושה למשך ן ו בנסי כעובד ייחשב לעבודה המתקבל עובד כל ,1

90*4*ה מקצועי עובד כל של הגסיון תקופח את להאריך אפשר בכתב הדדית בהסכמה .2
נופף, בחודש מקצועי בלתי ועובד נוגזפים, חודקויס בשלושה
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למסור המפעל הנהלת על בסיומה, או הנסיון תקופת במשך עובד פטורי סל בסקרה .3
עבודה. שבועיים לכל יומ מוקדמת הודעה

זמניים: לעובדים סוציאליות זכויות

המפעל תשלטהנהלת קבועים שאינם לעובדים סוציאליות זכויות להבטיח בדי .1
של הכולל מהשכר 136^ המקומיות, הפועלים מועצות שעליד בע"מ ל"מבטחים"

3.536 "מבטחים" לקרן יפריש העובד במפעל. לעבודתו הראשון מהיום החל העובד
התשלומים חמורת לקרן, ההנהלה עלידי וישולם משכרו ינוכה אשר הכולל משכרו

תקנון לפי הסוציאליות הזכויות את הראשונה בקזנה לעובד הקרן תעניק האלה
0 $11 ל"מבטחים" ההנהלה תשלם 1.4.73 ס החל הקרן,

העובד; את הפזכות כדלקמן ההפרשות כולל 13*7?'0 בשיעור ההנהלה תשלום .2
.#4 בחופשה

2*$5 מחלה בביטוח
. #3.5 פנטיה בקרן

.$1 בעבודה תאונות של במקרה שכר בהשלמת
העברתה בגלל 2>%7 של ההפרשה מתבטלת 1.4.1973 מיוס החל .2*%7 מקביל במס

לאומי, ביטוח ע"י לגבייה

במתאט לו המגיע כל אה יכסו לא זמני עובד של לזכותו בקרן החופשה דפי אס .3
לעובד, ישירות ההפרש אח המפעל ישלם תשי"א1951, שנתית חופשה לחוק

העבודה, תנאי כל עליו ויחולו כקבוע ייחשב הנסיון תקופת לאחר העובד נשאר
התשלומים בניכוי לעבודה, כניסתו מיום החל זה, בהסגס הקבועים וחונות זכויות

שולמו, והס במקרה 21 סעיף פי על

(מתלמדים) חניכינו קבלת ז.

הכללי הקיבוצי העבודה להסכם בהחאם יהיו העסקתם ותנאיי (מתלמדים) חניכים קבלת סדרי
בלתי חלק יהווה אשר והלומד, העובד הנוער של הכללית וההסתדרות בי צד עם א* צד של

זה. הסכם של נפרד

עבודה מדרי תקנון שלישי: פרק

עבודה תקנוז חא

כל על החלים קיבוציים הסכמים וכן 19.9,62 מיום  הקיבוצי העבודה ן תקנו .1
בא"י העובדים של הכללית ההסתדרות ובין התעשיינים החאחדות בין שנחתמו התעשיה,

הצדדים* את ומחייבים ממנו נפרד בלחי חלק מהווים זה, להסכם המצורפים
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המפעלים. והנהלות העובדים סוגי כל על יחול העבודה תקנון .2

עבודה שעות חב

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

במשמרת בעבודה, משמרות להנהיג המפעלים הנהלות רשאיות העבודה לצרכי בהחאס 82
עובדים: שניה במשמרת שעות. 6 שבת בערב שעוח, 8 חול ביום עובדים: הראשונה

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

08000  06600 שבין בשעות תתחיל הראשונה המשמרת .3
001300,ווווווהשניההמשמרת 16
0018.00ווווווהשלישיתהמשמרת 20

העובדיס6 ועד עם בתאום אלא במפעל, הקיימות המשמרות התחלות את לשנות אין

שעות, 6| השניה במשמרת שעות, 7 הראשונה במשמרת יעבדו מגיהים מכונה, סדרי .4
שעות, 8 של בתשלום הכל שעות, 6 השלישית כמשפרת

ותסיים  הראשונה למשמרת רצוף בהמשך  השניה המשמרת תעבוד חג וערבי ששי בימי .5
הפסקח עם בהתאמה השבת, או החג כניסת לפני אחת שעה המאוחר לכל העבודה את

17,20 באוגוסט 1 מ 16.50 במאי מ~1 ,15*50 בשעה בפברואר ו פ כלומר, התחבורה
העובדים או המפעל וצרכי שלישית משמרת אין בהס במפעלים .1530 בנובמבר 1 ומ
שנחשבת שעה העובדים יחזירו חג, וערבי וי ביום השניה המשמרת קול ביטולה דורשים
בכל העובדים. ועד עמ תיאום תוך וזה בשבוע, ימים חמישה יום, לכל רגילה בשעה
 למשמרת 4830 הראשונה, למשמרת שעות מ5 פחות עבורה $ל משפרת תהיה לא מקרה

השלישית* למשמרת שעות ו4 השניה,

שבת מוצאי של המקומרת תהיה בלילה, השבוע כל במשך העובדים הפועלים כל לגבי *6
חול* בימי הרגילה מהמשמרת בשעתיים פחות וחגים

הלילה במשמרת דקות 15 בת האוכל להפסקת פרס העובדים, חשבון על הם האוכל זמני >7
המפעל0 חשבון על שתהיה

עם התייעצות לאחר תיעשה  קיימות היו לא בהן במפעלים במשמרות עבודה הנהגת 08
הנהלת ע"י צרכיו עלפי מפעל בכל הקבענה המשמרות התחלת שעות העובדים, ועד

העובדים, ועד עם ובהחיעצות המפעל

דקוח, 15 על יעלה לא המשמרות החלפת בעת החפיפה זמן .9

3
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1;.דמי^.,1נ!ןי::.ר*^5 ,?%51ל.. .!"י^77.1י, 0ל!7 .10

המז'זי מגיהי מגונה, י

קסרייאוטימיכז ■^נדי
גיטימ עופרת ומתיכי

י/זן.הו5$ $ י ג עונד

40

7
וז5

וו41

בפיגוע37 ל*7ומ
וו

11

וו4

4)

בי1גוע4> שעות

6
4(1

414

411

טכ*גה, לקדר* פו"כ העובד'יג כל
30ודי;1וסיפ עובדי ובן מגימיק,
>15ג;1 היא ב*0*0 17טזת ומחיכי

?,?.?,י^.י£ו<.

בשגו? ^עות 46

0ועדיה?גודה

יגת ג^דג ~.זהל ג* ת שעז

8
6
5

6

ג"זבוע ת ו קו? 40

ווז

וו5

!ז

וו5

3ט3ו341 עקות
.ו

411

וז4

4

חול >י9י
ע3ח קרגי
וזג ערב

ממוי^'ר חול

^,קטך(|.,;^3.?ה.

זז1ל יפ*
סגח ערג
חג '$רכי

ה*ועד היל

חזל ימי
קיגת ערב'י
חג עדג*

המועד חיל

מחייגיט הטפ?ל שצורכי כמקרימ ההנהלה ררישוז לסי נומ0וו: קועוח יעברו העיבד*ק ן,
ייעשה גוטקוח ח ו יזע לעגודח מהמרד וכדומה* עת 3תב י;י*ז!וו גיוס כגין* 117זן

האגירה* טזכירי ו/ז$ו העוגרי0 ועד >^מ גוזיאומ

לממפר החלד^יגז הסעכוריה וזחולק נו0טח ז?זעה רגילה שעה של עדכה חישוג לצורך .2
ליו0 השעות גמטגר מוכמל עג1דה יפי 25 (כלומר? ג0וגו העיגד של החודשי הש?ות

עוגר). אותו קול רגיל 'עגידה

הקעה על פן1 ו נ 5(1;*  הייגו הגוהג, לפי תקיתלפגה נוספות קעומ נו90וה< שקיוו .3
חצות <<חר 2 ומש'עה *#73 בלילה 2.^0 עעה 7י השלישית המשמרת גג*ר מרגילה,

הרגילה, ה^יעי; ?ל סף ו ג 10^# ~ קר גבו שש ועד

הנהלת גהטכגות  ייכלז לניח5 לחזור תחבורה קיל גקקייימ בלילה שנוזקלימ עוגדי0 ,4
הציבורית. התהבירה ינתמלזן ש?ח עד לענוד להגמיך ח0פעל

טי.

^^
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73/* יקבל  ואילך 20,00 מהשעה התל נוספות שעות לעבודת במיוחד שהוזמן עובד *5
הרגילה. השעה על נוסף

נוספות; שעות השניה המשפרת לאחר לעבוד שנשאר עוגד 46

#0150 תשלום יקבל אחת שעה במסגרת עבד א*

הנוספות. השעות כל עבור #173 יקבל לעבור המשיך ב,

ומשמעת; עבודה םדרי יי.

אישי, באופן עבודה כרסיס להחוזיס העובד על .1

טלפוניות שיחות ולנהל בקורים לקבל או להפסיקה או העבודה אח לעזוב לעובד אסיר "2
תוך עוזב והעובד במקרה לכך. העבודה הנהלת מאת רשות לקבל בלי העבודה, בשעות
העבודה^ הפסקה עם מיד להרשס עליו ההנהלה. ברשות רק וזאת העבודה, את משמרתו

העבודה. בהתחלת שנית להרשם שובו ובזמן

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

בהסכמת ההנהלה של מחייבת הודעה ע"י מפעל בכל תיקבענה וזמנן האוכל הפסקות ,4
העובדים* ועד

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

במפעלים העבודה, בשעות ייעשו לא עצמם לבין העובדים בין הארגוניים העניינים ,6
על ולא המשמרות חילופי בזמן אסיפות לקיים ההנהלה תאפשר במשמרות העובדים

של במסגרת ההנהלה מטעם יוקצב במשמרות, עובדים בהם במפעלים המפעל. חשבון
סידור לשם העובדים, ועד של אחד לנציג לשבוע שעות שלוש של זמן שבוע אותו

הועד בעניני טפול וכל העובדים מצד פניה בל ההנהלה. לבין הועד בין הענינים
לבך* המוקצב בזמן ורק אך ייעשו

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

בכחב הסכמה בלי הדפוס במקצוע עבודות לבצע או אתר במפעל לעבוד לעובד אסור .8
החופשה. לתקופת גם חל זה איסור עובד. הוא בו המפעל הנהלת מאח

ההסתדרות בין 19.9,65 בת"א ונחתם שנערך כללי, קיבוצי הסכם  עבודה תקנון .9
ומהווה הצדדים את מחייב לילה, עבודת תקנון וכן התעשיה, בעלי התאחדות ובין

זה. מהסכם נפרד בלתי חלק

^^
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ותוספות שכר רביעי: פרק

ותוספות שכר י"א.

תמסור המפעל הנהלת זה. מהסכט נפרד כלתי חלק מהווה להסכם המצורף העבידה שכר חעריף
ניכויים הכולל משכורת חלוש משכורתו תשלום עס עובד לכל

יוקר תוספת

לשכת בין אשר הכללי הקיבוצי להסכם בהתאם ישולמו התייקרות בעבור ופצוי יוקר תוספת
בעתיד. ייחתמו ואשר ההסתדרות לבין הכלכליים הארגונים של התאום

מקצועית דרגה קביעת

העבודה משרד בראשות פריטטיות מקצוע ועדות מונו המקצועית הרמה על לשמור במגמה 61
מקצועי בסוג העלאה כל בלט" להדפסת ומכונה יד סדרות הבאים; במקצועות כה עד

הנ"ל9 הועדות באמצעות בחינה יסוד על תהיה הנ"ל בענפים

דלעיל בענפים בחינה יסוד על שלא תעובד שכר העלאה על להסכם להגיע רשאים הצדדים
בחינה, בלי רשמיו* סוג תעודת לחת המקצוע ועדית את יחייב לא זה אולם הענפים, וביתר

הדרכים את למצוא יהיה שתפקידה הצדדים ע"י תורכב פריטטית, ענפית מקצועית ועדה 02
לדרגותיהם,, בהתאם העובדים של העבודה פריון להעלות עלפנח

םוציאליימ תנאים חמישי; פרק

דלהלן: הדרוג לפי בשבר שנתית חופשה יקבלו העובדים כל 1 י"ג*
לחוק בהתאם השנה לחלקי יחסי ובאופן לשנה עבודה ימי 12 והשניה הראשונה השנה בעבור
" י) יי יי " " יי יי " 15 והרביעית השלישית השגה בעבור
" " " י* " " יי " " 18 והשישית החמישית השנה בעבור
" " " " " " " " " |,1 העשירית ועד השביעית השנה בעבור

שבתות* כולל הלוח לפי ימים חודש ~ ואילך עשרה האחת מהשנה החל

עבודה ימי 18 של מלא בשכר שנתית חופשה יקבלו בלילה וקגועה רצופה בעבודה העובדים כל *2
הראשונה, מהשנה החל

לחוק, בהתאם הראשונה מהשנה התל לשנה חופשה יפי 21 יקבלו ויוצקים עופרת מתיכי .3

מחלתו ימי יובאו לא קופ"ח, סל רופא מאת אישור כך על ויקבל חופשתו בתקופת שחלה עובד *4
השגתיח. החופשה במנין

.:<
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בעבודה, ויתקו ע"פ החופשה ימי מספר לכל זכאי עבודה, נשנת ימים 200 לפחות שעבד עיבד .5
החופשה ימי ממספר היחסי לתלק עובד אותו זכאי ימים, מ200 פחות שנה באותה שעבד עובד

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

ו'יחקו עפ"י החופשה יפי מספר לכל זכאי העבודה, משנת בחלק ימים 240 לפחות שעבר עוכר ,6
לחלק עובד אותו זכאי ימים ם~240 פחות העבודה משגת חלק באותו שעבד עובר בעבודה,

0240 המספר אל בפועל העבודה ימי מספר ביחס בעבודה ויחקו ע"ח החופשה ימי ממספר יחסי

העבודה ימי 75 של הממוצעת הפרמיה תיכלל ופרמיות נורמות שיטת לפי העובדים עובדים 87
הקיבוצי להסכס בהתאם הרגיל, משכרם ל>/30 עד שנתית חופשה לגבי לשכרם לתופשה, הקודמת

.24,3067 ב שנחתם חופשה בדמי פרמיות להכללת הכללי

בכסף. תופשה להמיר אין ,8

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

העובדים* ועד עם בהתיעצות המפעל צרכי ולפי המפעל ע"י ייקבעו החופשה מועדי .10

לעבוד היה גייר בה המשמרת תיחשב דרישתו, פי על המועד חול או חג בערבי עובד יצא 011
המפעל, הנהלת דרישת עלפי המועד חול או חג בערבי לחופשה העובד יצא מלא, עבודה כיום

לעבוד, היה גריך כה משמרת אותה של הממשיות העבודה שעות החופשה במנין יבואו

הבראה;

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

ימים 5 בכלל ועד שניס 5 עד במפעל העובד עובד
" 6 בכלל ועד שניס 10 ועד מ6 " " "
" 8 בכלל ועד שנים 15 ועד מ11 " " 11

" 9 ומעלה 16 מה החל " " 11

נוסף0 הבראה ליום זכאים ופעלה 55 מגיל עובדים

שהה החבר אם קופתחולים, של הבראה בבית הנהוג לתעריף בהתאם יהא הבראה ליום המחיר *13
לשנייק) חדר (תעריף העובדת ההתיישבות במשקי לתעריף בהתאם האחרים המקרים ובכל בהם,

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

כדלקמן: לעובדים וישולמו בלבד ולנופש להבראה מיועדים ההבראה

להב>ר הצדדים בין הוסכם ההבראה, כצורות הזמן במרוצת שחלו בשינויים בהתחשב ^
ועיון נופש ימי כגון: נוספות, נופש  הבראה בצורות בביזיהבראה, 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 *14
לצאת בידו הזכות אחרות. מוסכמות מסיבות או עבודה סידורי של מסיבות אחת, בשנה

השנתיים, של בתשלוס לאחריה בשנה להבראה

\,
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שנים. לשתי מאשר יותר ניתנת אינה צבירה זכות

חגים תוספת י"ד*

כימי בתשלום חופשה יקבלו במפעל עבודת חודשי שלושה לאחר זמניים, ובכללם העובדים כל ,1
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;
יגוכו  לפורים) פרט רבה, והושענה הכיפורים יום ערב באב, תשעה (והם הקיבוצי

גם חופשתם שימי לאלה רק השנתית החופשה ממכסות בשבתות, חלו לא באפ האלה, הימים
כשנה, ימים 12 מ למעלה

חג מענק

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

עבודתו. לחודשי

מתלה של במקרה תשלום ט"ו.

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

ההודעה. נתקבלה בו יומ> אותו עד לתשלום זכות כל עובד אותו יפסיד כזאת, הודעה תינתן
יום לעבודה שובו על להודיע העובד חייב מיומיים יותר העבודה מן העדרות של במקרה

קודם*

מקופתתולימ רופא תעודת להביא עליו חובה אחד מיום יותר נמשכת העובד מחלת אם .2
לעבודה כושרו אי ואת מחלתו את המאשרת

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

בשנה0 מחלה ימי 6 עד רופא תעודה ללא המפעל הנהלת ע"י תשולם בודדים יטיס של מחלה 64

מחלה דמי בטווז

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

העובדים* של משס* #205 של בשיעור הקרנות לאחת המפעל חשלום א.

המתנה ימי היינו, שנה. של בתקופה מחלה ימים 6 עבור עבודה שכר לעובד ישלם המפעל ג.
אחד, יום קול ממלה או
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שיקבל התשלום בין ההפרש את מחלה של במקרה חודשים 12 בתקופת לעובד ישלם המפעל ג.
למסהכנסה), הניכוי פחות (המשכורת נטו החודשית המשכורת לבין הבימות מקרן העובד

(עד אחד יום של המחנה יפי כולל שנה במשך אחד חודש של ממשכורת יותר לא אולם
לעובד" שילם המפעל אם בשנה) ימים ששה

.3,4 ט"ו הסעיפים במקום בא (א.ב,ג.) ט"ו/5 סעיף עפ"י מחלה ביטוח *6

ט"ו הסעיפים יחייבו  כנ"ל המחלה ביפות שהיא, סיבה מאיזו יונהג, לא שבהם במפעלים *7
3,4

לידה תופשת ט"ז0

לחוק. בהחאם

מקביל מס י"ז,
לקופתחולים אי צד ישלם משפתותיהם ולבני לעובדים אישפוז, כולל רפואית, עירה הבטחת לשק

של שכרו ממלוא $2.7 של בשיעור מקביל מס בארץישראל העובדימ של הכללית ההסתדרות של
העובדים נורמות. על המבוססות מאושרות פרמיות שכר למעט והגדרתם, השכר רכיבי הבדל ללא העובד

1974 מאפריל החל קופתחולים. באמצעות בעבודה תאונה של במקרה הרפואית העזרה כל את יקבלו
לחוק. בהתאם ישולם

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 ישלם בעבודה תאונה של במקרה .2
מהמוסד שיתקבלו הפגיעה דמי של התשלומים בניכוי המלאה, משכורתו את התאונה מיום

לחוק. בהתאם ינהגו החודשים שני ולאחר לאומי לביטוח

(קופתתגמולים) לעובדים פנסיה ב*0ות י"ט.

באחד או בע"מ, "מבטחים" בקרן מקיף או יסוד פנסיוני לביטוח להצטרף המפעלים על חובה
ההסתדרות. ע"י המוכרות הפנסיה מקרנות

פיצויי כולל מקיף פנסיוני ביטוח פיטורים, פיצוי כולל אינו יסוד פנסיוני ביטוח 92
פיטורים,

לקרן עבורם המפעלים הנהלות יפרישו בתעריף הנקוב השבר על עולה שברם אשר לעובדים 93
בתעריף, הנקוב השכר מעל ל$30 עד העובדים) וחלק חלקם (את פנסיה

^,>יו **..< "■../'. י^י^י'יי^יי':1.^.*?' .■,■£.?./;?/>*
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לעובדים חלב כום או חמה ארוחה כי.

