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במקצועות הכללי העבודה'^קיבוצי הסכם חידוקו הנדון!
..1916/71 ,"לקו>ים. .יף,קו.י,כיי ק,נ?יי.0.ו.

חדטוט בחעקןיח כללי קיבוצי הסכ0  חדבריס זכרון אח לכס ממציאים אנו רצ"ב
.1.1.76 סיוס ותויולחו גישראל התעשייניפ החאחרות לגין בנינו שנחחמ עג6יו^יהכרי(.:ה >גל

זח; שבווסכס העיקריות הנקודות להלן

ח^רי^י^ליכר (1
תוס*ות שיעורי כל את הכוללים משולב יסוד על ומבוססים שונו השכר *,תערי8י
זה סכר .1976 לשנח 6?* סל בשיעור הסכר חוסמת אח וכן 1975 דצמבר עד היוקר

.1976 באפריל 1 מ )0*\$ לזל בסיעור היוקר הוספת את כולל אינו

נויסטיט. ילל^3 תוטווח תלוולח 1/1/770 החל ג.
יעברו החודיוים 3 ר0 113 חודטינז, 3 .'ל יהיה.ט"וגג*לו1קו^ה ה1זו1לווי, היץל:ר ג.

גי. לסוג העוכדימ
"בהסכם". שנקבעו הקריטריונים ע"ט 1.1.76 מ לעובדים טינחן נוסף סוג התווסף (2

"גאומסט" לתעריף זהה יהיה גילום בסדר לעובדים תעריף י (3

והאלוה. הוחק תוספת בטיעורי ;1ינויים חלו (4
ו

הסנתיח. והחופשה ההבראה במכסות קינויים לולו (5

אחד. מילואים יום עבור חטלוס חובת נקבע (6

נוספות, לקעחיים מעל לעובד ל"י 10 עד ל1ל מזיעור קלה ארוחה מחן על הוסכם (7

והאונה מילואים, שרוח עקב'מחלה, העדרוח בתקומת גמ יטולם החג לומענק מוכס (8
עבודה.

במקצוע, הכללי הקיבוצי להסכם יותר מאוחר יצורף לילה עבודת חקנון (9

כסו  "במבטחים" טקיסה לנננסיה יסוד ממנםית בהקדם למעבר חתירה על סוגם א. (10

מקיקה. בפנויה למבוטחים פיטורין לפיצויי 21/355 השלמת קל הוסכם כן

יוגדלו פגמיה לקרן סתהפרטות  הקובע תיקון ילו לפנסיה ההפרטות בסעיף ב.
ויחיו כה עד שהיה בתעריף) הנקוב השכר על העולה העובד (מסבר ל$30 מעבר

אחזקת (למעט השוניס רכיביו על במועל העובד הקבוע(שמקבל השכר ממלוא
וטלפון). נסיעות רכב,

פיטורין. פיצויי הפקדת חובת נקבעה (11

עובד ואינו שבעה נוהג או דת מטעמי אכלוה חובת המקיים עובד קכל הוסכם (12
בהם, שנעדר העבודה י*י בעבור סכרו לתטלום זכאי יהיה ימים באותס

ל1מחה. ימי העובדים יקבלו החומשה למכסות בנוסף (13

בין 1976 מאי בחודש שנחתם להםכס בהתאם ויחיו יועלו הנסיעות דמי שיעורי (14
הכללית, וההסתדרות התאום לשכיז

כה ר ב ב

גולדשטיין מאיר
האיגוד מזכיר



כללי קיגוגי הטכט  יגריט ז זכרו

*י *י . חיטוט ו6קגיח העגודח 00 בי*יאל, 81ע*ייניט המאחדת . 1*8

קול ה***י ואיגוד ג*"י, זזעוגדיט *ל הכלליח "תירו*
ג נד  והקרטונגי וזגייגוז חר8ו0, ■י?לי

¥ג*|1

הי*ו6 לחזשיייו הכללי חקיגוני הזגודח הסכ6 *ח להדק הגדדיט שגי 1גי*ו? 1118יל
1זועח"§ שבין לח*כ0 נה"ו*0 "יארך ואשי ,31.12.74 גיוט *ג "זיק16 ומגייפח,

