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כללי קיבוצי הסכמ  דגריט זכרו?
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א" יייצד להלן אחד מצד העבודה, ומחלקת הפלסטיקה ענף התעשיינים, התאחדות : בין

ב ."צד להלן קני מצד
הארצי האיגוד בא"י, העובדיפ של הכללית הסתדרות לבין:

הפלסטיקה, פועלי סל

ביום פג שתקפו הפלסטיקה לתעשיית הכללי הקיבוצי העבודה הסכם אח לחדש הצדדיס וברצון הואיל
להלן; לאמור בכפוף שנתיים בת נוספת לתקופת המסגרת") "הסכם  (להלן 1975 בדצמבר 31

להסכמה, והגיעו ביניהם מו"מ קיימו והצדדים והואיל

לשגויים בכפוף שביניהם הכללי הקיבוצי העבודה הסכם את לחדש הצדדים בין הוסכם לכך אי
הבאים:

ההסכם את יהווה  זה דברים בזכרון ^מפורטים השנויים עם ביחד הקודם ההסכם
זה דברים לזכרון המבוא ו1977. 1976 לשנים תסלססיקה לתעשיית הכללי הקיבוצי

הדברים* זכרון מגוף נפרד בלתי חלק מהווה

ליום עד 1.1.76ותק8ו מיום פז8ת מתחדש הפלסטיקה לתעשיית הכללי הקיבוצי ההסכם
הכלליה וההסתדרות הכלגליים הארגונים של התיאום שלשכת במידה ואולם, 31,12.77
ההסכמים של תוקפם הארכת על יחליטו מקצועי לאיגוד המחלקת בא"י, העובדים של
כללי קיבוצי הסכם  דברים לזכרון 2(ב) בס* כאמור 31.3,78 ליום עד הענפיים
במו"מ צורף כל וללא אוטומטית זה הסכם יוארו המסגרח") ("הסכמ 13.2*76 מיום

הצדדים* ביז נוסף

בין ושנחתט המסגרת") ("הסכם 13,2.76 מיום כללי קיבוצי הסכם  דבריפ ן זכרו
בא"י, העובדים סל הכללית ההסתדרות לבין הכלכליים הארגונים של התיאום לשכת
ביטויו וימצא ונספחיו סעיפיו מרכיביו, כל על ייושם מקצועי לאיגוד המחלקה

>יהוות דברימ לזכרון כנספח יצורף המפגרת הפכם הפלסטיקה. לתעשיית הענפי בהםכס
ממנו. נ5רד בלתי חלק

כדלקמן: יהיה מנוסתו 6(א) סי  הקודם להסבם סעיף יתווסף
8ניסמ8עלינ1. ניידות

של 3 מי להוראות בהתאם הקבועה, מעבודתו השונה לעבודה עובד של זמנית" "העברזל
משמרח מעבודת או (13,2.76 מיום כללי קיבוצי הטכס  דברים (זכרון המסגרח הסכם
3 עד העברה משמעותו ילנ"ל, המסגרה המכס קול 4 לכועיף בהתאם במשמרות לעבודה אחת

בפועל. עבודה תדשי

כדלקמן: יתוקן הקודם בהסכם 7 סעיף
יום עבור המשתלם המשולב שכר על 100?£ על תוספת יקבל מנוחה בימי המועסק "פועל

רגיל". עבודה

כדלקמן: יהיה ונוסחו יתוקן הקודם בהסכם 8 מעיף

יוימשך הנ"ל המשמרת עבודת ואולם, 10?6 של בשיעור תהיה שגית משמרת לעבודת "התוספת
התוספת תהיה לילה בעבודת א7 שלישית במשמרת זו, למשמרת עבודה שעות מ2/י7 פחות לא
זו", למשמרת *עות ם2/י6 פחות לא תימשך הנ"ל המשמרת עבודת ואולם, #35 של בשיעור
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כדלקמן: יתוקן הקודם בהסכם 9 סעיף

1976 לשנת הפלסטיקה לענף השכר מגלח א.

.7

משולב יסוד שכר
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* ז חדשה דרגה נוספה

החל וקורוחיס תצר בעבודת פועל
לעבודתו הרא*יון מהיום

עבודה חדשי ששה לאחר אריזה פועל
בפועל.