מקביל בתשלום 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 הנהלת תספק כאמור, מ0בח. קיים אין בהם במקומות 2ק
עובד

עבודה בגדי כ"א,

בשנה פעמיים חלוק או וחולצה מכנסיים עבודה; בגדי העובדים לכל יספקו המפעלים הנהלת
בשנה6 פעם נעליים וזוג

נסיעה הוצאות כ"ב,

מקזתלם זה תשלום לחודש, ל"י 35 בסך נסיעה הוצאות העובדים לכל תשלמנה המפעלים הנהלת
יחולו אם מהשכר, חלק מהווה ואינו לעבודה כניסתם מיומ כאחד, וזמניים קבועים לעובדים
גובה על הצדדים יסכימו חקופו^הסכם וו הציבוריןןןת בתחבורה הנסיעות בתעריפי שינויים

ההעלאה,, ומיום ההעלאה לשעור בהתאם הנסיעה דמי

סניטריים תנאים  והגיינת במיתות כ"ג,

לשיפור ולדאוג נאותים סידורים העבודה במקומות להתקין מתחייבות המפעלים הנהלות ,1
העבודה. משרד לתקנות בהתאם והםניטרי ההגייני המצב

עובדים 25 מועסקים בהם החעשיה, במפעלי והפעלתן הבטיחות ועדות קיום את יעודדו הצדדים .2
 אפשרית עזרה ויושיטו זעירים, במפעלים העובדים מקרב בטיחות נאמני ומנוי ומעלה,

הבריתות תנאי לשיפור הצעותיהם של והולם מהיר ביצוע ע"י אלה, של ויקרתם מעמדם לחיזוק
המפעל* ושלום במקום העובדים של לרווחתם וההגיינה

והכריכה הדפוס ב?נף להשתלמות קרן כ"ד*

כלל של החודשי משכרם $0.4 1964 ב*פטמבר מאחד החל לקרן לשלם התחייבו אי צד מפעלי
של החודשי משכרם #0,2 המפעלים הנהלות ינכו במקביל בהם, המועסקים המקצועיים העובדים

המפעלים הנהלות ורק חלקם את לשלם פטורים הפועלים יהיו 1973 ספטמבר מחודש החל העובדים,
,0*£4 של בקיעור וולקן את ישלטו

הנהלת לרשות ידם על ויעברו בחודשו תורש טדי מבטחים גובי באמצעות ייגבו האלה הכספים
תקנוז עם עותומנית אגודה הקרן של התקינה פעולתה לצורך מקיימים הצדדים להשתלמות. הקרן

פיוהד6
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פיצויים ותשלום התפטרות פיטורים ששי; סרק

עובדים לפיטורי ביתם לב שרירות למנוע יש 61 כ"ה,

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

לפיטורים. מספקת לסיכה נחשב במפעל עבודה צמצום .3

העובדים, לועד תוגש לפיטורים המועמדים שמות רשימה ,4

בועדה לדיון הענין יועבר הדדית הסכמה עליהם היתה שלא המפוטרים לשמות באשר 5
הועדה הגיעה לא יום0 14 תוך הבירור את לסיים לה יאפשר אשר בזמן פריטטית

לתת הועדה על להחלטתה, הענין שהועבר מיום ימים 35 תוך הסכמה לכלל הפריטטית
הועדה הגיעה לא הפריטטית. הועדה פסק למתן עד הנזכר המועד תוך ביניים החלטת
תוארך המוקדמת ההודעה ותקופת מכריע שלישי בורר ייבחר מוסמכת להחלטה הפריטטית

מסקנותיו. אה להוציא השלישי לבורר שיאפשר סביר זמן למשך

תקופח על המפעל מהנהלת מתאימה תעודה לקבל זכאי המפעל אה עזב או שפוטר עובד ,6
המקצועית, ודרגתו במפעל עבודתו

התרחבות עם זכויותיו במלוא אליה לחזור ז^אי בעבודה צמצום מחמת המפוטר עובד 07
לו, שילמו אם לפיצויים הזכות להוציא הפיטורים, מיום שנה חצי כמשך במפעל העבודה

התפטרות, של במקרה העובד על גם חלה מוקדמת הודעה חובת *8

עבודה יחסי להסדר הכללי הקיבוצי בהסכם המפורט לפי יעשה הפיטורים תהליכי ביצוע 09
,10*1*67 ביום שנחתם

עד ביום, בו העובדים ועד עם החיעצוח לאחר העבודה את לעובד להפסיק רשאי אי צד *10
טבגיים 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 בי צד דרישת לפי
הצדדים. שני של הטיענות בל על ולהחליט ימיס,

הבוררות החלטת ע"י יוכרעו הבטלה ימי עבור תשלום וגן לעבודה העובד של החזרחו שאלת 011
מצידה. ביניים צו עלפי או

אי0 לו מי שרות בעד תגמול כ"ו*

שירוח חוק ע"פ לו המגיע השכר תגמול את במילואים ששירת לעובד תשלם המפעל הנהלת *1
לחוק, בהתאם (תגמולים) מילואים

כאמור התגמול סכום יפחת לא מקרה בכל  הנ"ל בחוק הקבוע ע"פ יחושב התגמול שעור .2
ההשוואה* קרן מאת המעסיק מקבל אותו ^/מהסכום
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במפעל, הנהוג העבודה שכר השלום במועד לעובדים ישולם התגמול ,3

פיטורים פיצויי כייז,

זקגה או עבודתו, כושר איבוד מפאת העבודה מן יפרוש או העבודה, מן יפוסר כי עובד
אינדיבידואלית הרעה מחמת או קופתחולים מטעם רפואית ועדה ע"י שנקבעה מתלה מסיבת או
מספקת מסיבת או וכוי*, משכורת הורדת הנהלתי, מתפקיד העברה כגון: העבודה, 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 הפיצוייס ישולמו העובד של מוחו במקרה

לאופסס פרט והכריכה הדפוס ענפי בכל לעובדים פיטורים פיצויי חישוב כ"ח.

במקרה לעובדים ישילמו 11,64 דהיינו, החוק לתחולת עד פיטורים פיצויי חישוב לעני?
של כניסתו מיום שנה לכל חודש העובד. של האחרון משכרו $80 של החישוב לפי פיטורים

יחסי ובאופן העובד, של האחרון שכרו לפי עבודה שנה לכל חודש וט64*1,1 לעבודה, העובד
השנה, לחלקי

מחלקותיו כל על אופסט לעובדים פיטורים פיצויי חישוב כ"ט*

לכל ימים חודש של בשיעור פיצויים תשלום המפעל מהנהלת יקבל מהעבודה שפוטר עובד כל .1
של האחרון שכרו לפי במפעל לעבודה כניסתו מיום השנה לחלקי יחסי ובאופן עבודה שנת

הפועל,

הפיצויים מלוא את ומפקידים הפקידו אשר מפעלים על חלים אינם כ"ט^* ו כי^7/ סעיפימ ,2
או מיוחד, קיבוצי להסכם בהתאם מיוחדת לקופה או תתגמולין לקופת בחודשו חודש מדי

הקיבוצים להסכם הצדדים שני ע"י שנחתם מקיף פנסיוני ביטוח

ת 1 נ ו קו שביעי: פרק

אחיד מס ליי*

ע"י המוגשות לרשיגוח בהתאם האחיד המס אח העובדים כל של משכרם תנכה המפעל הנהלת
ההסתדרות* של המס ללשכת בחודשו חודש מדי התמורה אה ותעביר ההסתדרות, של המס לשכת

מקצוע טיפול דמי העובדים, בארגון חברים אינם אשר העובדים של משכרם תנכה ההנהלה
העובדים קול הכללית ההסתדרות של המס ללשכת בחודשו חורש מדי התמורה את ויעבירו אירגוני,

בא"י.
'.;<
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ושכרמ, במפעל העובדים רקוימת בקשתו לפי בי לצד ימסור אי צד

מ י העובר ועד ל"א.

הפועלים מועצת ע"י להנהלה בכתב ויאושר הפועלים ע"י ייבחר מפעל בכל העובדים ועד
הזמניים. כולל במפעל העובדים כל את מייצג העובדימ ועד המקומית.

המפעל0 של ומשקיים אדמיניסטרטיביים וטכניים, בעגיניס להתערב רשאי אינו העובדים ועד
המפעל להגהלת לסייע העובדים ועל בלבד, המפעל הנהלת בידי וסידורה העבודה הלוקח

בעבודה. והמשמעת הסדר בקיום

כלליות הערות ל"ב,

במפעל. הקיימים המיוחדים התנאים את להרע יכול מסעיפיו, אהד או זה, הסכם אין ,1

וכן ,19.9.62 מיום כללי קיבוצי עבודה הסכם העבודה, הקנון של והנהגתו צרופו .2
לבין הכללית ההסתדרות בין נחהם אשר העבודה יחסי להסדר הכללי הקיבוצי ההסכם

והעניינים ונוהל, נוהג עבודה, וסדרי יחסי בענין 16,1.67 מיום התעשיינים התאחדות
חלק מהווים והם העובדים של עבודה תנאי כהרעת יחשבו לא לתעשיה, הנוגעים הכלליים

מוגבלים של עבודתם על'חנאי הכללי הקיבוצי ההסכם וכן זה. הסכם של נפרד בלתי
028*12.1966  מ'יזם וקשישים

משכורת מקבלי בין זה בהסכם שניקבעו פיצויים כולל הסוציאליות בזכויות הבדל אין 03

במ3על8 המועסקים פנסיונרים לגבי וכן יומית, או חודשית

על זה כללי קיבוצי הסכם הוראות עלפי ינהגו המפעלים והנהלות העובדים ועד ,4
יחייבמ* הכתוב וכל נספחיו

ו

לגבי העובדים, ונציגות העובדים ועדי או המפעלים הנהלות מצד טענות או תביעות 05
ושהצדדים מסעיפיו אחד בפרוש או הזה, ההסכם במסגרת נכללות שאינן שאלות או נוהגים

ןלסקציו1,ענף עליהס הדיון יועבר עצמם, לבין בינם הסבם לידי עליהם באו לא במפעל
והקרםונג*. הדפוס פועלי של הארצי והאיגוד זעירה ותעשיה מלאכה בעלי בהתאחדות מדפוס

העוברים ונציגות המפעל הנהלת טענות ישמעו בבירור ,6

^
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דעות חלוקי שמיני: פרק

פריטמיות) (ועדזח דעות חלוקי ליישוב מו0דות ל"ג.

הצדדים בין שהתעוררו הדעות חילוקי כל לישוב פריטטיות ועדות יקיימו הצדדים .1
מוסכמים) (כללים בסיסי "המכס לכללי בהתאס וזאת העבודה, הסכם וזקופח תוך

דעות"* חלוקי ליישוב

הצדדים, אחד בקשת עלפי שעות 48 תוך תתכנס הפריטטית הועדה

הצדדים. אח תחייבנה פריטטית ועדת של מוסכמות מםקגוח .2

ערעור, זכות בלי הפריטטית הועדה מסקנות לפועל להוציא מתחייבים הצדדים .3

לבוררות, העגין יועבר שבועילט, תוך מוסכמת להחלטה הפריטטית הועדה הגיעה לא *4
הבורר. של הדין פסק את לפועל להוציא מתחייבים הצדדים

החתום: על באגו ולראיה

//
1נ1:

/ ז גיל א.
גולדשסייז ס.

גדלוב ח
זוטא נ.
כהן מ*
נדלר י#

בנימיני י.
ביטון )מ. *י "■ 1

>ל>י. 101 "יי;
חיימםון
לינמן
גנדלר

רום

ב;
ג*
י,
י
י.
י.
ש.
ר,
. ♦
י,
ר.



כללי קיבוצי תסכם  דברים ז זכרו
16*6.1974 ביומ _בו*לאגיב, ונחתם .שנעיד

ד 118 מצר

/.ני ט1ד

מלאכו! בעלי בהתאחדות ויכריכיות דפוס בעלי אגף ביןן
בישראל זעירה ותעשיה

האיגוד בא"י, העובדים של הכללית ההסו1דרות לבין:
והקרטונזי הכריכה הדפוס פועלי של הארצי

פג שתקפו והבריגה הדפוס לתושייה הכללי הקיבוצי העבודה הפכם את לחדש הצדדים וברצון הואיל:
בעלי ההםתדרותואגף של הפועל ועד שבין להסכם בההאם הוארך תקפו ואשר 31.12.73 ביום

31.3.74 ליוט עד בישראל זעירה ותעשיה מלאכה בעלי בהתאחדות וכריכיוח דפוס
בכלל* ועד 1974 בדצמבר ועד~31 1974 באפריל מ1 נוספת, לתקופה הקודם") "ההסכם (להלן:

בינהם: להסכם והגיעו הענפי ההסכם לחידוש מו"מ קיימו והצדדים והואיל:

להלן: המפורטים לשנויים כ3וף נהם שבי הענני ההסכם א;/ לחדש הצדדים הסכימו לכך אי

הכללי הקיבוצי הל;םכם את יחווה זח, דברים בזכרו$ המפורטים השנויים עם יחד הקודם ההטטכם ,1
טמנו. נפרד בלתי חלק גגהווה זה לזכ"ר הנ*בוא ,1974 בדצמבר ל31 עד והיקפו והכריכה הדפוס לתעשיית

ממנו. נפרד בלתי חלק ויהווה זה לתטכפ הםצויף הנפפח לפי ויהיו ישתנו השכר תעריפי ,2

יולי. חודש משכורת תשלוט ממועד יאוחר ולא בהקד0, יצולמו זה דברים הנוגעיממזכרון השכר ח3רשל .3

: התהום על גז1נו ולראיה

בי* צד

גילי'''.,7 א.
גולדש^י/יין מ.
/?7\ ב דלו ג ח.
^ זוטא נ.
^ גחן מ.

/ נדלר י.
י*,,/ נ בנימי י.

ן בוטו ■מ.

אי*_ צד

~י ■''""_____, גולובטקי ב.
^^קל^. : אייל .
^יי^'א, י טנא י.

חיימסון י.
לינמן י.
גנדלר ר.

רום א,

!ג.



ה?נטי>* לכל

יטוד '*כר

34>).00
415.00גי
00*440ג*
465.00די

515.05
580.00מ?3ילמ

פיוחי 705.00טי!$ו>ה

#י
><440.0ביי
00.^46ג'
515.00די

0.00^02'8ייל1?
מיומר 705,00טעולמ

335,00אי
>)405,0ג'
>)450.0גי
465.00וי*
915.00ה*

לח 3?י
מיוחד 703.00מעילה

>י1ל*0 טגנוגות 333.00ז"ט*י
405.00

430.00ג*
465.00י*
515.00ה'

590,00טעולח
מיומד 705.00ט^ילזו

355.00
420.09ג*
445.00ג'
500,00וי'

565,00*2ילה
*2יו0ד 00*690ט*ולח

.ג/ '^



325.00
390.00
423,00
445.00
500.00
65.00$
690.00

בי
ג'
י'
הי

^נב3נ

393.00
425.00
460.00

גי

די

,<<££

410.00

510.00
563.30

760.0^

גי

ויי

3י1חי פ5!'לה

,^*ח*1,

350.00
440.00
495.00
665*00
685*00

'*
 ג

גי

©^*!*נ6*?

ג* ט0זג 8ו1ח*ל וגויים 018*1 >קיןיגזי* מ*1מל0* ק0ר

ג./
■*.''
/

1 י/.



פ ס פ ג זו

31.12*74 9ר 74*4.ו ט* למקומה

*0זד קוגד

385*00
(דנ18ט) 445.00ג'דיימ

(פגגטזי) 465,00ג'מרגיג
505,00ד'

535.00ה'דטמ
623.00ו*

מיחזד 750.00וי

'*355.00
420.00גי
435.00גי
465,00די
00*490מי
65.00?ו*

לד, ו טע 685,00וי

<%.00 א''
395.00 גי
410.00 ג'
440.00 די
470*00 ח'
00.י 3שגד* ג3יר/מד8*ט %1י' ?י\

*£813

י91**0 לשפה 8^גט'0ג 3וע>*

*©זו ל'י*** 13*00
יקזו1 ל'י^טו* 4.00ו

*0ת 292
קיגה 2/ו לאחי

ג* מ0>ג מ^וזיל \ג>יגו?ו ד*וט לעוברי הומזלתי '8ו5ד

>כך";



בא" העובדים של הכללית ההסתדרות

הדפוס פועלי של הארצי האיגוד
והקרטונזי הכיינה

מלאכת בעלי התאחדות
בישראל זעירה ותעשיה

העבידו? מחלקת
ענפיו על והגריכת הדפוס אגף

'■.."■ *5

י *: 1/י
"י יי /

י י ■/*!

0

כלל* קבוצ> עבודה הסכם
ב>ע\ראל הדפוס למקצוע

זכחגח) אופסט (בלט

יוג;יזל195 ..^..יק ?

:^ח?₪^^
7י]> 062/7 4
עבידד. >וו0י ^ י0קוי .יי

1974 אוגוסט  תשל"ד אלול



באיי העובדים של הכללית ההסתדרות
חיפיס גועלי של האיצי האיטי

והקרטונו' הכריכה

מלאכת בעלי התאחדות
גישראל ועירה ותעשיה

העבודה מחלקו*
ענפיו על והכריכה הדפוס אגף

כלל* 7ןבוצ> עבודה הסכם
ב>ע\ראל הדפוס למקצוע

וכריכה) אופסט (בלט

1974 אוגוסט  תשל"ד אלול



בללי ק>בוצ> עבודה הסכם
.16/6/1974 ביום בתלאביב, ונחתם שנערך

מחלקת  בישראל זעירה ותעשיה מלאכה בעלי התאחדות _ ן בין
לצורך אחד צד המהווים ענפיו, על הדפום ואגף העבודה

אי, צד  הקיצור לשם להלן שייקראו זה הסכם
א'. צד  הקיצור לשם להלן שייקראו

האיגוד ע"י מיוצגת בא"י, העובדים של הכללית ההסתדרות  לנין:
מועצות ו/או והקרטונז' הכריכה הדפוס, פועלי של הארצי
וועדי המפעלים נמצאים שיפוטן שגתחום הפועלים,
שייקראו זה, הסכם לצורך אחד צד שמהווים הפועלים,

בי. ע7  הקיצור לשם להלן



גללי ראיטון: פר!;

ופירושים הגדרות
למין גם כוונתן זכר' למין המתייחסות מילים  הנוכחי בהסכם
ולהיפר. רבים למספר גם כוונתם יחיד במספר מילים ולחיפה נקבה,

ההסכם בתוכן מונחים

הנוכחי, העבודה הסכם 
תפ הבדל ללא במפעל, עובד כל 
עובד. לנוער פרט מקצוע או קיד
.18 עד מ14 הגילים באחד נער 

יומי. שכר המקבל עובד 
חודשית. משכורת המקבל עובד 

בתור המוגדר מקצועי בלתי עובד 
התעסוקה. שרות ע"י שכזה

המקצועות באחד המועסק עובד 
ובריכה. ענפיו כל על בדפוס

שההסכם העבודה ממקומות אחד 
עליהם. חל

העובדים של הכללית ההסתדרות 
של הארצי האיגוד ו/או בא"י
והקדמתן' הכריכה הדפוס פועלי
בתחום אשר הפועלים מועצות ו/או
העבודה. מקום נמצא פעולותיהן
במקום העובדים ע"י ע!נבחר ועד 
מאשרת ההסתדרות ואשר עבודה
המפ להנהלת חבריו שמות בכתב

על.

זה" "הסכם .1

"עובדי' .2

עובד" "נוער .3

יומי" "עובד .4

חודשי" "עובד .5

מקצועי" בלתי "עובד .6

מקצועי" "עובד .7

עבודה" "מקום .0

"ההסתדרות" ,9

עובדים" ,,ועד .10

.3



שיפוטה שבתחום הפועלים מועצת
באין וועדהעובדים, המפעל נמצא
הפוע מועצת תייצג עוכרים ועד

לים,

אשר לעובדים, התעסוקה שרות .

המפעל. נמצא שיפוטו באזור
הכ ההסתדרות של חולים קופת .

בא"י. העובדים של ללית
סוציאלי לביטוח מוסד מבטחים ■

לפנסיה  בע"מ העובדים של
ולהגמולין.

תוספת יוקר, תוספת יסוד, שכר ■

מק תוספת מ^פתה, תוספת ותק,
תשלום וכל ומחלקתית צועית
להו הצדדים ידי על מוסכם אתר,

ופרמיות. נוספות שעות ציא
הלוח לפי ימים חודש של תקופה .

ימי 26 או במדינה הנהוג האזרחי
עבודה.

לפי חודש עשר שנים של תקופה 

במדינה. הנהוג האזרחי הלוח
3 יסודי או מקיף פנסיה ביטוח .

ה פנסיה קרן בכל או "מבטחים"
והתאחדות ההסתדרות ע"י מוכרת

התעשיינים,
או המפעל הנהלת או מפעל בעל 
הגופים אחד ע"י שהוסמך ב"כ

הנ"ל.

העובדים" נציגות ,, .11

התעסוקה" ,,שרות .17.

חולים" ,.קופת .13

,,מבטחים" .14

כולל ,,שכר .15

,,חודשי' .16

,,שנה" דו.

פנסיה" ,,ביטוח .18

מפעל" ,,ד,נהלת .19



הדפוס" "תעשית .20

"מפעל" .21

הבלט, דפוס : בתחום מפעל כל 
כל כן כמו פרטוליטי האופסט,
אחרת דפוס בשיטת העובד מפעל

והכריכה.
המשת הדפוס בתעשית מפעל כל 
ב בעלימלאכה להתאחדות ייר
שכירים עובדים והמעסיק ישראל

שירותים. כולל

ותוקפו; ההסכם סוג
: ויחול כללי קיבוצי הסכם הלנו זה הסכם

הסכם. בעלי על .1

התאחדות חברי שהם והכריכה הדפוס תעשית מפעלי כל על .2

געתיד. אליה שיצטרפו או בעלימלאכה
של תוקפו תקופת תוך יועסק ואשר היום המועסק עובד כל על .3

עובד. נוער כולל המפעלים ע"י זה הסכם

ההסכם: תוקף
,31.12.73 עד 1,1,72 מיום הזה העבודה הסכס של תוקפו .1

הצדדים מאחד פנייה תבוא לא ההסכם מועד תום לפני אם .2

בתוקפו ההסכם יישאר מסעיפיו אחר לשינוי או ההסכם, לשינוי
יבוטל. לא עוד כל לשנה, משנה הלאה וכן נוספת, לשנה

בהסכמת ודק אך אפשריים קיומו תקופת במשך בהסכם שינויים ,3

הצדדים, שני

צריך ההסכם מסעיפי יותר או באחד שינוי לכל ביחס הודעה .4

תום לפני ימיט חודשיים לפחות בכתב למשנהו להגיש צד כל
תוקפו,



המעונ הצדדים יודיעו ד4) (סעיף כנ"ל הודעה מסירת בעת .5

יאוחר לא במו"מ/ יפוקחו המבוקשים, השינויים תוכן את יינים
ד4 בסעיף הנזכר במקרה ההודעה, מסירת מיום משבועיים
שיוסכם שינוי וכל המו"מ סיום עד בתוקפו זה הסכם ישאר

ההסכם. סיום מיום תוקף יקבל הצדדים, בין עליו

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

חלק יהווה זה, להסכם בחתימתם יצרפו שהצדדים נספח כל ד.

ההסכם, של נפרד בלתי

עובדים קבלת שני: פרק

התעסוקה שרות באמצעות למפעל העובדים כל את תקבל ההנהלה
לחוק. בהתאם

נםיון: תקופת ה.

