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ענפיו על הרפוס לתעשיית הכלליים הקיגוגיים העבודה הסכמי את לחדש הצדדים וברצון הואיל
הוארך תקטס ואשר 31,12.74 ביום םג שתקטם והצינקוגרגיות 909 ה*ו לוחות תעשיה הכריכה
מלאכה בעלי בהה*חדות וכריביוה ד*וס ואגף ההסתדרות של הפועל יעד שבין להסכמ בהחאט

נוסממ, לתקופה הקודם") (להלן$"ההטג0 31.12.197< ליום עד בישראל זעירה ותעשייה

בכלל, זעד 1977 בדצמבר 31 ועד 1976 בינואר מ1

ביניהם: להסכמ והגיעו הענ3י החטכט לחידוש טו"מ קיימו והצדדים והואיל:

להלן* המפורטים לשנויים כפוף שביניהמ הענפי ההסכם את לחדש הגדדים תסכימי לכך אי

הקיבוגי תהסכם את יהווה זה דבריס בזכרון המפורטים השגויים עמ יהד תקודם ההטכמ ,1

בדצמבר ל31 עד ט1.1.76 ותוק3ו זהציגקוגרפיוח הכריכה ענ3י8י על הדפוס לתעשיית הכללי
ממנז. נפרד בלתי חלק מהווה לזד"ז המבוא ,1977

"ההסכם". הקיצור לטמ להלן וייקרא

הכללי הקיבוצי ההסכם אה יחי יהוו הזה וההנזכט והבריכה הדקוס במקצועות הקודפ ההסכם

> 1.1.76 מיום בצינקוגרפיות

ממנו, נפרד בלתי חלק שיהווה זה לחמכם 1 מסי המצורף הנספח לפי ויהיו ישתנו השכר תעריפי .2

משכורת תשלום ממועד יאוחר ולא בהקדם, ישולמו זה דברים מזכרון הנוגעים השכר הפרשי .3
חודש משכורת הפרשי ישולפולעוברים מאי תודש פסגורת עם כדלהלן: בשיעורים יולי, חודש

במשכורת ,1976 ומרץ פברואר משכורות הטרטי ישולמו יוני חודש כמשכורת ,1976 יגואר
.1976 אפריל חודש משכורת הפרש* לעובדים ישולמו יולי חודש

דו; %נו שכר

מחזקת לנסיעות פרט למינהם השכר מרכיבי כל על #6 של בשיעור שכר תוספת יקבלו העובדים
. 1.1.76 מיומ החל ו*לפון רכב

בשנת והפריון במידה .1976 שנת של העבודה פריון בגוגה הנ"ל השכר יועלה ט~1.1.77 החל

ותק כולל למינהט השכר מרכיבי כל על ב3 השבי יועלה אז* מ~$3 בפחות יועלת 1976

הכולל פטולג לשכר הקודט היפוד שכר תעריפי את לחרגם מםכימיט הצדדים מטפחה* והו30ת
זהה בשיעור חדש מוג מ1.1.70, החל $6 של החוסמת יכן 1975 ד*נמגר עד היוקר תוקפות
למעולהמיותד מעולה סוג שבין וההפרש הקודם" "בהסכם המו9יעי0 התעריפים לכל התווסף

החדשה היוקר תוספת את כולל א*גו זה החדש,(שכר לסוג ההפרש אח יהווה כה עד שהיה
.(.10,1?£ של בסיעוד

יועלו לפחות שנתיים של תקופה וי סוג היינו "מעולה" בסוג הנמצאים העובדים א) ךךג1ת
,■ ,.ן \_ זי סוג היינו  פעול^מיומד לסןג השפר 1 ",#6^ 27,6 ■י'*/
שנתיים של תקופה זי סוג היינו  "פעולהפיוחד" בסוג נמ!נאי0 אשר העובדים ג) '^)

.1976 ביגואר מ1 החל חי לסוג דהיינו  נוסף במזג יועלו לפחות
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פו*ג פיווזד" מעולה "וטוג. ו* לטוג בז<1ת קנוסב "מעולה" סוג השט כי ה*דדי0 בין הוםגט
.1.1.76 מיום זי לסיג גזאח

.1.1.76 מיזם התל ו* לטוג. בז8ת מופג "טייחד" וי 6וג משט ל.ז*ו88ט בתעריף
גסוג לפחית שגתיים של פמי'יו! יחיה ג* 5 לעיל שצו**ן 33י לטוג ט0וג להיעגדא הקריטריון