להיות יוכל כולן או חלקן הבאות, לדרישות עונה ייצור כפועל עבודתו במסגרת אשר פועל
זי; לדרגה מועבר

בקביעות. משמרת כאחראי משפש .1

שוטף ייצור ומפיק תקלות על ולהתגבר לכוונן יודע ייצור, מכונית מספר כמפעיל משמש .2
הנדרשת. באיכיח

במפעל. הייצור תהליכי בכל לעבוד מסוגל .3

קריטריונים בסיס על ההנהלה דעת שיקול מזויף ויופעל אוטומטי יהיה לא ז* לדרגה המעבר
להיות יוכל הוא לפחות, שנים שלוש במשך וי בדרגה במפעל הועסק שהעובד במידה מקצועיים

זי. לדרגה לקידום מועמד

מוגר קורקי יעבור והעובד במידה לפחות שנתיים 1ח לתקופה תקוצר ו* בדרגה השהות תקופת
להיות חייב ההשתלמות משר המפעל. הנהלת עם בתאום וזאת אחר קורס כל או הפלסטיקה בענף

ממוצעת*. ציונים כרמת סיום תעודת להמציא העובד ועל לימוד שעות 100 מאשר פחות לא

*

גהטכם כמוגדר 1976 לשגת והפריון במידה ,395 של בשיעור המשולב השכר יועלה 1*1 0770 החל ב
.1977 לשנת המשולב השכר גס השיעור באותו יועלה זה משיעור ביותר יעלה המסגרת

כדלקמן; יהיה ונוסחו ישחגת הקודם בהסכם 10 סעיף .8
כדלקמן: יהיו המשולב הותק תוספת שיעורי

(משולב) ל"י 2*10 אגי 30 א ראשונות שנים 7 א.
(משולב) ל"י 3.75 אגי 75 * נוטפות שנים 5 ב.
(משולב) ל"י 5.85 ותק שי 12 לאחר הותק תוספת מכםי*וט

כדלקמן: יהיה ונוסחו ישתנה הקודם בהסכס 11 סעיף 9
ליום". (משולב) אג* 60 עובדת שאינה אשה עבור הוספת יקבלו נשואים "פועלים
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כדלקמן: יהיה וניסחו ~ יתוקן הקודם בהסכם 16 סעיף
יופעלו השינויים הפלסטיקה. לעובדי השנתית החופשה בלוח שינויים וזלו המסגרת להסכם בוזתאס

גדלקמן: המפורט לפי 1,1.76 ביום המתחילה החופשה בשנת ויחל שנתיימ שימשו בתהליך

,10

ב77*1*1 כמתחילה החופשה בשנת
עבודהימי12
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וווו19
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ב1.1.76 המתחילה החופשה בשנת

עבודה ימי 12  במפעל העובד לעבודת והשניה הראשונה הסנה ובעד אחרי
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החמישית
השישית

והשמינית השביעית
התשיעית

והאחתעשרה העשירית
והשלשעשרה" השחיםעשרה

וא*לך הארבעעשרה
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מכסות בלוח שינויים חלו המסגרת להסכם "בהתאם כדלקמן: יהיה ונוסחו יתוקן הקודם בהסכם 17 סעיף
ב1.1.76. ומתחילה להבראה המזכה בסנה ייחל שנתיים שימשך בתהליך יופעלו השינויים ההבראה.

*11

הבאים: בשעורים שחלפה

הבראה ימי
העבודה

עבור
1976

הבראה ימי שנת
העבודה

שנת עבור
1977

55

67

7
או 78

7
או 78

88

99

10

השנה עבור עבודה שנת בכל תינתן הבראה קצובת

הסנה לעד הראשונה השנה ולאחר עבור א,
במפעל. לעבודה השליקוית

החמישית ועד הרביעית השנה ולאחר עבור ב.
במפעל* לעבודה

התשיעית ועד השישית השנה ולאתר עבור ג.
במפעל* לעבודה

במפעל לעבודה העשירית השנה ולאתר עבור ד.
.החמש ועד האחתעשרה השנה ולאחר עבור ה,

במפעל. לעבודה עשרת
התשע ועד השקןעשרה השנה ולאחר עבור ו.

במפעל, לעבודה עשרת
לעבודה ואילך העשרים השנה ולאחר עבור ז,

במפעל.