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

של הנסיון תקופת את להאריך אפשר בכתב הדדית בהסכמה ,2

מקצועי בלתי ועובד נוספים חודשים בשלושת מקצועי עובד כל
נוסף. בחודש

יעל בסיומה, או הנסיון תקופת במשך עובד פטורי של במקרה ,3

עבודה. שבועיים לכל יום מוקדמת הודעה למסור המפעל הנהלת

זמניים: לעובדים סוציאליות זכויות ו.

תשלם קבועים שאינם לעובדים סוציאליות זכויות להבטיח כדי .1

הפועלים מועצות יד שעל בע"מ ל,,מבטחים" המפעל הנהלת
הראשון מהיום החל העובד של הבולל מהשכר %13.7 המקומיות



משכרו %3.5 "מבטחים" לקרן "יפריש העובד במפעל. לעבודתו
חמו לקרן. ההנהלה ידי על וי*ולט משכרו ינוכה אשר הכולל
את הראשונה בשנה לעובד הקרן תעניק האלה התשלומים רת
תשלם מ1,4.73 החל הקרן, תקנות לפי הסוציאליות הזכויות

.%11 ל,,מבטחים" ההנהלה

המז כדלקמן ההפרשות כולל %13.7 בשיעור ההנהלה תשלום .2

העובד; את כות
,%4 בחופשה

,%2.5 מחלה בביטוח
,%3.5 פנסיה בקרן

.%1 בעבודה תאונות של במקרה שכר בהשלמת
.%2,7 מקביל במס

העברתה בגלל %2,7 של ההפרשה מתבטלת 1.4.1973 מיום החל
הלאומי. הבטוח ע"י לגבייה

כל את יכסו לא זמני עובד של לזכותו בקרן החופשה דמי אם ,3

ישלם תשי"א1951 שנתית חופשה לחוק בהתאם לו המגיע
לעובד. ישירות ההפרש את המפעל

עליו ויחולו כקבוע ייחשב הנסיון תקופת לאחר העובד נשאר
מיום החל זה, בהסכם הקבועים וחובות זכויות העבודה, תנאי כל
והם במקרה ו2 סעיף פי על התשלומים בניכוי לעבודה, כניסתו

שולמו.

(מתלמדים) חניכים קבלת
להס בהתאם יהיו העסקתם ותנאי (מתלמדים) חניכים קבלת סדרי
הכל וההסתדרות ב' צד עם א' צד של הכללי הקיבוצי העבודה כם

של נפרד בלתי חלק יהווה אשר והלומד, העובד הנוער קול לית
זה. הסכם



עגויריה פוירי תקנון שלישי: 5ר5ן

ו עבודה תקנון חא.

קיבוציים הסכמים וכן 19,9.62 מיום  הקיבוצי העבודה תקנון .1

התעשיינים התאחדות בין שנחתמו התעשיה, כל על החלים
להסכם המצורפים בא"י, העובדים של הכללית ההסתדרות וכין

הצדדים. את ומחייבים ממנו נפרד בלתי חלק מהווים זה,

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

עבודה שעות חב.

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

להנהיג המפעלים הנהלות רשאיות העבודה לצרכי בהתאם .2

8 חול ביום עובדים: הראשונה במשמרת בעבודה. משמרות
חול ביום עובדים; שניה במשמרת שעות, 6 שבת בערב שעות'
ביום : עובדים שליעוית במשמרת שעות. 5 שבת בערב שעות, 7

שעות. 8 של בתשלום הכל שעות 4 במוצ"ש שעות 6 חול .
08,00  06.00 שביין בשעות תתחיל הראשונה המשמרת ,3

16.00  13.00 שבין בשעות תתחיל השניה המשמרת
20.00 ■ 18.00 שבין בשעות תתחיל השלישית המשמרת

בתאום אלא במפעל, הקיימות המשמרות התחלות את לשנות אין
העובדים. ועד עם

במש שעות, ד הראשונה במשמרת יעבדו ומגיהים מכונה סדרי ,4

בתש הכל שעות, 6 השלישית במשמרת שעות, 61 השניה מרת
שעות. 8 של לומ

בהמשך  השניה המשמרת תעבוד חג וערבי ששיי בימי ,5

המאוחר לכל העבודה את ותסיים  הראשונה למשמרת רצוף



הפסקת עם בהתאמה השבת, או החג כניסת לפני אחת שעה
6.50ג במאי מג 15.50 בשעה בפברואר ג מ כלומר, התתבורה
אין בהם במפעלים ,15.30 בנובמבר ומ1 ;17.20 באוגוסט מ1

של ביטולה דורשים העובדים או המפעל וצרכי שלישית משמרת
שנח שעה העובדים יחזירו חג, וערבי ו' ביום השניה המשמרת
תוך וזה כשביע, ימים חמי'*ה יום, לכל רגילה כשעה שבת
של משמרת תהיה לא מקרה ככל העובדים. ועד עם תיאום
למשמרת 4.30 הראשונה, למשמרת שעות מ5 פחות עבודה

השלישית. למשמרת שעות ו4 השניה,

תהיה בלילה השבוע כל כמשך העובדים הפועלים כל לגבי .5

מהמשמרת בשעתיים פחות וחגים שבת מוצאי של המשמרת
חול. בימי הרגילה

בת האוכל להפ*קת פרט העובדים, חשבון על הם האוכל זמני .7

המפעל. חשבון על שתהיה הלילה במשמרת דקות נ 5

 קיימות היו לא בהם במפעלים במשמרות עבודה הנהגת .8

התחלת שעות העובדים. ועד עם התייעצות לאחר תיעשה
המפעל הנהלת ע"י צרכיו 3י על מפעל בכל תקבענה המשמרות

העובדים. ועד עם ובהתיעצות

דקות. נ 5 על יעלה לא המשמרות החלפת בעת החפיפה זמן .9

10



והכריכה חד5וס בע:3י העגודח .טעות

העמדה מועדי
מגי מכונה, לסדרי פרט העובדים כל
ומתיכי סטריאוטיפ עובדי וכן הים,

ביציקה. עובד הוא בימים עופרת

מכונה, סורי
עוברי וכן
וטתיכי טיפ
הוא בימים

יציקה.

מגיהים ,
סטריאו
עופרת
ב עובד

1 בשבוע46מ'*טות בשבועשעות40שעות
חול ביום8ימי ביוםשעותדשעות

שבת /,6ערבי
5//

חג שבת5ערבי בערב כשחל גם וו41שעות

המועד /ן65חול

שניה בשבוע10':ל1ו0רו! בשבועשעות37שעות
הול ביום7מי ביוםשעות61שעות

שבת 541ערבי

חג //41ערבי
4.

//

המועד וו41//5חול

יטלי'טית בשבוע34נו^לרוג בשבועשעות34שעות
חול ביום6ימי כוםשעות6שעות

שבת 4//4ערבי

חג וו4וגרבי
■)

המועד 4חול
114

נוספות: שעות ט.

במקרים ההנהלה דרישת לפי נוספות שעות יעבדו העובדים .1

וכדו עת כתב הוצאת ביום כגון: זאת מחייבים המפעל שצורכי
ועד עם בתיאום ייעשה נוספות שעווג לעבודת ההסדר מה.

האגודה. מזכיר ו/או העובדים

11
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ה תחולק נוספת ושעה רגילה שעה של ערכה חיקווב לצורך .2

בסוגו העובד של החודשי השעות למספר החודשית משכורת
עבודה ליום השעות במספר מוכפל עבודה ימי 25 (כלומר:

עובד). אותו של רגיל

 היינו הנוהג, לפי תשתלמנה נוספות שעות נוספות: שעות .3

עד השלישית המשמרת בגמר הרגילה, השעה על נוסף %50

בבוקר שש ועד חצות אחר 2 ומשעה .730/0 בלילה 2.00 שעה
הרגילה. השעה על נוסף %00נ 

לביתם לחזור תחבורה של בקשיים בלילה שנתקלים עובדים .4

שעת עד לעבוז להמשיך המפעל הנהלת בהסכמת  יוכלו
הציבורית. התחבורה התחלת

מהשעה החל נוספות שעות לעבודת במיוחד שהוזמן עובד .5

הרגילה. השעה על נוסף 30/0ד יקבל  ואילך 20.00

נוספות: שעות השניה המשמרת לאחר לעבוד שנשאר עובד .6

.%150 תשלום יקבל אחת שעה במסגרת עבד א.

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

ומשמעת: עבודה טדרי
אישי. באופן עבודה כרטיס להחתים העובד על .1

בקורים לקבל או להפסיקה או העבודה את לעיוב לעובד אסור .2

מאת רשות לקבל בלי העבודה, בשעות טלפוניות, שיחות ולנהל
את משמרתו תוך עוזב והעובד במקרה לכך. העבודה הנהלח
הפ עם מיד להרשם עליו ההנהלה, ברשות רק וזאת העבודה,
העבודה. בהתחלת שנית להרשם שובו ובזמן העבודה, סקת

ולסמן יומי דו"ח למלא העובד על המפעל הנהלח דרישת ""09 .3

משמרתו. תוך עבודתו פרטי את
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נ?תייבת הודעה ע"י מפעל בכל תיקבענה וזמנן האוכל הפסקות .4

העובדים, ועד בהסכמת ההנהלה של

בהסכמת אלא שני, עובד במקום לעבוד רשאי העובד אין .5

העבודה. הנהלת

בשעות ייעשו לא עצמם לבין העובדים בין הארגוניים הענינים .6

לקיים ההנהלה תאפשר במשמרות העובדים במפעלים העבודה.
במפ המפעל. חשבון על ולא המשמרות חילופי בזמן אסיפות
במסגרת ההנהלה מטעם יוקצב במשמרות, עובדים בהם עלים
של אחד לנציג לשבוע שעות שלוע* של זמן שנוע אותו של
כל ההנהלה. לבין הועד בין הענינים סידור לשם העובדים, ועד
בזמן ורק אך ייעשו הועד בעניני טפול וכל העובדים מצד פניה

לכך. המוקצב

לעכב בכוחו אין הועד, מצד והן העובד מצד הן ערעור, כל .7

ההנהלה על הבירור. לסיום עד העבודה הנהלת הוראות ביצוע
שעות. 24 תור לבירור להענות

במקצוע עבודות לבצע או אחר במפעל לעבוד לעובד אסור .8

עובד, הוא בו המפעל הנהלת מאת ככתב הסכמה בלי1 הדפוס
החופשה. לתקופת גם חל זה איסור

בת"א ונחתם שנערך כללי, קיבוצי הסכם  עבודה תקנון ,9

תקנות וכן התעייה, בעלי התאחדות ובין ההסתדרות בין 19.9.52

נפרד בלתי הלק ומהווה הצדדים את מהייב לילה עבודות
זה. מהסכם

ותוספות שגר לגיעיי: עזק
ותוספות שכר יא.

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

יוקר תוספת
הקיבוצי להסכם בהתאם ישולמו התייקרות בעבור ופצוי יוקר תוספת
ההס לבין הכלכליים הארגונים של התאום לשכת ביו אשר הכללי

בעתיד. ייחתמו ואשר תדרות

מקצועית דרגה קביעת יב.

פריט מקצוע ועדות מונו המקצועית הרמה על לשמור במגמה .1

סד ; הבאים במקצועות כה עד ; העבודה משרד בראשות טיות
בענפים מקצועי כסוג העלאה כל בלט. והדפסת ומכונה יד רות

הנ"ל. הועדות באמצעית בחינה יסוד על תחיה הג"ל
על שלא העובד שכר העלאת על להסכם להגיע רשאים הצדדים
יחייב לא זה אולם הענפים, וביתר דלעיל בענפים בחינה יסוד

בחינה. בלי רשמית סוג תעודת לתת המקצוע ועדות את
שתפקידה הצדדים ע"י תורכב פריטטית, ענפית מקצועית ועדה .2

של העבודה פריון להעלות מנת על הדרכים את למצוא יהיה
לדרגותיהם. בהתאם העובדים

סוציאליים תנאים חטישי: 5ר5;

הדרוג לפי בשכר שנתית חופשה יקבלו העובדים כל .1 יג.
דלהלן:

ובאופן לטנה עבודה ימי 12 והשניה הראשונה השנה בעבור
לחוק. בהתאם השנה לחלקי יחסי

לשנה עבודה ימי 15 והרביעית השלישית השנה בעבור
לחוק. בהתאם השנה לחלקי יחס ובאופן
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ובאופן לשנה עבודה ימי 18 והששית החמישית השנה בעבור
לחוק. בהתאם השנה לחלקי יחסי

לשנה עבודה ימי 21 העשירית ועד השביעית השנה בעבור
לחוק. בהתאם השנה לחלקי יחסי ובאופן

כולל הלוח לפי ימים חודש  ואילך עשרה האחת מהשיה החל
שבתות.

חופשה יקבלו בלילה וקבועה רצופה בעבודה העובדים כל .2

הראשונה. מהשנה החל עבודה ימי 18 של מלא בשכר שנתית

מהשנה החל לשנה חופשה ימי 21 יקבלו ויוצקים עופרת מתיכ .3

לחוק. בהתאם הראשונה

רופא מאת אישור כר על ויקבל חופשתו בתקופת שחלה עובד .4

השנתית. החופשה במנין מחלתו ימי יובאו לא קופ"ח של

לכל זכאי עבודה, בשנת ימים 200 לפחות שעבד עובד .5

באותה שעבד עובד בעבודה. ויתקו ע"פ החופשה ימי מספר
ימי ממספר היחסי לחלק זכאי ימים מ200 פחות שנה
בפועל העבודה ימי מספר ביחס בעבודה, ויתקו עפ"י החופשה

.200 המספר אל

לכל זכאי העבודה, משנת בחלק ימים 40ג לפחות שעבד עובד .0

באותו שעבד עובד בעבודה, ויתקו עפ"י החופשה ימי מספר
לחלק וכאי ימים מ240 פחות העבודה משנת חלק
ימי מספר כיחס בעבודה ויתקו ע"ח החופשה ימי ממספר יחסי

.240 המספר אל בפועל העבודה

הפרמיה תיכלל ופרמיות נורמות שיטת לפי העובדים עובדים .7

לגבי לשכרם לחופשה, הקודמת העבודה ימי 75 של הממוצעת
להסכם בהתאם הרגיל, משכרם ל%30 עד שנתית חופשה
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ב1,3,67<2. שנחתם חופשה בדמי פרמיות להכללת הכללי הקיבוצי

בכסף. חופשה להמיר איז .8

החופשה בימי נכללים אינם לפיטורין המוקדמת ההודעה ימי ,9

לחוק. בהתאם אלא

1התי המפעל צרכי ולפי המפעל ע"י ייקבעו החופשה מועדי .10

העובדים. ועד עם עצות

תי דרישתו, פי על המועד חול או חג בערבי לחופשה עובד יצא .11

העובד יצא מלא, עבודה כיום לעבוד היה צריך בה המשמרת חשב
המפעל, הנהלה דרישת פי על המועד חול או חג בערבי לחופשת
מש אותה של הממשיות העבודה שעות החופשה במכין יבואו

לעבוד. דייה צויד בה מרת

הבראה:
יח*י ובאופן הראשונה עכידתו משנת החל קבוע עובד כל .12

הבראה בבית לנופש חופשתו בימי לצאת זכאי השנה לחלקי
כדלהלן המפעל חשבון על

ימים 5 בכלל ועד השנים 5 עד במפעל העובד עובד
" 6 בכלל ועד שנים 10 ועד מ6 " " "

" 8 בכלל ועד שנים 15 ועד מ11 " " "

" 9 ומעלה מה10 החל " " "

נוסף. הבראה ליום זכאים ומעלה 55 מגיל עובדים

הבראה בבית הנהוג לתעריף בהתאם יהא הבראה ליום המחיר .13

ב האחרים המקרים ובכל בהם, שהה החבר אט קופתחולים, של
לשניים). חדר (תעריף העובדת ההתיישבות במשקי לתעריף התאם
המוסכם המחיר על משותף בחוזר שנה מזי יודיעו הצדדים

הבראה. יום של ביניהם
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שהמעסיק ההבראה דמי כי סוכם, הצדדים שקיימו בדיונים
להבראה מיועדים ההבראה בהוצאות בהשתתפותו לעובד משלם

כדלקמן. לעובדים וישולמו בלבד ולנופש

הוס ההבראה, בצורותי הזמן במרוצת שחלו בשינויים בהתחשב
הב בצורות הבראה, בבתי לשהות נוסף להכיר הצדדים בין כם
מוסדות ע"י מאורגנים ועיון נופש ימי כגון, נוספות, ראהנופש
קיט, במקומות ומנוחה לנופש חדר שכירת מוכרים, ציבור

בתו"ל. או בארץ מאורגן בטיול השתתפות

שנה מדי להבראה לצאת חייג עובד שכל הצדדים בין הוסכם .14

סידורי של מסיבות אחת, בשנה להבראה העובד יצא לא בשנה.
להבראה לצאת בידו הזכות אחרות, מוסכמות מסיבות או עבודה

השנתיים, של בתשלום שלאחריה בשגה
שנים. לשתי מאשר יותר ניתנת אינה צבירה זכות

חגים חופשת יד.
ב עבודה חודשי שלושה לאחר זמניים, ובכללם העובדים כל .1

ראש ימי 2 הבאים: החג בימי בתשלום חופשה יקבלו מפעל
שבועות, חג פסח, ימי 2 סוכות, ימי 2 הכיפורים, יום השנה,

כחוק. שיקבעו המדינה חגי ובכל העצמאות יום במאי, אחד
על עולים בהם המקובלים החג ימי שמספר במפעלים הערה:
באב, תשעה (והט הקיבוצי בהסכם שפורטו החג ימי מספר

ינוכו  לפורים) פרט רבא, והושענא הכיפורים יום ערב
השנתית החופשה ממכסות בשבתות, חלו לא אם האלה, הימים

בשגה. ימים מ12 למעלה הם חופשתמ שימי לאלה רק

חג מענק
לאחר לעובדיהם המפעלים הנהלות יע*למו 1967 משנת החל .2

לשנה, ימים חודש של חג מענק במפעל עבודה חודשי1 שלושה
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ובאופן השנה ראש בערב ומחציתו הפסח חג בערב מחציתו
עבודתו. לחודשי יחסי

מחלה של במקרה תשלום טו.
כך על להודיע מחוייב מחלה, מסיבת העבודה מן הנעדר עובד .1

לפני  וגי ב' ובמשמרת המשמרת/ בתוך א' במשמרת א' לצד
תינתן שלא במקרה האובייקטיבית, היכולת במידת המשמרת.
יום, אותו עד לתשלום זכות כל עובד אותו יפסיד כזאת, הודעה
יותר העבודה מן העדרות של במקרה ההודעה. נתקבלה בו

קודם, יום לעבודה שובו על להודיע העובד חייב מיומיים

להביא עליו חובה אחד מיום יותר נמשכת העובד מחלת אם .2

כשרו אי ואת מחלתו את המאשרת מקופתחולים רופא תעודת
לעבודה.

בתורת לשנה, חודש של שכר המפעל ישלם מחלה של במקרה .3

שנים. לשש צבירה זכות עם מחלה דמי

תעודת ללא המפעל הנהלת ע"י תשולם בודדים ימים עול מחלה .4

בשנה. מחלה ימי 6 עד רופא

מחלה דמי כיטווו
בקרן נ?חלה למקרה העובדים אח לבטח הצדדים בין הוסכם .5

דלהלן: בתנאים ,,מבטחים" או קופתחולים ע"י למחלות ביטוח

משכרם %2.5 של בשיעור הקרנות לאחת המפעל חשלום א.
העובדים. של

מחלה ימים 6 עבור עבודה שכר לעובד ישלט המפעל ב.
אחד. יום של מחלה או המתנה ימי היינו, שנה, של בתקופה

מחלה של במקרה חודשים 12 בתקופת לעובד ישלם המפעל ג.
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לבין הביטוח מקרן העובד שיקבל התשלום בין ההפרש את
למס הניכוי פחות (המשכורת נטו החודשית המשכורת
במשר אחד חודש של ממשכורת יותר לא אולם הכנסה)
בשנה) ימים ששה (עד אהד יום של המתנה ימי כולל ש:ה

לעובד. שילם המפעל אם

הסעיפים במקום בא (א.ב.ג) ט"ו/5 סעיף עפ"י מחלה ביטוח ,6

.3 /. ט"ו

מחלה ביטוח שהיא, סיב מאיזו יונהג, לא שבהם במפעלים .7

.3,4 ט"ו הסעיפים יחייבו  כנ'יל

לידה חופשת טז,
לחוק. בהתאם

מקביל מס יז.

ולבני לעובדים אישפוז, כולל רפואית, עזרה הבטחת לשם
של הכללית ההסתדרות של לקופתחולים א' צד ישלם משפחותיהם
שכרו ממלוא %ר,2 עול בשיעור מקביל מס בארץישראל העובדים
פרמיות שכר למעט והגדרתם, השכר רכיבי הבדל ללא העובד של

העזרה כל את יקבלו העובדים נורמות. על המבוססות מאושרות
החל קוםתחולים. באמצעות בעבודה תאונה של במקרה הרפואית

לחוק. בהתאם ישולם 1974 מאפריל

בעבודה תאונות למקרה ביטוח יח.

נוסף נזיקין ביטוח העובדים את לבטח מתחייבת ההנהלה .1

הלאומי. לביטוח

בתאונה הנפגע לעובד אי צד ישלם בעבודה תאוגת של במקרה ,2

משכורתו את התאונה מיום הראשונים החודשים שני במעזו
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מהמוסד שיתקבלו הפגיעה דמי של התשלומים בניכוי המלאה,
לחוק. בהתאם ינהגו החודשיט שני ולאחר לאומי לביטוח

תגמולים) (קופת לעובדים פנסיה ביטוח יט.

