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כללי קיבוצי הטכמ
וקשישים מוגבלים של עבודתם תנאי על

ע.
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7$~ ^/~7י ביום בתלאביב ונחתם שנערך

אחד, מצד .העבודה, מחלקת בישראל התעשיינים התאחדות בין

לביטוח םוטד בע"מ ומבטחים מקצועי לאיגוד המחלקה הכללית ההסתדרות הפועל,של הועד לבין
שני, מצד סוציאלי,

וקשישים מוגבלים של עבודתם תנאי על המקורי ההסכם חתימת מאז כי למסקנה הגיעו והצדדים
הקיים. למצב התאמתו את מצדיקיט אשר שינויים תלו 28.12,65 ביום ועדכונו 19.5.19615

: כדלקמן להסכם הגיעו בן על

הואיל

חופשתו עבור המוגבל סל משכרו
: האומר שנתית" "חופשה בדבר הקיים (א) 7 לסעיף

בחודשו חודש מידי למבטחים תפריש המפעל "הנהלת
השנתית"

: כדלקמן נוספת פסקא מתוספת
על החל הקיבוצי העבודה הסכם או 1951  תשי"א שנתית חופשה חוק בתוקף אשר "עובד
ישירות יקבל יום 14 על העולים שנתית חופשה לשעורי זכאי מועסק הוא גו המפעל
להם זכאי שהוא השיעורים לבין הבסיסיים יום 14 שבין ההפרש את מעסיקנו מאת

הקיבוצי". ההסכם או החוק בתוקף
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מתבטל. מקביל" "מס (ב) 7 מעיף

; כדלקמן יהיה (3) וד (2) ד ,(1) ד הסעיפים נוסח

שיבואו הגמולים, או זקנה לעת יסוד פנםית תשלום המוגבלים לעובדים להבטיח "כדי {\) ד
משרד בהסכמת זה, להסכם הצדדים בין הוסכם הבראה, ודמי פיטורים פיצויי במקום

$7.5 של תשלום ע"י במבטחים יבוטחו הנ"ל הסוציאליות הזכויות כי העבודה,
הבראה, לקרן ו~#3 הקרן לתקנות בהתאם תגמולים, או יסוד פנסית לקרן הכולל מהשכר
זכויותיהם את המוגבלים העובדים יקבלו הכל, גםך $10.5 של הנ"ל התשלום וע"י
מבטחים. של הבראה קרן ותקנות יסוד פנסית לתקנות בהתאם בלבד, במבטחים הנ"ל

של כוללת הפרשה מבטחים לקרן להפריש העבודה, משרד בהסכמה הצדדים, בין הוסכם (2) ד
העובדים של הכולל משכרם חודש, מידי דלעיל, (1) משנה בסעיף כאמור 10.5^

המוגבלים.
: כדלקמן ותתתלק תחול הנ"ל הכוללת ההפרשה

3.^  המיגבלים מועסקים בהם המפעלים הנהלות (א)
$2  המוגבלים העובדים (ב)
$5.3  העבודה משרד (ג)

עבור לאומי לבטוח למוסד המפעל ע"י $1.4 חשלום ע"י כי בזה, הסכימו הצדדים (3) ד

משפתה. תוספת תשלום בסעיף חובה ידי המפעל יוצא עובדים, ילדי קיצבוז
מ1.1.75. (ו) 3די ,(2) 3די ,1 (סעיף שבהסכם השינויים תוקף
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הכללית העובדים הסתדרות
מקצועי לאיגוד המחלקה
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ב מבןיחים

: החוזום על באנו ולראיה

התאחדות/התעשיינים
בישראל יל/וח
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