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כללי ק*בזצ> הסכם

והצינקוגרפיה הכריכה הדפוס, למקצועות

7031/76 רישום מס'  76*6י1 גיוס נתלאביב/ ונחתס שנערן

7013/77 ףישום מסי  18.3.77 + 11.3.77 + 8.2.77 ■ מיום נספח*0 גולל
7019/77 רשום מס' מ77>7*5 נספח + 7018/77 רשום מס' מ77*6*20 נס0ח +

7062/74 רישום מס'  מ74*6*16 חקו1ט ההסכם עט ועודכן שולג זח וזסגט

. גכוכב סומנו 1*6*76 מיום האחרון ההסכם לפי שעודכנו הסעיפים

31/7/77 ביום נחתם הנ"ל לב ו המפז ההסכם /" / י ■
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כללי קיבוצי הסכם

(

והצינקוגרפיה הכריכה הדפוס, למקצועות

76י6*1 ני>ס בתלאביב, ונחוגט שגערן

העבודה מחלקת  בישראל זעירה ותעשיה מלאכה בעלי התאחדות בין:
זה הסכם לצורך אחד צד המהווים ענפיו, על והכריכה הדפוס ואגף
איגוד בישראל, זעירה ותעשיה מלאכה בעלי התאחדות 1.1.76 ומיום *

ניר. ומוצרי הדפוס ענפי
א'. צד  הקיצור לשם להלן שייקראו

של הארצי האיגוד ע"י מיוצגת בא"י, העובדים של הכללית ההסתדרות לגין:
שיפוטן שבתחום הפועלים, מועצת ו/או והקרטונז' הכריכה הדפוס פועלי
לצורך אחד צד שמהווים במפעלים, הפועלים וועדי המפעלים נמצאים

ב'. צד  הקיצור לשט להלן שייקראו זה, הסכם

£

כללי ראשון: פרק

ופרושיפ הגדתי? א.
ולהיפך, נקבה. למין גם כוונתן זכר, למין המתייחסות מלים  הנוכחי בהסכם

ולהיפך. רבים למספר גם כוונתם יחיד במספר מילים

הנוכחי. העבודה הסכם 
מקצוע או תפקיד הבדל ללא 2מפעל, עובד כל 

עובד. לנוער פרט
.18 עד מ14 הגילים באחד נער 

יומי. שכר המקבל עובד 
חודשית. משכורת המקבל עובד 

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

כל על בדפוס המקצועות באחד המועסק עובד 
והצינקוגרפיה*. הכריכה ענפיו,

עליהם. חל שההסכם העבודה ממקומות אחד 
האיגוד ו/או בא"י העובדים של הכללית ההסתדרות 
ו/או והקרטונז' הכריכה הדפוס פועלי של הארצי
נמצא פעולותיהן בתחום אשר הפועלים מועצות

העבודה. מקום

ההסכם גונוכן מוגחימ כ.

זהי' י'ה*כמ .1

"עוכר" .2

עובר" "נוער .3

יומי" י'עוגד .4

חודשי" "עוגד .5

מקצועי" גלתי "עוגד .6

מקצועי" "עובד .7

עמדה" י'טל,ומ .8

"ההסתדרות" .9

וצינקוגרפיה כריכה דסו0,
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ואשר עבודה במקום העובדים ע"י שנבחר ועד 
להנהלת חבריו שמות בכתב מאשרת ההסתדרות

המפעל.
המפעל נמצא שיפוטה שבתחום הפועלים מועצת 
מועצת תייצג עובדים ועד באין וועדהעובדים,

הפועלים.
שיפוטו באזור אשר לעובדים, התעסוקה שרות 

המפעל. נמצא
העובדים של הכללית ההסתדרות של חולים קופת 

בא"י.
העובדים של סוציאלי לביטוח מוסד מבטחים 

ולתגמולין. לפנסיה  בע"מ
תוספת ותק, תוספת יוקר, תוספת יסיר, שכר 
תשלום וכל ומחלקתית מקצועית תוספת משפחה,
נוספות שעות להוציא הצדדים עלידי מוסכם אחר,

ופרמיות.
ותוספות אשה, בעד תוספת ותק תוספת יסוד שכר 
חלה תוקף בעל קיבוצי הסכם לפי אשר אחרות שכר
כפי הישנה היוקר תוספת וכן יוקר, תוספת עליהן

ב31.12.75. בתוקף שהיתה
הנהוג האזרחי הלוח לפי ימים חודש של תקופה 

עבודה. ימי 26 או במדינה
האזרחי הלוח לפי חודש עשר שנים של תקופה 

במדינה. הנהוג
בכל או ב"מבטחים" יסודי או מקיף פנסיה ביטוח 
והתאחדות ההסתדרות ע"י המוכרת פנסיה קרן

התעשיינים.
שהוסמך ב"כ או המפעל הנהלת או מפעל בעל 

הנ"ל. הגופים אחד ע"י
פוטוליטו האופסט, הבלט, דפוס בתחום: מפעל כל 
הכריכה אחרת, דפוס בשיטת העובד מפעל כמוכן

.* והצינקוגרפיה
להתאחדות המשתייר הדפוס בתעשית מפעל כל 
שכירים עובדים והמעסיק בישראל מלאכה בעלי

שירותים. כולל

עוברים" "ועד .10

העובדים" "נציגות .11

ותעסוקה" "שרות .12

חוליפ" "קופת .13

"מ3טחי0" .14

כולל" "שכר .15

משולג" "שגר ♦15א.

"חורש" .16

"שנה" .17

פנ8יה" "גיטוח .18

מפעל" "הנהלת .19

הרפופ" "תעשית .20

"מפעל" .21
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: ותוקפו ההסגמ סוג ג.

ויחול: כללי קיבוצי הסכם הינו זה הסכם
ההסכם. בעלי על .1

התאחדות חברי שהם והצינקוגרפיה* הכריכה הדפוס, תעשית מפעלי כל על ,2
בעתיד. אליה שיצטרפו או בעלימלאכה

^
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ע"י זה הסכם של תוקפו תקופת תוך יועסק ואשר היום המועסק עובד כל על .3 ן

עובד. נוער כולל המפעלים 1

11

זה דברים בזכרון המפורטים השינויים עם יחד 16.6.74 מיום הקודם ההסכם .4* י
ענפיו על הדפוס לתעשיית הכללי הקיבוצי ההסכם את יהווה 1.6.76 מיום
המבוא ,1977 בדצמבר ל31 עד מ1.1.76 ותוקפו והצינקוגרפיות הכריכה

"ההסכם". הקיצור לשם להלן ויקרא ממנו. נפרד בלתי חלק מהווה זה להסכם
ההסכם את יחד יהוו הזה וההסכם והכריכה הדפוס במקצועות הקודם ההסכם .5♦

.1.1.76 מיום בצינקוגרפיות הכללי הקיבוצי

ההפכפ: תוקן* ד.
י .31.12.77 עד 1.1.76 מיום הזה הכללי הקיבוצי העבודה הסכם של תוקפו .1*

, ההסכם, לשינוי הצדדים מאחד פנייה תבוא לא ההסכם מועד תום לפני אם .2
י< * משנה הלאה וכן .נוספת. לשנה בתוקפו ההסכם ישאר מסעיפיו אחד לשינוי או

יבוטל. לא עוד כל לשנה

הצדדים. שני בהסכמת ורק אך אפשריים קיומו תקופת במשך בהסכם שינויים .3

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

תוכן את המעונינים הצדדים יודיעו ד'4) (סעיף כנ"ל הודעה מסירת בעת .5
ההודעה, מסירת מיום משבועיים יאוחר לא במו"מ, יפתחו המבוקשים, השינויים
שינוי וכל המו"מ סיום עד בתוקפו זה הסכם ישאר ד4 בסעיף הנזכר במקרה

ההסכם. סיום מיום תוקף יקבל הצדדים, בין עליו שיוסכם

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

של נפרד בלתי חלק יהווה זה, להסכם בחתימתם יצרפו שהצדדים נספח כל .7

ההסכם.

עובדים קבלת שני: פרק

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

נפיון: וניןיפת ה.
חודשים. שלושה למשך בנסיון כעובד ייחשב לעבודה המתקבל עובד כל .1

מקצועי עובד כל של הנסיון תקופת את להאריך אפשר בכתב הדדית בהסכמה .2

נוסף. בחודש מקצועי בלתי ועובד נוספים, חודשים בשלושה
המפעל הנהלת על בסיומה, או הנסיון תקופת במשך עובד פטורי של במקרה .3

עבודה. שבועיים לכל יום מוקדמת הודעה למסור

וצינקוגרפיה כריכה ד6ו0, ^ 4



זמניים: לעוכי"יפ סוציאליות זכויות ו. $
המפעל הנהלת תשלט קבועים שאינם לעובדים סוציאליות זכויות להבטיח כדי .1 |
הכולל מהשכר %15.2 המקומיות הפועלים מועצות שעליד בע"מ ל"מבטחים" ,;|

"מבטחים" לקרן יפריש העובד במפעל. לעבודתו הראשון מהיום החל העובד של /
משכרו ינוכה אשר הכולל משכרו מבטחים) לתקנות (בכפיפות *0/ס%45 |
לעובד הקרן תעניק האלה התשלומים תמורת לקרן. ההנהלה עלידי רשולם |,י

מ1.4.73 החל הקרן, תקנון לפי הסוציאליות הזכויות את הראשונה בשנה |י.
0/ס11*0/ס*12. ל"מבטחים" ההנהלה תשלם ;?:

 העובד את המזכות כדלקמן ההפרשות כולל %15.2* בשיעור ההנהלה תשלום .2 ■]

6ל4. בחופשה /
.%2.5 מחלה בביטוח י 

מבטחים. לתקנות ובכפיפות %5*%3.5 פנסיה בקרן |
.%1 בעבודה תאונות של במקרה שכר בהשלמת < /

בגלל %2.7 של ההפרשה מתבטלת 1.4.1973 מיום החל .%2.7 מקביל במס (~ 4 |
לאומי. ביטוח ע"י לגבייה העברתה י"י |

בהתאם לו המגיע את יכסו לא זמני עובד של לזכותו בקרן החופשה דמי אם .3 ןי

לעובד. ישירות ההפרש את המפעל ישלם תשי"א1951, שנתית חופשה לחוק |
תנאי כל עליו ויחולו כקבוע ייחשב הנסיון תקופת לאחר העובד נשאר |
לעבודה, כניסתו מיום החל זה, בהסכם הקבועים וחובות זכויות העבודה |

שולמו. והם במקרה ו2 סעיף פי על התשלומים בניכוי 1

(מתלמדים) חניכיפ קכלת ז.
העבודה להסכם בהתאם יהיו העסקתם ותנאי (מתלמדים) חניכים קבלת סדרי
העובד הנוער של הכללית וההסתדרות ב' צד עם א' צד של הכללי הקיבוצי

זה. הסכם של נפרד בלתי חלק יהווה אשר והלומד,

עבודה סדרי תקנון שלישי: פרק

עכורה תקנון חא. (
כל 'על החלים קיבוציים הסכמים וכן 19.9.62 מיום  הקיבוצי העבידה תקנון .1