ח1ל636 (להלןו 31.12.75 ליוט זי חתקנ*ייניט התאחדות לנין הו91חדרוח .ל
יז?ייט))

זוחטגט ליזייו* וזתנאיט ?ל פמניז ולהסכק לחסכפח יחגיעו קו"גו ניחל1 ז**ייי6 111ו8*ל
1(^1י0ן

מרלקפןו חצידיס והיתנו הסכיטו לפיכך

©ט5ו* גמרד בליז* חל? טחתוז זח דגדיפ ל>כר1ז מט15>

וז>ן*גו** הוז0כ8 1111 יהווה זח, ץברים גזכויזן הט6ורטי6 בתוינויימ מקוי8ן !?ונ9כ8
יייקר* 31,12.77 וקי 1.1.76 קטייס לתקו16ז וחכייכח חד8וט לוו^ווייוו מגללי

*<חה8כ0", לוולן

של חחי0ו8 ל39ח ניז 13*2*76 בייט ©נחיזס החסכס אח 3ז*ח ס*פ5י0 אצלי*!)
מ*ולן* ז5 60כט המסגרת), (חטכט הכללית ההסתדרות ובין הלל3ליי6 **ו**וו*6
שגזל"*)* 27 ל8*ין* (ג83ו^ סג1ג1 ויל ו גליןי *ל? 1מוזו1ח זח לגייס לזגיון

*1

.8

7בולוז

^ .

הגדרה חחווסף זוגולל" ה"שגר הגירזו אחרי חקוי8 קובהטכס מהגליות לטורדן
ו לחיינו 2108*75 6י01 היוקר >ווט8ת 1זז6כ0 מזגדרחו הפשולג, 1ז*3ר
9י8 א9זז, נעל חו88ח וחק, יוו06יז י0ול, 8ירושו59י משזלג", "שפל

אחיות, שפר ו*וטטיו! גוזוק, או חקיגוגי בחטכט אזןימ נאפי נמ6 למקרי6
תוטגח וכן יו^ר, תו0*ו1 *ליחן וזלח חוקף, ג?ל ^יבוג* מטג6 ל8י אשל

.31.12.73 גיוס גחו^ף קחיחזז 63י מי*נמ, ו>יו?ר

65^ *לי*8 ונתוו80ו פשילב ל*פר ווורגפז חקוד8 שגה8כ8 הקקל תעיי8י
גלחי חלק כהוזזמ והט זת, לגייס ללפרון הפגורגויט 1תערי8י8 9פ8ור*

,(1 פט* (גס18? טפנו נ*רל

איגמ זח דכריט לזכיין חפגורף גנסטוז 8ו8יעי8 *זז8 כ8י משכר ח?רי*י
,1.4.76 פיוט ^0,1ו של בעעור וויוקי חו060 את ג^לליס

1976 שנת של הקריין גגובח גפוגלל\זיל ה*גר ייעלח 1.1*77 גיוט מחל
פ^:, ג9ווזוח י*לת 1976 בשנת שח8ריון נפקדה חפסגרוו* גחטכס גתגלרתו

. ,£3 של גגוגח קנ"ל משכי יועלה

כי י "■.>"( י ■ ^'
י^ז/י



 נ .

*י 3^י9? *יחנמ ימיה ל**ט> פייחי פ*ול* לדרגת >*'>מי 8?ילי< 16יגת **עט .8 *9
ל*?גר. 198ל* גז*רג\1 לפתימ 9גיט 5

ו5>י*!8ף וז?יר0 .גמ0י.יו1 *>זיגי8 ויןגריגוו הלפיגי ג8?*ו?זמ יז*3י למקימי 913 /"
לחל? ר8יו 806188 (108*10 ויי קי (לגג* הקוגיי גתעריף גט18ר9ו *81*יו ןירגח

*(6 0*י|י

ו1ג13!ז1$ גיויגיו לפוזות ©3י9 3 >6ל 9וויה י*יוז החד*ח לזירגזז לפעגי חקרי6י*ון 98
גזזיחזז* מקייעייו 1יפ1! מקיימח

