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לאיגודלביו האגף בא'יי, העובדים עול הכלליה ההסתדרות
להלן

כללי

שאין ומפעלים תעשיה ענפי על יחול זח כללי קיבוצי הסכם ן.
הצדדים זה. קיבוצי להסכם להצטרף במפעל או בענף קיים לתקנון צדדים רשאים הדדית

כנייל. הצטרפות יעודדו להסכם

הדדית, בהסכמה הצדדים, יצרפו זאת, מחייבים המפעל של ההסדרים או והתנאים במידה .2
נוספות. הוראות שתגלול זה לתקנון תוספת

מהתקנון. נפרד בל^י חלק תהיה התוספת

למספר המתייחסות ומלים נקבה, למין גם כוונתן זכר למין ההתייחסות מלים  זה בתקנון .3
זה. תקנון מהוראות אחרת משתמע אם אלא להיפר, וכן רבים למס9ר גם כוונתן יחיד

ביניהם. ותקינים הוגנים יחסים ועל בעבודה הוגן יחס על לשמור וההנהלה העובדים על א. .4

הוראותיו. כל על זה תקנון לביצוע ידאגו העובדים ונציגות המפעל הנהלת ב.

וועד המפעל הנהלת בין ראשון בשלב תתברר התקנון מסעיפי סעיף הפרת על עובד נגד תלונה .5
הראשון, בשלב בברור הפועלים מועצת ב"כ ישותף לברור, הצדדים אחד דרישת לפי העובדים.

התלונה. הוגשה נגדו האיש נוכח יהיה לא הדיונים בסיכום

מהעבו1ת היעדרות

לכך מוקדמת רשות לקבל עליו מראש, לו הידועה אישית מסיבה מהעבודה להיעדר עובד נאלץ .6
ההנהלה. מאת

האפשר ככל סמוך להנהלה כך על יודיע בו, תלויה שאינה מסיבה מהעבודה להעדר החייב עובד .7
העדרותו. את המחייבת ההודעה לידיעתי שהגיעה לאחר

יום תוך להנהלה הודעה למסירת ידאג בשליטתו שלא ומסיבה צפוי גלתי באופן הנעדר עובד
מטעמו. או העובד עייי תימסר ההודעה שלה, המשוער והמשך תהעדרות סיבת על הראשון ההעדרות

אולם לעבודה שובו מועד על האפשרי בהקדם להנהלה להודיע מהעבודה הנעדר עובד על .8
להודיע עליו אחד יום של היעדרות במקרה עבודתו. התחלת לפני יום 18.00 משעה יאוחר לא

כן. לעשות בעדו מנעה סבירה סיבת כן אם אלא לעבודה, שובו על להנהלה
בהתאם. ההודעה שעה תותאם כרגיל, 16.00 בשעה לא מסתיימת העבודה בהם במפעלים הערה.

ההנהלה בין בענין בירור ייערך  מספקת סיבת ללא היתה ההיעדרות כי ההנהלה טענה .9
ללא כנעדר העובד ייחשב מוצדקת היתה לא ההיעדרות כי בבירור גקבע העובדים, ונציגות

רשות.
הבא: הסעיף את זה בפרק להוסיף הוחלט $18.6.7 גויום בהסכם תערה:

תידון עבודתו המשך שאלה סבירה, סיבה ללא יום /4  מ למעלה מהעבודה שנעדר עובד
לעבודה. יוחזר ל// בעניינו החלטה למתן עד שעות. 48 תוך העובדים ונסיגות ההנהלה בין 9א.

כך על רפואית תעודה לעבודה שובו עם להנהלה ימציא  מחלה מסיבת מהעבודה עובד נעדר .10
איננומקופ"ח. התעודה תוקף בהם מיוחדים מקרים באותם הוצאתה. מתאריך תהיה תעודה כל של תחולתה

הרופא. ידי על הסיבה תצוייו הוצאתה, מתאריך

הקיבוצי להסכם בהתאם המקורי העבודה בתקנון שהוכנסו השינויים אה כולל דלהלן הנוסח *

המעודכן. העבודה לתקנון כנספח המופיע .18.6.78 מיום הכללי
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נציגות ו/או ההנהלה רשאית רפואית, תעודה לתוכן ביחס ספק שיתעורר מקרה בכל א. .11
זו. למטרה מיוחדת רפואית ועדה לפני לבירור המקרה את להביא במקום העובדים

(תלאביב, הגדולות הערים מארבע אחת בכל תוקמנה קופתחולים, מרכז עם המוסכם לפי ב.
רופאים משני מורכבות מיוחדות,שתהיינה רפואיות ועדות ובארשבע) ירועולים חיפה,

שלישי. מרופא הדדית ובהסכמה הצדדים, שני ע"י שיתמנו

העובד ועל רפואית, לבדיקה העובד את להעמיד רשאית המיוחדת הרפואית הועדה ג.
בנדון. העניו בירור לשם לועדה עזרתה כל קופ"ח תגיש כן הועדה. להזמנת להיענות

בדבר. הנוגעים את ומחייבות סופיות תהיינה הרפואית הועדת החלטות ד.