נאותה. ג^נועית ווי*וו קודט
בעוזיר. להכינה בטטותף יו1ו!רז 'גזזזצדדיט וזר*אה 'טעוח 15 קוטיגיוג ע"י ו5חבט<1 ג*ומזז מק3ועיו1 רמה

ההרס. הסוג למתן עיכוב יהווה לא הוגנו לזו עור כל ההרגזוות לשמיעה תכנת

לש8ו5ט. על.י:ז*י0 מס ו ז? יזווי'יכז אלה הר^ות 17יועעלו בעת כי מ י הגדי בין מוטכמ זאי1 עס יתד
.עמק:'גוע. לקוגזימ וו1*תלפויות קורקיט לקיוק לווגא לחתור ט הצדדי גין מומכנ! כן כמו

1.1.768 הוול גיל1ט במדר סיועמקו ול<?לה למועטקיט מיו1זד ^עריף הגעלת על הצדדימ גין סו3ק ג)
ח8(*יי|י}0 1 *§פה גתעריף^^ה הקיימים הסוגיפ נגיתר יותר אווד גמוג גגוה יהיה גו 0וג וכל

חדשים ווןק שיעורי על מימכט יסוד בשכר כד, עד קיימימ היו זמיר הותק שיעורי גסקום {11 1ות£1 (6

הכא'ימ? גטכוטיט הסכר לתעריפי גגוסף העוגר שיקגל %6 של ההוםטח ^ת הכוללים פסולג גליכר

כדלקמן: < 1976 ביגואר מ1 החל

עגה לכל משולב כשכר ל"י 20 העוגד יקגל >5גי0 5 עד הראקויגה מהקוגז?

שגה לכל משולג מפכד ל"י !8 העובד *קגל ©ג,י0 10 עד הקזשיו! מומזנה

שגת לגל משול*: גשננר ל"י 16 העובד יקבל שניט 15 עד 11 ה~ מהשגה

שגה לגל פקזולג ג??כר ל*י 15 ח?ו1זי יקבל קזגימ 20 עד 16 ה טזזשגה

ל"י 345 המקטימלי הותק יהיה (1976 ג*$81ריל היוקר תוספת (ל3גי כיוס זה חישוג מי על

משולב. גקוכר

קונות ל7 עד מקודט תוהק לו ימשב אגוד. םמקוס טק3ו?3י ותק עט לעבודו; שנתקבל עובד ב)

עגודה,

ל9ק5וע 8!זד ממקגוע עגג* העוגד אט גפ במלואו יוכר זזמקצועי טהומק ואדייק בין הוסבס ג)
בענף. אחר

מ^5חה ושומטת (7

©י1י8ה זגקות בעד חמודלז לחלקי יחטי באופן וכך ח חרטי מטטחחית ת301ח לעוגדימ יזשולמ פ1.1.76 החל

6',^ סל ו!ומל.ת ההולל משולג מזכר להורס ל"י 20 סל בשיעור תוספוו ליוט סעות 4 רק עוגדי! או עוגדת
הלאומי. הבטוח חוק לפי השולט ילד*0 ?13010 .{??3 עד גי0לד ל"י 6 (3מק1ט

התחלזני ?^כר (8

דפוס עובדי יעברו התר'טיט שלושת בתופ חדסיט. לשלושה עד מעבר לתקומת 5י טוג יהיה התחלוזי השפר

טבלאות 2 יז*ו1זדו העבודה. פהטגט יולזפט היוטייט הלשגגה פועלי סעיןי גי. לסוג וה^יגקוגר*יח כדכיה
שגיז:0. מבין הגבוה לחעדיף ואטומטיק, הגדולווז ו?מ3וגוו1 של בלט בדפטח השבר

יוקר תזממת

גהונ011 לעובדים תשולפנוז הב*זח היוקד תוטפומ וגז 1976 גאמריל מו #10.1 של בשיעור היוקר תופפת
השפר פרכיבי 3ל על ויחולו הכלגלייס חאידגונימ של התאומ ולשנת החסתייומ גין שיחתמו להפגמימ

. , . וטלפון. נסיעות וגג אמזקוז לטע8 ומט!8פ1זה, הותק תוטפומ על /וגן ו

^$  ** ^^)^ י^ י? /
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גאופמט ה7ט0ה לעוזרי שמר