©ל ח^זחלטומ ל139ר וזייניפ חןוגריט יחיי ילקיל ** ק8? גסעיף ל*פיף 3ו01ף ?י6
זוו גו8ך וז88* תוויד*0. ?*י גט9ית1* שוזזגן ח33*ח לפי חר$8ז!? קועייז 19 ל8זוייו ■

8לת 0*1319 גט ז1זלט ,81976 גקגוז ח8813\ו לףיגת סיקיייפו ?י3ףי0 9ל יחיל ל8
שיקודט^י ?21יי0 לגגי ח8כ2י08 סחי8קל לאחר 3ז?וח השתלפי5 לעניר הי'יניס יהי1

ו!1זיח חחשלול*ווז ותפניח גמיףמ י? זת יונאי יויול ,1977 3ש3ח תנוט*ח לייגיז
לאחו* צואת השמלפומ ל?ג*ר אלה /ו3י'י6 ג0 וזייגיפ יהיו מ?רח גגל אולט טוגווו*

התפנית* סתיטעל

?ח9 חמ5ט חהויפת לאתר טיי י* ?9ן 03ו*ף גזזט1ר וזהקיוולמ1ח לחכגיז י8עלי חגיייט ^
יזייסימ* 3 יוון 9נ1דח6 אח 1י6ייט1

ק^ל גשעוי' אמת 3ל 1יר1גזת! 2 וספגה חיו גזןופספ היפסה ?וזרי של השכר לתעריף *6
ןמוף*מ .1*1*76 פיו8 לח9עלח ג*חג1ז חתית חראסיגוו חררגח ישן* *'©ייי ..>,05ל"י

.101*77 טיונו לח6?לון ניחוח קחיו? משגיח

ז!?;1'!'?'?!1} 1.רףג0 לפתח! ש3חי'*ט $ל ג^יזיוז פויתוח יחיח חרסינה חגי60ח לררגח ן?פ>5ר 08
גךדג*? לפתחון *1הה סגה ©ל גקיהיית טויונוז יחיה משנייה וזנוספיו לררגח חטעבר חץ1דפ611

ת!*166? עוזרי על ית1ל1 ל6 דלעיל 5ד* 3פ?יף חו!ט1רי6 חוזנזויפ הריונה* !ז119015
.06183%

למ^^ 3הת8* 0וזו^3 דרגז?1י ,8881811 0ר6י8י גת?ייף ישיגו ח1זו מדפיס, 9ל לק0ג1רימ י1/
ה^וויפ8 מקו3יו 3פוף ימיח לא 9גיו 0?רמ ונכל וזז>

חיאשזוק מ?3ודח 8*3 פחופ זוחל ויחיו ?ויל3ו $ז*?ו?6 שנהפגט מותק ת801יז קטגורי 0*
נרלץ*ןו

קג*? לכל 0ש1ל3 3ש5ף למו*^ ל"י 20<~ מעזגזי יקנל *ני8 5 קז* חראשוגח טמ^נוז
* " " " " " 18. חעו3ד יקגל 9יני0 10 9ד חקוישיוו פזז*נח
א " " " " " 16, מעויגז1 יקנל #מט 15 חאחחעשרח טמקיגמ
** יי " " " א 15, 1911'גד י?נל *1*20©גיט ח9*עקזת טזזקיגזו

*ולל39 ו!8י63 8*לט .1.1 *760 9ו?ל 6?^ #ל 3ש?וף חו88ו8 גחו83 גולליפ *לו* 9*ויי*ט
יהי!ז3ה"א8 מוומק. מוטטח ט03יפ1פ 1,4.76 פי01 10,1^ גש?ור חיי^ר ח881זו אח

(90ול9). ל"י 343. "ג"ל ל*3ל0

8ה?" ^גוךמ פטקזפ 8ק12?י ו0? 0? ל?3ו1ח ישיוזקגל זומר זחק, מופפת מ^לו0 לעגין *3
?13ד". שגו" ל7 עזי חקודט יזויוק לי יימו3

ייי* יי יי2י "יי ?ייי "~ "'י ל"י"י ""י >/";",י""לץ"יל^7"!