בקרן מקיף או יסוד פנסיוני לביטוח להצטרף המפעלים על חובה .1

ההס ע"י המוכרות הפנסיה מקרנות באחת או בע"מ "מבטחים"
תדרות.

פנסיוני ביטוח פיטורים, פיצויי כולל אינו יסוד פנסיוני ביטוח .2

פיטורים. פיצויי כולל מקיף

יפרישו בתעריף הנקוב השכר על עולה שכרם אשר לעובדים .3

העובדים) וחלק חלקם (את פנסיה לקרן עבורם המפעלים הנהלות
בתעריף. הנקוב השכר מעל ל%30 עד

לעובדים חלב כוס או חמה ארוחה כ.

וההנהלות העבודה במקומות מטבחים הקמת תעודד ההנהלה נ.
מסודרת בוקר ^רוחת בעד מקביל בתשלום תפנה תשת במפעלים
והמחלקה הממשלה בהשתתפות תזונתית להדרכה המכון ע"י

נ?קצועי. לאיגוד

המפעל הנהלת תספק כאמור, מטבח' קיים אין בהם במקומות ,2

עובד. לכל ליוםי חלב כוס חשבונה על

עבודה בגדי כא,
וחולצה מכנסים 5 עבודה בגרי העובדים לכל יטפקו המפעלימ הנהלות

בשנה. פעם נעליים וזוג בשנה פעמיים חלוק או

נסיעה הוצאות כב,
ל"י 35 בסן נסיעה הוצאות העובדים לכל תשלמנה המפעלים הנהלות
מיום כאחד, וזמניים קבועים לעובדים מק4תלם זה תשלום לחודש.
שינויים יחולו א0 מהשכר. חלק מהווה ואינו לעבודה כניסתם
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יסכימו ההסכם תקוסת תוך הציבורית בתחבורה הנסיעות בתעריפי
ומיום ההעלאה לשעור בהתאם הנסיעה דמי גובה על הצדדים

ההעלאה,

סניטריים תנאים  והגיינה בטיחות כג.
סידורים העבודה במקומות להתקין מתחייבות המפעלים הנהלות ,1

לתקנות בהתאם והסניטרי ההגייני המצב לשיפור ולדאוג נאותים
העבודה. משרד

ו

במפעלי יהפעלתן הבטיחות ועדות קיום את יעודדו הצדדים .2 ;>

בטיחות נאמני ומינוי ומעלה עובדים 25 מועסקים בהם התעשיה,
לחיזוק אפשרית עזרה ויושיטו זעירים, במפעלים העובדים מקרב
הצעותיהם של והולם מחיר ביצוע ע"י אלה, של ויוקרתם מעמדם
כמקום העובדים של לרווחתם וההגיינה הבטיחות תנאי לשיפור

המפעל. ושלום |

והכריכה הדפוס בענף להשתלמות קרן כד. 1

%0.4 1964 בספטמבר מאחד החל לקרן לשלם התחייבו א' צד מפעלי !

בהם. המועסקים המקצועיים העובדים כלל של החודשי משכרם |

העובדים. של החודשי משכרם %0,2 המפעלים הנהלות ינכו במקביל
חלקם אח לשלם פטורים הפועלים יהיו נ 973 ספטמבר מחודש החל

.%0.4 של בשעור חלקן את ישלמו המפעלים הנהלות ורק
בחודשו חודעז מדי מבטחים גובי באמצעות ייגבו האלה הכספים
מקיימים הצדדים להשתלמות. הקרן הנהלת לרשות ידם על ויועברו
מיוחד. תקנון עם עותומנית אגודה הקרן של התקינה פעולתה לצורך

פיצויים ותשלומ הת*טרות פיטוריט, ששי: פריו

עובדים. לפיטורי ביה© לב שרירות למנוע יש .1 כה.

בהסכמה ב' צר עם דיון לאחר רק אפשריימ עובדים פיטורי .2
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ימים, חודש של בכתב מוקדמת ובהודעה מספקת ומסיבה הדדית

לפיטורים. מספקת לסיבה נחשב במפעל עבודה צמצום .3

העובדים, לועד תוגש לפיטורים המועמדים שמות רשימת .4

הדדית הסכמה עליהם היתה שלא המפוטרים לשמות באשר .5

לסיים לה יאפשר אשר בזמן פריטטית בועדה לדיון הענין יועבר
לכלל הפריטטית הועדה הגיעה לא יום, 14 תוך הבירור את
על להחלטתה הענין שהועבר מיום ימים 35 תור הסכמה
פסק למתן עד הנזכר המועד חוד ביניים החלטת לתת הועדה
מוסכמת להחלטה הפריטטית הועדה הגיעה לא הפריטטית. הועדה
תוארך המוקדמת ההודעה ותקופת מכריע שלישי בורר ייבחר
מסקנותיו. את להוציא השלישי לבורר שיאפשר סביר זמן למשך

מתאימה תעודה לקבל זכאי המפעל את עזב או שפוטר עובר .6

המקצועית. ודרגתו במפעל עבודתו תקופת על המפעל מהנהלת

במלוא אליה לחזור זכאי בעבודה צמצום מחמת המפוטר עובד .7

מיום שנה חצי במשך במפעל העבודה התרחבות עם זכויותיו
לו. שולמו אם לפיצוייט הזכות להוציא הפיטורים,

התפטרות. של במקרה העובד על גם חלה מוקדמת הודעה חובת ,8

הקיבוצי בהסכם המפורט לפי יעשה הפיטורים תהליכי ביצוע .9

.10.1.67 ביום שנחתם עבודה יחסי להסדר הכללי

עם התיעצות לאחר העבודה את לעובד להפסיק רשאי א' צד .10

גניבה, של במקרים: לבירור, עד ביום, בו העוברים, ועד
של טכניים סודות מסירת במזיד, חבלת בזדון, מכונה קלקול

כדין. שהוכחו למתחרים המפעל
פריטטית ועדה או חבלי'א זבל"א בוררות על ב' צד דרישת לפי
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של הטענות כל על ולהחליט ימים 10 תוך המקרה את לברר
הצדדים. שני

הבטלה ימי עבור תשלום וכן לעבודה העובד של החזרתו שאלת .11

מצידה, ביניים צו פי על או הבוררות החלטת ע"י יוכרעו

מילואים שרות בעד תגמול כו.

תגמול את במילואים ששירת לעובד תשלם המפעל הנהלת .1

בהתאם (תגמולים) מילואים קרירות חוק ע"פ לו המגיע השכר
לחוק.

מקרה בכל  הנ"ל בחוק הקבוע ע"פ יחושב התגמול שעור ,2

המעסיק מקבל אותו מהסכום כאמור התגמול סכום יפחת לא

ההשוואה. קרן מאת

הנהוג העבודה ע4כר תשלום במועד לעובדים ישולם התגמול .3

במפעל.

פיטורים פיצויי כל.

איבוד מפאת העבודה מן יפרוש או העבודה, מן יפוטר כי עובד
רפואית ועדה ע"י שנקבעה מחלה מסיבת או זקנה או עבודתו, כו*ר
עבודתו תנאי של אינדיבידואלית הרעה מחמת או קופתחולים מטעם
מסיבה או וכו/ משכורת הורדת הנחלתי, מתפקיד העברה כגון:
החלפת או לחקלאות העברה לידה, בגלל פרישה כגון: אחרת מספקת
פיצויים א/ צד ישלם לחוק בהתאם מספקת מסיבה המגורים עיר

לעובד.

לחוק. בהתאם ליורשיו הפיצויים ישולמו העובד של מותו במקרה
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והכריכה הדפוס ענפי בכל לעובדים פיטורים פלצויי חישוב כח.
לאופסט פרט

1,1.64 דהיינו החוק לתחולת ער פיטורים פיצויי הישוב לעניין .1

משכרו %80 של החישוב לפי פיטורים במקרה לעובדים ישולמו
העובד של כניסתו מיום שנה לכל חודש העובד. של האחרון
האחרון שכרו לפי עבודה, שנת לכל חודש ומ1.1,64 לעבודה,

השנה. להלקי יחסי ובאופן העובד, של
מחלקותיו. כל על אופסט לעובדי פיטורים פיצויי חישוב כט.

תשלום המפעל מהנהלת יקבל מהעבודה שפוטר עובד כל ,2

יחסי ובאופן עבודה שנת לכל ימים חודעו של בשיעיר פיצויים
האחרון שכרו לפי במפעל לעבודה כניסתו מיום השנה להלקי

הפועל. של
הפקידו אשר מפעלים על חלים אינם וכ"ט כ"ח סעיפים .3

לקופת בחודשו חודש מדי הפיצויים מלוא את ומפקידים
או מיוחד, קיבוצי להסכם בהתאם מיוחדת לקופה או התגמולין
הקיבוצי. להסכם הצדדים שני ע"י ק)נחתם מקיף פנסיוני ביטוח

ת ו 3 ו ס שמעי: פרק
אחיד מס ל.

האחיד המס את העובדים כל של משכרם תנכה המפעל הנהלת
ותעביר ההסתדרות של המס לשכת ע"י המוגשות לרשימות בהתאם

ההסתדרות. של המס ללשכת בחודשו חודש מדי התמורה את
בארגון חברים אינם אשר העובדים של משכרם תנכה ההנהלה
חודש מדי התמורה את ויעבירו אימוני מקצוע טיפול דמי עובדים,
בא"י. העובדים של הכללית ההסתדרות של המס ללשכת בחודשו
ושכרם. במפעל העובדים רשימת בקשתו לפי ב' לצד ימסור א* צד

עובדים ועד לא.
להנהלה בכתב ויאושר הפועלים ע"י ייבחר מפעל בכל העובדים ועד
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העובדים כל את מייצג העובדים ועד המקומית. הפועלים מועצת ע"י
הזמניים. כולל במפעל

אדמיניםטרטי טכניים, בעניינים להתערב רשאי אינו העובדים ועד
הנהלת בידי וסידורה העבודה חלוקת המפעל. של ומשקיים ביים
הסדר בקיום המפעל להנהלת לסייע העובדים ועל בלבד המפעל

בעבודה. והמשמעת

כלליות הערות לב.
התנאים את להרע יכול מסעיפיו, אחד או זה, הסכם איו .1

במפעל. הקיימים המיוחדים

כללי קיבוצי עבודה הסכם העבודה, תקנון של והנהגתו צרופו .2

עבודה יחסי להסדר הכללי הקיבוצי ההסכם וכן ,19.9,62 מיום
התעשיינים התאחדות לבין הכללית ההסתדרות ביו נחתס אשר
והענינים ונוהל, נוהג עבודה, וסדרי יחסי בעניין 10.1.67 מיום
של עבודה תנאי כהרעת יחשבו לא לתעשיה, הנוגעים הכלליים
ההסכם וכן זה, הסכם של נפרד בלתי הלק מהווים והם העובדים
וקשישים מוגבלים של עבודתם תנאי על הכללי הקיבוצי

.28.12.1966  מיום

בהסכם שנקבעו פיצויים כולל ה*וציאליות בזכויות הבדל אין .3

פנסיונרים לגבי וכן יומית, או חודשית משכירו! מקבלי בין זה ■

נמפעל. המועסקים

הסכם הוראות פי על ינהגו המפעלים והנהלות העובדים ועד .4

יחייבם. הכתוב וכל נספחיו על זה כללי קיבוצי

העובדים ועדי או המפעלים הנהלות מצד טענות ז*ו תביעות .5 י .
נכללות שאינן שאלות או נוהגים לגבי העובדים ונציגות
ושהצדדים מסעיפיו אחד בפרוש או הזה, ההסכם במסגרת
יועבר עצמם, לבין בינם הסכם לידי עליהפ באו ל^ במפעל
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ותעשיה מלאכה בעלי בהתאחדות הדפוס ענף לסקצית עליהם הויון
והקרטונז'. הרפוס פועלי של הארצי והאיגוד זעירה

העובדים. ונציגות המפעל הנהלת טענות ישמעו בבירור .6

רעות חילוקי שמיני: ■פרק

פריטטיות) (ועדות דעות חילוקי ליישוב מוסדות לג.

הדעות חילוקי כל לישוב פריטטיות ועדות יקיימו הצדדים .1

בהתאם וזאת העבודה, הסכם ר1קוםת תור הצדדים בין שהתעוררו
דעות", חילוקי ליישוב מוסכמים) (כללים בסיסי ,,הסכם לכללי
אחד בקשת פי על שעות 48 תוך תתכנס הפריטטית הועדה

הצדדים.

הצדדים. את תחייבנה הפריטטית הועדה של מוסכמות מסקנות .2

הפריטטית הועדה מסקנות לפועל להוציא מתחייביים הצדדים .$

ערעור. זכות בלי

שבועיים, תוף מוסכמת להחלטה הפריטטית הועדה הגיעה לא .4

פסק את לפועל להוציא מתחייבים הצדדים לבוררות. העניו יועבר
הבורר. של הדין

הוווגוט על כאנו ולראיה
א' ביצר צד

גולובסקי הרריב. גילש. בנימיניא. י.
אייל בולרב. גולדשטייןר, ביטוןמ. מ.
טנא חיימסוןי. גדלובי. נדלח. י.

מדברי לינמןי. זוטאי. נוימןנ. י.
אריאלי גנדלרי. כהןר. מ.

לוי רוםי. נדלרא. י.
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המסחרייפ והכריגה הדפוס בגתי לעובריפ ארצי תעריף

ד,ענ3יפ לגל

1.7.1973
יסור שכר

290.00
335.00
360.00
385.00
435.00
500.00
525.00

1.1.1972
יסוד שכר

290.00
335.00
360,00
335.00
435.00
500.00
600.00

אי
בי
גי
די
ד.'
מעולה
מיוחד מעולה

מעוני! סדרי

335.00
360.00
385,00
435.00
500.00
625.00

335.00א'
360.00ג'
385.00ג'
435.00רי
500.00מעולה
מיוחד 600.00מעולה

מעגזדיס

285.00
325.00
350.00
385.00
435.00
500.00
625.00

285.00א'
325.00ב'
350.00ג'
385.00ד'

435.00ה'
500.00מעולה
מיותר 600.00מעולה

יד סורי
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1.7.1973
יסור שכר

1.1.1972
יסוד שכר

285.00
325.00
350.00
385.00
435.00
500.00
625.00

285.00
325.00
350.00
385.00
435.00
500.00
600.00

א'
ב'
ג'
די
הי
מעולה
מיוחד מעולה

מגונות ופסי
גדולות

305.00
340.00
365.00
420.00
485.00
610.00

305.00
340.00
365.00
420.00
485.00

א'
ג'
ג'
'7
מעולה

אוטומטי? ד0ו8

585.00 מיוחד מעולה

275.00
310.00
340.00
365.00
420.00
485.00
610.00

275.00א'
310,00ב'
340.00ג'
365.00ד'
420.00ה'
485.00מעולה
מיוחד 585.00מעולה

280.00א'
00.יי.31ב'
345.00ג'
380.00ד'

כורכים

280.00
315.00
345.00
380.00

י,6ול
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ג197,ל.1
יסוד שכר

1,1,1972
יסוד שכר

350.00
395.00
430.00
485.00
555.00
680.00

360.00
395.00
430.00
485.00
555.00
655.00

א'
ב'
ג'
ד'
מעולה
מיוחד מעולה

טניהיט

330.00
360.00
415.00
485.00
605.00

330.00
350.00
415.00
485.00
580.00

א'
ב'
ג'
מעולה
מיוחד מעולה

סטריאוטיפ
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ופריכה חמפחריימ הרפוס גבתי לעוברים ארצי תעריף
(ליטוגרפיח) אופסט הענפים לכל

1.1.19721.7.1973
יסורו ימודש5ר שער

צלם, (רטוש), 335.00335.00א'דייו;
(טוגטז'), 0355.00(365.1ב'מיכיג

(משיא) לוהות מעתיק 385.00385.00ג',
425.00425.00ד'ד65

455.00455.00ה'
545.00545,00ו'
מיוחד 645.00670.00ו'

וגוזר חותר 305.00305.00א'|
340.00540.00ג'
355.00355.00ג'
385.000385.00ד'
410.00410.00ה'

485.00485.00ו'ן
ו
1

1

מיוחד 580.00605.00ו'

טיזר 250.00290.00א';
315.00315.00ב'י

330.00330.00ג'
360.00360.00ד'
390.00390.00ה'

מדפיס / גכיר 425.00425.00משנהעוזר

יסוד ל"י 10.85

יסוד ל"י 11.70

בכניסה
שנה / לאחר
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המסחריים והכריכה הדפוס גגתי לעויגריפ ארצי תעריף
הע;9ימ לכל

31.12.74  טי נ?1.4.74 לתקופה

יסור שגר
גגכוגי! 340,00א'סורי

415.00ב'

440.00ג'
465.00ד'
515.00ה'

580.00מעולה
מיוחד 705.00מעולד.

385.00א'מעמדים
440.00כי
465.00ג'
515.00ד'

580.00מעולה
מיוחד 705.00מעולת

יד 335.00א'8דרי
405.00יי*
430.00ג'
465.00ד'
515.00ה'

580.00מעולה
מיוחד 05.00ימעולה

גדולות מגונוו? 335.00א'ד08י
'3405,00
430.00ג'
465.00ד'
515.00ה'

580.00מעולה
מיותר 705.00מעולה
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יקוד שכר הסוג

אוגוומטיק 355.00א'ד8ו6
420.00ב'
445.00ג'
500.00ד'

555.00מעולה
מיוחד 690.00מעולה

325.00א'טרנימ
390.00בי
420,00ג'
445,00ד'
500,00הי

565,00מעולה
מיוחד 690.00מעולה

330,00איק6ול
395.00כי
425.00ג'
460,00ד'

4:0.00אימגיהים
475.00ב'
510.00ג'
565.00ד'

635.00מקולה
מיוחד 760.00מקולה

380.00א'סטריאוטיפ

440.00ב'
495.00ג'

665.001מעולה

מיוחד 635.00מעולה
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הענפים לכל המסחריים הדפוס גבתי לעוגריס ארצי תעריף
ט פ 5 ו א

31.12.74  ?ןד מ1.4.74 ל*קו*ח

יסודהסוג שכר

385.00א'צלם
(רטוש) 445.00ב'דיית

נמובטזי) 465.00ג'מרכיב
(משיא) לוחות 505.00ד'מעתיק

535.00ה'דפס
625.00ו'

מיוחד 750.00ו'

וגוזר 355.00איחותר
420.00כי
435.00ג'
465.00ד'
490.00ה'
565.00ו'

מעולה 685.00ו'

340.00א,עוזי
395.00ב'
410.00ג'
440.00ד'
470.00ה'

משנה מדפיס / בכיר 505.00עוזר
יומיים לשגר פועלי

13.00 יסודבכניסה ל"י
14.00 שנד. $ יסודלאחר ל"י
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ב'. מסוג מתחיל מקצועי לעובד התוולתל שכר (1

מיום יקבלו מיוחד מעולה בסוג המסווגים השונים' במקצועות העובדים (2

זה, בתעריף אשר מיוחד מעולה סוג לפי שכר 1.1,1972

אשר מעונה ומדפיסי בכירים עוזרים וכן מיוחד מעולה בדרגת לעובדים (3

לחודש ל"י 25. עד סך יחעוב זה בתעריף הנקוב השכר על עולה שכרם
.1.1.72 מיום החל יסוד כשכר

ההבילה עיסקת של ו0ל2 %4 של התוספות נכללות הנ"ל בתעריף (4

לשנים המסגרת הסכם של השכר תוספת של %6 יכן נ1970/7, לשנים
,1972/73

 כדלקמן: יהיה הותק תוספת שעור נ)
ל"י 5. של בשעור ותק תוספת לעובדים תשולם 1.1.72 מיום החל
100. יהיה ותק תוספת מכסי*ום שנה, ל20 עד שנה לכל לחודש יסוד

לחודש. יסוד ל"י

למעשה היום משתלמת שהיא כפי הותק תוספת תשלום בין ההסרש א)

החל 500/0 ישולם כזה, הפרש וקיים במידה הנ"ל, לפי המגיע ובין
.1973 מינואר החל כולו וההפרש 1972 מינואר

לו יחשב אחר, ממקום מקצועי ותק עם לעבודה שנתקבל עובד ב)

של למכסימום ועד לשנה ל"י 5. של בשעור הקודם הותק
ל"י. 25.

באופן חדשית, משפחתית תוספת תשולם לעובדים  נןעזסחי! תו8פוג
שעות 4 רק עובדת או עובדת שאינה אשה בעד החודש, לחלקי יחסי
ביטוח חוק לפי תשולם ילדים תוספת היסוד. לשכר לחורש ל"י 6.

לאומי.
התאחדות לבין ההסתדרות בין החדש להסכם בהתאם  יוקר וווס*ת

התעשיינים.
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עבודה יחסי להסדר כללי קיבוצי הסכם
תשכ"ו טכונ 3"ח 10.1.1967 גיוט וגחתפ שנעשה

אחד מצד  בישראל התעשיה בעלי התאחדות בין:
לאיגוד המחלקה ישראל, בארץ העובדים של הכללית ההסתדרות לבין:

שני מצד  מקצועי

להסגמ מגוא
נכס מהווה בישראל התעשיה כי בדעה, מאוחדים להסכם הצדדים
להמוני קיום מקור המשמשת במדינה, עיקרי משקי וענף השיבות רב לאומי
להת ומסייעת יצרנית בעבודה הצעיר הדור ובני עולים קולטת עובדים,

במדינה. והתרבותית החברתית הכלכלית, עדותם
לעצמאות תרומתה התעשיה, של ביסוסה כי משוכנעים, הצדדים שגי
וראשונה בראש מותנים התעשיה עובדי של חייהם רמת וקידום כלכלית
עבודה יהסי ובקידום והייצור העבודה פריון בהגברת המפעלים, בייעול

תקינים.