,1 לגספוז גהתאמ יהיו 8ו3טט מדפיסי לעוזרי החדשים הסוגים

לתעריף ישובץ נוסף לקידום זכאי יהיה ומעובד במידה 3גק0י3ל*, סויג הו8 וי סיג 3י נקבע
ואילך, ז* למוג האו*סיו מדפיסי של

עוקרת. יוצק* המלה חהוומף חסקראומימ ף י וגמעו* טטראוטים כעובדי יחשבו עוערה יוןגקי

ה הברא
ד,כא} המעין* יגוז* הקודפ יזגהסגמ ה*ישי פרק 12 6עיף (במקום

וגעלז? עגזדה חודשי מ6 השנה לחלקי יח*י ובאופן הרזמוונה עבודתו פשגת לזחל קגנוע ^וגד כל
כדלהלן? הפמעל הסבון על הגראה גגית לגופקז חופשתו בימי לג5$וו זגזזי חי'זושון מהיוה רטריאקטיגיו!

שנת לכל ימיס 6 לאשוגות ים לזג 3

" " ימיט 7 ©ני0 4  6

" " ימינו 9 " 9 ~ 13

" " ימים 10 וגוילן " .*. 14

גומף. הגראה ליום זגאים ומעלה 55 מגיל עובדיט

ע3ו1י0 הומייה (10

מהקונה והחל יומ. 21 י"ג) סעיך ,1514 (עמוד הקליט גהמכט כ*מורט *היה השגיעיה השגה עד

כדלהלן; ויהיו הימיט מטפי1 מסמגיט השמינית
לחו? גהתאס העגה לחלקי יקמ* וגאוטן לשגה קגודה ימי 23  השמיגית ז?עג.ה געגור
לחו? גהי1<1מ הטגה לחלקי ייזסי ובזזוטן לטגה עבודה ימי 26  התשיעית מ8נוז בעבור

חמחייבו קריאה, 55ו יציג שת?*גד גמגאי 0ר;1קוון ממילוזגימ יונו העדרות עגור לעוכר יסלמ המעמיק (11

העבודה. גשעזח להתיגגב

גיממות ^ג:ו1יה .ג^ות .ז*.ןיתה מ>?ן ^12

של בשיעזר קלה ארוחה לו לט8ק ו!ט3?ל הנהלת על חובת נוספות, לשעתיים מעל יעבוד ז1שר עובד כל . \ א
יעשה הארוחה שיעור לעליזו והחישוב המחיה יוקר למדד ג*ור יהיה הסכום בלבד, לירזמ (^טר) 10

תחולתם). ומיומ היוקוי חוטפת לטיעורי (וגפו* מדטיט. ל~0 אתת

י^^  '' ^ ■." תג מען;?; 0שלוט (13

הגא) הטעיף יגו8 הקודם" "שבהסכם וזגנישי בפרק 2 י"ד טעיף (גמקוט
ר*רואקטיגימ ב*פעל 'עבודה חודקוי קזלושה לאחר לעוגדיהמ המפעליט הנהלות יסל*ו 1967 משגה החל

ראש ומוזגיתומגרב הקסת תג ב?ירג פזתיתו לשגה, ימיט תורש 0ל גטיעור זוג פעגק הראשון טהיזט
עגודמו. לחודשי יחטי ובאופן השגה

/ הזזג. פ*עגק תנוכה לא עגולה ותמונת מילוז4ימ קזרוח מחלה, עקג העררות תקופח

החוק. ז*ת הגוגדיס הטעיטיט גהשמגוח להסגט, 1966 גשגת ק^תמס הלילה עבוד!ז תקנון 3רוף על סוכם (#1

\1:^£=^*^ * ,2 מס* המגורף הנס8ת לפי
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הבא: הסעיף יבוא ובמקומו יבוטל הקודם הקיבוצי שבהסכם י"ס סעיף (15
..(ל/יננ^חגמןולימ.)* ל^ונדיס פנסיה ביטוח,

בע"ט יי*בטתיס" בקרן מקיף או יסוד סג*יוני לביטוח להצטרף המפעלים על חובה 0
תעובד כגיטת מירפ לחקגותיוזן בהתאם ההסתדרות ע"י המוכרות ה9נ0יה מקרנות באחת או