של הכללית ההסתדרות ובין התעשיינים התאחדות בין שנחתמו התעשיה,
ומחייבים ממנו נפרד בלתי חלק מהווים זה, להסכם המצורפים גא"י העובדים

הצדדים. את

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

עכורה שעות חג.
שעות. 48 של בתשלום שעות 46 הוא רגיל עבודה שבוע .1

וציגקוגרםיה כריכה דפוס,
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בעבודה. משמרות להנהיג המפעלים הנהלות רשאיות העבודה לצרכי בהתאם .2

במשמרת שעות. 6 שבת בערב שעות, 8 חול ביום עובדים: הראשונה במשמרת
שלישית משמרת שעות. 5 שבת בערב שעות, 7 חול ביום עובדים: שניה

שעות. 8 של בתשלום הכל שעות 4 במוצ"ש שעות 6 חול ביום עובדים:
06.0008.00 שבין בשעות תתחיל הראשונה המשמרת .3

16.0013.00 שבין בשעות תתחיל השניה המשמרת
20.0018.00 שבין בשעות תתחיל השלישית המשמת

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

61 השניה במשמרת שעות, 7 הראשונה במשמרת יעבדו מגיהים, מכונה, סדר" .4

שעות. 8 של בתשלום הכל שעות, 6 השלישית במשמרת שעות,
למשמרת רצוף בהמשך  השניה המשמרת תעבוד חג וערבי ששי בימי .5

החג כניסת לפני אחת שעה המאוחר לכל העבודה את ותסיים  הראשונה
,15.50 בשעה בפברואר מ1 כלומר, התחבורה הפסקת עם בהתאמה השבת, או
בהם במפעלים .15.30 בנובמבר ומ1 17.20 באוגוסט מ1 16.50 במאי מ1
המשמרת של ביטולה דורשים העובדים או המפעל וצרכי שלישית משמרת אין
לכל רגילה כשעה שנחשבת שעה העובדים יחזירו חג, וערבי ו' ביום השניה
לא מקרה בכל העובדים. ועד עם תיאום תוך וזה בשבוע, ימים חמישה יום,
שעות *ן4 הראשונה, למשמרת שעות מ5 פחות עבודה של משמרת תהיה

השלישית. למשמרת שעות ו4 השניה, למשמרת
של המשמרת תהיה בלילה, השבוע כל במשך העובדים הפועלים כל לגבי .6

חול. בימי הרגילה מהמשמרת בשעתיים פחות וחגים שבת מוצאי
דקות 15 בת האוכל להפסקת פרט העובדים, חשבון על הם האוכל זמני .7

המפעל. חשבון על שתהיה הלילה במשמרת

לאחר תיעשה  קיימות היו לא בהן במפעלים במשמרות עבודה הנהגת .8
מפעל בכל תקבענה המשמרות התחלת שעות העובדים. ועד עם התייעצות

העובדים. ועד עם ובהתיעצות המפעל הנהלת ע"י צרכיו עלפי
דקות. 15 על יעלה לא המשמרות החלפת בעת החפיפה זמן .9

.והציגקוגרגיה. הטייגה הר9ופ, גענפי העגודה שעות .10

מגיהים מכונה, סדרי
סטריאוטיפ עובדי וכן
בימים עופרת ומתיכי
ביציקה עובד הוא

לסדרי פרט העובדים כל
עוביי וכן מגיהים, מכונה,
עופרת ומתיכי סטריאוטיפ
ביציקה. עובד הוא בימים

העכורה מועדי

בשבוע שעות 40
ביום " 7
" " 5

" " 44

" " 5

בשבוע שעות 46 ראשונה משמרו*
ביום שעות 8 חול ימי
ביום " 6 שבת ערבי

שבת בערב שחל גם ביום שעות 5 חג ערב
" " " " " " 6 המועד חול

כייי715 דפוס,
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בשבוע שעות 37 בשבוע שעות 40 שניה משמית
ביום " ±6 ביום " 7 חול ימי
" " 44 " " 5 שבת ערב
" " 4 " " 4* חג ערבי
" " 41 " " 5 המועד חול

בשבוע שעות 34 בשבוע שעות 34 שלישית משמרת
ביום " 6 ביום " 6 חול ימי
" " 4 " " 4 שבת ערבי
" " 4 " " 4 חג ערבי
" " 4 " " 4 המועד חול

נוטפות שעות ט.
המפעל שצורכי במקרים ההנהלה דרישת לפי נוספות שעות יעבדו העובדים 1 .
נוספות שעות לעבודת ההסדר וכדומה. עת כתב הוצאת ביום כגון: זאת מחייבים ( יי

האגודה. מזכירי ו/או העובדים ועד עם בתיאום ייעשר.

החודשית המשכורת תחולק נוספת ושעה רגילה שעה של ערכה חישוב לצורך .2

מוכפל עבודה ימי 25 (כלומר: בסוגו העובד של החודשי השעות למספר
עובד). אותו של רגיל עבודה ליום השעות במספר \

נוסף %50  היינו הנוהג, לפי תשתלמנה נוספות שעות נוספות: שעות .3 /

.%73 בלילה 2.00 שעה עד השלישית המשמרת בגמר הרגילה, השעה על /

הרגילה. השעה על נוסף 1000/0  בבוקר שש ועד חצות אחר 2 ומשעה

בהסכמת  יוכלו לביתם לחזור תחבורה של בקשיים בלילה שנתקלים עובדים .4
הציבורית. התחבורה התחלת שעת עד לעבוד להמשיך המפעל הנהלת

 ואילך 20.00 מהשעה החל נוספות שעות לעבודת במיוחד שהוזמן עובד .5

הרגילה. השעה על נוסף 730/0 יקבל
נוספות: שעות השניה המשמרת לאחר לעבוד שנשאר עובד .6 1

.%150 תשלום יקבל אחת שעה במסגרת עבד א. ן
הנוספות. השעות כל עבור %173 יקבל לעבוד המשיך ב. ו

ומשמעת: עבורה פריי .*

אישי. באופן עבודה כרטיס להחתים העובד על .1

שיחות ולנהל בקורים לקבל או להפסיקה או העבודה את לעזוב לעובד אסור .2
לכך. העבודה הנהלת מאת רשות לקבל בלי העבודה, בשעות טלפוניות
ההנהלה, ברשות רק וזאת העבודה, את משמרתו תוך עזב והעובד במקרה
בהתחלת שנית להרשם שובו ובזמן העבודה, הפסקת עם מיד להרשם עליו

העבודה.

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

ר ^ צינקוגרפיה כרי3ה דפוס,
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ההנהלה של מחייבת הודעה ע"י מפעל בכל תיקבענה וזמנן האוכל הפסקות .4 1

העובדים. ועד בהסכמת !

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

העבודה. בשעות ייעשו לא עצמם לבין העובדים בין הארגוניים העניינים .6 ;

חילופי בזמן אסיפות לקיים ההנהלה תאפשר במשמרות העובדים במפעלים |

יוקצב במשמרות, עובדים בהם במפעלים המפעל. חשבון על ולא המשמרות |
לנציג לשבוע שעות שלוש של זמן שבוע אותו של במסגרת ההנהלה מטעם ■

פניה כל ההנהלה. לבין הועד בין הענינים סידור לשם העובדים, ועד של אחד \

לכך. המוקצב בזמן ורק אך ייעשו הועד בעגיני טפול וכל העובדים מצד 1

/
הוראות בצוע לעכב בכוחו אין הועד, מצד והן העובד מצד הן ערעור, כל .7 /
24 תור לבירור להענות ההנהלה על הבירור. לסיום עד העבודה הנהלת )

שעות. /

הסכמה בלי הדפוס במקצוע עבודות לבצע אג אחר במפעל לעבוד לעובד אסור .8 /
החופשה. לתקופת גם חל זה איסור עובד. הוא בו המפעל הנהלת מאת בכתב /

ההס בין 19.9.62 בת"א ונחתם שנערך כללי. קיבוצי הסכם  עבודה תקנון .9 |

1.6.76 מיום לילה* עבודת תקנון וכן התעשיין, בעלי התאחדות ובין תדרות ?

זה. מהסכם נפרד בלתי חלק ומהווה הצדדים את מחייב !

ותוספות שכר רביעי: פרק '

ותופסות: שכר יא.

זה. מהסכם נפרד בלתי הלק מהווה להסכם המצורף העבודה שכר תעריף .1

הכולל משכורת תלוש משכורתו תשלום עם עובד לכל תמסור המפעל הנהלת .
השכר. רכיבי ופרוט ניכויים,*

להסכם 1 מס' המצורף הנספח לפי ויהיו ישתנו הקודם שבהסכם השכר תעריפי .2* /

לתוספות בהתאם לפעם מפעם ויעודכגו ממנו, נפרד בלתי חלק שיהווה זה !

שיהיו. והיוקר השכר ■
בהקדם, ישולמו 1.6.76 ביום שנחתם דברים מזכרון הנובעים השכר הפרשי .3*

( משכורת עם כדלהלן: בשיעורים יולי, חודש משכורת תשלום ממועד יאוחר ולא ו

במשכורת ,1976 ינואר חודש משכורת הפרשי לעובדים ישולמו מאי חודש
חודש במשכורת ,1976 ומרץ פברואר משכורות הפרשי ישולמו יוני חודש !

.1976 אפריל חודש משכורת הפרשי לעובדים ישולמו יולי ;

ן

עבורה שכר .4* ו
למיניהם השכר מרכיבי כל על %6 של בשיעור שכר תוספת יקבלו העובדים ו

.1.1.76 מיום החל וטלפון רכב החזקת לנסיעות, פרט
במידה .1976 שנת של העבודה פריון בגובה הנ"ל השכר יועלה מ1.1.77 החל
כל על ב%3 השכר יועלה אזי מם/30 בפחות יועלה 1976 בשנת והפריון

וצינקוגרפיה כריכה דפוס, . 8
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לתרגם מסכימים הצדדים משפחה. ותוספת ותק כולל למיניהם השכר מרכיבי ן
דצמבר עד היוקר תוספות הכולל משולב לשכר הקודם היסוד שכר תעריפי את ן

לבל התווסף זהה בשיעור חדש סוג מ1.1.76. החל 60/0 של תוספת וכן 1975 ן
למעולהמיוחד מעולה סוג שבין וההפרש הקודם" "בהסכם המופיעים התעריפים 1

תוספות את כולל אינו זה (שכר החדש. לסוג ההפרש את יהוון? כה עד שהיה ן
מ1.10.76). ו%12.2 מ4.76.נ * %10.1 של בשיעור החדשות היוקר |

השכר דרגות .5* |
לפחות שנתיים של תקופה ו' סוג היינו "מעולה" בסוג הנמצאים העובדים א) 1

ז'. סוג היינו  מעולהמיוחד לסוג יועלו |
של תקופה ז' סוג היינו  "מעולהמיוחד" בסוג נמצאים אשר העובדים ב) ,|
בינואר מ1 החל ח' לסוג דהיינו  נוסף בסוג יועלו לפחות שנתיים |

.1976 $

"וסוג ו' לסוג בזאת מוסב "מעולה" סוג השם כי הצדדים בין הוסכם %^ ן
.1.1.76 מיום ז' לסוג בזאת מוסב מיוחד" מעולה ;|

מיום החל ז' לסוג בזאת מוסב "מיוחד" ו' סוג השם האופסט בתעריף 1

.1.1.76 1

של שהייה יהיה ב' 5 לעיל שצויין כפי לסוג מסוג להעברה הקריטריון |
נאותה. מקצועית ורמה קודם בסוג לפחות שנתיים |

שהצדדים הרצאה שעות 15 שמיעת ע"י תתבטא נאותה מקצועית רמה ן

בעתיד. להכינה במשותף יחתרו
הסוג למתן עיכוב יהווה לא הוכנו לא עוד כל ההרצאות ושמיעת הכנת

החדש.