התעשיה למוצרי הייצוא הרחבת של החיוני בכורח מכירים הצדדים
הלאומית. בהכנסה חלקה והגדלת

ההדרגתית והחשיפה הייצוא להגדלת בדרך הנערמים הרבים המכשולים
המפעלים הנהלות את מחייבים מתחרה, ייבוא בפני התעשיה מוצרי של

פריון ולהגדלת המפעלים לייעול ומתמדת משותפת לפעולה העובדים ואת
להנהגת ליחידה, הייצור יציאות ולהקטנת חסכוני למינהל והייצור, העבודה

העבודה. מן מוצדקות בלתי העדתיות ולמניעת תקין עבודה משטר
הוגנים עבודה יחסי קיום כי משותפת הכרה לידי הגיעו הצדדים שני
וחובות זכויות על מושחתים להיות חייבים והעובדים המעסיקים בין ותקינים
הקיבוצי בהסכם מוגדרים שהם כפי המפעלים, והנהלות העובדים של

העבודה. ובתקנון
במו"מ שהושג קיבוצי הסכם כל כי קובעים, זה להסכם הצדדים שני
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באורח לקיימו ועליהם ויחידיהם ההסכם בעלי את מחייב וחופשי מוסמך
תוקפו. תקופת תוך מסעיפיו סעיף כל ולכבד קפדני

בדרכי וינקוט ההסכם של תוכנו את חבריו לידיעת יביא צד כל
להגברת והעובדים, ההנהלות ביז אנוש יחסי טיפוח לשם נאותים הסברה
והמע העובדים בין פעולה ולשיתוף ההעשיה להתפתחות המשותפת האחריות
את זה בהסכם לכלול הצדדים הסכימו לפיכך התעשיה. במפעלי סיקים

הבאים; הסעיפים ואת דלעיל המבוא

ראשון פרק
עבודה חקיקת

לעבודה דין בתי חוק .1

לעבודה. בתידין חוק של חקיקתו לזרוז במשותף יפעלו הצדדים

עבודה חוזה חוק .2

יגדיר אשר עבודה חוזה חוק של לחקיקתו במשותף יפעלו הצדדים
את ויחליף והמעסיק העובד של וחובותיו זכויותיו את מפורשות

בנידון. העותומני החוק של המיושנות הוראותיו

הוראות על עדיפות תהיינה והוראותיו הסכםגג הוא זה כללי קיבוצי הסכם
יסכימו זה להסכם והצדדים ובמידה אם אלא אחרים, בהסכמים מקבילות

א'). סעיף שביעי, (0רק אחרת במפורש
ולביטוח לעבודה לביתדין חוק הצעת הכנסת שולחן על הונחה בינתיים

לאומי.
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שני פרק
גמפעל דיונינו גוחל עוגדימ, ועד

דעות חילוקי יישוג
קןיכוצי הפגם לחידוש המו"מ דרכי

בנ?פעל וסמכויותיו תפקידיו ובחירתו:  העובדים ועד א.

לבחירות ההסתדרות של לתקנון בהתאם המפעל עובדי ועד נבחר .1

המפעל נמצא שבטיפולה הפועלים מועצת תודיע  עובדים ועדי
האישי, והרכבו כאמור ועד בחירה על המפעל להנהלת ככתב
 שנבחר בועד היא תראה  כנ"ל הודעה המפעל הנהלת קיבלה .2

העובדים". ,,ועד להלן  המפעל עובדי ועד
ויהד ההנהלה כלפי העובדים של באכוחם הנו העובדים ועד .3

המפעל נמצא שבטיפולה  הפועלים מועצת של מוסמך ב"כ עם
אשר במפעל, העובדים של מוסמכת נציגות הם מהווים 
העוברים". ,,נציגות להלן ההנהלה כלפי קיבוצי, הסכם תל עליהם
דרכי אה הפועלים מועצת תקבע  עובדים ועד איו בו במפעל .4

העובדים, בענייני והייצוג הטיפול
סעיפיו, כל על הקיבוצי ההסכם לביצוע יפעל העובדים ועד ,5

ו מההסכם הנובעות החובות ולקיום שהושגו זכויות למימוש
הצדדים. בין המוסכמים העבודה מתקנון

של שוטפים בעניינים ומטפל ההנהלה עם דן העובדים ועד .6

מתוקי והנובעים במפעל עבודתם לתנאי הנוגעים העובדים
העבודה. ומתקבון הקיבוצי מההסכם עבודה,

הדיונים נוהל ב.

פגישות לקיום סדר יקבעו וההנהלה, במפעל העובדים נציגות .1

מזומנות. לעתים שתערכנה
הישיבה לפני ימים מספר המפעל להנהלת יודיע העובדים: ועד
כלפי ההנהלה תעשה כן לדיון; להביא שברצונו הנושאים על
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תתקיים מראש, צפויים בלתי דחופים במקרים העובדים; ועד
בישיבות ישתתף הפועלים מועצת ב"כ המגין; מן שלא ישיבה

הצורך. לסי ההנהלה, עם הועד
הגיעו ולא העובדים ועד לבין ההנהלה בין שהתבררו בעניינים .3

מועצת ב"כ בהשתתפות בהם הדיון יימשך הסכם, לידי בהם
במפעל. המטפלת הפועלים

בפרוטו יירשמו העובדים ועד לבין ההנהלה בין הדיונים סיכומי .4

ולמועצת העובדים לועד להנהלה, יימסרו ממנו והעתקים קול
במפעל. המטפלת הפועלים

להנהלה, ידו על שנשלח מכתב מכל העתק ישלח העובדים ועד .5

העתק העובדים לועד תשלח ההנהלה הפועלים. מועצת ב"כ אל
הנוגעים בעניינים והדן הפועלים למועצת המופנה מכתב מכל
הפועלים למועצת העתק ההנהלה תשלח כן המפעל; לעובדי

העובדים. לועד המופנה עקרונית משמעות בעל מכתב מכל
האיגוד הפועלים, (מועצת ההסתדרות באיכח בין במשאומתן .6

הנוגעים בעניינים המפעל, הנהלת לבין וכר) הארצי המקצוע
העובדים. ועד ב"כ ישותפו המפעל, לעובדי

פגישות מזומנות, לעתים האפשר, במידת תקיים, המפעל הנהלת .7

והס אינפורמציה תמסור בהן המפעל ועובדי העובדים ועד של
הרחבתו פעולתו, ידרכי הייצור תכניות המפעל, של מצבו על ברה
וכוי. טכנולוגיים בתהליכים שינויים המפעל, של צמצומו או

ההסכם של תוקפו בתקופת דעות חילוקי יישוב
יחידיו או אחד צד ינקטו לא קיבוצי הסכם של תוקפו בתקופת .1

שביתת השבתה, או שביתה באמצעי יחידיו או שני צד נגד
אחר. לחץ אמצעי בכל או חלקית השבתת חלקית, או האטה

דעות חילוקי ליישוב יפעלו העובדים ונציגות המפעל הנהלת
בנדון. הקיבוצי ההסכם להוראות בהתאם ורק אך במפעל
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חי בשל המפעל הנהלת לבין העובדים ועד ביין היחסים השתבשו .2

למועצת מיד העובדים ועד כד על יודיע כלשהם, דעות לוקי
במפעל. המטפלת הפועלים

ב ארגונ"םמשמעתיים בצעדים ינקוט זה קיבוצי להסכם צד כל .3

ההסכם הוראות שהפרו וחבריו יחידיו נגד לנסיבות, התאם
דרישתו. לפי השני, לצד כן על ויודיע

הקיבוצי העבודה הסכם לחידוש חמו"מ דרכי ד.

העבודה של התקין במהלך שיבושים למנוע הצדדים כוונת .1

ע"י ההסכמים, חידוש על המו"מ בתקופת התעשייה במפעלי
מוקדמת, הודעה ללא חלקית, או מלאה השבתה, או שביתה

נוספת. משמעות כל זה פרק להוראות ליחס ואין

לצד כך על יודיע קיים, בהסכם שינויים להכניס שברצונו צד .2

תום לפני לפחות, שבועות ששה בכתב, הסכם לאותו השני
ההסכם. של תוקפו

ה יתחדש  שינויים להכניס רצונם על הצדדים הודיעו לא
חלילה, וחוזר אחת לשנה נוספת לתקופה הסכם

מאיהגשתו, הנובע וכל הגשתו השינויים, פירוט לחובת אשר
שבהסכמים זה לעניין להוראות בהתאם מקרה בכל ינהגו

קיבוציים.

קיבוצי. להסכם צד רק להגיש מוסמר בהסכם, לשינויים הצעות .3

על דעות חילוקי לרגל במפעל חלקית או מלאה שביתה הכרזת .4

הפועלים. מועצת אישור טעונה עבודה, הסכם חידושי
של להחלטתה ההצעה תובא הפועלים, מועצת אישור לאחר
בהתאם חשאית, להצבעה שתועמד במפעל, כללית עובדים אסיפת

ההסתדרות. לחוקת
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ע"כ להודיע הפועלים מועצת חייבת כנ"ל שביתה על משהוחלט
המתאים. הארצי לאיגוד והעתק המפעל להנהלת בכתב

עבודה בענף או במקצוע הלקיח, או מלאה כללית, שביתה .5

הנמצאים מפעלים במספר או פועלים, מועצת של שיפוטה בתחום
האיגוד של אישורו טעונה פועלים, מועצות כמה של בתחום
ה של בועה"פ מקצועי לאיגוד המחלקה או המתאים, הארצי

הסתדרות.
ואף עבודה הסכם חידוש על הקיבוצי המו"מ נמשך עוד כל
הפסקתו, על הודיע לא המו"מ, מתנהל חידושו שעל להסכם, צד
השבתה או שביתה באמצעי יחידיהם או הצדדים, ינקטו לא

חלקית. או מלאה
המחלקה או הארצי האיגוד חייב כנ"ל, שביתה על משהוחלט

בכתב. השני לצד להודיע המקצועי לאיגוד

המכריז הצד יתן אחד, במפעל השבתה, או שביתה, הכרות על .5

לפחות, עבודה ימי חמישה של בכתב מראש הודעה השני לצד
10  מפעלים במספר השבתה או שביתה הכרזת של במקרה
לפחות, ימיעבודה 14 של הודעה  שלם ובענף עבודה, ימי
הפועלים לוועדי המפעלים, להנהלת ישלח והעתק השני, לצד
יעשו המוקדמת, ההודעה בתקופת בדבר. הנוגעים ולארגונים
המפ בכל הסכסוך למניעת ביניהם המו"מ מיצוי למען הצדדים

מו"מ. מתנהל עליהם עלים

יראו ~ הודע עליו ביום ההשבתה או השביתה, נתקיימה לא ,7

ימי 8 של לתקופה מלכתחילה ניתנה כאילו ההודעה, את
כשמדובר ימיעבודה 15 אחד, במפעל כשמדובר  עבודה

שלם. בענף כשמדובר ימיעבודה 21 מפעלים, בכמה

פרמיות נוספות, שעות עבודת כלל, בדרך נהוגה, בהם במפעלים .8
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להפסיקם אין אחרים, מקובלים סידוריעמדה או משמרות, ו/או
זמן של מראש הודעה לאחר אלא פתאומי באורח לשנותם או

וה המפעלים הנהלות הצדדים, שני את מחייב זה סדר סביר.
לאחד. עובדים

שלישי פרק |
מהעגודה העדתיות מניעו! |

מהעבודה: העדתיות מניעת א. /

אשר נוספים, ציבוריים גורמים בהשתתפות ועדה, יקימו הצדדים ]

מה מוצדקת בלתי היעדרות למניעת הצעות לבחון יהיה מתפקידה |

מיום חדשים מששה יאוחר לא מסקנותיה את תגיש הועדה עבודה. ן

זה. הסכם חתימת ]

ן

. בעבודה הגבלות  רפואיות תעתית ב, 1

לע כגון: לעבודה, כושרו הגבלת הקובעת לעובד, רפואית תעודה 1 וכוי קשה לעבודה או מסויימות, לעבודות במשמרות, בודה |

של קופ"ח של מחוזי רופא או תעשייתי, רופא רק לתת מוסמך י

ההסתר של קופתחולים מרכז להוראות בהתאם וזה  ההסתדרות י

הכללית. רות 5

מת בעבודה במפעלה העובד של לשיבוצו תעשה המפעל הנהלת /

דעות חילוקי ויתעוררו במקרה הרפואית. בתעודה כאמור לו אימה
חי יישוב של הסעיף לפי להכרעה הענין יועבר כזאת, אפשרות על

דעות. לוקי )

גדולים: במפעלים ואחיות תעשייתיים רופאים העסקת ג.
עשוייה במפעל סוציאלית אהות ו/או ואחות תעשייתי רופא העסקת
את ולהקטין העבודה בשעות מרוחקות במרפאות ביקורים לחסוך

מהעבודה. ההיעדרות
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ומעלה, עובד 500400 המעסיק מפעל כי לכך, הצדדים יחתרו לכן
או מלאה בעבודה סוציאלית ואחות תעשייתי רופא להעסיק ישתדל

הצורך. לפי חלקית,
קופת של עוכד יהיה שהרופא רצוי וארגוניים, מקצועיים מטעמים

המפעל. של עובדת האחות ואילו חולים
במשותף רופא העסקת לשם להתארגן יובלו גדולים מפעלים מספר

מלאה. במשרה

תעשייה: במרכזי אזוריות מרפאות הקמת ד.
תע רפואי שירות תבטיח ומלאכה תעשייה במרכז אזורית מרפאת
באפשרותם אין אשר רבים, וקטנים בינוניים במפעלים תקין שייתי
ביקורים ויחסוך חלקית במשרה ואפילו ואחות רופא להעסיק

העובדים. של מגוריהם שבמקומות במרפאות
בהשתתפותם אזוריות מרפאות מספר הקמת ייזמו הצדדים שני

הבאים: הגורמים של הכספית
חולים, קופת .1

לאומי. לביטוח המוסד .2

הביטוח. קרבות .3

המרפאה. משרות שייהנו המפעלים .4

הצהרים: אחר בשעות צבור שרותי ה.
הממשלתיים הצבוריימ, בשירותים 16.0018.00 גשעות קהל קבלת
את להקטין עשויה להם, נזקקים עובדים שהמוני והמוניציפליים,

העבודה. מן ההעדרויות
נאותים סדורים להבטיח המתאימים למוסדות יפנו הצדדים שני
16.0018.00 בשעות לצבור שרות מתן להבטיח כדי הצבורי בשרות

בשבוע. פעמיים לפחות
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רביעי פרק
פיטורים פררי

: רגילים פיטורים
עובדים. לפיטורי ביחס לב שרירות למנוע יש א.

מסיבה אפשריים הנסיון תקופת לאחר עובדים של רגילים פיטורים ב.
עבדו אשר לעובדים, עבודה ימי 6 של מוקדמת ובהודעה מספקת
שנה, לחצי מעל עבודה חודש לכל נוסף ויום השנה מחצית עד במפעל

יום. 12 של למקסימום עד

צמצום לרבות ממנו, בחלק או כולו במפעל בעבודה צמצום (1) ג.

הייצור, במערך משגויים כתוצאה או טכנולוגיים שנויים עקב
לפיטורים. מספקת סיבה מהווה

רשימת תגיש והיקפה, העבודה בצמצום הצורך את ההנהלה קבעה (2) ג.
כהודעה תשמש אשר העובדים, לנציגות לפיטוריט המועמדים

מוקרמת.

בהת המפעל, צרכי לפי הדדית בהסכמה ייקבעו המפוטרים שמות (3) ג.
הסוציאלי. ובמצבו כמפעל העובד של בוותקו חשב

המצריכות העבודות את היתר, בין לראות, יש המפעל כצרכי
העובד של התאמתו ואפשרות מסויימת תקופה והתמחות לימוד

הייצור. של תקין ולמהלך במפעל לתפקידים

תמסור העובדים, לנציגות לפיטורים זומועמדים רשימת הגשת עם (1) ד.
הכלו מהעובדים אדוד לכל אישית הודעה ביום בו המפעל הנהלת
זה). להסכם כנספח המופיע "א'' טופס (ראה זו ברשימה לים

שעות 48 תוך המפעל, להנהלת להמציא רשאית העובדים נציגות (2) ד.
שמות על השגותיה את לפיטורים, המועמדים רשימת קבלת לאחר
במקרה מהם; חלק או ההנהלה בהודעת הכלולים המפוטרים
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אשר העובדים של שמותיהם את העובדים נציגות תציין כזה
במקומם. אחרים של שמות ותציע לפטרם אין לרעתה

הודעת המפעל הנהלת תמסור העובדים, נציגות השגת קבלת עפ (3) ד.
העובדים נציגות ע"י לפטורים שהוצעו לעובדים אישית פיטורים
זה). להסכם כנספח המופיע ,,ב" טופס (ראה דלעיל. בסעיף כמוגדר

שמות בדבר העובדים נציגות לבין ההנהלה שבין הדעות חילוקי (1) ה.
ביניהם, הדיונים כדי תוך שיועלו אלה לרבוונ האמורים, המפוטרים
ההנהלה, ע"י הפטורים הודעת מחן מיום ימים 9 תור לדיון יובאו
חלוקי יועברו זה, זמן פרק תוך הסכם לידי יגיעו ולא במידה
הימים 9 תום עם מיד, צד, כל דרישת לפי שביניהם הדעות
לפי הכל גוררות, או הפריטטית הועדה והחלטת לדיון האמורים

הענין.
מועמדים שמות הדיונים, כדי תוך העובדים, נציגות ע"י הועלו
 וד(2) ד(1) בסעיפים האמורים אלה במקום לפטורים אחרים
אישית פטורים הודעת כנ"ל, שהועלו ביום ההנהלה להם תמסור
ההודעה מתן מיוק יהיה כזאת הודעה של הזמן אורך ב'. טופס לפי
עפ"י אחרים לעובדים שנשלחו ב' בטפסים הנקוב התאריך ועד
זה. פרק של ב' סעיף הוראת נוגדת כלא אותה ויראו ד(3) סעיף

תוך הדעות בחלוקי החלטה לידי הפריטטית הועדה הגיעה לא (2) ה.
החלטת לתת הועדת על  להחלטתה שהועברו מיום ימים 3

האמורים העובדים מבין מי שתקבע, הנזכר, המועד תוך ביניים,
ועד המוקדמת ההודעה מתום  זמני באורח תופסק עבודתם 

בוררים. פסק למתן

 כאמור ביניים החלטת לידי הפריטטית הועדה הגיעה לא (3) ה.
להחליט תתבקש הבוררות לבוררות. מיד הדעות חילוקי יועברו
כאמור, זמנית הפסקה בדבר ביניים החלטת להוציא או ימים 3 תוך
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הזמן במסגרת העבודה צמצום לאפשר כדי זמן, פרק אותו תוך
המוקדמת. בהודעה שנקבע

הועדה על ולהקל פעולת לשתף שעליהם הצדדים בין מוסכם (4) ה.
ועוד במועד הביניים החלטת קבלת את הבוררות או הפריטטית
לפסק ביחס תקדים הביניים בהחלטת לראות אין כי ביניהם הוסכם

הסופי.

שגם כדי מאמץ כל יעשו הדעות בחילוקי המעורבים הצדדים (5) ה,
המוקדמת, ההודעה וזקופת תוך ינתן הבוררין פסק

בדבר מתאימה תעודה לקבל זכאי המפעל, את עזב או שפוטר עובד ו.
במפעל. עבודתו תקופת

לחזור הזכות להם שמורה בעבודה, צמצום מפאת שפוטרו עובדים ז.
במקרה מפעל, אותו על החל בהסכם שנקבעה תקופה תוך לעבודה
לפצויי הזכות להוציא מלאות, בזכויות בעובדים, צורך יהיה ולמפעל

להם. שולמו אם העבר, בל1ד פטורים

חמישי פרק
ארגון מפ אחיד; טס נכוי

של המקצועי האגוד על הנמנים העובדים של משכרם תנכה ההנהלה .1

לה שתימסר הרשימה לפי אחיד) (מס ההסתדרות מטי את ההסתדרות
לרשות ידה על שנוכו הסכומים את ותעביר העובדים נציגות ע"י

הכללית. ההסתדרות של המס לשכות

עובדים בארגון מאורגנים שאינם העובדים, של משכרם תנכה ההנהלה .2

בתוק כמשמעותו היציג האירגון לזכות מקצועיארגוגי טפול דמי כלשהו,
על והתקנות השכר הגנת בחוק שנקבע בשעור קיבוציים, הסכמים
הכספים את חודש מדי תעביר ההנהלה לחודש. ל"י 1000. עד %1 פיו

לתעודתם. ידה על שנוכו
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ששי פרק
וייעול ייצור מועצות

משותפות, ייצור מועצות בענין בהסכם שנויים א,
משותפות ייצור מועצות בענין ההסכם של מי כסע' הראשון המשפט
מוע להקמת שיתפעל מרכזית, ועדה "תוקם יבוא: ובמקומו יימחק
פעולות תיזום המועצות, עבודת על ותפקח תדריך חדשות, ייצור צות
הסכם לפי עליה המוטלים התפקידים את ותמלא וענפיות ארציות

זה".
שכר שיטות הפעלת של ובכדאיות באפשרות הקשורים דעות חילוקי

בהן והשנויים הנורמות בקביעת הקשורים דעות חילוקי וכן עידוד
המשותפת המרכזית בועדה והחלטה לדיון יועברו באלה וכיוצא

הייצור. למועצות
תעביר  בנדון להחלטה המשותפת המרכזית הועדה הגיעה לא
שיוסכם לגורם ימים שבוע תוך הדעות, בחילוקי ההכרעה את היא
העבודה לפריון המכון מנהל יוזמן  הגורם על הסכמה ובאין עליו,

בדבר. יוחלט עמו ויחד המרכזית, לועדה והייצור
המרכזית. הועדה פעולת ב.