לעבודה אחורים

לעבודה. בזמן ולבוא לדייק עובד כל על .12
דרישת לפי חודשיםיתקיים, שלושה של תקופה תוך מפעמיים יותר לעבודה עובד איחר1
העובד נגד משמעתיים באמצעים וידונו העובדים ונציגות ההנהלה בין בירור ההנהלה,

המאחר.
לעבודה. האיחור זמן עבור לתשלום זכאי אינו עובד

המאחר של גישתו את המונע ההנהלה ע"י סידור ונעשה משעה למעלה הוא והאיחור במקרה .13
יום. באותו בעבודה לסדרו לא ההנהלה רשאית אחרת, מתאימה לעבודה או לעבודתו

בירור יתקיים יום, באותו בעבודה סידורו מאפשר שנעשה שהסידור העובדים נציגות סבורה
במקום. בו וההנהלה העובדים נציגות ביו בעניין

בעבודה תקינים סדרים

או קופתתולים רופא תעודת לעבודה להתקבל העומד מעובד לדרוש רשאית ההנהלה א. .1*
בריאותו את מסכנת אינה להתקבל, עומד הוא אליה שעבודתו, המאשרת, המפעל רופא

במפעל. העובדים של בטחונם או בריאותם את או

רופא ע"י רפואית בדיקה עת בכל מהעובד לדרוש רשאים העובדים ונציגות ההנהלה ב.
של בטחונם או בריאותם את לסכן עלולה שעבודתו חשש מתעורר אם חולים, קופת

הוא. בריאותו או אחרים עובדים

המשפחתי, מצבו על מדויקים פרטים להנהלה למסור במפעל לעבודה למכנס העומד עובד על .15
ואולם ידו. בחתימת זאת ולאשר וכוי גיל השכלה, בעבודה, נסיון כתובתו, בריאותו, מצב
וו. תנסי תקופת תוך מהם חלק או אלה פרטים לקבל שיקוליה, לפי ההנהלה, רשאית .

ו/או בריאותו מצב המשפחתי, במצבו שינוי כל על סביר זמן תוך להנהלה להודיע עובד על
בלתי פרטים ביודעין מסר כי שיוכח עובד כנ"ל. אישור ע"כ לדרוש רשאית וההנהלה כתובתו
רשאית ההנהלה תהיה וכוי בעבודה נסיון בריאותו, מצב כגון מהותיים, בענינים נכונים

מהעבודה. פטוריו לתבוע

זו למטרה שייקבע ובאופן במקום סיומה ועם העבודה התחלה לפני יום בכל להרשם העובד על .16
בשטח נמצא חברו אם גם חברו את לרשום לעובד אסור אישישמי. הוא הרישום ההנהלה. ע"י
ואי אחור של במקרה העבודה. בכרטיס הרישום את לבדוק עובד לבל תאפשר התנהלה המפעל.

איחורו. סיבת בציון עבודתו התחלת עם לרישומו לדאוג העובד על בזמן, רישום

להתחלת ומוכן עבודה בגדי לבוש לעבודתו, המיועד במקום הקבוע בזמן להמצא העובד על .17
מקום את עובד יעזוב לא העבודה. שעות כל במשך עבודתו במקום להמצא תעובד על העבודה.

ואין ידחוף במקרה עליו. הממונה מאה לכך רשות קיבל אם אלא עבודתו בשעות העבודה
האפשרי, בהקדם לעבודתו וישוב עליו לממונה הודעה העובד ישאיר מראש, רשות לקבל אפשרות

העבודה. לשעות מחוץ ייעשו העבודה אחרי הבגדים והחלפת רחצה .18

עליו. הממונה ברשות אלא בו, ישהה ולא העבודה מקום את העובד יעזוב עבודתו גמר עם .19
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זמניה לתקופה עובד להעבלר זאת, מחייבים העבודה צרכי לדעתה אם רשאית, ההנהלה א. .20
אם (אלא והקבועה הרגילה מעבודתו השונה ימים,.לעבודה שבועיים על תעלה שלא