יחוייבו אלה הרצאות שיופעלו בעת כי הצדדים בין מוסכם זאת עם יחד
לשומעם. עובדים אותם

והשתלמויות קורסים לקיום להבא לחתור הצדדים בין מוסכם כן כמו
במקצוע. לעובדים

שיועסקו ולאלה למועסקים מיוחד תעריף הפעלת על הצדדים בין סוכם ג)
מיתר יותר אחד בסוג גבוה יהיה בו סוג וכל מ1.1.76 החל צילום בסדר

המצורף). 1 נספח (ראה בתעריף הקיימים הסוגים

גאופפט הדפפה לעוזרי שגר ד) ♦ .■ז

.1 לנספח בהתאם יהיו אופסט מדפיסי לעוזרי החדשים הסוגים

נוסף לקידום זכאי יהיה והעובד במידה מקסימלי, סוג הוא ו' סוג כי נקבע .!
ואילף. ז' לסוג האופסט מדפיסי של לתעריף ישובץ

המלה תתווסף הסטראוטיפ ובתעריף סטראוטיפ כעובדי יחשבו עופרת יוצקי
עופרת. יוצקי

1?,
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על מוסכם יסוד בשכר כה עד קיימים היו אשר הותק שיעורי במקום א)
שיקבל 60/0 של התוספת את הכוללים משולב בשכר חדשים ותק שיעורי

הבאים: בסכומים השכר לתעריפי בנוסף העובד
משולב כשכר לחודש ל"י 20. העובד יקבל שנים 5 עד הראשונה מהשנה

שנה. לכל
משולב כשכר לחודש ל"י 18. העובד יקבל שנים 10 עד הששית מהשנה

שגה. לכל
משולב כשכר לחודש ל"י 16. העובד יקבל שנים 15 י1ר ה11 מהשנה

שנה. לכל
משולב כשכר לחודש ל"י 15. העובד יקבל שנים 20 עד ה16 מהשנה

שנה. לכל
הותק יהיה (1976 מאפריל היוקר תוספת (לפני כיום זה חישוב פי על

משולב. כשכר לחודש ל"י 345. המקסימלי
הקודם הותק לו יחשב אחר ממקום מקצועי ותק עם לעבודה שנתקבל עובד ב)

עבודה. שנות ל7 עד
עבר העובד אם גם במלואו יוכר המקצועי שהותק הצדדים בין הוסכם ג)

בענף. אחר למקצוע אחד ממקצוע

משפחה תופפת .7.
יחסי באופן וכך חדשית משפחתית תוספת לעובדים תשולם מ1.1.76 התל
תוספת ליום שעות 4 רק עובדת או עובדת שאינה אשר, בעד החודש לחלקי
(במקום ס/60 של תוספת הכולל משולב כשכר לחודש ל"י 20 של בשיעור

הלאומי. הבטוח חוק לפי תשולם ילדים תוספת כה). עד ביסוד ל"י 6

התחלתי שכר .8*
שלושת בתום חדשים. לשלושה עד מעבר לתקופת ב' סוג יהיה ההתחלתי השכר
הלשכה פועלי סעיף ג'. לסוג והצינקוגרפיה כריכיה דפוס, עובדי יעברו החדשים
של בלט בהדפסת השכר טבלאות 2 יאוחדו העבודה. מהסכם יושמט היומיים

שניהם. מבין הגבוה לתעריף ואוטומטיק, הגדולות המכוגות

יוקר תופסת .9.
התייקרות בעבור ופצוי 1976 באפריל מ1 %10.1 של בשיעור יוקר תוספת
הקיבוציים להסכמים בהתאם לעובדים תשולמנה הבאות היוקר תוספות וכן
הכלכליים הארגונים של התאום לשכת ובין ההסתדרות בין שיחתמו הכלליים
הוותק תוספות על וכן השכר מרכיבי כל על ויחולו בעתיד, ייחתמו ואשר

וטלפון. נסיעות רכב, אחזקת למעט והמשפחה

מקצועית דרגה קביעת יב.
בראשות פריטטיות מקצוע ועדות מונו המקצועית הרמה על לשמור במגמה .1

והדפסת ומכונה יד סדרות הבאים: במקצועות כה עד העבודה משרד
בחינה יסוד על תהיה הג"ל בענפים מקצועי בסוג העלאה כל בלט.

הנ"ל. הועדות באמצעות

וצינקוגרסיה כריכה דסוס, 10
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יסוד על שלא העובד שכר העלאת על להסכם להגיע רשאים הצדדיס
ועדות את יחייב לא זה אולם הענפים, וביתר דלעיל בענפים בחינה

בחינה. בלי רשמית סוג תעודת לתת המקצוע

יהיה שתפקידה הצדדים ע"י תורכב פריטטית, ענפית מקצועית ועדה .2

בהתאם העובדים של העבודה פריון להעלות עלמנת הדרכים את למצוא
לדרגותיהם.

סוציאליים תנאים חמישי: פרק

דלהלן: הדרוג לפי בשכר שנתית חופשה יקבלו העובדים כל .1 יג.
לחלקי יחסי ובאופן לשנה עבודה ימי 12 והשניה הראשונה השנה בעבור

לחוק. בהתאם השנה
לחלקי יחסי ובאופן לשנה עבודה ימי 15 והרביעית השלישית השנה בעבור .<.■■

לחוק. בהתאם השנה 1

לחלקי יחסי ובאופן לשנה עבודה ימי 18 והשישית החמישית השנה בעבור ■ל

לחוק. בהתאם השנה \
השגה לחלקי יחסי ובאופן לשנה עבודה ימי 21 השביעית השנה בעבוד |

לחוק. בהתאם ן

השנה לחלקי יחסי ובאופן לשנה עבודה ימי 23  השמינית השנה *בעבור |
לחוק. בהתאם |

השנה לחלקי יחסי ובאופן לשנה עבודה ימי 26  התשיעית השגה *בעבור ן

שבתות. הכולל הלוח לפי ימים חודש  לחוק בהתאם |
י

בשכר שנתית חופשה יקבלו בלילה וקבועה רצופה בעבודה העובדים כל .2 !

הראשונה. מהשנה החל עבודה ימי 18 של מלא

הראשונה מהשנה החל לשנה חופשה ימי 21 יקבלו ויוצקים עופרת מתיכי .3 ,
לחוק. בהתאם

קופ"ח, של רופא מאת אישור כד על ויקבל חופשתו בתקופת שחלה עובד .4 /.'■■■

השנתית. החופשה במנין מחלתו ימי יובאו לא

החופשה ימי מספר לכל זכאי עבודה, בשנת ימיט 200 לפחות שעבד עובד ,5 :■ן

אותו זכאי ימים, מ200 פחות שנה באותה שעבד עובד בעבודה. ויתקו ע"פ נ

מספר ביחס בעבודה, ויתקו עפ"י החופשה ימי ממספר היחסי לחלק עובד ו

.200 המספר אל בפועל העבודה ימי ] ,

החופשה ימי מספר לכל זכאי עבודה, משנת בחלק ימים 240 לפחות שעבד עובד .6 י

פחות העבודה משנת חלק באותו שעבד עובד בעבודה. ויתקו עפ"י המגיעים
ויתקו עפ"י החופשה ימי ממספר היחסי לחלק עובד אותו זכאי ימים מ240

.240 המספר אל בפועל העבודה ימי למספר ביחס בעבודה



של הממוצעת הפרמיה תיכלל ופרמיות נורמות שיטת לפי העובדים עובדים .7
לס/300 עד שנתית חופשה לגבי לשכרם לחופשה, הקודמת העבודה ימי 75

חופשה בדמי פרמיות להכללת הכללי הקיבוצי להסכם בהתאם הרגיל, משכרם
ב24.3.67. שנחתם

בכסף. חופשה להמיר אין .8

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

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

בה המשמרת תיחשב דרישתו, פי על המועד חול או חג בערבי לחופשה עובד יצא .11

או חג בערבי לחופשה העובד יצא מלא, עבודה כיום לעבוד היה צריך
העבודה שעות החופשה במנין יבואו המפעל, הנהלת דרישת עלפי המועד חול

( לעבוד. חיה צריך בה משמרת אותה של הממשיות

הבראה 12*

מ6 השנה לחלקי יחסי ובאופן הראשונה עבודתו משנת החל עובד כל
חופשתו בימי לצאת זכאי הראשון מהיום רטרואקטיבית ומעלה עבודה חודשי

כדלהלן: המפעל חשבון על הבראה בבית לנופש
שנה לכל ימים 6 ראשונות שנים 3

שנה לכל ימים 7 שנים 8 ועד שנים 4

שנה לכל ימים 9 שנים 13 ועד שנים 9
שנה לכל ימים 10 ואילך שנים מ14

גוסף. הבראה ליום זכאים ומעלה 55 מגיל עובדים

קופת של הבראה בבית הנהוג לתעריף בהתאם יהא הבראה ליום המחיר .13
במשקי לתעריף בהתאם  בהם שהה החבר אם * האחרים המקרים ובכל חולים,

לשניים). חדר (תעריף העובדת ההתיישבות
יוס של ביניהם המוסכם המחיר על משותף בחוזר שנה מדי יודיעו הצדדים

הבראה.
לעובד משלם שהמעסיק ההבראה דמי כי סוכם, הצדדים שקיימו בדיונים

,י וישולמו בלבד ולנופש להבראה מיועדים ההבראה בהוצאות בהשתתפותו
כדלקמן: לעובדים

הצדדים בין הוסכם ההבראה, בצורות הזמן במרוצת שחלו בשינויים בהתחשב
ימי כגון: נוספות, נופש  הבראה בצורות בבתיהבראה, לשהות נוסף להכיר
ומנוחה לנופש חדר שכירת מוכרים, ציבור מוסדות ע"י מאורגנים ועיון נופש

בחו"ל. או בארץ מאורגן בטיול השתתפות קיט, במקומות

יצא לא בשנה. שנה מדי להבראה לצאת חייב עובד שכל הצדדים בין הוסכם .14
מוסכמות מסיבות או עבודה סידורי של מסיבות אחת, בשנה להבראה העובד

השנתיים. של בתשלום שלאחריה בשנה להבראה לצאת בידו הזכות אחרות.
שנים. לשתי מאשר יותר ניתנת אינה צבירה זכות
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חגיפ חו8שי; יר. ן

יקבלו במפעל עבודה חודשי שלושה לאחר זמניים, ובכללם העובדים כל .1 |
ימי 2 הכיפורים, יום השנה, ראש ימי 2 הבאים: החג בימי בתשלום חופשה 1

המדינה חגי ובכל העצמאות יום במאי, אחד שבועות, חג פסח, ימי 2 סוכות, .|
כחוק. שיקבעו :!