י;/י י'6,(//י'

ו .
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טקחוזזח לוויות ♦$

ביוס שעות 4 רק עובדת *ו עובדיו ש*י*ח "** נגיז משטחת תופסת השולט לעובדיט ^
(משולב) ל"י 20. על והועמדה שולבה חנוכתיח חתוטגת בענף)" קייס שהית (כ8י ^

*5י*10 ב6ר היוקר תוט8ת כולל איוו ז" 'ועור .(631 "ל ההעלאה (כולל לחוד"
.1.4.760

התחלתי *3ר *9

3 של לתקופה וזאת גי# מוג יתיח והכריכה הדפוס בטקנועית לעובדיט ההתחלתי השגר
יעגיו לעגוויח חראשוניט החודשיט 3 בחומ ב80על" מעובי של לעבודחו חראשוניט חוזודשיס

גי* לס1ג יחבייכיז 1זי9ו6 במקצועות חעובריט

יבוגזלו.  הקודס קכהטכפ יופייטי* ל?וגה ל"9ועלי השכר תעריפי *10

ויקרא1 *ו**וסטיק" "דאו* מעדיף ע0 יאוחדו גדולות* מכונות "י(1מי קזל השכר תעיי6י *11
כמכונות*. "הד8ס1ז לוזלן

היוקד תוסטח *12

נחי0ו8 לשיגויי8 גוווגיט ויחיו 1#1.76 ליומ הס זה ינדי0 שנזכרון והשעוריס התערי6*ט 1^

לגין וזכלכליי0 האיגוניס .ל החי*ו6 לשכת שנין חהסכמיס ע6"י שיחולו היוקר, לתוטטוח 1\
ישראל* באיז חעובדי6 של חכלליח ההסתדרות

*21*8.73 מיומ היוקר חו60ח נהסכס כהגדרתו המשולב השכר על ישולמו תיוקר וווטוות

ה א ד ג ח 413

הכאן ה0עין יבוא הקודם 3ד.0כט 12 0עיף ט ו במק

רטיואק*יניו* ופעלה, עבודה חודמי 6 לאחי זכאי יחיה הד*1וגה עבודתו משגת הוזל עובד כל
כדלקמןו הס6על חשבון על חגראח בביח לנו8ש תוטשיוו בימי לגיזת תראשון> מחיוס

שנה לגל הכראח יטי 5 והשלישית השגיח הראשונה, השגת עבור
" " " " 7 העשירית השנה וער הרביעית השגה עבור
* * * * 6 חתמשעשדזז השגת וער חאהתעשרח השנה עבור
* * .. י* 9 התשעעקירח תשגה ועד הששעקרת השגה עבווי
* * " " 10 ואילף העסריט תשגה עבור

יחמי. באומן תווושב שנה חלקי בער החבראח לקיגבת מזפווז
בענף), קייט שחיה (כ*י ניסן חבר*" ליוט זכאי8 ומעלה 55 8גיל עובריט

שנתיח זזיווקה *14

בהחא6 כדליןפז השינוייט יחולו הקודם שבחסכט ו"גו שבטעיף וזקינוזית ההומזח בשעורי
המטגרתו חסכט להוראות

עבודה ימי 19 השישית העבודה שנת עבור
עבודה. ימי $2 ואילו התשיעית העבודה שנת עבור

יו6 עגור ז?פ8על מהנהלת שכרו יקבל *הד יום למשך לה"ייגבוה או למילואיס שנקרא עובר .15
להערי הייב והיה חתייגב חגבאיתיל*יו מיחידתו ואישור קריאח גו הגיג 6* העדרותו

, זה}* יוס עבור השואה מקרן שכרו קיבל שלא (ובלבי העבודה בשעות

א  ^.^י^ל' י  " י

 ■י

י;\, ^י
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יו6 גאוחו מההנהלה יקבל גוסטות טטעחייט לטעלח גיטטות *עות "יעגוי ""י 3ל
הטוטכמי8 החטדריט בטקוט יבוא זה הסיר בכסף). "מזרחה (אי 10* "ל גשויי *רוחת
שלא ובלבי להט, גויסו ולא גוססות שעות לעובדי בקשי כיוס במטעליט הנהוגים *ו