יותר). ארוכה הקופה נקבעה המפעל על תחל הקיבוצי בהסכם

הצדדים שני ועל העובדים נציגות באמצעות הסידור על לערער העובד בידי הרשות ב.
מסקנות או זה זמן פרק תווי מסקנה הוצאה לא ימים. ארבעה תוך בירור לקיים

נטענה דעות. חילוקי יישוב בדבר העבודה הסכם הוראות עפ"י העניו יוכרע ביניים,
הקבועה המקצועית מעבודתו שהועבר מקצועי עובד בדבר טעון או לב שרירוו? של טענה

ביום. בו הבירור יתקיים  אחרת לעבודה

נציגות בהסכמת רק הדבר יעשה  יותר ארוכה תקופה במשך כנ"ל לעבוד תעובד נדרש ג. ,
הדדית. בהסכמה או העובדים

עבודות לבצע שהוכשר עובד או שונות במחלקות או שונות בעבודות במפעל מועסק אשר עובד ו2.
תהליכי או הייצור שיטות מבחינת אשר עובד או שלו, המקצועות אשכול בתחום נוספות

ע"י אחרת לעבודה אחת מעבודה בהעברתו הגבלת אין  שונות בעבודות מועקק במפעל העבודה
ההנהלה נהגה בעבודה וסדורו לעובד ביחס כי תטען העובדים ונציגות במקרה התנהלה.

העובד ימשיך מסקנת להוצאת עד האפשרי. ובהקדם המקובלת בדרך ברור יתקיים  לב בשרירות
ההנהלה. ע"י שנעשה העבודה לסידור בהתאם

על הממונים של והאדמיניסטרטיביות הטכניות להוראות תפקידו מלוי בשעת לציית העובד על .22
כר.

ובהסכמתו. העבודה מנהל בידיעת רק בעבודה אחר עובד להחליף רשאי יהיה עובד .23

לשניה אחת במשמרת עובד להחליף המפעל הנהלת רשאית במשמרות, כרגיל עובדים שבו במפעל .24
להוראות ובכפיפות העובדים ולנציגות לעובד הודעה תוך זאת מחייבים המפעל צרכי אם

ומנוחה. עבודה שעות חוק

אולם להחליפו, בא הבאה מהמשמרת שהעובד עד בעבודתו להמשיך במשמרת עובד כל על א. .25
כשתהליכי הכלל, מן יוצאים למקרים משעתילם,פרט למעלה זאת לעשות חייב אינו הוא
לייצור. או למפעל, נזק גרימת תוך אלא להפסקה ניתנים ואינם רצופים הם הייצור

ההנהלה זה במקרה תדאג חשובה, סיבה בגלל בעבודה להשאר העובד של באפשרותו כשאין ב.
אחר. עובד ע"י מקומו למלוי העובדים נציגות עם ביחד

בעבודה הקשורה אינפורמציה כל המוחלף העובד מאת יקבל משמרת בעבודת חברי המחליף עובד .26
האינפורמציה את לו למסור המוחלף העובד ועל לדעתה המחליף שעל העבודה בתחנת השוטפת £

הב"ל. ■ ן

בידי הרשות לארוחות, ההפסקות לזמן קרוב וביריב, חשמל זרם הפסקת בגלל העבודה הופרעה .27
שההפרעה במקרה עבודה. בשעות בזבוז למנוע מנת על הארוחות זמני את להעתיק ההנהלה
לשני הנזק את האפשר במידה שיצמצם מתאים להסדר הצדדים ידאגו שעה, על עולה בעבודה

הצדדים. ,.

פרטית. להנאה לקוחותיו ברכוש או המפעל ברכוש להשתמש אין .28

התוצרת או החמרים באותם וישתמש והמכונות המכשירים באותם רק בעבודתו ייעזר העונד .29
הממונים. ע"י שייקבעו

וכוי. חשמלי זרם תוצרת, גלם, חומרי מבזבוז האפשר ככל להמנע העובד על .30
המפעל. שברשות אתר לרכוש או לציוד נזק גרימת יכולתו ובמידת האפשר ככל למנוע העובד על

לגלותם. לו ואסור המפעל סודות על לשמור חייב העובד .31
בעקיפין? או במישרין פירושו "לגלות11 הביטוי

לראות; יש המפעל כסודות
למפעל. נזק להביא עלול שגילוים להבין יכול סביר שאדם סודות א.