שישיבותיה הנ"ל הועדה של הפעולה רציפות על יקפידו הצדדים
מראש. קבועות לעתים תתקיימנה

ותמליץ והתעשיח, המשק של הבעיות במכלול תדון המרכזית הועדה
הפעולות על הייצור מועצות ובפני במשק השונים הגורמים בפני

במשק. הייעול קידום לשם לנקוט שיש והאמצעים
המשותפות.* הייצור מועצות בתקנון שנויים ג.

הבאה: הפיסקה תתוסף 12 לסעיף .1

אחד נציג לפתות יהיה הייצור במועצות ההנהלה בין_נציגי

והייצור העבודה לפריון המשותפות המועצות בדבר הקיבוצי ההסכם ו?ערה:
הוסכם עליהם השינויים את וכולל מעודכן בהמשך, המופיע בתעשיה,

זה. הסכם של הששי בפרק
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יהיה העובדימ נציגי ובין הראשית, ההנהלה חברי על הנמנה
כמפורט הנציגים שני העובדים לועד גם שנבחר אחד חבר

החלטות. קבלת סמכות בעלי להיות חייבים לעיל,

. הבאה הפיסקה תתווסף 13 לסעיף .2

מנציגי שליש לפחות יכהנו המועצה, של כהונה תקופת בכל
להבטיח מנת על הקודמת, בתקופה שכיהנו והעובדים ההנהלה

המועצה. של התקינה פעולתה רציפות

זה בסעיף ייאמר בתקנון, 19 סעיף של המקורי הניסוח במקום .3

כדלהלן;
ותחייבנה צד מכל הנוכחים רוג ע"י מתקבלות המועצה החלטות

העובדים. ואת ההנהלה את
בכך, צורך יראה לפחות, הצדדים מאחד המועצה, חבר'1 רוב אם

אינה והמועצה במקרה הדין הוא המרכזית. לועדה הענין יועבר
חלוקות. שהדעות מפני החלטה לכלל להגיע מלכתחילה יכולה

ייאמר: מהתקנון, גי סעיף של המקורי הניסוח במקום ,4

ההסכם: היקף
בעלי התאחדות על הנמנים המפעלים בכל מועצות תוקמנה

ויותר. עובד 50 והמעסיקים בישראל התעשיה
להקמת בקשר דעות חילוקי יתעוררו המפעלים ובאחד במקרה
את תחייבנה והחלטותיה המרכזית ליעדה הענין יועבר המועצה,
המועצות תוקמנה עובדים, פחות המעסיקים במפעלים הצדדים,
לפי או העובדים וועד המפעל הנהלת של הדדית בהסכמה

המרכזית. הוועדה החלטת

הייצור. מועצות של פעולתן העמקת ד.
של הפעולה שטחי את ולהעמיק להרחיב חיוני צורך יש כי הוסכם

הבאים: בשטחים הייצור מועצות
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תפוקה. ליחידת ההוצאות והורדת והייצור העבודה פריון הגדלת .1

הייצור. של מעולה טיב ועל איכות תקני על יתרה הקפדה .2

המלאי. על ופיקוח בזבוזם מניעת עור, והמרי גלם בחמרי חסכון .3

תדווח ההנהלה בייצור. הקשורים המינהל וסדרי השרותים יעול .4

פתי על הייצור, והרחבת הפיתוח תכניות על הייצור למועצת
טכנולוגיים; ושינויים אוטומציה תכניות על חדשות, מחלקות חת
שיווק נ?חירים, בעיות על למועצה ההנהלה תדווח בן כמו

המועצה. הערות ותשמע מכד והנובע

עידוד. שכר שיטות ה,

למועצות והמדור התעשיה בעלי בהתאחדות לייעול המדור .1

לטריון המכון עם בשיתוף ההסתדרות של הפועל בועד ייצור
העידוד, שכר שיטות הרחבת לשם יפעלו והייצור, העבודה
שיטות הנהגת תאפשרנה אשר חדשות בשיטות שמוש ויבחנו
חסכונית תהיה שהפעלתן שיטות על מיוחד דגש יושם מבוססות.
הכרוכות הכספיות וההוצאות להפעלתן הדרוש הזמן מבחינת
במו דעות חילוקי התעוררו לגביה אשר חדשה שיטה כל בכך.
ייצור, למועצות המרכזית הועדה ואישור לדיון תובא הייצור עצת

הצדדים. שני את תחייבנה והחלטותיה

להציע רשאיות המרכזית, הוועדה או במפעלים ייצור מועצת .2

הספציפיים לתנאים מתאימות חדשות, עידוד שכר שיטות
דלעיל. ה1 לסעיף בהתאם השיטה תיבחן זה במקרה במקום.

הפרמיה. על המשתלם הכנסה ממס הנחות ו.

בדרישה: בדבר הנוגעים לגורמים יפנו הצדדים
הפר עבור המשולם מהשכר הכנסה ממס ההנחה את להגדיל א.

העבודה. פריון להגברת יתר תמריץ ישמש שהדבר מנת על מיה,
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האדמיניסטרטי התהליכים ופישוט ייעול לשט בדיקה לבצע ב,
מוקטן הכנסה מס לניכויי אישור קבלת לגבי כיום הנהוגים ביים

מוגבר. פריון עבור שכר על

נורמות. עדכון ז,

שח והשינויים עידוד שכר שיטות ביצוע אחרי מתמיד מעקב ייערך
המפו הגורמים באחר שנוי לאחרונה. במפעל שהונהגו מאז התהוו
יחייבו מטח מהמפורטים גורמים מספר הצטברות ו/או מטח רטים
הראתה הבדיקה אמ יבוצע הנורמה עדכון הגורמה; ועדכון בדיקה

הזמן. של לפחות ב%5 המתבטאים שינויים
ציוד. החלפת או מוחלט שנוי או חלקי שנוי  בציוד שנוי .1

החלפתו. או עור בכלי שנוי .2

העבודה. כלי או המכונות במערך שנוי .3

ייצור. של בתהליך שנוי .4

מידותיו. או טיבו גלם, חומר בסוג שנוי .5

העבודה. בשיטת שנוי .6

בעומס. שנוי .7

פסולת). אחוז פגמים, (אחוז הטיב בתקן שנוי .8

ובו'. פריקה הובלה, כגון: העזר, בשרותי שנוי .9

(אינטרפירנט). ההטיה אחוז שנוי .10

נמנעות. הבלתי ההפרעות באחוז שנוי .11

אלמנטים. של הורדה או תוספת יש אם .12

וכר. איוורור רטיבות, אור, חום, כגון: הפיויים, התנאים שנוי .13

נורמית. לתפוקה מגיעים שאינם עובדים ח,
קרובות לעיתים מגיע אינו שעובד לדעת נוכחה והמועצה במקרה
לכך, שגרמו הסיבות את נציגיה יבחנו באישורה, שנקבעה לנורמה

הבעיה. לפתרון החלטה בהקדם ותקבל
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בין לדיון העניז יועבר החלטה, לידי להגיע המועצה תוכל לא אם
העבודה. הסכם לסעיפי בהתאם שיפעלו העובדים נציגי ובין ההנהלה
של מזו נופלת תפוקתו ורמת ייצור בקו עובד אשר וסועל במקרה
נפגעת כך ידי ועל האחידה, הייצור במערכת או בצוות חבריו
על תדון האחידה, הייצור מערכת או הצוות גל של התפוקה רמת
אם לכך. שגרמו הסיבות בדיקת לאחר בנידון, ותחליט המועצה כך
על דעות חילוקי יתעוררו או פתרון, למצוא המועצה תוכל לא

המרכזית. הועדה להכרעת העניו יועבר לפתרון, הדרך

שביעי פרק

גללי
זה. הסכם הוראות עדיפות א.

ההוראות כין נוסח שינויי או התאמה אי סתירה, קיימת בו מקום כל
מיוחדים או כלליים קיבוציים שבהסכמים הוראות לבין זה שבהסכם
הוראות תחייבנה חבריהם, ו/או יחידיהם וה, להסכט הצדדים שבין
אם אלא אחרים, הסכמים הוראות על עדיפות תהיינה והן זה הסכם

אחרת. במפורש יסכימו זה להסכם והצדדים ובמידה כן

זה. הסכם של הוקפו תקופת ב.
או ההסכם את לשנות רצונו על השני לצד להודיע רשאי צד בל
שהו מפורש בתנאי מראש, חדשים ששה של בכתב בהודעה לבטלו

מהיום. שנתיים כעבור רק להבחן תוכל כזו דעה
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החתום על הצדדים באו ולראיה

הכללית ההסתדרות גשם
 גא"י העובדימ של
מקצועי לאגוד המחלקה

משל י. ()
ארד א. ()

ז'יטלני ש. ()
וושצ'ינה י. ()
רכטמן ש. ()
ברהיים אי ()
רווובסקי א. ()
בןשמחון ש. ()

אסל, ר. ()
גוראל א. ()
כהו ח. ()

וןבר ש. ()
סמולינסקי ח. ()

חציוני א. ()

התאחדות כשם
בישראל התעשיה געלי

סוזאיב ז. ()
לוי נ!. ()

פרידריך ב"ע. ()
קמיניץ ח. ()
האוזמן י. ()
בןמשה י. ()
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כללי קיבוצי הסכם _ עבודה תקנון
1962 נפפטמנר 19 גונל"אגיג, וגוווגמ שנערף

 אחד מצד העבודה מחלקת בישראל התעשיה בעלי התאחדות בין
"ההתאחדות" להלן

ישראל בארץ העברים העובדים של הכללית ההסתדרות לבין
 שני מצד התעשיה, לפועלי המדור מקצועי, לאגוד המחלקה
"ההסתדרות" להלן

גללי
תקנון בהם שאיו ומפעלים תעשיה ענפי על יחול זה כללי קיבוצי הסכם .1

במפעל או בענף קיים לתקנון צדדים רשאים הדדית בהסכמה מוסכם.
כנ"ל. הצטרפות יעודדו להסכם הצדדים זה. קבוצי להסכם להצטרף

הצדדים, יצרפו זאת מחייבים המפעל של ההסדרים או והתנאים במידה .2

נוספות. הוראות שתכלול זה לתקנון תוספת הדדית, בהסכמה
מהתקנון. נפרד בלתי חלק תהיה התוססת

ומלים נקבה, למין גם כוונתן זכר למין המתייחסות מלים  זה בתקנון .3

אם אלא להיפר, וכן רבים למספר גם כוונתן יחיד למספר המתייחסות
זה. תקנון מהוראות אחרת משתמע

כל על זה תקנון לביצוע ידאגו העוברים ונציגות המפעל הנהלת .4

הוראותיו.

ראשון בשלב תתברר התקנון מסעיפי סעיף הפרת על עובד נגד תלונה .5

לברור הצדדים אחד דרישת לפי העובדים. ונציגות המפעל הנהלת בין
הראשון. בשלב בברור הפועלים מועצת ב"כ ישותף

התלונה. הוגשה נגדו האיש נוכח יהיה לא הדיונים בסיכום
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מהעגורה היעדרות
עליו מראש, לו הידועה אישית מטיבה מהקבווה להיעדר עובד נאלץ .6 |

ההנהלה. מאת לבך מוקדמת רשות לקבל

ההיעדרות יום תוף להנהלה הודעה למסירת ידאג מהעבודה הנעדר עובד .7

ע"י תימסר ההודעה שלד.; המשוער והמשך ההיעדרות סיבת על הראשון
מטעמו. או העובד

מועד על האפשרי בהקדם להנהלה להודיע מהעבודה הנעדר עובד על .8

עבודתו. התחלת לפני יום 15.00 משעה יאוחר לא אולם לעבודת שובו
לעבודה, שובו על להנהלה להודיע עליו ארד יום של היעדרות במקרה

כן. לעשות בעדו מנעה סבירה סיבה כן אם אלא

תות כרגיל, 16.00 בשעה לא מסתיימת העגודת בהם במפעלים הערה:
בהתאם. ההודעה שעת אם

בירור ייערך  מספקת סיבה ללא היתר. ההייעדרות כי ההנהלה טענה .9

לא ההיעדרות כי בבירור נקבע העובדים, ונציגות ההנהלה בין בענין
רשות. ללא כנעדר העובד ייחשב מוצדקת היתד.

לעבודה שובו עם להנהלה ימציא  מתלה מסיגת מהעבודה עובד נעדר .10

מקופ"ה. כך על רפואית תעודה

רשאית רפואית, תעודה לתוכן ביחס 6םק שאתעורר מקרה בכל א, .11

לבירור המקרה את להביא במקום העובדים נציגות ו/או ההנהלה
זו. למטרה מיוחדת רפואית ועדה לפני

מארבע אחת בכל תוקמנה קופתחולים, מרכז עם המוסכם לפי ב,
ועדות ובארשבע) ירושלים חייפה, (תלאביב, הגדולות הערים
שית רופאים משני מורכבות שתהיינה מיוחדות. אזוריות רפואיות

שלישי. מרופא הדדית ובהסכמה הצדדים, שני ע"י מנו
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לבדיקה העובד את להעמיד רשאית המיוחדת הרפואית הועדה ג.
כל קופ"ח תגיש כן הועדה. להזמנת להיענות העובד ועל רפואית,

בנדון. הענין ג*רוי לשם לועדד. עזרתה

הנוגעים את ומחייבות סופיות תהיינה הרפואית הועדה החלטות ד.

בדבר.

לעגודה אידווריפ
לעבודה. בזמן ולבוא לדייק עובד כל על .12

 חדשים שלושה של תקופה תוך מפעמיים יותר לעבודה עובד איחר
ונציגות ההנהלה בין אליו בקשר בירור ההנהלה דרישת לפי  יתקיים

לעבודה. האיחור זמן עבור לתשלום זכאי אינו עובד העובדים.

המונע ההנהלה ע"י סידור ונעשה משעה למעלה הוא והאיחור במקרה .13

רשאית אחרת, מתאימה לעבודה או לעבודתו המאחר של גישתו את
יום, באותו בעבודה לסדרו לא ההנהלה

בעבודה סידורו מאפשר שנעשה שהסידור העובדים נציגות סבורה
בו וההנהלה העובדים נציגות בין בענין בירור יתקיים יום, באותו

במקום.

בעגורה תקיניט קרויים

תעודת לעבודה להתקבל העומד מעובד לדרוש רשאית ההנהלה א. ..14

אליה שעבודתו, המאשרת, המפעל רופא או קופתחולים רופא
או בריאותם את או בריאותו את מסכנת אינה להתקבל, עומד הוא

במפעל. העובדים של בטחונם

רפואית בדיקה מהעובד לדרוש רשאים העובדים ונציגות ההנהלה ב.
את לסכן עלולה שעבודתו חשש מתעורר אם קופ"ח, רופא ע"י
הוא. בריאותו או אחרים עובדים של בטחונם את או בריאותם
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מדוייקיט פרטים להנהלה למסור במפעל לעבודה להכנס העומד עובד על .15

ולאשר וכוי גיל השכלה, בעבודה, נסיון כתבתו, המשפחתי, מצבו על
פרטיט לקבל שיקוליה לפי ההנהלה, רשאית ואולם ידו. בחתימת זאת
תוך להנהלה להודיע עובד על הנסיון. תקופת תוך מהם חלק או אלה
רשאית וההנהלה כתבתו, ו/או המשפחתי במצבו שינוי כל על סביר זמז

כנ"ל. אשור ע"כ לדרוש

במקום סיומה ועם העבודה התחלת לפני יום בכל לחדשם העובד על .16

אסור אישישמי. הוא הרישום ההנהלה. ע"י זו למטרה שייקבע ובאופן
ההנהלה המפעל. בשטח נמצא חברו אם גם חברו את לרשום לעובד
של במקרה העבודה, בכרטיס הרישום את לבדוק עובד לכל תאפשר
עבודתו התחלת עם לרישומו לדאוג העובד על בזמן, רישום ואי איחור

איחורו. סיבות בציון

בגדי לבוש לעבודתו, המיועד במקום הקבוע בזמן להמצא העובד על .17

עבודתו במקום להמצא העובד על העבודה. להתחלת ומוכן עבודה
בשעות העבודה מקים את עובד יעזוב לא העבודה. שעות כל במשך
דחוף במקרה עליו. הממונה מאת לכך רשות קבל אם אלא עבודתו
עליו. לממונה הודעה העובד ישאיר מראש, רשות לקבל אפשרות ואין

העבודה. לשעות מחוץ ייעשו העבודה אחרי הבגדים והחלפת רחצת .18

שלא בו ישהה ולא העבודה מקום את העובד יעזוב עבודתו גמר עט .19

עליו. הממונה מאת ברשות אלא לצורך,

להעביר זאת, מחייבים העבודה צרכי לדעתה אם רשאית, ההנהלה א. .20

לעבודה אף ימים, שבועיים על תעלה שלא זמנית לתקופה, עובד
והקביעה. הרגילה מעבודתו השונה

העובדים נציגות באמצעות הסדור על לערער העובד בידי הרשות ב.

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

שהועבר מקצועי עובד בדבר טעון או לב שרירות של טענה נטענה
בו הבירור יתקיים  אדורת לעבודה הקבועה המקצועית מעבודתו

ביום.

ייעשה  יותר ארוכה תקופה במשך כנ"ל לעבוד העובד נדרש ג.

הדדית. בהסכמה או העובדים נציגות בהסכמת רק הדבר

במחלקות או שונות בעבודות במפעל, מועסק אשר עובד .21

תהליכי או הייצור שיטות מבחינת אשר עובד או שונות,
בהעברתו הגבלה אין  שונות בעבודות מועסק במפעל העבודה

ההנהלה. ע"י אחרת לעבודה אתת מעבודת
נהגה בעבודה וסידורו לעובד ביחס כי תטען העובדים ונציגות במקרה
האפשרי. ובהקדם המקובלת בדרך ברור יתקיים  לב בשרירות ההנהלה
שנעשה העבודה לסידור בהתאם העובד ימשיך מסקנות להוצאת עד

ההנהלה. ע"י

והאדמיניסט הטכניות להוראות תפקידו מלוי בשעת לציית העובד על .22

כך. על הממונים של רטיביות

העבודה מנהל בידיעת רק בעבודה אחר עובד להחליף רשאי1 יהיה עובד .23

ובהסכמתו.

להחליף המפעל הנהלת רשאית במשמרות, כרגיל עובדים שבו במפעל .24

הודעה תוך זאת מחייבים המפעל צרכי אם לשניה אחת במשמרת עובד
ומנוחה. עבודה שעות חוק להוראות ובכפיפות העובדים ולנצרות לעובד

מהמשמרת שהעובד עד בעבודתו להמשיך במשמרת עובד כל על א. .25

למעלת זאת לעשוו! חייב אינו הוא אולם להחליפו, בא הבאה
הם הייצור כשתהליכי הכלל, מן יוצאלט למקרים פרט משעתיים,
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או למפעל, נזק גרימת תור אלא להפסקה ניתנימ ואינם רצופים
לייצור.

חשובה, סיבה בגלל בעבודה להשאר העובד של באפשרותו כשאין .3
מקומו למלוי העובדים נציגות עם ביחד ההנהלה זה במקרה תדאג

אחר. עובד ע''י

כל המוחלף העובד מאת יקבל משמרת בעבודת חברו המחליף עובד .26

המחליף שעל העבודה בתרנת השוטפת בעבודה הקשורה אינפורמציה
הנ"ל, האינפורמציה את לו למסור המוחלף העובד ועל לדעתה

ההפסקות לזמן קרוב וכיו"ב, חשמל זרם הפסקת בגלל העבודה הופרעה .27

למנוע ע"מ הארוחות זמני את להעתיק ההנהלה בידי הרשות לארוחות,
העבודה. בשעות בזבוז

פרטית. להנאה לקוחותיו ברכוש או ביהח"ר ברכוש להשתמש אין .28

באותם וישתמש והמכונות המכשירים באותם רק בעבודתו ייעזר העובד .29

הממונים. ע"י שייקבעו התוצרת או החמרים

חשמלי זרם תוצרת, גלם, חומרי מבזבוז האפשר ככל להמנע העובד על .30

וכוי.
או לציוד נזק גרימת יכולתו ובמידת האפשר ככל למנוע העובד על

המפעל. שברשות אחר לרכוש

לגלותם. לו ואסור המפעל סודות על לשמור חייב העובד .31

בעקיפין? או במישרין פירושו "לגלות" הביטוי
לראות: י'ט המפעל גמורות

למפעל. נזק להביא עלול שגילויים להביו יכול סביר שאדם סודות א.

העיב לידיעת תביא שההנהלה מסחרי1 ו/או טכני בתחום נישא כל .3

סודיים. בתור דים
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המדינה בחוקי כסודות שהוגדרו הסודות כל ג.

עבודה בימי בין למפעל, מחוץ אחר עבודה במקום לעבוד לעובד אסור .32

מאת מפורשת ברשות אלא הרגילות) עבודתו לשעות מחוץ (גם רגילים
בביתו לעסוק לעובד אסור כן מחלה, או חופשה בימי ובין ההנהלה,
או תשלום תמורת  עובד הוא בו במפעל מבצעים שאותה בעבודה
נחשבות אינן רוחניות או ציבוריות פעילויות אחרת. הנאה טובת

זה. סעיף לצורך כעבודה

בשעות כן יעשה בעבודה אחר עובד להדריך ההנהלה ע"י עובד נדרש .33

בתנאי פגיעה עובד בואת ראה העובדים. לנציגות בהודעה עבודתו
העובדים. ועד באמצעות בנידון בירור לתבוע זכותו ומעמדו, עבודתו י

בשעות הכאות או לקטטות לגרום ואין מריבות או ויכוחים לעורר אין .34

העבודה.