בלבי)* העדיף ההסור יחול עייף הסיר טקייט עיי8יט.(במקדח 8חטדרי8 .גרע
וזחולוון. וטייס חייקי, חוטפות לשעויי גחתאט ייחנת וזארוחח *ווי

חג ט>ננק

תאיגמ פחלח, לרגל העדיוח עקב יק*ז לא חקויל8 הח8כ6 ע6"י המגיע החג 8קנ? *עור
8ילו*י0. 9ירוח ו/או >3וימ

זו*

^ייט שהיה חחקגון ב6יט על לילה, לעבודת חקוין חגרדיס ע"י ויחחט פחד* ♦עלן*
חו*י8וו טיוס חרשייס כעבור מאשי יאותר ולא הא8קייי, בהקדט וז0וו הבל*, גענף גקגר

וח. ח30ט

*19

ק^תח .י*ל

ביופ גתשלזט אחי הופקוה *ו8 חעובדיס י?נלו ל1כה0כט חחוסיזח י6י לטכסוח גווטף
בגו/בחי* חולדח לרגל גחשלגט אוזר תוטסח ייט עובד ייןבל וכן ני*ואיחס,

.19

וזוד*י 6 על והועמדה חעוגדיט סל הגסייז חקוסזו הוארכה המסגרח הסכט להוראומ גח*אט
גוסטיס* חודסיס ב6 ז1 חקו*ח להאדיר אסקור גכחב הדדיח ןנויו^בהסכםח

*90

או "ום חגי קודסיט הטדריס או ה>ןודס ההסכס ע6"י קיבלו תעובדיס סן חלק סבהט בפועלים,
חיוט מתגיח את הפפעל עובדי כל יקבלו ואח, קיגל לא וחלק בסוריס, חומקח ♦וט

הטקרח. לטי הגל השלט חיוט או

.21

כדלקמן! הסעיף יבוא הקודם שבהסכט י"ט מעיף ב8קו9

גקרן מקיף או יטוי סגטיוני לביטוח להגסרף והעוגדיט הטטעליס הגחלת על חובה .*
והתאחיות הכללית ההסתדרות ע"י המוכרות הטגטיח סקרנות באחח או בע"מ, טבטתיט

במ8על* לעבירה העונד כניסת פיוט יזאי! הקרנות, קול לתקנותיהן בחחאט החעשייגימ,

*ו בטכטחיס, מקיווה לסנסיח יסור טסנסיח בחקרס למעבר במקוותף יחתרו הנדריס נ0
החעסייניט, והתאחדות מהסתירות ע"י והמוסכמות הסוגרות הטג6יה פקינות באחת
הכלליוו וההטחירות התעסייניט התאחדות בין קייסוכטו ילגלליס לחגאיט בחוואט

יקייאל* בארז חעוגריט .ל

טיטורין, 8י1ויי כולל אינו יטוי טנמיוגי גיטוח ג*

כטנסיח המבוטח עובד לפיכך, הפיטורין, מטיגויי #6 כולל 8ק*ף טנסיוני ניטוח ד0
כטיגייי אותו מזכות שהיו בנסיבות הםתייס המפעל לבין גיגו העבות? ושקשר 8קיטה
מהחנחלמ, גחאימח הוראת ע0"י הפיטורין סיגויי מקוסת או הט8על מן יקבל .יטויין,

ביטוח מבוטח היה 9בתן הטניס מן אחת לגל האחרון טשכרו ל^3/*2 תסויח טכו0
וגלבז*  הפגסיו:, בקרן לזכאותו בנוסף טיטויין, כהשלמתטי1ויי מקיף ונטיוגי
חטיםויין סיגויי השלמת עם יחד הםקיקת, חטנסיה עבור הטטעל הנהלת ^7 *מלקח

£3/י13. 7ל תעלה לא

עגויט המפעליס הנהלות יפרישו בתעריף הגקוג השכר על עולה שכיס אשר >עוביי8 ח,
כתעריף. הנקוב השכר מעל ל*/30 עד העוגייס) הלק ואת תלקט (את ה8נ0יו: לקרן

.22

/♦ .'