סודיים. בתור העובדים לידיעת תביא שההנהלה מסחרי ו/או טכני בתחום נושא כל ב.
המדינה. בחוקי כסודות שהוגדרו הסודות כל ג.
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מחוץ (גם רגילים עבודה בימי בין למפעל, מחוץ אתר עבודה במקום לעבוד לעובד אסור .32
מחלה. או חופשה בימי ובין ההנהלה, מאת מפורשת ברשות אלא הרגילות) עבודתו לשעות

תמורת  עובד הוא בו במפעל מבצעים שאותה בעבודה בבלתו לעסוק לעובד אסור כן
לצורך כעבודה נחשבות אינן רוחניות או ציבוריות פעילדיות אחרת. הנאה טובח או תשלום

זה. סעיף

לנציגות בהודעה עבודתו בשעות כן ייעשה בעבודה אחר עובד להדריך הנתלה ע"י עובד נדרש .33
בנידון בירור לתבוע זכותו ומעמדו, עבודתו בתנאי פגיעה עובד בזאת ראה העובדים.

העובדים. ועד באמצעות

בהן. השתתפות או הכאות, או קטטות מריבות, מויכוחים, להמנע יש .3*1

העובדים. נציגות פניית לפי בלבד, ההנהלה באישור העבודה בזמן תתקיים עובדים אסיפת .35

נציגות כוח בא ובנוכחות ההנהלה של אחר כח בא המפעל,או שוער בידי הזכות חשד, של במקרה .36
. וכו' ובמזודותיהם בארנקיהם בבגדיהם, העובדים, בכלי בדיקה לערוך העובדים

לשימוש לו שנמסרו המפעל, חפצי את להנהלה להחזיר מהעבודה, התפטר או שפוטר עובד על .37
החזרתם. על מתאים אישור ולקבל עבודתו, בזמן

הבא; הסעיף את זה בפרק להוסיף הוחלט 18.6.78 מיום בהסנט הערה.

על התל הקיבוצי ההסכם מהוראות כמתחייב מוקדמת, הודעת מתן ללא מעבודתו שיתפטר עובר .38
בתקופת העבודה עבור לו מגיע שהיה לשבר השווה סכום חשבונו מגמר ההנהלה תעכב המפעל,

העובדים. ונציגות ההנהלה בין לבירור חייב^עד היה בה המוקדמת ההודעה

וגיחות בטיחות

תשי"ד1954 העבודה על הפקוח ארגון חוק הוראות אחר למלא העובדים על וכן ההנהלה על א. .39

הסעיף.הבא: את זה בפרק להוסיף הוחלט 18.6.78 מיום בהסכם הערה:

בעבודה תאונות למניעת שתפעלנה במפעלים בטיחות ועדות להקמת במשותף יפעלו הצדדים ב.
וכוי. בטיחות באמצעי השימוש ולעידוד

הבטיחות, בכללי פגיעה של מקרה בכל הועדה, תפעל בטלחות ועדת פועלת בהם במפעלים
העבודה. על הפיקוח ארגון בחוק המפורטים באמצעים

במקרה הפריטטית, הועדה או העובדים, ונציגות ההנהלה ינקטו בטיחות ועדת להקמת עד
אמצעים. באותם הבטיחות, בכללי פגיעה של

השימוש דרכי לרבות הבטיחות כללי את העובדים לידיעת להביא ידאגו המפעלים הנהלות
מגן. בציוד

עובדים. הם שבהם ובמכשירים בכלים במכונות, במגעם בזהירות לנהוג העובדים על .1*0
על ויודיע התקין ולמהלנן הסדירה לפעולתן מיוחדת, לב תשומת יקדיש המכונות ליד העובד

המכונה. של התקינה ם3עולתה סטיה כל
לכך. הוסמך אם אלא עצמו דעת על תקונים לעשות לעובד אסור

סיבה ולרגל זאת מחייבים העבודה תהליכי אם רק עובד הוא שבה המכונה פעולת יפסיק עובד
אחרת. מספקת

מחייבים העבודה תהליכי אם אלא בתנועה, נמצאות שהן בזמן מכונות ולשמן לתקן איל .41
זאת. ומאפשרים

המכונות. ליד לצורך שלא מהצטופף להמנע העובדים על .*2
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אפס עד לסגור העובד על החשמל, זרם הפסקת של במקרה או הפסקתה או העבודה גמר עם .43
כן אם אלא וכדומה, קלטור דלק, ברזי ו/או עובד הוא בו המנוע של הזרם מפסק את

מחליפו." אחר ועובד במשמרות מתנהלת העבודה
למנהל מיד כך על להודיע העובד על החשמל, חבור של (פקקים) בטחונות שיתפוצצו במקרה

פקקים, להתקין לכר מוסמר שאינו לעובד אסור במפעל; החשמל עניני על לממונה או העבודה
עליו. מהממונים לכך מפורשה הוראה ללא להחליפם או להבריגם, להוציאם,

העלולים מוגנים בלתי עבודה מכשירי בקרבת שהם כל חפצים או תוצרת חומרים, לשים אין .44
לגרום הדבר עלול בהס במעברים או חשמלי, גוף או לוח כל בקרבת לבטיחות, סכנה להוות

לתקלות.