למפעל,

ויצירת "במבטחים" מקיפה לפנסיה יטזד טפנמיח בהקדם למעבר במשותף יחתרו הצדדים (2

בע"מ. ייפב*יז'יט" עט יוסדרו המעבר תנאי

תוםכמ גקיף, טנסיוני ביטוח לגבי פיטורין, פיצויי כולל אינו יסוד פנסיוני ביגווח (3
הנתלה תעביר מ1.6.70 החל מבטחים כקרן מקיף פנסיוני לביטווז יצטרף אשר ממעל כי
כהשלמה לקרן מסגרו י\י:2 עוד יסוד לפנסיה להפרשות ף בניס בקרן העובד לזכיח הפ*על

ובלבד "גמבטזזיט" מקיפה פנסיה לקרן יועברו אשר ל'~?6 בנוסף וזאת פיטורין ל8>צויי
יעלה לא מקימה ל3גסיה יטוד מפנסיה המעבר לצורף סיטורין מ*יצויי ההפרקווה קל שסך

.8 נ.,3/י על

לקרן עבורמ המפעלים הנהלות יפרישו כתעריף הנקוב השכר על עולה שכרם <^ר לעובדים (4

31.12.75 ליום עד בתעריף הנקוב השכר מעל ל>;30 עד העובדימ וחלק חלקם את פגמיה
השכר פםל1א ויהיו ל^30 מעבר יוגדלו >ונ0יה לקרן שההמרשות םוכט מ~76י1.1 והמל

וטלפון, נטיעות רכב הוזזקת למעט השונים מרכיביו על בפועל העובד שמקבל

לקופת ו/8ר תגמולים לקופה תשלומים ל*לס שנהנו בלבד, מעביד או ועובדיו מעביד (5

שהעובד תזמן פרק בעד קרן לאותה או קוטה, לאותה תשלומים לשלם חייבים יהיו פנסיה,
לעבוד. והוסיף במילואים שירה לא העובר כאילו במילואים, קזירו*

חי^ה^דת^פ^וזי^^מ^וי^^ (16

הפיטורין פיצויי הפקדה וווגמ המעביד על קןתוזול הצדדים בין סוכנו 1.1.1976  !0 הוזל

המוכרח אמרת פנסיה בקרן אז "מבעתים" 0נט*ה בקופת בחודשו, חודש מידי א8.3 של גטיעור
יהידי בין שיוסכם $כנף האוצר ידי על המוכרות ה*יגויים בקופות או ההסתדרות, ע"י

^הצדדים, /**
הועברו) ולא (בפידר. העבר תקופת בעד הפיצוייס תשלומי את להעביר למעבידים מומלץ כן כמו
לשלם מאחריותו המעביד את משחררת זו תפקדה ואין האוצר. לתקנות בהתאם לוזדש 8 '/3,6 מעבר

הפיצויים. למלוא עד ההפרש את לעובד ישירות

הקודם", 3,"שבהסכם ג"ט סעיף מתבטל 1.1.76 מיום החל

כדלהלן: יורשים לגבי ה8יטורין פיצויי סעיף את לתקן יש כי וכס ס (17

ליורשיו שאירים ובאין הפיצויים חוק פי על לקוזגיריו הקיגוייט ישולמו העובד מוח קול "במקרה

הירושה. חוק 9"7

י' אופסט, המילה אחרי וצינקוגרפיות חמלו? בכותרת מתווסף שבהפכס כ"1 לסעיף

ימים באותט עובד ואינו שבעה נוהג או דת ממעטי אבלות חוגח המקיים עוגי כל  אבל ימי (18

עבודו! יטי בעבור שכרו לוזקולוט זכאי יהיה חוזיות) אתים זיג, בן ילדיס, הוייס, (כמווז

^ 0/<6 ^^^י^/, י/י^
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הקפאה חתול ו/או הכללי הקיבוצי העבודה הסכם של תוקפי יוארך שהיא סיבה ומכל במידה (19

מאפריל יאוחר (ילא 1978 לינואר מעגר שהיא צורה גכל הכלליימ הקיבוציים בהסכמים
הקרדיט ע"י מוטכם בי), 2 סעיף מטגריז הסכם 13,2.76 מיוט דברים לזכיין כפוף 1978

ויכנט 1.1.78 פיוט רטרואקטיבית ליו8על לעובדיס שינתן נופף סוג אוטומטית שיתווסף
לבין מטבלה הקיים ביוחר הגבוה הטוג שבין ברוטו וזהמרש בשיעור השכר טגלאוח לכל