4
ימי מספר על עולים בהם המקובלים החג ימי שמספר במפעלים הערה: |
והושענה הכיפורים יום ערב באב, תשעה (והם הקיבוצי בהסכם שפורטו החג :|
ממכסות בשבתות, חלו לא באם האלה, הימים ינוכו  לפורים) פרט רבה, |

בשנה. ימים מ12 למעלה הם חופשתם שימי לאלה רק השנתית החופשה ||י
דוג מעני, תשלוט .2* }י

חודשי שלושה לאחר לעובדיהם המפעלים הנהלות ישלמו 1967 משנת החל ■;]

חודש של בשיעור חג מענק הראשון מהיום רטרואקטיבית במפעל עבודה . ,;[
יחסי ובאופן השנה ראש בערב ומחציתו הפסח חג בערב מחציתו לשנה, ימים 1. |

עבודתו. לחודשי |
תנוכה לא עבודה ותאונת מילואים שרות מחלה, עקב העדרות תקופת |

החג ממענק |
ן

אגל ימי .3* ]

באותם עובד ואינו שבעה נוהג או דת מטעמי אבלות חובת המקיים עובד כל |
שכרו לתשלום זכאי יהיה ואחיות) אחים זוג, בן ילדים, הורים, (במות ימים /

בהם. שנעדר עבודה ימי בעבור

. מחלה של כמקרה תשלופ טו.
במשמרת א' לצד כך על להודיע מחוייב מחלה, מסיבת העבודה מן הנעדר עובד .1

היכולת במידת המשמרת. לפני  וגי ב' ובמשמרת המשמרת, בתור אי
זכות כל עובד אותו יפסיד כזאת, הודעה תינתן שלא במקרה האובייקטיבית,
העבודה מן העדרות של במקרה ההודעה. נתקבלה בו יום, אותו בעד לתשלום

קודם. יום לעבודה שובו על להודיע העובד חייב מיומיים יותר
רופא תעודת להביא עליו חובה אחד מיום יותר נמשכת העובד מחלת אם .2

לעבודה. כושרו אי ואת מחלתו את המאשרת מקופתחולים /""

עם מחלה דמי בתורת לשנה, חודש של שכר המפעל ישלם מחלה של במקרה .3
שניט. לשש צבירה זכות [

1

6 עד רופא תעודת ללא המפעל הנהלת ע"י תשולם בודדים ימים של מחלה .4

בשנה. מחלה ימי

מחלו? דמי ביטוח .5
למחלות ביטוח בקרן מחלה למקרה העובדים את לבטח הצדדים נין הוסכם

דלהלן: בתנאים "מבטחים" או קופתחולימ ע"י
העובדים. של משכרם 2.50/0 של בשיעור הקרנות לאחת המפעל תשלום א.
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שנה. של בתקופה מחלה ימים 6 עבור עבודה שכר לעובד ישלם המפעל ב. 1

אחד. יום של מחלה או המתנה ימי היינו, |

ההפרש את מחלה של במקרה חודשים 12 בתקופת לעובד ישלם המפעל ג. /

נטו החודשית המשכורת לבין הביטוח מקרן העובד שיקבל התשלום בין |
של ממשכורת יותר לא אולם למסהכנסה), הניבוי פחות (המשכורת ן

ימים ששה (עד אחד יומ של המתנה ימי כולל שנה במשך אחד חודש 1

לעובד. שילם המפעל אם בשנה) /

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

יחייבו  כנ"ל המחלה ביטוח שהיא, סיבה מאיזו יונהג, לא שבהם במפעלים .7 ]

.3,4 ט"ו הסעיפים /

לידה חופשו* טז.
/ לחוק. בהתאם

מקביל טפ יז.
א' צד ישלמ משפחותיהם ולבני לעובדים אישפוז, כולל רפואית, עזרה הבטחת לשם
בשיעור מקביל מס ישראל בארץ העובדים של הכללית ההסתדרות של לקופתהולים 1

שכר למעט והגדרתם, השכר רכיבי הבדל ללא העובד של שכרו ממלוא %2.7 של
הרפואית העזרה כל את יקבלו העובדים נורמות. על המבוססות מאושרות פרמיות
ישולם 1974 מאפריל החל קופתחולים. באמצעות בעבודה תאונה של במקרה

לחוק. בהתאם

בענווה תאוגות למקרה ביטוח יח.
הלאומי. לביטוח נוסף נזיקין ביטוח העובדים את לבטח מתחייבת ההנהלה .1

שני במשו בתאונה הנפגע לעובד אי צד ישלם בעבודה תאונה של במקרה .2
התשלומים בניכוי המלאה, משכורתו את התאונה מיום הראשונים החודשים
ינהגו החודשים שגי ולאחר לאומי לביטוח מהמוסד שיתקבלו הפגיעה דמי של

לחוק. בהתאם

לעוברים פנפיו? ביטוח *יט.

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

לתקנותיהן בהתאם ההסתדרות ע"י המוכרות הפנסיה מקרנות באחת או בע"מ
למפעל. העובד כניסת מיום

"במבטחים" מקיפה לפנסיה יסוד מפנסית בהקדם למעבר במשותף יחתרו הצדדים .2
בע"מ. "מבטחים" עם יוסדרו המעבר תנאי ויצירת

מקיף, פנסיוני ביטוח לגבי פיטורין. פיצויי כולל אינו יסוד פנסיוני ביטוח .3

החל "מבטחים" בקרן מקיף פנסיוני לביטוח יצטרף אשר מפעל כי הוסכם
לפנסית להפרשות בנוסף בקרן העובד לזכות המפעל הנהלת תעביר מ1.6.76
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ל%6 בנוסף וזאת פיטורין לפיצויי כהשלמה לקרן משכרו 2.30/0 עוד יסוד
ההפרשות כל שסך ובלבד "במבטחים" מקיפה פנסיה לקרן יועברו אשר
על יעלה לא מקיפה לפנסיה יסוד מפנסית המעבר לצורר פיטורין מפיצויי

.%81/3
המפעלים הנהלות יפרישו בתעריף הנקוב השכר על עולה שכרם אשר לעובדים .4

הנקוב השכר מעל ל%30 עד העובדים וחלק חלקם את פנסיה לקרן עבורם
הפנסיה לקרן שההפרשות סוכם מ1.1.76 והחל 31.12.75 ליום עד בתעריף
מרכיביו על בפועל העובד שמקבל השכר ממלוא ויהיו ל300/0 מעבר יוגדלו

וטלפון. נסיעות רכב, החזקת למעט השונים
ו/או תגמולים לקופת תשלומים לשלם שנהגו בלבד, מעביד או ועובדיו מעביד .5

בעד קרן לאותה או קופה, לאותה תשלומים לשלם חייבים יהיו מנסיה, לקופת
במילואים שירת לא העובד כאילו במילואים, שירת שהעובד הזמן פרק

לעבוד. והוסיף

לעוגריפ חלג גו6 אז וומה ארוחה ג.
תשתתפנה במפעלים והנהלות העבודה במקומות מטבחים הקמת תעודד ההנהלה .1

תזונתית להדרכה המכון ע"י מסודרת בוקר ארוחת בעד מקביל בתשלום
מקצועי. לאיגוד והמחלקה הממשלה בהשתתפות

כוס חשבונה על המפעל הנהלת תספק כאמור, מטבח. קיים אין בהם במקומות .2
עובד. לכל ליום חלב

נוספות עכורה כשעות אייחה מתו .3*

לספק המפעל הנהלת על חובה נוספות, לשעתיים מעל יעבוד אשר עובד כל
הסכום בכסף) תמורתה (או בלבד לירות (עשר) 10 של בשיעור קלה ארוחה לו
אחת יעשה הארוחה שיעור לעלית והחישוב המחיה יוקר למדד צמוד יהיה

תחולתם). ומיום היוקר תוספת לשיעור (וכפוף חדשים. ל6
!

ו

עבודה כגיי כא. ן

חלוק או וחולצה מכנסיים עבודה; בגדי העובדים לכל יספקו המפעלים הנהלות |

בשנה. פעם נעליים וזוג בשנה פעמיים 1

גמיעה הוצאות *גב. |

ל"י 73.50 של בסך נסיעה דמי העובדים לכל תשלמנה המפעלים הנהלות .1 £~
כניסתם מיום כאחד, וזמניים קבועים לעובדים משתלם זה תשלום לחודש.
הנסיעות בתעריפי שינויים יחולו אם מהשכר, חלק מהווה ואינו לעבודה
הנסיעה דמי גובה על הצדדים יסכימו ההסכם תקופת תוך הציבורית בתחבורה ין

ההעלאה. ומיום ההעלאה לשיעור בהתאם |
של ממוצע בשיעור 24.3.76 מיום הועלו הציבורית התחבורה ומחירי הואיל .2* |

החל הנסיעה בדמי המעסיקים השתתפות את לקבוע הוסכם לכך אי 250/0 |
לחודש. לירות 92.00 של בשיעור מ24.3.76

%20 של ממוצע בשיעור הציבורית בתחבורה הנסיעות מחירי והועלו הואיל .3* .

כל יקבלו 14.11.76 מיום החל כי הצדדים ביו הוסכם לפיכך ,14.11.76 מיום
לחודש. ל"י 110.40 בשיעור נסיעה דמי העובדים

15 וצינקוגר*יה כריכה דפוס,
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אותם כי בזאת מוסכם 14.11.76 מיום החל דלעיל 3 בסעיף הנאמר אף על .4*
בסעיף הנקוב על העולים בשיעורים נסיעה דמי מוציאים אשר עובדים

דלעיל. 3

לירות 156 של בשיעור נסיעה דמי המפעל מהנהלת יקבלו עובדים אותם
.(13.11.76 עד מ1.4.76 שהשתלמו לחודש ל"י 130 (במקום לחודש

על בשיעורם עדיפים שהינם מקומיים הסדרים להרע בא הנ"ל ההסכם אין .5*
יחול יותר) (גבוה עדיף שיעורים הסדר שקיים במקרה הנ"ל, השיעורים

העדיף. ההסדר
לזמן מזמן שיחולו לשינויים כפופים יהיו הנ"ל השיעורים כל כי בזאת מוסכם .6*
בשיעורי שיחולו לשינויים בהתאם ויועלו הציבורית שבתחבורה הנסיעה במחירי
מזכרון עודכנו ,3 ,4 ,5 ,6  הסעיפים (הערה: ההעלאה. ומיום ההעלאה

.(18.3.77 ביום שנחתם 5 מספר נספח דברים,

סניטריימ תנאיפ  והגיינה גטיחווו פג.
ולדאוג נאותים סידורים העבודה במקומות להתקין מתחייבות המפעלים הנהלות .1

העבודה. משרד לתקנות בהתאם והסניטרי ההגייני המצב לשיפור
בהם התעשיה, במפעלי והפעלתן הבטיחות ועדות קיום את יעודדו הצדדים .2
במפעלים העובדים מקרב בטיחות נאמני ומינוי ומעלה, עובדים 25 מועסקים
ביצוע ע"י אלה, של ויוקרתם מעמדם לחיזוק  אפשרית עזרה ויושיטו זעירים,
של לרווחתם וההגיינה הבטיחות תנאי לשיפור הצעותיהם של והולם מהיר