המסגרת שהסכם היא אי צד עמדת הענפיים. ההסכמים לחתימת המסייעת המעקב לועדת יועבר זה עגין
העג*ישהיה ההסכם היא בי צד עמדת במפעל* לעבודה העשירית השנה זלאחר עבוד הבראה ימי 7 קובע

במפעל. לעבודה העשירית הקונה ולאחר עבור הבראה ימי 8 קובע 31.12.75 עד בתוקף

כדלקמן: יהיה ונוסחו אי 21 סעיף הקודם להסבם יתווסף
הבאים: במקרים בתשלום שמחה ליום זכאי יהיה עובד  אי 21

עצמו. העובד נישואי א.
תעובד. של בתו או בגו ניקואי ב.

כדלקמן: בנוסח פסקה תתווסף הקיבוצי 22לתסכם סעיף בהמשך .13
סי"ני מנהלים בא"י) העובדים סל הכללית וההסתדרות התעשיינים (התאחדות המרכזיים והמוסדות "תואיל

הצדדים את יחייב שיתקבל הסיכום כי הצדדיט בין סוכם לעובדים הנסיעה הוצאות התזר בדבר מרכזי
מההסכם". נפרד בלתי חלק ויהווה ביניהם נוסף במו"מ צורך כל ללא

כדלקמן: לנוסח בהתאם (סיפא) (א) 35 לסעיף פסקה חוזויסף .14
עבודל שנח כל עבור יקבל 1.7.72 ביום ומעלה רצופות עבודה סנות 8 בפועל לו שמלאו יומי פועל .יכל

הסכס או החוק עפ"י לו ומגיע במידה עבודה ימי 18 ל בשיעור פיטורין פיצויי 1.7.72 שלאחר
לאחר רצופות^מפעל עבודה שנוח 8 בפועל לו שימלאו יומי פועל כל שנה; לחלקי יחסי זחלק העבודה,
שנת עבור לו, ומגיע במידה עבודת, ימי 18 של סכר בשיעור פיטורין פיצויי יקבל הנ"ל, התאריך

בהמשך. לאמור לפוף מכן שלאחר שנה וכל התקויעית העבודה
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עבודה שנמ כל עבור יקבלו 1.1.73 כיוס גםפעל ומעלה עבודה שנות 13 קל ותק בעלי פועלים
קובר בשעור פיטורין פיצויי בהסכם, או החוק על9י להם ומגיע במידה ואילו, 1.1.73 שלאחר

במפעל עבודה שנות 13 של לותק שיגיעו פועלים שנה* לחלקי יחסי יחלק עבויה יפי 25 של
עבודה ימי 25 של שכר בשעור פיטורין פיצויי להס, ומגיע במידה יקבלו, הנ"ל התאריך לאחר

שנה". לחלקי יחסי וחלק מכן שלאחר שנה וכל הארבעעשרה השנת עבור

כדלקמן: לנוסח בהתאט אי 35 סעיף יתווסף .15
הסכם לחתימת בכפוף המסגרת בהסכם כאמור חדשייט ייצור עובדי למעמד יעברו הפלסטיקה "9ועלי
וההסתדרות הכלכליים הארגונים של התיאום (לשכת המרכזיים הארגונים גין שייחתם מקיפה פנסיה

בא"י}". העובדים של הכללית

מחזורים: בשני כדלקמן יהיה המסגרת בהסכם כאמור חדשיים ייצור עובדי למעמד התעברה

בייצור חרשייס עוברים למעמד יעברו ומעלה במפעל עבודה שנות 7 של ותק בעלי פועלים א.
הצדדים, בין מקיפה פנסיה הסכם הפעלת מיום

בייצור חדשייס עובדים למעמד יעברו במפעל עבודה שנות ם7 פחות של ותק בעלי פועליס ג.
במפעל, ותק שנוח 7 מעל העובדים מעבר לאחר שנה

והידע המקצועית ההכשרה את לקדם תהיינה שמטרותיה הפלסטיקה ענף לפועלי השתלמות קרן תוקם .16
עובדיהם. של המשולג משכרם (#0.4) בגובה.496 לקרן חפרשגה המפעלים הנהלות הפלסטיקה. עובדי של
לרשית ויועברו חדשי מדי העובדים של סוציאלי לביטוח מוסד "מבטחים", גובי ע"י ייגבו הכספים

הג"ל", ההשתלמות קרן הנהלת

*1976 מאי חדש שכר תשלום פגווער יאוחר ולא בהקדם ישולמו זה דברים מזכרון כתוצאה השכר הפרשי .17

החתום? על הצדדים באו ולראיה

בי הפלסטיקהצד פועלי של הארצי תאגוד
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איי צד  הפלסטיקה ענף
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