הס ניתנת שבהם ממקרים חוץ העבודה, בזמן עובדים אספות לקיים אין ,35

מראש. לכך ההנהלה כמת

של אחר כות כא או המפעל, שוער בידי הזכות חשד, של במקרה .36

בכלי בדיקה לערוך העובדים נציגות כוח בא ובנוכחות ההנהלה
וכוי. ובמזוודותיהם בארנקיהם בבגדיהם, העובדים

ביהח"ר חפצי את להנהלה להחזיר מהעבודה, התפטר או שפוטר עובד על .37

לכר. מתאים אשור ולקבל עבודתו בזמן לו שנמסרו מגן) בגדי (כולל

הוגנים יחסים ועל לעבודה הוגן יחס על לשמור וההנהלה העובדים על .38

ביניהם. ותקינים

וגיחות בטיחות
הפקוח ארגון חוק הוראות אחר למלא העובדים על וכן ההנהלה על .39

.1954  תשי"ד העבודה על

58



ובמכשירים בכלים במכונות, במגעם בזהירות לנהוג העובדים על .40

עובדים. הם שבהם
הסדירה לפעולתן מיוחדת, לב תשומת יקדיש מכונות ליד העובד
המכונה. של התקינה מפעולתה סטית כל על ויודיע התקין ולמהלכן
לכו. הוסמך אם אלא עצמו דעת על הקונים לעשות לעובד אסור

העבודה תהליכי אם רק עובד הוא שבה המכונה פעולת מפסיק עובד
אחרת, מספקת סיבה ולרגל זאת מחייבים

תהליכי אם אלא בתנועה, נמצאות שהן בזמן מכונות ולשמן לתקן אין .41

זאת. ומאפשרים מחייבים העבודה

המכונות. ליד לצורך שלא מהצטופף להמנע העובדים על .42

על החשמל, זרם הפסקת של במקרה או הפסקתה או העבודה גמר עם .43

ו/או עובד הוא בו המנוע של הזרם מפסק את אפס עד לסגור העובד
במשמרות מתנהלת העבודה כן אם אלא וכדומה, קיטור דלק, ברזי

מחליפו. אחר ועובד
העובד על החשמל, חבור של (פקקים) בטחונות שיתפוצצו במקרה
כמפעל, החשמל עניני על לממונה או העבודה למנהל מיד כך על להודיע
להבריגם, להוציאם, פקקים, להתקין לכך מוסמך שאינו לעובד אסור

עליו. מהממונים לבך מפורשת הוראה ללא להחליפם או

עבודה מכשירי בקרבת שהם כל חפצים או תוצרת חומרים, לשים אין .44

גוף או לוח כל בקרבת לבטיחות, סכנה להוות העלולים מוגנים בלתי
לתקלות. לגרום הדבר עלול בהם במעברים או חשמלי, יי

ההנהלה ע"י נקבע שבו אחר מקום בכל או בביהח"ר לעשן אסור ,45

נציגות עם בהתיעצוח תקבע ההנהלה בו; אסור העשון כי במפורש
מותר. העשון בו מקום העובדים

והנקיון הסדר את שיבטיחו מתאימים סדורים לקבוע ההנהלה על ,46

בביהח"ר. והנקיון הסדר על לשמור העובדים על גם כן בביהה"ר.
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עליו כן האפשר. ככל ונקיה מסודרת עבודתו תהנת את ישאיר העובד
שסדור כמה עד עובד הוא שבהם והמכשירים המכונות את לנקות
לכך. המיועד במקום יושמו בגדים או נעלים זאת. קובע העבודה
העובד, של עבודתו במקום שהיא פסולת כל או אוכל שיירי לזרוק אין ■

הלבשה לאכילה, המיועדים במקומות או האוכל בחדר במקלחת, בחצר,
והנוחיות.

אם רק לכף. המיועד מתאים במקום או האוכל בחדר רק יאכל העובד .47

בתחנת לאכול רשאי יהיה הפסקה, וללא רצופות עבודה שעות יעובד הוא
העבודה. בשעות עבודתו

בחומרי לטפול בקשר ההנהלה הוראות כל אחר למלא העובדים על .48

שונים. וכלים סחורת עזר, חומרי גלם,

הודעה תקבל ההנהלה כי ידאגו העובדים נציגות או הנפגע העובד .49

משך ועל הפגיעה תוצאות על קופתחולים אשור ימציא וכי הפגיעה על
האפשרי. בהקדם מהעבודה, ההיעדרות תקופת של משוער

רפואי אשור לעבודה שובו עט להנהלה להמציא חייב הנפגע העובד .50

הקודמת. לעבודתו לחזור מסוגל הוא כי מוסמך
לעבודתו לא אולט לעבודה מסוגל הוא כי הקובעת תעודה העובד המציא
אפ אין כי ההנהלה תטען אחרת. מתאימה בעבודה יועסק  הקודמת
לאפשרות בקשר העובדים ונציגות ההנהלה בין דיון יתקיים כזו, שרות ■

במפעל. אחרת בעבודה סחרו

זח תלןנון הוראות על לעכירות אחריות
: מאלו אחת קוגז* קשו? .51

; סבירה סיבה בלי או רשות בלי העבודה בזמן עבודתו מקום עוב א.

סבירה; סיבה ובלי רשות בלי מעבודתו נעדר ב.
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(45 (סעיף לכך; המיועד במקום שלא במפעל עישן ג.

; (12 סעיף (ראה לעבודה איחר ד.

!נ2וי: יהיה
המודעות; בלוה הודעה בלי או עם בכתב להתראה א.

; עבודה יום חצי שכר לשעור עד כספי לקנס ב,
; ליומיים עד תשלום ללא עבודה להפסקת ג.

מאיו: אחת טוגו עשה .52

לעבודה; בקשר ההנהלה להוראות ציית לא א.
ההנהלה; מאת רשות בלי אחר במקום עבו ב.

לאלה; גרפ או התקוטט הכה, ג.

צ6וי: יהיה
כספי; לקנס א.

תשלום; ללא העבודה של זמנית להפסקה ג.
פיצוייפיטורין; תשלום ועם מוקדמת הודעה עם מהעבודה לפיטורין ג.
פיצריפיטורין; תשלום ועם מוקדמת הודעה בלי מהעבודה לפיטורין י.

מאלו: אחת עוגד טשה .53

חמור; באופן משמעת הפר א.
; חמורות שתוצאותיהן כמפעל להכאות גרם ב.

ן העבודה של התקין במהלר חיבל או מעל גנב, ג.
במזיד; מכונות או מכשירים הומרים, קלקל ד.

בזדון; חומרים בזבו ה.

לעיל); 31 סעיף (ראה המפעל סודית מסר ו.
בך על והודע בסכנה קשור העשון בו ממנו בחלק או במפעל עישן ז.

לעובדים;
גרימת משום בכר ויש ההנהלה מאת רשות ללא אחר במקום עבד ח,

למפעל; נזק
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צ8וי: יהיה
תשלום; ללא ממושכת זמנית עבודה להפסקת א.

פיצויי של חלקית שלילה ו/או מוקדמת הודעה ללא לפיטורים ב.
; פיטורים

פיצוייפיטורים. וללא מוקדמת הודעה ללא לפיטורים ג.

ועובדת ,53 בסעיף המפורטות החמורות העברות אחת נעברה א. .54

את להפסיק ההנהלה בידי הרשות בספק, מוטלת אינה העבירה
לשעות מחוץ ביום בו יתקיים אשר לבירור עד העובד עבודת

העבודה.

הפריטטית לועדה העניו יועבר מוסכם, לסיכום בברור הגיעו לא ב.
יסתיים לא החלטה, למתן עד תמשך בעבודה הזמנית וההפסקה
לקבל הבוררות או הפריטטית הועדה חייבת שבועיים תור הברור
עד הופסקה שעבודתו העובד של לגורלו ביחס ביניים החלטת
כאמור ביניים החלטת ניתנה לא הבוררץ. פסק או המסקנות להוצאת
%50 לעובד ההנהלה תשלם אחרת בעבודה עובד אינו והעובד
המסקנות. מתן ועד השבועיים מתום עבודה שעות 8 של הרגיל משכרו

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

לעיל. האמורה האחריות להחמרת תגרום התקנון על עבירה הישנות א. .55

הבוררות או הפריטטית הועדה העובדים, ונציגות המפעל הנהלת ב.
העובד על להטיל שיש האחריות על ויחליטו ידינו  העניו לפי הכל
לגביהם והאחריות בו שפורטו או זה בתקנון פורטו שלא בענינים

לעיל. נקבעה לא

תיעשה התקנון הוראות על שעברו העובדים על האחריות הטלת ג.
היכולה התראה למתן פרט העובדים, נציגות עם ביחד ההנהלה ע"י

העובדים. לנציגות בהודעה ההנהלה, >>די על לעובד להנתן
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דרישת לפי יועברו הסכם לידי הצדדים הגיעו לא בהם העניגים ד.
לבוררות. ו/או הפריטטית הועדת להכרעת מהם אחר

העובדים ולגציגות להנהלה משותפת לקרן יוכנסו הקנסות כספי א. .56

הצדדים. שני ע"י מוסכמת/ות למטרה/ות ויוקישו במפעל

תוך להעביר חייב זה, תקנון לסעיפי נהתאס קנס יוטל שעליו עובד ב.
ונציגות הנ"ל לקרן עליו שהוטל הקנס סכום את לכד שנקבע זמן
שנקבעו ובמועד בסכום הקנסות כספי לגביית תדאג העובדים

הנ"ל. לקרן מיד ולהעבירם
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לחניכים כללי קבוצי עבודה הסכם
1972/73 לשנים הדפוס במקצוע

סקציית העבודה ומחלקת זעירה ותעשיה מלאכה בעלי התאחדות בין:
והכריפיות. הדפוס

א' צד להלן
הארצי האגוד העברי, והלומד העובד הנוער של הכללית ההסתדרות לבנין:

הדפוס. פועלי של

ב' צד להלן

גללי  א' פרק
על ויחול כללי קבוצי הסכם הנו זה עבודה הסכם והיקפו: ההסכם סוג .1

והכריכה. הדפוס מקצועות כל

חניגיט קנלת .2

הממלכתי. התעסוקה שרות באמצעות לעבודה יוזמנו החניכים א.
ההזמנה קבלת מיום ימים שבוע תוך החניך את הלשכה תע^לח לא ב.
הלשכה על הלשכה. באמצעות שלא לקבלו המפעל הנהלת רשאיתי

לעבודה. שליחה מכתב זה במקרה להניד לתת

גמיון וגקופו: .3

לתקופת נחשבים החניך עבודת של הראשונים החדשים שלושת א.
נסיון.

להפסיק הצדדים משני אחד כל בידי הרשות הנסיון תקופת תוך ב.
שנת לאתר ימים, שבוע של מוקדמת בהודעה החניר עבודת את

ימים. חודש של הודעת תנחן עבודה

ריחגיף גיל .4

החניכות. לחוק בהתאם התנין גיל
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שניט3
שנים3
שנים3
שנים3
שנים3
שנים3
שנים2
שנים3

החגינימ מג*1 5

כל על אחד (מתלמד) חניך לפחות להעסיק רשאית המפעל הנהלת
העבודה. ענפי לפי פועלים 46

החניכות! ונקופוז .6

לחוק: בהתאם תהיה החניכות תקופת
יד סדרות
בלט דפוס

צלום אופסט
הדפסה אופסט

דיות (ריטוש) אופסט
ליחות העתק אופסט

זוטא אופסט
ספרים כריכת

עגות? סיריי  ג' פרק
שעות 40 בן עבודה שנוע לחוק, בהתאם יהיה החניך של העבודה יום

עבורה ימי 5 או שעות, 5 ששי ויום שעות 7 לפי עבודת ימי ל:5 מחולק
ליום. עבודה שעות 8 לפי מלאים

ישולם יום, בכל שעות 8 עבודה, ימי 5 במשך יועסק והחניך במקרה
זה. בהסכם המופיע התעריף לפי עבודה ימי 6 עבור שכר לו

השגר ו!ר3ג  ג' 8ר5ן

המבוגרים הפועלים אצל כנהוג חדשי יהיה החניך של העבודה שכר .1

לפי יהיה התעריף לוח מבנה יוקר. ותוספת יסוד משכר מורכב ויהיה
שתערכנה הבחינות לתוצאות ובהתאם החניך של המקצועית ההתקדמות
טוב' מספיק, ציונים: לפי דרגות 3 תקבענה הבחינות לשנה. אחת

מאד. טוב
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לראות יש הביניים בבחינות טוב" "כמעט ציון מקבל והחניך במידה
הרא השנה חצי לאחר שכר הוספת שכרו. לגבי "טוב" כציון זאת
לכל ושוה אוטומטית, בחינות, ללא תהיה החניך עבודת של שונה

החניכים,

משרד ע"י ידחה להניד הציון לקבילת השנתי הבחינה מועד אם .2

לציון בהתאם שכרו לחניך ישולם החניה ב*שמת שלא העבודה,
יותר לא אך להבחן, היה שצריך מהיום רטרואקטיבית וזאת החדש

רטרואקטיביים. חודשים 3 מאשר

לאפשר כדי משכרו, ניכוי מבלי מהעבודה החניך את תשחרר ההנהלה .3

יבוצע זה תשלום .(22 (סעיף החניכות בחוק עליו כמוטל להבחן לו
במבחן. השתתפותו על אשור יגיע* שהחניך במידה

ונקלטו בדפוס יותר או למודים שנת שסיימו לתלמידים עבודה שכר .4

כדלקמן: יהיה בעבודה

תעודה ע"פ בבי"ס שנה שלמד ויוכיח לעבודת שיתקבל חניך א.
חודשים 6 של בותק מתקדם חניך כשל שכרו יהיה לדפוס מקצועית

במקצוע.

מקצועי בבי"ס שנתיים שלמד ויוכיח לעבודה שיתקבל חניך ב.
בהתאם חודשים 18 של בותק מתקדם חניך כשל שכרו יהיה לדפוס

הספר. בית לציון

בבי"6 לימוד שנות 3 סיים כי ויוכיח לעבודה שיתקבל חניך ג.
חניכות תקופת שסיים הניר כשל שכרו יהיה לדפוס מקצועי

ב'. סוג דהיינו

בכי'יס לימוד שנית 4 סיים כי ויוכיה לעבודה שיתקבל הניד ד.
ג'. סוג עובד כשל שכרו יהיה לדפוס מקצועי
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(חניכות הכוון בכיתי! שנה שלמד ויוכיח לעבודה שיתקבל הניר ה.

בוותק מתקדם הגיד כשל שכרו יהיה הדפוס במקצוע מודרכת)
הלימודים. שנת בתום שקיבל הציון ולפי בעבודה שנה של

יל>ר תוספת .5

בעלי התאחדות שבין הארצי להסכם בהתאם תשולם היוקר תוססת
ב*"י. העובדים של הכללית ההסתדרות של הפועל והועד התעשיה

עיבר תעריפי  ו' פרק
1972/1973 לש;יפ הרפופ 3ע5ף לחניגימ שער ולעיין* .1

גציון
מאד ט.

ל*י 160.
175.
205.
230.
260.
290.

הערות:
בשנת ב* סוג יקבל 18 לגיל הגיע וטרם חגיכותו את ש*יימ חניך א.
שעות 40 על יעלו ל0 עבודתו שעות בפועל. הראשונה עבודתי

כחוק. נשבוע

סוג לסי שכר יקבל מאד טוב בציון החניכות את שסיים כנ"ל הניר ב.
היסוד. קוכר על ל"י 25. של בתוספת ב'

עבודתו. לשעות יחסית הנער של שכרו יהיה המקרים בשני ג.
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חודשי. יפור שגר
טגיוןבציץד!תל,ופה

מוגכקפיק
לייבכניסה ל"י.160 160.

ח' 6 .175.175לאחר
ח' 12 .190.195לאתר
ח' 18 .2105.215לאתר
ת' 24 .235.245לאחר
ח' 30 .265.275לאחר



ענזרו? עזגר תעריף רגריכה7. נענו* עוני 1972/1973לנוער לשנים

חודשי יסוד שכר

1416התקופה 1618בגיל בגיל
ל"יבכניסה ל"י.145 160.

חי 6 ■"".103,.165לאחר

ת' 12 .185.210לאחר
ח' 18 .205.240לאחר
ח' 24 ב'.225לאחר סוג
ח' 30 .245לאחר
ת' 36 ב'לאחר סוג

הערות:
עבורה ליום מתיחסים ובבריכה בדפוס לחניכים הנ"ל השכר תעריפי א.

שעות. 40 של עכורה ושבוע שעות ל של
בתוקף שתהיה כפי היוקר תוספת את להוסיף יש הנ"ל לשכר ב.
לבין הכללית ההסתדרות בין זה בעניו הנחתם להסבם בהתאם

בישראל. התעשיינים התאחדות
לשכרם %3 תוספת ע"י לחניכים השכר תעריפי יועלו 1973 בשנת ג.

המסגרת". "להסכם בהתאם היסודי
עקב לחניכים המגיעים ההפרשים תשלומי כי מסכימים הצדדים ד.
חודשיים תשלומים בשלושה ישולמו ומגיעים) (במרה השכר העלאת

זה. הסכם חתימת שלאחר שוטפים
אוגוסט חודש בעד מפעל בכל הרגיל הסופי התשלום במועד הראשון
חודש בער מפעל בכל הרגיל הסופי התשלום במועד השני ;1972
מפעל בכל הרגיל הסופי התשלום במו*ד השלישי ;1972 ספטמבר

.1972 אוקטובר חורש בעד
כולל העבודה שכל את ההנהלה תשלם לצ.ה.ל. המתגייס לחניך

אחד. בשעור ההפרשים
.1.1.1972 מיום התל זה להסכם הצררים את מחייבים הנ"ל השכר תעריפי ה.
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1

דעות וחילוקי תנאים שגוי  חי פרק
החגיף גל*י ההנהלה וזוגות ,1

החגיכוח. תקופח תום עד החניר את להעסיק א.

בהתאם הלמודים תכנית לפי המעשית בעבודה החניך את להדריך ב,

לחוק,

כדי בד. שיש עבודה ושיטת מתאימה הדרכה לחניך להבטיח ג.
המעביד אין אם החניכות. תקופת תוך המקצוע את לו להקנות
הוא חייב אותו, מדריך ואינו החניך עבודת על במישרין מפקח
לקבל אדם אותו משהסכים במפעל. אחר אדם על זו הובה להטיל
אולם המעביד, היה כאילו למלאה הוא חייב החובה את עצמו על
מאחריות עצמו המעביד את לפטור כדי בה אין כאמור החובה הטלת

מלאה.

לחניכים בבי"ס לבקר לו לאפשר כדי מהעבודה החניך את לשחרר ד.
החניכות. חוק לפי עליו כמוטל ולהבחן

החניך מגיע לא לחניכים הס*ר בבית הלמודים מיום כתוצאה אט ה.
עבד כאילו שכרו ישולם השבועית העבודה שעות מכסת למלוא

מלא. שבוע

פרט המקצוע לימוד תקופת תוך חניך לפטר רשאית אינה ההנהלה ו.

.2 סעיף '1 בפרק לקבוע

של המקצועית ההשתלמות בהוצאות תשתתף המפעל הנהלת ז.
יבוצע לנער התשלום לשנה. ל"י 50. כסך לחניכים בבי"ס החניך
בבי"ס הלמוד שכר תשלום על מתאים אשור יציג שהחניך לאחר

לחניכים.

ב,,מבטחים", החניכים את לבטח ח.
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הה5.תלד. גלפי החניד חומינ ג.
ההנהלה מטעם עליו המוטלות העבודות את לבצע החניך על א.

המקצוע. למוד עם והקשורות

העבודה בעת להעומע ועליו המקצוע את בשקידה ללמוד החניך על ב.
המקצועיים. למודיו על הממונה העובד או ההנהלה להוראות

לכל ולציית במפעל המקובלים הכללים לפי להתנהג החניך על ג.
בעבודה. ומשמעת לסדר הנוגעות ההנהלה הוראות

המפעל. סודות על לשמור החניך על ד.

לחניכים. בבי"ס בקביעות לבקר החניך על ה.

לחוק, בהתאם שנה כל להבחן החניך על ו.

סוציאליים תנאיט  וי $ר?

שנתית חופשה .1

עבודת לחוק בהתאם עבודת ימי 16 של שנתית חופשה יקבל חניך כל
ברציפות. לחניך יינתנו הנ"ל מהחופשה ימים 10 לפחות הנוער.

ולנדאול .2

בשנת החניך של הבראה ימי 7 בהוצאוו* לשאת העבודה נותן על ז*.