המפעל. ושלום במקום העובדים

יוהציינקוגרפייה הכריכה הרפוס, בענ;* להשתלמות קרן כד.
משכרם %0.4 1964 בספטמבר מאחד החל לקרן לשלם התחייבו א' צד מפעלי
הנהלות ינכו במקביל בהם. המועסקים המקצועיים העובדים כלל של החודשי
יהיו 1973 ספטמבר מחודש החל העובדים. של החודשי משכרם %0.2 המפעלים
בשעור חלקן את ישלמו המפעלים הנהלות ורק חלקם את לשלם פטורים הפועלים

.0.40/0 של
ידם על ויועברו בחודשו חודש מדי "מבטחים" גובי באמצעות ייגבו האלה הכספים
של התקינה פעולתה לצורר מקיימים הצדדים להשתלמות. הקרן הנהלת לרשות

מיוחד. תקנון עם עותומנית אגודה הקרן

פיצויים ותשלוט התפטרות פיטורים ששי: פרק

עובדים. לפיטורי ביחס לב שרירות למנוע יש .1

ומסיבה הדדית בהסכמה ב' צד עם דיון לאחר רק אפשריים עובדים פטורי .2

ימים. חודש של בכתב מוקדמת ובהודעה מספקת
לפיטורים. מספקת לסיבה נחשב במפעל עבודה צמצום .3

העובדים. לועד תוגש לפיטורים המועמדים שמות רשימת .4
לדיון הענין יועבר הדדית הסכמה עליהם היתה שלא המפוטרים לשמות באשר .5

לא יום. 14 תוך הבירור את לס*יפ לה יאפשר אשר בזמן פריטטית בועדה
הענין שהועבר מיום ימים 35 תור הסכמה לכלל הפריטטית הועדת הגיעה

כה.
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פסק למתן עד הנזכר המועד תוך ביניים החלטת לתת הועדה על להחלטתה, וי

בורר ייבחר מוסמכת להחלטה הפריטטית הועדה הגיעה לא הפריטטית. הועדה |
שיאפשר סביר זמן למשך תוארך המוקדמת ההודעה ותקופת מכריע שלישי >

מסקנותיו. את להוציא השלישי לבורר |
המפעל מהנהלת מתאימה תעודה לקבל זכאי המפעל את עזב או שפוטר עובד .6 |

המקצועית. ודרגתו במפעל עבודתו תקופת על |
עם זכויותיו במלוא אליה לחזור זכאי בעבודה צמצום מחמת המפוטר עובד .7 ן
הזכות להוציא הפיטורים, מיום שנד. חצי במשך במפעל העבודה התרחבות ]

לו. שילמו אם לפיצויים /
התפטרות. של במקרה העובד על גם חלה מוקדמת הודעה חובת .8 /

להסדר הכללי הקיבוצי בהסכם המפורט לפי יעשה הפיטורים תהליכי ביצוע .9 !

.10.1.67 ביום שנחתם עבודה יחסי |
העובדים ועד עם התיעצות לאחר העבודה את לעובד להפסיק רשאי א' צד .10 , /
במזיד, חבלה בזדון, מכונה קלקול גניבה, של במקרים: לבירור עד ביום, בו \ /

כדין. שהוכחו למתחרים המפעל של טכניים סודות מסירת ]

את לברר פריטטית ועדה או וזבל"א זבל"א בוררות על ב' צד דרישת לפי ]

הצדדים. שני של הטענות כל על ולהחליט ימים, 10 תוך המקרה 1

ע"י יוכרעו הבטלה ימי עבור תשלום וכן לעבודה העובד של החזרתו שאלת .11 י.

מצידה. ביניים צו עלפי או הבוררות החלטת

מילואו שרות בער תגמול גו.
לו המגיע השכר תגמול את במילואים ששירת לעובד תשלם המפעל הנהלת .1

לחוק. בהתאם (תגמולים) מילואים שירות חוק ע"פ

סכום יפחת לא מקרה בכל  הנ"ל בחוק הקבוע ע"פ יחושב התגמול שעור .2
ההשוואה. קרן מאת המעסיק מקבל אותו מהסכום כאמור התגמול

במפעל. הנהוג העבודה שכר תשלום במועד לעובדים ישולם התגמול .3

להתייצבות או הראשון המילואים יום העדרות עבור לעובד ישלם המעסיק .4*

בשעות להתיצב המחיבו קריאה צו יציג שהעובד בתנאי אחד יום למשך
העבודה.

פיטורים פיצויי גז.

עבודתו, כושר איבוד מפאת העבודה מן יפרוש או העבודה, מן יפוטר כי עובד א. ין.
או קופתחולים מטעם רפואית ועדה ע"י שנקבעה מחלה מסיבת או זקנה או 11

הנחלתי, מתפקיד העברה כגון: העבודה, תנאי של אינדיבידואלית הרעד. מחמת ||
לידה, בגלל פרישה כגון: אחרת מספקת מסיבה או וכוי, משכורת הורדת ך
ישלם לחוק בהתאם מספקת מסיבה המגורים עיר החלפת או לחקלאות העברה 1

לעו3ד. פיצויים א' צד |

ובאיו הפיצויים חוק פי על לשאיריו הפיצויים ישולמו העובד מות של במקרה *ב. , . |

הירושה. חוק ע"פ ליורשיו שאירים
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והכריכה דורפופ ענפי בגל לעוביים פיטורים פיצויי חישוב כה.
יוציגקוגרפיות לאופ*ט פרט

לעובדים ישולמו 1.1.64 דהיינו, החוק לתחולת עד פיטורים פיצויי חישוב לענין
שנה לכל חודש העובד. של האחרון משכרו 800/0 של החישוב לפי פיטורים במקרה
ש3רו לפי עבודה שנה לכל חודש ומ1.1.64 לעבודה, העובד של כניסתו מיום

השגה. לחלקי יחסי ובאופן העובד, של האחרון

מחלקותיהם כל על וציגקוגרפיות, אופ*ט* לעוגרי פיטוריט פיצויי הישוג כט.
בשיעור פיצויים תשלום המפעל מהנהלת יקבל מהעבודה שפוטר עובד כל .2
כניסתו מיום השנה לחלקי יחסי ובאופן עבודת שנת לכל ימים חודש של

הפועל. של האחרון שכרו לפי במפעל לעבודה
מלוא את ומפקידים הפקידו אשר מפעלים על חלים אינם וכ"ט כ"ח סעיפים .3
בהתאם מיוחדת לקופה או התגמולין לקופת בחודשו חודש מדי הפיצויים

, הצדדים שני ע"י שנחתם מקיף פנסיוני בביטוח או מיוחד, קיבוצי להסכם
( הקיבוצי. להסכם

הקודם". "שבהסכם ,3 כ"ט סעיף מתבטל 1.1.76 מ החל *

פיטוריו. פיצויי הפקרת חוגת .4.
פיצויי הפקדת חובת המעביד על שתחול הצדדים בין סוכם מ1.1.1976 החל
בקרן או "מבטחים" פנסיה בקופת בחודשו, חודש מידי 8.30/0 של בשיעור הפיטורין
האוצר ידי על המוכרות הפיצויים בקופות או ההסתדרות, ע"י המוכרת אחרת פנסיה

הצדדים. יחידי בין שיוסכם כפי ו/או
(במידה העבר תקופת בעד הפיצויים תשלומי את להעביר למעבידים מומלץ כן כמו
משחררת זו הפקדה ואיו האוצר. לתקנות בהתאם לחודש %81/0 מעבר הועברו) ולא

הפיצויים. למלוא עד ההפרש את לעובד ישירות לשלם מאחריותו המעביד את
הפיצויים מלוא לתשלום מספיק איננו הפיצויים בקופת הצטבר אשר והסכום במידה .5*

הקרן. ע"י התשלום מיום ימים 7 תוך המפעל הנהלת ע"י לעובד תשולם זו יתרה

שונות שביעי: פרק
אחיר טפ ל.

( לרשימות בהתאם האחיד המס את העובדים כל של משכרם תנכה המפעל הנהלת
י בחודשו חודש מדי התמורה את ותעביר ההסתדרות, של המס לשכת ע"י המוגשות

ההסתדרות. של המס ללשכת
דמי %1* העובדים, בארגון חברים אינם אשר העובדים של משכרם תנכה ההנהלה
של המס ללשכת בחודשו חודש מדי התמורה את ויעבירו אירגוני, מקצוע טיפול

לחוק. בהתאם בא"י העובדים של הכללית ההסתדרות
ושכרם. במפעל העובדים רשימת בקשתו לפי ב' לצד ימסור א' צד

עוגדיפ וער לא.
מועצת ע"י להנהלה בכתב ויאושר הפועלים ע"י ייבחר מפעל בכל העובדים ועד

הזמניים. כולל במפעל העובדים כל את מייצג העובדים ועד המקומית. הפועלים
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של ומשקיים אדמיניסטרטיביים טכגיימ, בענינים להתערב רשאי אינו העובדים ועד \

לסייע העובדים ועל בלבד, המפעל הנהלת בידי וסידורה העבודה חלוקת המפעל. \

בעבודה. והמשמעת הסדר בקיום המ*על להנהלת ■.

כלליות הערות לג. /
הקיימים המיוחדים התנאים את להרע יכול מסעיפיו, אחד או זה, הסכם אין .1 ■

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

ההסתדרות בין נחתם אשר העבודה יחסי להסדר הכללי הקיבוצי ההסכם וכן
עבודה וסדרי יחסי בענין 10.1.67 מיום התעשיינים התאחדות לבין הכללית
תנאי כהרעת יחשבו לא לתעשיה, הנוגעים הכלליים והעניינים ונוהל, נוהג
ההסכם וכן זה. הסכם של נפרד בלתי חלק מהווים והם העובדים של עבודה

.28.12.1966  מיום וקשישים מוגבלים של עבודתם תנאי על הכללי הקיבוצי
מקבלי בין זה בהסכם שניקבעו פיצויים כולל הסוציאליות בזכויות הבדל אין .3

במפעל. המועסקים פנסיונרים לגבי וכן יומית, או חודשית משכורת יי

זה כללי קיבוצי הסכם הוראות עלפי ינהגו המפעלים והנהלות העובדים ועד .4
יחייבם. הכתוב וכל נספחיו על

העובדים, ונציגות העובדים ועדי או המפעלים הנהלות מצד טענות או תביעות .5

אחד בפרוש או הזה, ההסכם במסגרת נכללות שאינן שאלות או נוהגים לגבי
יועבר עצמם, לבין בינם הסכם לידי עליהם באו לא במפעל ושהצדדים מסעיפיו
זעירה ותעשיה מלאכה בעלי בהתאחדות הדפוס ענף לסקצית עליהם הדיון

והקרטונז/ הכריכה הדפוס, פועלי של הארצי והאיגוד
העובדים. ונציגות המפעל הנהלת טענות ישמעו בבירור .6

דעות חילוקי שמיני: פרק

פריטטיות) (ועדות דעות חילוקי ליישוג מו8תת לג.
בין שהתעוררו הדעות חילוקי כל לישוב פריטטיות ועדות יקיימו הצדדים .1