, ן י .5/.
 {
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בסיס על נח.8נטי1ז הטבוטחיט לעובדיט לשלס בכתב תתחייב **מבמוזי8" גמקרוז
משכר הסטעליס יגכו "ביטוח. יטי לקי! י*ולמו "עליו תעובר סל .גרי 5לו*
נכחג האישור מקבלה יזחל לטבסחיס גיסות ימי ט1ידט גט ויטרישו חעוגדי8

השחת*ווו (כגון, סכי שאיו! הכנסה דייני למעט חשוגיט יכיניו *ל השגר ממלוא
עגודח שעות נעבור תשלוט ולמזיז וכוי) סלמון רגב, אחזקת נטיעה, בתוגאות

החאוזדוח ביז שיוסכס למה גחהאס ניסוה וסי יצולמו מיורוח ממימיו* גוסטות.
ותחסחדרוח. חח1!^יניט

וזזטו 6רק נער גס לוזוק גהחאט יחולו חמגסייז ל^יסת וחעובדיט הטענזיק תשלוט*
לעבוי! והוטיף בטילואיט *ירח לי) חעוגי כאילו בפילואיס, קיייו .תעובד

גטוו*גג* גתוג לא עוד וכל מקיזי טגסיוגי כיטויז נהוג לא שגהס 1>ס6עלי6 הוהלויו 40
ע"י וטאוקויות המוגרוח הטיגוייט מקו6וו> באחת או ב"מנ*חיס" י6קייו כזח
טיטירין. ב8יגויי יזחייכיט השכר טיכיני >?3/י8 של גשעוי הפיקוח הא81י

לשנה אחח טא*י יאוחר לא אולט נחודשז, חודש סיד* הא6שי נמיזיזז יעשו הח8קיוח ב*
שחל6וז. התקו8ח עבור

יהי ,1,1.76 שסיוט וזחקוסה עבור יק הלח דלעיל אי קקין בטעיןי האמורה החובה ג*
111*76 לי01 שקיסח העבודה הקו6ת בגין ג0 תסקיוח ישליטו שההגהלות מומלן לאת עט

גאלה, לח6קרוח בקשר וכחקגות שבהיק לחטריגיט גהחאט

יקוירוו! ח*יטורין סי1ויי השלמת מחובה רמ6על הנהלת את משחררות אינן האלה מה*קדוה ך#
הסיגוימ* טלוא לחשלוט טס6יק איגגו הוויגוייט בקו6ח הזטבי אשי והטגוס בסירה לעוגר^

זזקרן. ע"י החשלוס טיוס יטיס 7 חוף ההנהלה ע"י לעובי, חשולס וו יוורח

כרלקטןו ההוראה תבוא ובםקוםו םתנ*ל הקודט בחטכט כ"ז בסעיף האחרון 01198(1 *24

וגחו^ גינוורין 8יגויי בחוק כטשסעט לשאייו ה*יטוריז טיןויי ישולמו העובד 1110 )* בטקרח
הירושה* חוק ע8"י ליורשיו, שיויריט, ובאין הלאומי, ווג*6וח

דוו מ*עסי ואחיוח) אתיט ילדיט, זוג, בן הוריס, (בסות "שבעת" אבלות חוגת 9טקייס |31ד
3תם* שנעדר העבודה ימי עבור שכרו לחשלוט זכאי יחיה יסיט, גאותט עוגד ואינו *ותג, או

נ8י>8ז י"י .*

ון*וזת8ומ נישא את המסדיר ,1976 מאי מחודש ההסתדרות ובין התיאוט לשכת גין הכללי וזה6כ0
וטרד גלחי תל? 1מהווח זה להסכט מגורן לעבודה, העוגדיט של הג8יעת בוזוגאווז ה8*8י?י6 1

של עבודחס חנאי להרע בא המגורף ההסכס אין גי הגדדיט גין טוסכס זאת עט יתזי *1980
ר,קוד8, ההטכס גגיז יותר גנוה סכוס היו8 המקגליט >וגיי8

ז1,
ט"ו סעיף לוו, דגדיס קובזכרון 3 גסעיף הנאסר אך שעל הגדדיס גין ומונהר טוסכט מ.