בבית שהה הנ"ל הימים שבעת שבמשך מתאים אשיר שיציג בתנאי
שנקבע התעריף לפי יהיה לנער התשלום העובד. הנוער של הבראה

העובד. הנוער של ההבראה בבית
ההבראה שבית בתקופה ההנין או* משחרר אינו שהמפעל כמקרה ב.
הבראה בבית להנפש זגאי החניך יהיה פתוח, העובד הנוער של
המקובל התעריף לפי שלו ההבראה בהוצאות ישתתף והמפעל אחר,

קבלות. ותמורת המבוגרים לגבי
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סוציאליים תגאימ .3

העובדים המבוגרים הפועלים לגבי הנהוגים הסוציאליים התנאים כל
מחלה, (דמי החניכים/ לגבי גם יונהגו זה, בהסכט הוזכרו ולא במפעל
חגים, בערבי עבודה שעות חג' מענק הגים, חופשת חלב, עבודה, בגדי
וכר). בעבודה תאונה של במקרה שיכר השלמת נסיעה, דמי המועד, בתול

החגיגות תקופת גמר לאחר ת:יגי6 העפקת .4

במידת אך החניכות. תקופת בתום החניך את להעסיק חייב המפעל אין
(דהיינו לצ,ה.ל. התגייסותו לתקופת סמוך הינו החניכות סיום ומועד
יעסיקו שהמעביד הצדדים, ע"י הדדית, מומלץ שנה) חצי עד זמן פרק

המעביד את מחייבו* וו הסכמה אין אולם זמני. כעובד לצ.ה.ל. גיוסו ער
החוק. הוראות מעל מהצבא, שובו אחרי הנער, את להעסיק

לפצויי זכאי העובד אין שנה) חצי (עד הג"ל הנוספת התקופה בעד
כדין דינו יהיה יותר ארוכה תקופה ויועסק במדה אך פטורין,

מבוגר. פועל

מ*יפ .5

של האחיד המס את בחודשו חוד^ מדי במרוכז תגבה המפעל הנהלת
המס. לשכת ע"י שתוגש לרשימה בהתאם החניכים

6טו1יט  זי פול,
החניף ע"י הגז8על עזיבת .1

סיבה בגלל אלא למודיו בתקופת המפעל או* לעזוב רשאי אינו החניך
וגו'. מרוחק ישוב למקום המפעל העברת מחלה, כגון: ומספקת רצינית
לפצויים. זכאי אינו הנ"ל הסיבות בגלל שלא המפעל את שעזב חניך

הנער דרישת >פי מקצוע שינוי או ההורים מגורי מקום (העתקת
פטורין), לפיצויי זכות מקנה ז*ינה החניכות על המפקח ובאשור

חניך קטורי .2

מסיבה החניכות בתקופת החניך עבודת את להפסיק אפשר א.
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כמו: וצינית
חבלה או גניבה (1

במזיד כלימ או חומר קלקול (2

ובקשר העבודה בזמן שניתנו ההנהלה להוראות חוזר ציות אי (3
לעבודה

משעמת של המורה הפרח >4

מספקת סיבה בלי הספר לבית הופעה אי (5

החניך של התרשלותו עקב בלמודים או בעבודה התקדמות אי (6

החניה יעבד נד. המחלקה או המפעל סגירת (7

להסכם והצדדים ברור, לדרוש רשאי כנ"ל שפוטר הניר (1 ב.
הברור. למסקנות בהתאם ינהגו זה

צורך אין זה סעיף של 5 ,4 '3 ,2 א1/ המסומנים במקרים
ההנהלה בידי והרשות פטורים של מוקדמת הודעה במתן
תופסק כי והיה לברור. עד החניר של עבודתו ^ת להפסיק
סעיף של 5 א4,3,2,1, בפיסקה כאמור החניר של עבודתו
לעבודתו יוחזר אשמה מכל נקי ויצא לברור עמד והחניך זה

החניה של משכרו הבטלה דמי ינוכו ולא
פצויים, לחניך ישולמו לא ויפוטר, אשמתו וחוכח במקרה

מחייבים זה סעיף של א7,6 משנה סעיפי לפי חניכים פטורי (2
לאחר חודש של מוקרמת הורעה לחניך לתת המפעל הנהלת את
הנוער לסניף י*לח זו הודעה והעתק הנמיון, תקיפת תום

בנדון. ברור הצדדים יקיימו זו תקופה תוך במקום. העובד

8טוריפ ופיצויי פיציייפ מענק ,3
סצויים מענק יקבל במפעל החניכות תקופת את שגנ?ר חניך א.
תקופת כל עבור האחרונה משכורתו לפי ימים חודש של בשעור

החניכות.
מתקופת חלק רק עבד שבו במפעל, חניכותו את סיים אשר חניך

71



עבודתו, לתקופת יחסית כנ"ל הפצויים ממענק הלק יקבל החניכות
כפועל. במפעל לעבוד ימשיד אם גם כנ"ל מענק יקבל הניר

באשמתו שלא החניכות תקוסו* תוך ווניד פטורי של במקרה ב.
במקרה או המפעל, סגירת של במקרה או הצדדים, שני ובהסכמת
להניד ישולמו חקלאית, להכשרה או פתוח לאזור לגור עבר שהחניך
לסי במפעל עבודה שנת לכל חודש חצי של בשעור פיצויים

האחרונה. משכורתו

ייהנה כפועל, במפעל לעבוד ונשאר הניכותו את שסיים חניך ג.
לרבות כחניך במפעל עבודתו תחילת מיום הותק זכויות מכל
כחניך, במפעל עבודתו תחילת מיום חופשה וחשוב ותק תשלום

חניך. היה בה התקופה עבור פטורין לפצויי פרט
כחניך עבודה שנת כל תח*ב כמפעל לפטורין התור חשוב לגבי

ותק. שנר. לחצי

רעות, וחלוקי תנאיפ שגר  !זי פרק
תנאים .1

מפעל. שהוא באיזה קיימים תנאים להרע יכול זה הסכם אין א.
זה הסכם על החתומים הצדדים ינהגו דעות חלוקי עול במקרה ב.

הדפוס. בענף המבוגרים ה*ועלים לגבי למוסכם בהתאם

הה*פם תוי!וו .2

.31.12.1973 ער מ1.1.1972 היא זה הסכם של תוקפו תקופח א.

אחד כל בידי הרשות זה הסכם של תוקפו תקופת תום לפגי ב.

קליו אד זה, בהסכם שינויים להכניס רצונו על להודיע מהצדדים
ההסכם. תוקף תום לפני חודשיים לפחות כך על השני לצד להודיע
נוספות לשנתיים מאליו ההסכם יתהדק* כנ"ל הורעה ב^ה לא ג.

חלילה. וחוזר
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7.8.1972 גיומ גתלאגי"ב דליזתימ על באגו ולראיה
עגל הכללית ההסתדרות מלאגת בעלי התאהרות

גא"י העונדיט זעירה זתעגויה
עזל הגללית ההסתדרות העגולה מהלל^
העברי והלומד העובד הנוער והגריגיות הי6וס סקצית

ריקד, י. () גולומזקי ב. ()
אברמוב ה, () אייל ב. ג)
גולדשטיין מ. () אריאלי י. ()

כהן י. ()
לוי י ()

גנדלר ת, ()
של הכללית ההסתדרות שפיץ י. ()

בא"י העובדים
פועלי של ה*יצי האגוד רובין ח. ()

הדפוס
לינמן י. ()

גיל א. ()
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מ74.ו.1. החל ניפוכ, לח;יכי8 העגודה שכר תעריף

הול1;" יעוד עוכר א.

מ6פיל,התקועה טוגכציון מאודכציון ט, כציון

225225225בכניסה

חודשים 6 240240210אחרי

חודשים 12 225260270אחרי

חודשים 18 280290305אחרי

חודשים 24 310320340אחרי

חודשים 30 345355370אחרי

מ1.1.71 ההל הכריכה בענן עוכר לנייך עטיה טכר ונעיין*

חורשי יכור עזנר ב.

!)111התקו8ה 1018כגיל כגיל

210225בכניסה

חודשים 6 (230251לאחר

חודשים 2נ 250285לאחר

חודשים 18 280315לאחר

חודשים 24 ב'300לאחר סוג

חודשים 30 325לאחר

חודשים 35 ב'לאחר סוג
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כללי קיבוצי הפכם
חופשה בדמי פרמיות להכללת

כ24.3.1967 ונחו(פ ש;עיר

אחר מצד  העבודה מחלקת התעשיה, בעלי התאחדות בין:
מקצועי לאיגוד המחלקה הכללית ההסתדרות של הועה"פ לבין;

שני מצד 
חופשה דמי לצורך הרגיל השכר בחישוב לכלול החליטו והצדדים הואיל
משתלמת זו אם הפיקה עבור הפרמיה את גם לעובדים, שנתית

כה). עד נהוג היה שלא (דבי רגיל עבודה יומ בעד להמ

ששכרם להבא, זכאים יהיו כנ"ל עובדים כי מכירים והצדדים והואיל
יכלול בלבד, ןה ולצורך חופשה דמי תשלום לצורך הרגיל
ביוט עבודה עבור להם המשתלמות הפרמיות של הלק אותו

הקבוע. מהשכר %30 על עולה שאינו רגיל, עבודה

כדלקמן: הצררימ גץ וווטכט
ממנו. נפרד בלתי חלק מהווה זה להסכם המבוא .1

הרגיל שכרם יהיה הקבוע, לשכרם נוסף פרמיות המקבלים עובדים ,2

יום עבור להם המשתלמות הפרמיות כולל חופשה דמי חישוב לצורך
הקבוע השכר של %20 על העולה כנ"ל שפרמיה ובלבד רגיל עבודה
פירושן, רגיל עבודה ביום המשתלמות פרמיות כמניין. תובא לא
לחופשה צאתו שלפני הימים ב90 עובד שקיבל הממוצעת הפומית
תובא שלא בתנאי נוספות) שעות ללא (ז"א רגיל עבודה יומ תוך

הקבוע. משכרו ליום %30 על העולה פרמיה בחשבון
עובד שמקבל חופשה לגבי יייעשה דלעיל, 2 בם' כמפורט החישוב .3

ואילך. (1967 במרץ 31  1966 באפריל .1) 1966/67 חופשה שנת עבור
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כהכללת להתפרש תוכל לא זה בהסכם הרגיל בשכר הפרמיות הכללת .4

אחרת. מטרד. כל לצורד הרגיל בשכר הפרמיה

מיוחד או כללי קיבוצי שהסכם עובדים ו/או חבריה ו/או ההסתדרות .5

לחישוב זכאים יהיו לא עליהם, חל ואשר לו צד ההסתדרות אשר
לקבל זכאים שהיי או שקיבלו, חופשה עבור דלעיל 2 בס' כמפורט

דלעיל. 3 בס' הנקובה לואת שקדמה עבודתם תקופת עבור

יבואו יחידיהם או חבריהם הצדדים, בין שיתעוררו דעות חילוקי כל .6

חילוקי יישוב בדבר המוסכמים הכללים הוראות עפ"י פתרונם על
זה. להסכם הצדדים בין שנחתמו דעות

במאי 20 ביום הצדדים בין שנחתם בנידון ההסכם במקום בא זה הסכם .7

מלכתחילה. בוטל הצדדים שני בהסכמת אשר ,1965

חוק מכה צו להוציא בבקשה העבודה לשר במשותף יפנו הצדדים .8

העובדים כלל על זה הסכם של הוראותיו שייחיב קיבוציים הסכמים
בתעשיה.

ברבר ההסכם לגבי ,1968 בינואר מ1 החל הרחגו!, צו הוציא העבודה שר
בישראל והמעבידים העובדים כל על יחול אשר חופשה, בדמי פרמיה הכלל,ת
את במפורש המסדיר קיבוצי הסכם עליהם חל שלא ובמלאכה, בתעשיה
דופר8ומי8 גילי,וט פורסם ההרחבה צו חופשה. בדמי הפרמיה רכיב בעיית

.1.423

,540 מס' החוקים ספר ,1967  תשכ"ז (3 מט' (תיקון שנתית חופשה חוק
קיבוצי, בהסכם לקבוע ניתן חופשה דמי לענין העבודה שכר את כי קבע
10 סעיף לפי העבודה, שר אישור העבודה. שר ידי על זה לענין שאושר

.1389 ה6ר6ומיפ כילקוט פורסמ שנתית, חופשה לחוק
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כללי קיבוצי הסכם
פועלים  (יסוד) משלימה זיקנה לפנםית

22,6.1904 בת"א, ונחתפ שנעיד
העבודה, מחלקת התעשיה בעלי התאחדות .. בין

"התאחדות" להלן:  אחד מצד

לאגוד המחלקה הכללית, הסתדרות של הועה"פ לבין1.
ו,,מבטחים", התעשיה לפועלי המדור  מקצועי

בע"מ, העובדים של סוציאלי לביטוח מוסד
"ההסתדרות" להלן;  שני מצד

תגמולים לקופת יחידיהם תשלומי להשלמת הסכימו והצדדים הואיל
הלאומי הבטוח שחוק הסכומים (בנכוי צד מכל 5"/0 כדי עד
מצד %1,5 כיום שהם ושאירים, זיקנה דמי לתשלום כנכויים מתיר
משלי זיקנה פנסית הנהגת למטרת העובד), מצד ו%1 המעסיק

(יסוד), מה

מהש פרישה חובת תחול ווןןוכדיט על כי הצדדים בין והוסכם והואיל
שנוח 10 לאחר או באשה, ו60 בגבר 65 לגיל גהגיעפ מלה
(ג) 28 בסעיף כמוגדר לגילים ,40"/ של מינימום פנסיוני ותק

"מבטחים", בתקנות

מורחבת פנסיה על במו"מ להמשיך ביניהם הסכימו והצדדים והואיל
הפיטורים פיצוי כספי גם יועמדו זו, מטרה ולרשות מקיפה או
שלוש תוך ביניהם הסכם לידי יגיעו לא ובאם לעובדים המגיעים
לסי ביניהם הדעות חלוקי להעביר זה, הסכם חתימת מיום שנים
העבודה. ושר הצדדים כ"א נציגי משני מורכבת ועדה בפני כום
באחד לבחור העובד יוכל מקיפה, או מורחבת פנסיה להסדר עד
הפיטורים פיצויי באמצעות נוספים פנסיה אחוזי הקנית מאלה:

קבלתם, או לו, המגיעים
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יתר וכויות להקנות בא אינו זה בהסכם האמור כל כי והוסכם והואיל
 מקיפה פנסיה תכנית במסגרת מבוטחים לעומת למבוטחים
מקיפה. או מורחבת פנסיה על הסכם לידי יגיעו הצדדים כאשר

"מבטחים" ליד שתפעל לצדדים, משותפת ועדה הקמת על והוסכם והואיל
שהצ לסכומים הנוגעות ההשקעות את ולכוון לפקח ומתפקידה
בעלי בהתאחדות המאוגדים מהחברים הפנסיה, למטרת טברו
המפעלים כולל בעתיד, הצטרפותם על שיודיעו או כעת התעשיה
שיצ ממלכתיים, או צבוריים מוסדות בבעלות שאינם התעשייתיים

הפנסיה. לתכנית זה, הסכם של הרחבה צו בתוקף טרפו

הצדדים,לאמור: בין הוסכם לכן
ממנו, נפרד בלתי חלק מהווה זה להסכם המבוא .1

החל מהם אחד כל יפרישו שני מצד עובדיו וכל אחד מצד המעסיק א, .2

ל%5 השווה סכום בע"מ "מבטחים" של הפנסיה לקרן 1.1.64 מיום
המפעל לעובדי המשתלם הרגיל הכולל מהשכר אחוז) (תמשה
שחוק הסכומים ובנכוי התגמולים לקופת לתשלומים כהשלמה
שהם ושארים, ייקנה דמי לתשלום כנכרים מתיר הלאומי הבטוח
מידי המעסיק יעביר העובד, מצד \% + המעסיק מצד %1,5 כיום

לקרן, בחודשו, חודש

הקבועות התוספות כל את ככולל העובר של הרגיל שכרו את יראו ב.
הסכם מכח מחלקתית) או מקצועית תוספת (כגון לעובד המגיעות
6רמיית. אי :ו86ות יגזעזת כעד ייכר להתגיא מיוחד, או כללי קיבוצי

אפשר הפועלים, ונציגות המפעל בהסכמת או הצדדים בהסכמת א. .3

בהתאם "מבטחים" של פנסיה בקרן המפעל עובדי את לבטח יהיה
במפעל. העובדות הפועלות את לבטח מבלי זה, להסכם
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לשאלת נאות פתרון למצא כדי ביניהם במו"מ ימשיכו הצדדים ב.
תגמולים קוסת או פנסיה בהסדר העובדות הכללת אי או הכללה
העובדות של רבה מחזוריות קיימת בהם מפעלים או בענפים

בעבודה.

ויחד הכולל משכרו 50/0 לעבודה שיתקבל חדש מפועל גם ינכה המעסיק .4

של הפנסיה לקרן הסכומים את יעביר ,%5 כשעור הוא הפרשתו עם

כנ"ל, "מבטחים"

לעובדים, ויהפכו וגמדה באם הפנסיה בקרן ישתלבו עונתיים עובדים ,5

לו שהודיעו עובד  משמע עונתי עובד קבועים. לעונתיים או קבועים
יכלל כזה עובד קיבוצי. בהסכם כמוגדר לעונה לעבודה הוזמן כי מראש
ביטוחו, רציפות שמירת לשם מבוטח, היה לכן קודם אם רק בביטוח

19,5.61 ביום שנחתם מוגבלים, העטקת על הסכם של 7 סעיף הוראות .5

זה, שבהסכם ההוראות אף על בתקפן, נשארות זה, להסכם הצדדים ביו

הפק התגמולין; כספי כל את יעבירו ועובדיהם שהמפעלים לאחר א. .7

של הפנסיה לקרן האלה הקופות של והחובות הזכויות דונות,
לתקנו בהתאם פנסיה, זכויות למבוטחים הקרן תעניק "מבטחים",
בשנח בתגמולין, חברות שנה כל בעד המבוטח את ותזכה תיה
להאריך ניתן הצדדים בהסכמת .31.12.1964 עד האת קרןפנסיה,

בודדים. מפעלים לגבי זו תקופה

הפנסיה שעורי יהיו "מבטחים" של הפנסיה קרן לתקנות בהתאם ב.
,70/0 ומקסימום %40 מינימום המשלימה

ולזכותו לאשה) ו60 לגבר 65) פרישה לגיל שיגיע מבוטח עובד ג.
לפרוש חייב יהיה מהקרן, פנסיה ויקבל פנסיוני בטוח שנות עשר

מעבודתו.

"מבטחים" ע"י להעשות יוכלו זה סעיף של וגי ב' בפסקאות שנויים ד.
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בזכו לפגוע ומגלי זה להסכם הצדדים עם התיעצות לאחר רק
ההתאחדות. חברי סל אלה יותיהם

בבטוח שימשיך מבלי לעצמאי ויהיה מהעבודה שיפרוש מבוטח א. .8

מההפרשה בקרן שהצטבר ד*כום את לקבל זכאי יהיה לא פנסיוני,
שלו. הפנסיה למטות לקרן, המעסיק והעביר שהפריש %2 של

ועובר הפרישה לגיל הגיעו לפני עבודתו מקום את העוזב מבוטח ב,
הס כל  קופת"ג או אחרת פנסיה קיימת בו אחר, עבודה למקום
לז יועברו "מבטחים" של הפנסיה בקרן לזכותו שהצטברו כומים

בלבד. המטרה לאותה החדש/ העבודה למקום האישית כותו

יקבל תאונה, או מחלה, לרגל עבודתו מקום העוזב כנ"ל, מבוטח ג.
ב,,מבטחים'י. לזכותו שהצטברו הסכומים כל את

ושיצט שהצטברו בסכומים השמוש דרכי על ידונו זה להסכם הצדדים .9

זכאים אינם שהמבוטחים הפנסיה להבטחת המעסיק שהפריש מ%2 ברו
זה, להסכם בהתאם בחזרה לקבלם

עוב הפרשת או הפרשוחיו בהעברת במפגר מעסיק יחשב שלא הוסכם .10

הענין) לפי (הכל יום 21 או יום '12 עברו ולא עוד כל ל"מבטחיכ" דיו
עוד וכל אחרת, נאמר הקרן בתקנות אם גם וזאת השכר תשלום מיום

"מבטחים". ע"י למעסיק בכתב התראה נשלחה לא

לשלול, ,,מבטחים" הנהלת של זכותה בדבר הקרן בתקנות האמור אף על .11

בזכו לפגוע כזאת שלילה תוכל לא המבוטח, זכויות מסויימים, במקרים
זה. לעובד ביחס המעסיק, של יותיו

של פנסיה לקרן וחובותיהן זכויותיהן התגמולים, קופות העברת עם .12

המעסיק יפסיקו לעיל, כמוגדר לקרן ההפרשות והתחלת ,,מבטחים"
בתוקף במפעל נהוגות שחיו התגמולים לקופת הפרשותיהם את ועובדיו

בוררות. פסק או נוהג עבודה, חווה קולקטיבי, הסכם
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לבטוח המפעלים בעלי הפרשות את יגדיל לאומי לבטוח והמוסד גמדה .13

הצדדים זאת יקהו והשאירים, הזקנה קצבת שעורי הגדלת בגלל זיקנה
זה. בנושא משותף בדיון בחשבון

בעליהתעשיה התאחדות חברי שהם המפעלים כל על יחול זה הסכם .14

זה. הסכם של תוקפו בזמן וו בהתאחדות חברים יהיו אשר ואלה

הסכם של הרחבה צו ולבקש העבודה לשר לפנות מראש הסכימו הצדדים 5נ,
זה, קיבוצי

הנ"ל הצדדים שבין 26,6.57 מיום דעות חלוקי ליישוב הבסיסי ההסכם ,16

בין שיתעוררו דעות חלוקי של במקרה המציאות מחויבי בשנויים יחייב
בהסכם סעיפים או סעיף של פרוש על יחידיהם, בשם או בשמם הצדדים,

זה, מהסכם הנובעות זכויותיהם קגיאת או פרוש או זה

פרטיכל
כללי קיבוצי הסכם על ,22.6.64 שני, ביום שחתמו הצדדים בין הוסכם

כדלקמן: התעשיה לפועלי (יסוד) משלימה פנסיה להבטחת

במקרים יהיה, אפשר הצדדים שבהסכמת להוסיף הוסכם 2 לסעיף א,
מוסכם, אחר ממועד החל הפנסיה, לקרן בהפרשות להתחיל מסוימים

לשלם הקרן הנהלת תוכל מיוחדים במקרים כי הוסכם ,8 לסעיף ב.
למרות כ,,מבטחים", לזכותי שהצטברו הסכומים כל את למבוטח

הנ"ל. בסעיף שנקבעו ההגבלות

ג') פסקה 8 (בסעיף פיטורים" לרגל ,,או המלים הכללת שאלת ג,
משל. וי. לוי א. ד"ר ה"ה של להכרעתם מועברת

הוראות לגבי 1966 באוגוסט מ1 החל הרחבה צו הוציא העבודה שר
פורסם ההרחבה צו ולפועלות. לפועלים (יסוד) משלימה זיקנה פנסית הסכם

,1292 הפרסומים בילקוט
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