(כללים בסיסי "הסכם לכללי בהתאם וזאת העבודה, הסכם תקופת תוך הצדד?ם
דעות". חלוקי ליישוב מוסכמים)

הצדדים. אחד בקשת עלפי שעות 48 תוך תתכנס הפריטטית הועדה
הצדדים. את תחייבנה פריטטית ועדה של מוסכמות מסקנות .2 (

ערעור. זכות בלי הפריטטית הועדה מסקנות לפועל להוציא מתחייבים הצדדים .3
הענין יועבר שבועיים, תוך מוסכמת להחלטה הפריטטית הועדה הגיעה לא .4

הבורר. של הדין פסק את לפועל להוציא מתחייבים הצדדים לבוררות, ן

אוטומטית גפוג העלאה לר. ^
תחול ו/או הכללי הקיבוצי העבודה הסכם של תוקפו יוארך שהיא סיבה ומכל במידה .1* |
(ולא 1978 לינואר מעבר שהיא צורה בכל הכלליים הקיבוציים בהסכמים הקפאה
2ב'). סעיף מסגרת הסכם 13.2.76 מיום דברים לזכרון כפוף 1978 מאפריל יאוחר
ויופעל לעובדים שינתן נוסף סוג אוטומטית שיתווסף הצדדים ע"י מוסכם
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(

שבין ברוטו ההפרש בשיעור השכר טבלאות לכל ויכנס 1.1.78 מיום רטרואקטיבית
תוספות את להוסיף יש ועליהם שלפניו הסוג לבין בטבלה הקיים ביותר הגבוה הסוג
ההסכם שבגוף הקיימים והתעריפים הדרגות לסולם בהתאם אז, עד שיתווספו השכר

.(1.6.76 מיום דברים (זכרון "שבהסכם" 5ב' בסעיף שצויין כפי לקריטריון וכפוף

הצדדים יראו דלעיל זה בסעיף האמורים במועדים העבודה הסכמי ויפתחו במידה .2♦
כמבוטל. זה סעיף

האופסט לוחות מעתיקי הדפוס, ענפי בכל המקצועות לכל מתיווסים הסיכומים כל .3*
והבהרות תקונים בינינו. הקיימים הקודמים בהסכמים הכלולים והצינקוגרפיה הכריכה
מחתימת שבועיים מאשר יאוחר לא הצדדים בין יסוכמו כי מוסכם זה להסכם ניסוח
נפרד בלתי חלק בעתיד יהווה אשר להסכם 3 מס' כנספח ויצורף זה, דברים זכרון

ממ:ו.

החתופ על הצרריפ גאו ולראיה

ג' צר

גולדשטיין מ.
בוטון מ.

>,><^2 בנימיני י.
בןעובד ./^לי. .* ח.גדלוב

י~1%^ גרינבאום מ.

#יר ) 0לי נדלר ן^צ. יגויימן

£;ל'>)/

אי צד

גולובסקי ב.
אייל ב.
הררי ש.
רום א.
שחף א.

סוחובולסק1 ד.
^/;/> אריאלי א.

לוי י.
גוטליב ד.
פיינריר א.
גנדלר ח.
ברגמן א.
גרף י

#3/£)/£ אביעד א.

^
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1 מס. *נסג*ו1
המסחריים והכריכה הרפוס בבתי לעוברים ארצי תעריה

מ1.1.76 החל הענפים לכל
משולב משולבשכר שכר

מ 6"/0 מהכולל 6"/" הכולל
1976פוגמקצוע בינואר 1976©וגמקצוע1 ביגואר 1

מכונה כוירסדרי
1.215.00ב1.290.00נ

1.310.00ג1.370.00ג
1.385,00ד1.450.00ד
1.560.00ה1.600.00ה
1.735.00ו1.775.00ו
2.030.00ז2.115.00ז
2.315.00ח2.340.00ח

מק8למעמד
1.230.00נ1.370.00ב
1.325.00ג1.450.00ג
1.435.00ד71.600.00
1.790.00ו1.775.00ו
2.115.00ז
2,340.00ח

יד מגיהסדרי
1.480.00ב1.260.00כ
1.585.00ג1.340.00ג
1.740.00ד1.450.00ד
1.930.00ו1.600.00ה
2.215.00ז1.775.00ו
2.440.00ח2.115.00ז
2.340.00ח

סטרואוטיפ
במגונות עופרתהדפסה יוצק

1.370.00ב1.310.00ב
1.540.00ג1.390.00ג
1.735.00ו1.560.00ד
2.070,00ז1.775.00ו
2.300.00ח2.115.00ז
2.340.00ח

(

חודשים. ל3 עד מעבר לתקופת יהיה ב' סוג הערות
.1.1.76 מיום וי לסוג הוסב "מעולה" סוג

.1.1,76 מיום ז' לסוג הוסב מיוחד" "מעולה סוג
וציגקוגרפיה כריכה דפוס,
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1אי מס. *נסננח
לגל המסחתיס הדפוס גבתי לעוגדיט ארצי תעריו*

1.1.76 מ  גאופסט הענפים

טשולג שגר
מ 60/0 הגולל
1976 כינואר 1 פונ

1,385.00
1,450.00
1,570.00
1,750.00
1,930.00
2,200.00
2,500.00

מקצוע

צלפ
(רטוש) דיייז

(מוגטזי) מויגיב
(משיא) לוחות טעתי?

אופסט וקט אוסקט ד5נ8

1,310.00
1,360.00
1,450.00
1,525.00
1,735.00
2,065.00
2,310.00

ב
ג
ד
ה
ו

ז

ח

וגוזר חווינף

1,230.00
1,370,00
1,570.00
1,750.00
1,930.00

ב
ג
ד
ה
ו

עוזר

חודשים. ל3 עד מעכר לתקופת יהיה ב' סוג ת; ו ר ע ל?

.1.1.76 מיום ז' לסוג הוסכו מעולה" "ר וסוג מיוחד" "ר סוג

וצינקוגרפיה כריכה דפוס,
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1בי מס. *נסנ*ח
החדש הציוד למפעלי שכר תעריף*

סדרצילום
1976 מינואר החל ו

1976 מינואר %6 הגולל משולג שכר סוג מקצוע

1,370.00ג
1,450.00ד
1,600.00ה
1,775.00ו
2,115.00ז
1.1.76)2,340.00ח מיוט *(ינתן
1.1.77)2,565.00ט מיום *(ינתן

צילופ סדר

חודשים. 3 עד מעבר לתקופת ג' סוג

כדלקמן: יהיו ז' לסוג מעל לסוג מסוג המעבר תנאי *

למעבר שהתנאי קריטריון נקבע (1.6.76 מיום דברים (זכרון זה להסכם ב' 5 בסעיף
נאותה. מקצועית ורמה קודם בסוג לפחות שנתיים של שהייה יהיה לסוג מסוג
יהיה פעמי חד באופן כי הצדדים גין הוטכס ב' 5 בסעיף לאמור בניגוד  כאן), (עד
בסוג בלבד אחת שנה של שהייה ומעלה ז' מסוג זה בתעריף למעבר הקריטריון

הקודם.

הצינלןוגרפיות בענח השכר תעריח *

1.1.76 מיופ

1976 מ1בינואר %6 הכולל משולג שכר 8ונ מקצוע

1,370.00
1,470.00
1,570.00
1,670.00
1,775.00
2,115.00
2,340.00

צלם
(רטוש)  דייית

(טונטז')  מרביב
(משיא) מעתיק

רשת צורב
קו צורב

חודשים. ל3 עד מעבר לתקופת יהיה בי סוג

ו

1

י)

23
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2 מס. נספח ♦
לילה לעבודת תקנון

1.6.76 מום בתלאביפ ונחתמ מחרש שנערר
ב1966  שנחתם לילה עבודת תקנון פי על

(

התקנון פוונוז
ובאיכוחם; העובדים לבין ההנהלה בין וכבוד הבנה יחסי להשרות א.

, האישית ההתדיינות שטח המינימום עד לצמצם ב.

התפקידים; מילוי של אובייקטיבית בקורת לאפשר ג.
תנאים כהרעת תתפרש לא חתימתו מיום המפעלים בכל זה תקנון של הנהגתו ד.

התקנון 8עי5י
אחה"צ, שבוע בוקר, (שבוע תלתשבועיים חילופים ע"י תיעשה הלילה עבודת .1

ערב). שבוע

העובדים. ועד בהסכמת אלא עבודתו, יום במשך העובד של משמרתו את לשנות אין .2

על נופלת ועתודות מחלות חופשות, ע"י הנגרמת הלילה עבודת מעמסת אין .3!

במקום הקיים לסידור בהתאם הלילה בעבודת מכסתם את שמילאו הפועלים
עבודתם.

.1730/0 של לתשלום זכאי נוספות שעות בלילה העובד .4

העבודה. הנהלת הוראות לטי מקצועם, במסגרת לעבוד, חייבים בלילה העובדים .5

דלהלן: הסדר להנהיג יש לביתם העובדים הסעת של נוהג קיים שבהם במקומות ,6
הסעה לתבוע זכאי ואינו ההנהלה הוראות לפי להסעה להצטרף חייב עובד כל א.

מגוריו, לאיזור או לביתו ישירה
יש קיבולה, על העולה עובדים מספר המכונית מסיעה בהם עבודה במקומות ב.
עבודתו. המשך את שעה, לחצי מעל להסעתו לחכות שצריך לעובד לאפשר
זמן לעצמו לרשום רשאי העובד אין שעה, לחצי עד ההמתנה זמן בעד

עבודה.

השעות בין עבודה מקום בכל תקבע רגע, עשר לחמישה הלילה, ארוחת הפסקת .7

.22.3021.30

שלושה לאחר לקבל זכאי לילה בעבודת חילופין לו מאפשר איננו שהמפעל עובד .8
הראשון. מהשבוע החל לשבוע, נוסף חופשה יום לילה עבודת של רצופים שבועות

זו. לעבודה
את מזכה איננו וכוי עתודות מחלה, חג, בו שחל כנ"ל לילה עבודת של שבוע

נוסף. חופשה ביום העובד

וציגקוגרפיד. כריכה דפוס, 24
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התוספת את ויקבל לילות ששה של תשלום יקבל בשבוע לילות חמישה העובד כל .9

בשבוע. עבודה ימי ששה עבור החדשי שכרו חישוב לפי 230/0 של המיוחדת

החתום: על גאנו ולראיה
ביאיצד צי
גולדשטייןמאיראריאליאהוד

נספח1 *4 מס'

מיוםהקיבוצילהסגמ 1.6.76הכללי

דבריםזכרתי
11.3.77 גיום בת"א ונחתם שנערף

7013/77 רישום מס1

הדפוס אגף העבודה מחלקת  זעירה ותעשיה מלאכה בעלי התאחדות כין
א'. צד להלן  והצינקוגרפיה הכריכה ענפיו על :^

פועלי של הארצי האיגוד  ישראל בארץ העובדים של הכללית ההסתדרות לגין
ב'. צד להלן  והקרטובז' הכריכה הדפום

הדפוס לתעשית הכללי הקיבוצי העבודה שבהסכם 13 י"ג לסעיף בהתאם
המחיר כי נקבע הנ"ל, הצדדים בין החתום והצינקוגרפיה הכריכה ענפיו על
ובכל קופ"ח של הבראה בבתי הנהוג לתעריף בהתאם יהא הבראה ליום
תעריף העובדת, ההתיישבות שבמשקי לתעריף בהתאם האחרים המקרים

לשניים. חדר
נקבע המחירים, ועדת באישור ההבראה בבתי ההבראה יום מחירי והועלו הואיל
המפעל הנהלת שתשלם ההבראה יום מחיר את לעדכן שיש הצדדים בין
המחירים ועדת באישור שיחולו לשינויים בהתאם לזמן מזמן לעובד

ההעלאה. ומיום ההעלאה לשיעורי ובהתאם
1.11.76 עד 1.4.76 שבין בתקופה  כי הצדדים בין הוסכם לפיכך .1

קבלה. ללא הבראה ליום ל"י 101 עובד לכל המפעל הנהלת תשלם א.
היינו %10 של תוספת יקבל קופ"ח של הבראה בבית ישהה אשר עובד ב.