החו*"ח שעורי ימולו וכן קנו, גתו יש*ר מחלה של נסקרה חשלז8 נדגר ה'ןודט, קגהסכס
זה, דנרימ נזכרון טוטיעיט שחט כמי וחהניאח

שבהסכט השנייה הפסקה 22 סעיף לגבי ה1דדי0 בין דעות חילוקי וקייסיט מאחי ג.
הטעקג. ועדת להכרעת האלח הדעות חילולי את להעגיר ז"דדיט נין חז0ג0 המסגרת,

 ין'!
\ .י י . (.

;■ 6/.
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גוזקד0ן הה6ר*יט להט י*ולטו זח, מח©כט ה1ו3עיט *גי, ח0י9י למט ויגיעו ןוגייס
חוד^ו טשכורוו משלוס ממועד יאוחר ל* אולט כאלח, *ולטו ב*8 88ר9וח נגיגיי

*1976 136*86

.28

31.12*75 ץי בחיקך *היה הכלל* יז^יגוגי ההטכט ווו> נוז^יט לסלג י1על1 מ*וריט
יה* יגייס וכרוז תויאוח 8?

.29

הוזחו0* על הודדיט באו ולראיה

ב* *ד

'7■
ייגגח 1111

יה גיו *6

גז'גיז *9



המסוזרייט הדטו© גט1י לקוגדיט 8ר*י ו>ער*ף
מ76*1.1 החל לוןקוטה 008101 העגטיט לכל

$68 כולל לב פשו .גר סוג 8?8ו?

1,385. 3

1,450. ג
1,570" ז

.0>7,ו ח

1,930. י
2,200, מיותר") "ו* (ל9זגר י

2,500. "

נל6
(1*ו?1) י*י!ו

(מוגטגי) 8י3י5
(פזי*) לויזות 8ןוויק

לץ8"*וו0ו1

.די8ילו6

31,310.
1,360.
1,450."
1,525.

.1,735ו
פיוחד*) ו* .2,065ז(ל9?גר

.2,310ה

זגיוי ממך

*יזי

1,230. 3

1,370 ג
בכיר/ "עוזך י(ל**כר

1,570. פשגה") 8ר9י6

1,750. 81

ךך0^ ל8נ, לא יו8קל זו! (סיג 1,930"" י

'./ ^ ^. ■

...( 1



1< מ0* גס*ח

והכריכה הד8>6 גבתי לעובדיפ ארגי תעריף
לחקיקה החנפים לכל .1ו*טחרייט ו מ76* החל

גפק1וע ו 06?^ כולל םשולג *גר

9דן*"*3וו*
91,290.

.370,ו
.1,450ד

1,600.
טעילח) (ל**גד '♦1,775ו

טיוחדי) מעולה (ל^גר ♦2,115ז

.2,340ח

טעמי
.1,370נ
41,450,

.1,600ד.
(ל**גר,*'גולה1) .1,775מ

מיוחד*) "פעולה (ל^נגר .2,115ו
.2,340ל

8יריו*

1,260.
1,340.

.1,450ד
1,600.

"מעולה") (ל*קגי /1,775.
מיווזי") "מעולה (לק*בי .2,115ז

.2,340ה

גפגונוט הדוטמ
31,310.

1,390.
.1,560ד
.1,775ת
.2,115ו
.2,340ל

■.." ■> ... .

/ /. '>'

י\ יין לן]
י י'..

,■ ^'/
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* כולי ©9ולג *גף , , *
גל"*., ט1.1.76 ■"י*

1,215. ג
1,31>). ג
1,385. ,
1,5^ 5
1,735. "ט"יחיי) (ל*>גי <

2,080. פ*ויזי"< "8>וליז (ל^בי ?

2,315. ח *

1,230. נ
1,325. ג
1,435. י
1,790. מ

8גי8
1,480. 3

1,585. *

1,740 י
1,930. "מעילת") (ל^כז מ

2,215. 8י1וזד*) "פעולה (לקזזכר 1

2,440, ז

09ר**ז9*0

1,370. 3 *ו§ימ 1*י18

1,540. ג
1,735. "פעולה") (לשקני ד

2,070.* טיוווד") "טעולח (ל*עבר וז

2,300" י

לעבודה, חר*מווני8 החווי>1*נ1 ל> ג* פזג יחיו* מחוזוולתי ח>מ!זי יו*יווו

יא. .י