הליגות לסולט גזותאם 8ז., עד שיתווספו השכר תוסטיח אח להוטיף יש וקליהט שלפניו הסוג
"שבהםכמ", גג* 5 בסעיף שוויין כסי לקרםריון וכפוף תהסכמ שבגוף תקיימיט והחעריפיס

19 טעיף הצדדים יראו דלעיל זה בסעיף האמורים במתריס העבודה הםגמי ויפחתו במידה
כמבוטל, זה

הכריכה האופסם לוחוח טעתיק* הדפום, ענפי בכל ה*קצועות לכל טהיחטיט ה0יכוטים כל {20

להסכם ניםו1ז והבהרות מקונים גיגינו. ה^יימימ הקודמים בהסכסימ הכלולים והציגקוגרמיה
זה, דברים זכריז טמתיטה שבועיים פ<©ר יאוזור לא הצדדיט בין יסוכמו כי מומכט זה

ממנו. נ*רד בלחי חלק געחיד יהווה 41שר לחטכט 3 טט* כנספח ויצורף

להוצאת בנמווחף ויפעלו כהקדם, לתוק גהתזוס זה הסכם העגודה במשרד ^ישוס ימסרו הצדדים (21

עליו. הרחבה $ו

החחומ על הטגדיט באו ולראיה

1>"/י ?יי~7£< בני*יני .*

גריגבאוט^.^ מ,
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החדקו הציוד למפעלי שבר תעריף
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2 מס* נמפוו

לילה לעבודת תק13ן

כוונתהתקגון

וגאי'כומט; תעובדיט לגין ההגהלה בין ובגיד הגנת יחסי להשרות .8
ן השישית ההוגדייגות שפת המיגי0ו0 עד לצמ8ם ג.

התפקידימן מילוי 0ל אובייקטיבית בקורר* לא$8י ג.
1*גאי0. כהרעת מתפרש לא זזתיטוזו סיוס הםפעליס גכל זה ח^גזן של הגהגחו ז,

5^י9.י,1¥י.^1.1

שבוע 8חה"צ, שבוע גוקר, (קיבוע תלת~שבועייט וזילו*ימ ע"* תיעקזה הלילה עבודת *1

ערג).

חקובדים, זעד גהטפמת אלא עגודתו, יוט במשך העוגד של משמרתו אה לסנוח אין .2

הפועלימ קל גוםלמ ועתודוח פוולוח חופשות, ע"י הנגרמת הלילה עגודת מעמסה אין *3
?ג*דתט, גמקום ה^ייט לפידור בהתאם הלילה געגודת פכסתט זגמ שמילאו

.173; של לתשלום זכאי נו00ימ שעות בלילה העובר .4

העכורה. הגחלת הוראות לפי 8קציעט, ג*סגיה לעמוד, הייביק גלילה העוגדים .5

דלהלן: הסדר להנהיג י© לגיתפ העובדיס הטעה ?זל גוהג קייס שבהט גמקו*וח *6

הטעה לחגוע זכאי ואיגו ההנהלה הוראות ל3> להסעה להצטרף תייג עובד גל ז*.
מגוריו, איזור או לביהו יקןירה

ל*פ'*ור יש קיגוילה, על העולה עוגדימ נ*16נר חמכוגית מסיעה גוזט עגודה גמקוטות ג.
ההמתנה זמן גער עבודתו* הגקוך אה שעה, לזוצי מעל להסעיןז לחגית קוגריך לעובד

עגודה, זפן לעצמו לרשום חזאי העובד טין שעה, ל5ז$י עד

 21.30 השעות בין עבודה סקו0 גגל תקפע רגע, עדר לחמישה הלילה, ארומוו המסקת *7
.22.30

סביעווז שלושה לאמר לקבל זכאי לילו? געגודח חילופין לו מא*מזר 8י3גו שהמפעל עובד .8
זו. לעבודה הראשון טתשגוע החל ?^גוע, וטף ג וזו60י יו0 ל*לר. עבודמ 67ל ר8ו9יס

העובד אה מזגה *1יגגו וגו* עתודות פחלה, וזג, גו שחל כ3"ל לילה עגידת של קובוע
גו0ף. חו88 גיו0 ;.^/

ממיותדת החוטפת את ויקבל לילות ששר. של תפלוט יקבל ©זגוע לילות המיקה? העוגד 3ל *9
גטגוע. עבורה יטי שקמה! עגיר חחדקוי קוכרי וזינוב למי 233" של

התתוט* על נזזגו ולראיה

.< אי צד

. יי ^

0י