הבראה. ליום ל"י 111

יום כל בעד לעובד המפעל הנהלת תשלם בהם שהה אם האחרים המקרים בכל ג.
לשניים). חדר (תעריף העובדת ההתיישבות שבמשקי לתעריף בהתאם הבראה {

1.11.76  מיום והחל .2 י

קבלה. ללא הבראה ליום ל"י 111 עובד לכל המפעל הנהלת תשלם א.
ל"י 122 היינו 100/0 תוספת יקבל קופ'יח של הבראה בבית ישהה אשר עובד ב.

הבראה. ליום
כל בעד לעובד המפעל הנהלת תשלם בהם שהה אם האחרים המקרים בכל ג.
חדר (תעריף העובדת ההתיישבות שבמשקי לתעריף בהתאם הבראה יום

לשניים).
החתוט על הצדריפ באו ולראיה

בי צד גשמ אי צד גשמ
גולדשטיין מאיר אריאלי אהוד

25 וצינקוגרסיה כריכה דסוס,



וגי 1בי, 1א/ מס' נספח *

1.6.76 מיום הכללי הקיבוצי להסכפ
כללי קיבוצי עבודה הסכם דברים זכרון

8.2.77 ביום בתלאגיב ונחתם שנעור
7013/77 רישום מס'

הדפוס ענפי אגוד  בישראל זעירה ותעשיה מלאכה בעלי התאחדות בין: |

א'. צד להלן  גייר ומוצרי |

פועלי של הארצי האגוד  ישראל בארץ העובדים של הכללית ההסתדרות לבין: |
ב'. צד להלן  והקרטונז' הכריכה הדפוס )

( המשפחה, תוספת הותק, שיעורי השכר, תעריפי את לעדכן החליטו והצדדים הואיל
והצינקו הכריכה ענפיו על הדפוס בבתי לעובדים נוספות כשעות וארוחה

מ1.1.77. החל המסחריים גרפיה )

ביגיהפ: הצרדיפ הפגימו לפיכף

וארוחה המשפחה תוספת הותק, שיעורי השכר, תעריפי יופעלו 1.1.77 מיום החל כי
המצורף 1ג' 1ב'' 1א', מס' הנספח ע"פ 1.1.77 ליום הצדדים ע"י שעודכנו נוספות בשעות

בזה.

החונופ על הצדדים באו ולראייה

הדפו5 פועלי של הארצי האיגוד בשפ זעירה ותעשיה מלאכה בעלי התאחדות בשפ
והקרטונז' הפריכה הנייר ומוצרי הרפופ ענפי איגוד

גולדשטיין מאיר אריאלי אהוד

.29 ,28 ,27 עמודים ראה

תינקוגר6יה כריכה דסוס, ^ 26
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הדפוס פועלי של הארצי האיגוד כישראל זעירה ותעשיה מלאכה כעלי התאחדות
והקרטונזי הכריכה ניר ומוצרי הדפום ענפי איגוד

8.2.77 תאריך: א' 1 מס' *נספח
המסחריים והכריכה הדפוס בבתי לעובדים ארצי תעריף

מ1.1.77 החל הענפים לכל
1976 בשנת שהיו היוקר תוספות את הכולל 1.1.1977 ליום מעודכן (התעריף

מ1.1.77) %3 של תוספת וכן

הכוללסונמקצוע משולב הכוללסונמי,!נועשכר משולכ שפר
37תוס6תשכרשל%3 של שכר תוספת
1977 גינואר 1977מ1 כיגואר מ1

מכונה 1,546.00בכורר1,641.00בסדר
1,667.00ג1,743.00ג
1,762.00ד1,845.00ד
1,985.00ה2,036.00ה
2,208.00ו2,258.00ו
2,647.00ז2,691.00ז
2,946.00ח2,977.00ח

1,565.00במקפל1,743.00במעמר
1,686.00ג1,845.00ג
1,826.00ד2,036.00ד
2,278.00ו2,258.00ו
2,691.00ז
2,977.00ח

יד 1,883.00במגיה1,603.00בסדר

2,017.00ג1,705.00ג

2,214.00ד1,845.00ד
2,456.00ו2,036.00ד,
2,818.00ז2,258.00ו

3,105.00ח2,691,00ז

2,977.00

1,743.00בסטריאוטיפ1,667.00בהדפסה

עופרת1,769.00גכמכונות 1,959.00גויוצי,

2,208.00ו1,985.00ד

2,634.00ז2,258.00ו

2,926.00ח2,691.00ז

2,977.00ח

1

חודשים. ל3 עד מעבר לתקופת יהיה ב' סוג הערות:
.1.1.76 מיום ו' לסוג הוסב "מעולה" סוג

.1.1.76 מיום ז' לסוג הוסב מיוחד" "מעולה סוג
הקרובה. ללידה עד זה בתעריף הסכומים עוגלו הצדדים דעת על

27
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בי 1 מס' נספח *
באופסט הענפים לכל המסחריים הדפוס בבתי לעובדים ארצי תעריף

1.1.77 מיום
1976 בשנת שהיו היוקר תוספות את הכולל 1.1.1977 ליום מעודכן (התעריף

30/0מ1.1.77) של תוספת וכן

3"/ של שכר ו?ו8פת הכולל משולכ עוכר
1977 כיגואר מ1 סוג. מקצוע

1,762.00ב
1,845.00גצלם

(רטוש) 1,998.00דדייו:
(מוגטז') 2,227.00המרגיג

(משיא) לוחות 2,456.00ומעתיי,
או06ט וקט אופסט 2,799.00זרפט

ח .3,181.00
1,667.00
1,730.00
1,845.00
1,940.00
2,208.00
2,627.00
2,939.00

ב
ג
ד
ה
ו
ז
ח

וגוזר חותך י'/ ;* £ר.'^
11/<^*

1,565.00
1,743.00
1,998.00
2,227.00
2,456.00

ב
ג
ד
ה
ו

עיזר

חודשים. ל3 עד מעבר לתקופת יהיה ב' סוג
חודשים. ל3 עד מעבר לתקופת יהיה ב' סוג הערות:

הקרובה. ללירה עד זה בתעריף הסכומים עוגלו הצדדים דעת על
נוספות בשעות וארוחה משפחה תוספת הוותק, שיעורי להלן

כדלהלן 1,1.77 ליומ מעודכנים ותל):
כדלהלן: הוותק שיעורי את העובדים יקבלו מ1.1.77 החל

שנה. לכל משולב כשכר לחודש ל"י 25.45 העובד יקבל שנים 5 עד הראשונה מהשנה
שנה. לכל משולב כשכר לחודש ל"י 22.90 העובד יקבל שנים 10 עד הששית מהשגה
שנה. לכל משולב כשכר לחודש ל"י 20.36 העובד יקבל שנים 15 עד ה11 מהשנה
שנה. לכל משולב כשכר לחודש ל"י 19.09 העובד יקבל שנים 20 עד ה16 מהשנה
משולב. כשכר לחודש ל"י 439. המקסימלי הוותק יהיה כיום זה חישוב 3י על

משפחה: תוספת
תהיה ליום שעות 4 רק עובדת או עובדת שאינה אשה בגין המשפחה תוספת

לחודש. ל"י 25.45 מ1.1.77
גופ*ות: עגורה גשעות ארוחה

ליום. ל"י 12.35 הארוחה שיעור יהיה מ1.10.76 החל

/./
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גי 1 מס' נספרו *
1977 מינואר החל צילום החדשסדר הציוד למפעלי שכר תעריף

1976 בשנת שהיו היוקר תוספות את הכולל 1.1.1977 ליום מעודכן (התעריף
מ1.1.77) %3 של תוספת וכן

%3פונמקצוע של שפר תופפת הגולל משולג שכר
1977 בינואר מ1

צילופ 1,743.00גפדר
1,845.00ד
2,036.00ה
2,258.00ו
2,691.00ז
מ6ז.1.1)ח (ינתן . 2,977.00
מ1.1.77)ט (ינתן . 3,264.00

חודשים. 3 עד מעבר לתקופת ג' סוג

כדלקמן: יהיה ז' לסוג מעל לסוג מסוג המעבר תנאי *

למעבר שהתנאי קריטריון נקבע (1.6.76 מיום דברים (זכרון זה להסכם ב' 5 בסעיף
נאותה. מקצועית ורמה קודם בסוג לפחות שנתיים של שהייה יהיה לסוג מסוג
חדפעמי באופן כי הצדדים בין הוסכם ב' 5 בסעיף לאמור בניגוד  כאן), (עד
בלגר אחת שנה של שהייה ומעלה, ז' מסוג זה בתעריף למעבר הקריטריון יהיה

הקודם. כסוג

הצינקוגרפיות בענף השכר תעריף
1.1,1977 מיום

1976 בשנת שהיו היוקר תוספות את הכולל 1.1.1977 ליום מעודכן (התעריף
מ1.1.77) 30/0 של תוספת וכן

%3 של שפר תופ8וז הכולל משולג שפר
1977 גינואר מ1 סוג מקצוע

1,743.00ב
1,870.00ג
1,998.00ד
2,125.00ה
2,258.00ו
2,691.00ז
2,977.00ח

צלפ
(רטוש) ריית

(מונטז') מרכיכ
(משיא) מעתיק

רשת צורב
קו צורכ

חודשים. ל3 עד מעבר לתקופת יהיה ב' סוג
הקרובה. ללירה עד זה בתעריף הסכומים עוגלו הצדדים דעת על הערה:

 חתומים:

גולדשטין מאיר

29
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6 מס' נספח *
כללי קיבוצי הסכם

והקרטוגד הצינקוגרפיה הכריכה* הדפוס, למקצועות
(7018/77 רשומ (מס.  20.6.1977 3יופ גתלאגיב ונדוונמ שנערף
 (7031/76 רשומ (מס. 1.6.76 מיופ  הכללי' הלץכתני להסגפ תוספי;

: זה הסכם להלן
ענפיו, על הדפוס אגף  בישראל זעירה ותעשיה מלאכה בעלי התאחדות גץ:

א', צד להלן  הנייר ומוצרי הצינקוגרפיה הכריכה,
של הארצי האיגוד  בארץישראל העובדים של הכללית ההסתדרות לגין:

כ'. צר להלן  והקרטוגז' הכריכה הדפוס. פועלי
פועלי של הארצי האיגוד  ישראל בארץ העובדים של הכללית וההסתדרות הואיל:
1977 לשנת פיצוי תוספת הייצור עובדי בעד תבעו והקרטונז' הכרים? הדפוס,

ההסתדרות. מדיניות במסגרת
ענפיו על הדפוס אגף  בישראל זעירה ותעשיה מלאכה בעלי והתאחדות והואיל:
החברים המפעלים הנהלות  הנייר ומוצרי והקרטונז' הצינקוגיפיה הכריכה,

המפעלים). (להלן זו לתביעה נענו ויחידיהם, המלאכה בעלי בהתאחדות
ענפיו על הדפוס למקצוע הכללי הקיבוצי העבודה להסכם תוספת הינו זה והסכם והואיל;
ונרשם  1.6.76 ביום שנחתם הנייר ומוצרי הקרטונז' הצינקוגרפיה, הכריכה,

.7013/77 מספר לפי שנרשמו ונספחיו 7031/76 במספר
הקיבוצי ההסכם את מחדש לפתוח בכוונתו אין זה הסכם כי הצדדים בין ומוסכם והואיל:

הנ"ל. הכללי
 כדלהלן: הצדדימ בין הוסכפ ל6יכף

ממנו, נפרד בלתי חלק יהווה זה להסכם המבוא .1
והקרטונז' הצינקוגרפיה הכריכה, השונים לענפיו הדפוס גנמקצועות העובדים כל א. ,2
כתוספת %4.75 של בשיעור פיצוי" "תוספת המפעלים מהנהלות יקבלו 

פיצוי". "תוספת  להלן ,1977 במאי 1 מיום והמשולב, הכולל לשכרם
בחישובי גם ותיכלל וענין דבר לכל שכר כתוספת תחשב זו פיצוי" "תוספת ב.
שעות ושבר למשמרות תוספת עידוד, שכר אשה, תוספת ותק, תוספת השכר,

וכו'. חג, מענק פיטורין, פיצויי נוספות,
"תוספת על תשולם 1.4.77 מיום חלה אשר %11,5! של בשיעור היוקר תוספת ג.

בעתיד. היוקר תוספות לגבי גם יחול דין אותו וכן זו פיצוי"
לפנסיה הפרשות כולל זו פיצוי" "תוספת על הסוציאליות ההפרשות כל תעשנה ד.

הצדדים. משני
,1.5.77 ביום היגו זה הסכם של תוקפו ה.

לעיל. לאמור בהתאם השכר טבלאות יערכו ,1978 בינואר ב1 א. .8

למדיניות בנוסף היא לעיל האמורה הפיצוי" "תוספת כי הצדדים על מוסכם ב.
.1978/79 .לשנים השכר

במותנה הזו הפיצוי" "תוספת את שילם כבר אשר מפעל כי הצדדים בין מוסכם .4
זה. מהסכם הנובע נוסף בתשלום יחוייב לא לעיל

 החתום: על הצדדים באו כן ועל
ני צד גשמ א' צף גשמ

גולדשטין מאיר אביעד אורי אריאלי, אהוד

וצינקוגר6יה כריכה דסוס, 30
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7 מיס' נספח *
7031/76 גמפפר שגדשפ 1.6.76 מיופ הכללי היץבוצי להסגפ

כללי קיבוצי הסכם
(7019/77 רשופ (נוס'  5.7.77 גיופ גתלאביג וגחתפ שנערף

ענפיו, על הדפוס ענפי איגוד  זעירה ותעשיה מלאכה בעלי התאחדות בין:
א'. צד להלן  הנייר ומוצרי והקרטוגז' הציגקוגרפיה הכריכה,

של הארצי האיגוד  ישראל בארץ העובדים של הכללית ההסתדרות לגין:
ג'. צר להלן  והקרטונזי הכריכה הדפוס, פועלי

ענפיו, על הדפוס לתעשיית הכללי הקיבוצי שבהסכם 13 י"ג לסעיף ובהתאם הואיל: /. ■

הכללי הקיבוצי שבהסכם ד' 5.2 לסעיף בהתאם וכן והצינקוגרפיה, הכריכה "
הבראה ליום המחיר כי נקבע הנ"ל, הצדדים בין החתומים הקרטונז' לתעשיית
האחרים המקרים ובכל קופ"ח של הבראה בבתי הנהוג לתעריף בהתאם יהא

לשניים. חדר תעריף העובדת, ההתיישבות שבמשקי לתעריף בהתאם

המפעל הנהלת שתשלם ההבראה יום מחיר את לעדכן שיש הצדדים בין ונקבע והואיל:
ובהתאם המחירים ועדת באישור שיחולו לשינויים בהתאם לזמן מזמן לעובד

ההעלאה. ומיום ההעלאה לשיעורי

מיום %30 של בשיעור המחירים ועדת באישור ההבראה יום מחירי והועלו והואיל:
כי: הצדדים בין הוסכם לפיכר 15.5.77

ממנו, נפרד בלתי חלק יהווה זה להסכס המבוא .1
 כי: הצדדים בין נקבע 26.6.77 מיום החל .2

קבלה. ללא הבראה ליום ל"י 144. עובד לכל תשלם המפעל הנהלת א)
היינו %10 של תוספת יקבל קופ"ח של הבראה בבית ישהה אשר עוגד ב)

הבראה. ליום ל"י 158.50
בעד לעובד המפעל הנהלת תשלם  בהם שהה אם האחרים המקרים בכל ג)
חדר (תעריף העובדת ההתיישבות שבמשקי לתעריף בהתאם הבראה יום כל .'

לשניים), (

החתופ: על הצרריפ כאז ולראיה

'3 צר בשפ י א' צר בשפ
גולדשטין מאיר אביעד אורי אריאלי, אהוד
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יי? ■

והצינקוגרפיה הכריכה הדפוס, למקצועות  הכללי הקיבוצי להסכם

נייר. ומוצרי הדפופ ענפי איגוד  זעירה ותעשיה מלאכה געלי התאחדות שנץ:

( הרפוס פועלי של הארצי האיגוד  ישראל גארץ העוגרימ של הכללית ההמתדרות לגין:
והל,רטונזי. הגריגה

ונ*פחיו. 7013/76 רשופ מ8י 1.6.76 5יו6 שנחתמ
הגאיט: וההסכמים הת?נוגיט גם מצורפיפ לעיל בנוסף

והציבקוגרפיה. הכריכה הדפוס, במקצועות לחניכים כללי קיבוצי עבודה הסכם .1

.10.1.67 מיום עבודה יחסי להסדר כללי קיבוצי הסכם .2

.19.9.62 מיום כללי קיבוצי הסכם  עבודה תקנון .3

.26.6.57 מיום דעות חילוקי ליישוב מוסכמים) (כללים בסיסי הסכם .4

.22.6.64 מיום פועלים יסוד  משלימה זיקנה לפנסית כללי קיבוצי הסכם ,5

.24.3.67 מיום חופשה בדמי פרמיות להכללת כללי קיבוצי הסכם .6

.1.6.76 מיום לילה לעבודת תקנון .7

צינקוגרפיה כריכה לטוס 32
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7 מיס' נספח *
7031/76 גמפסר שנרשפ 1.6.76 מייופ הכללי הקיבוצי להפגפ

כללי קיבוצי הסכם
(7019/77 רשום (מס'  5.7.77 ביוט בתלאגיכ ונחתמ שנערף

ענפיו, על הדפוס ענפי איגוד  זעירה ותעשיה מלאכה בעלי התאחדות גץ:
א'. צר להלן  הנייר ומוצרי והקרטונר הצינקוגרפיה הכריכה,

של הארצי האיגוד  ישראל בארץ העובדים של הכללית ההסתדרות לגין:
ג', צי להלן  והקרטונז' הכריכה הדפיס, פועלי

ענפיו, על הדפיס לתעשיית הכללי הקיבוצי שבהסכם 13 י"ג לסעיף ובהתאם הואיל; /'■

הכללי הקיבוצי שבהסכם ד' 5.2 לסעיף בהתאם וכן והצינקוגרפיה, הכריכה ^
הבראה ליום המחיר כי נקבע הנ"ל, הצדדים בין החתומים הקרטונז' לתעשיית
האחרים המקרים ובכל קופ"ח של הבראה בבתי הנהוג לתעריף בהתאם יהא

לשניים. חדר תעריף העובדת, ההתיישבות שבמשקי לתעריף בהתאם

המפעל הנהלת שתשלם ההבראה יום מחיר את לעדכן שיש הצדדים בין ונקבע והואיל:
ובהתאם המחירים ועדת באישור שיחולו לשינויים בהתאם לזמן מזמן לעובד

ההעלאה. ומיום ההעלאה לשיעורי

מיום %30 של בשיעור המחירים ועדת באישור ההבראה יום מחירי והועלו והואיל:
כי: הצדדים בין הוסכם לפיכן 15.5.77

ממנו. נפרד בלתי חלק יהווה זה להסכם המבוא .1
 כי: הצדדים בין נקבע 26.6.77 מיום החל .2

קבלה. ללא הבראה ליום ל"י 144. עובד לכל תשלם המפעל הנהלת א)
היינו %10! של תוספת יקבל קופ"ח של הבראה בבית ישהה אשר עובד ב)

הבראה. ליום ל"י 158.50
בעד לעובד המפעל הנהלת תשלם  בהם שהה אם האחרים המקרים בכל ג)
חדר (תעריף העובדת ההתיישבות שבמשקי לתעריף בהתאם הבראה יום כל 

לשניים). (

החתופ: על הצדדימ כאו ולראיה
גי צר ג'טמ אי צו כש8

גולדשטין מאיר אביעד אורי אריאלי, אהוד

31 הגינקוגיטיה כריכה דפוס*
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והצינקוגרפיה הכריכה הדפוס, למקצועות  הכללי הקיבוצי להסכם

גייר. ומוצרי הדפוס ענפי איגוד  זעירה ותעשיה מלאגה געלי התאחדות שגיץ:

( הרפוס פועלי של הארצי האיגוד  ישראל כארץ העוגדיפ של הכללית ההסתדרות לגין:
והיןרטונז'. הכריגה

ונספחיו. 7013/76 רשופ מפי 1.6.76 גיופ שנחתפ
הגאים: וההסגמיפ התקנונים גם מצורסיפ לעיל גגוסף

והצינקוגרפיה. הכריכה הדפוס, במקצועות לחניכים כללי קיבוצי ענודה הסכם ,1

67.ן.10. מיום עבודה יחסי להסדר כללי קיבוצי הסכם .2

.19.9.62 מיום כללי קיבוצי הסכם  עבודה תקנון 3

.26.6.57 מיום דעות חילוקי ליישוב מוסכמים) (כללים בסיסי הסכם .4

.22.6.64 מיום פועלים יסוד  משלימה זיקנה לפנסית כללי קיבוצי הסכם .5

.24.3.67 מיום חופשה בדמי פרמיות להכללת כללי קיבוצי הסכם .6

.1.6.76 מיום לילה לעבודת תקנון ל.
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