בו? אסור העשון כי במפורש ההנהלה ע"י נקבע שבו אחר מקום בכל או בביה"ח לעשן אסור .45
מותר. העשון בו מקום העובדים נציגות עם בהתיעצות תקבע ההנהלה

העובדים על גם כן בביהתייר. והנקיון הסדר את שיבטיחו מתאימים סדורים לקבוע ההנהלה על .46
כבל ונקיה מסודרת עבודתו תחנת את ישאיר העובד בביהחי'ר. והנקיון הסדר על לשמור

קובע העבודה שסדור כמה עד עובד הוא שבהם והמכשירים המכונות את לנקות עליו כן תאפשר.
לכך. המיועד במקום יושמו בגדים או נעלים זאת,

במקלחתגבחדר בחצר, העובד, של עבודתו במקום שהיא פסולת כל או אוכל ע1לירי לןרוק אין
והנוחיות. הלבשה לאכילה, המיועדים במקומות או האוכל

עבודה שעות עובד הוא אם רק לכך. המיועד מתאים במקום או בחדר.האוכל רק לאכל העובד .47
העבודה. בשעות עבודתו בתחנת לאכול רשאי יהיה הפסקה, וללא רצופות

סחורה עזר, חומרי גלם, בחומרי לטפול בקשר ההנהלה הוראות כל אחר למלא העוגדים על .48
שינים. וכללם

ימציא וכי הפגיעה על הודעה תקבל ההנהלה כי ידאגו העובדים נציגות או הנפגע העובד .49
מהעבודה ההיעדרות תקופת של משוער משך ועל הפגיעה תוצאות על חולים קופת אשור

האפשרי. בהקדם

מסוגל הוא כי מוסמך רפואי אשור לעבודה שובו עם להנהלה להמציא חייב הנפגע העובד .50
הקודמת. לעבודתו לחזור

יועסק  הקודמת לעבודתו לא אולם לעבודה מסוגל הוא כי הקובעת תעודה העובד המציא
ההנהלה בין דיון יתקיים כזו, אפשרות אין כי ההנהלה תטען אחרת. מתאימה בעבודה

במפעל. אחרת בעבודה סדורו לאפשרות בקשר העובדים ונציגות

זה תקנון הוראות על לעבירות אחריות

מאלו? אחת עובד עשה .51

סבירה; סיבה בלי או רשות בלי העבודה בזמן עבודתו מקום עזב א.
סבירה, סיבה ובלי רשות בלי מעבודתו נעדר ב.

(45 (סעיף לכך? המיועד במקום שלא במפעל עשן ג.
;(12 סעיף (ראה לעבודה אתר ד.

צפוי; יהיה
המודעות; בלוח הודעה בלי או עם בכתב להתראה א.

עבודה; יום שכר לשעור עד כספי לקנס ג.
ימים, לשלשה עד תשלום ללא עבורה להפסקת ג.
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מאלו:. אחת עובד עשה .52
לעבודה, בקשר ההנהלה להוראות ציית לא א.
ההנהלה, מאת רשות בלי אתר במקום עבד ב.

לאלה, גרם או הכה^התקוטט ג.
אחר; עובד של הנוכחות כרטיס את החתים ד.

בכך לזכות כדי אחר, לאדם או אחרת, למשמרת העבירה או המפעל, תוצרת העלים ה.
הנאה; בטובת

שקיבל; מחלה תעודת לרעה ניצל ו.

צפוי: יהיה
כספי; לקנס א,

תשלום; ללא העבודה קל זמנית להפסקה ב.
פיטורים; פיצויי תשלום ועם מוקדמת הודעה עם מהעבודה לפיטורים ג.
פיטורים; פיצויי תשלום ועם מוקדמת תודעה בלי מהעבודה לפיטורים ד.

מאלו; אחת עונד עשה .53
חמור; באופן משמעה הפר א.

חמורות; שתוצאותיהן במפעל להכאות גרם ב.
העבודה; של התקין במהלך חבל או מעל גנב, ג.
במזיד; מכונות או מכשירים חומרים, קלקל ד.

בזדון; חומרים בזבז ה.
לעיל); 31 סעיף (ראה תמפעל סודות מסו ו.

לעובדים; כך על והודע בסכנה קשור העשון בו ממנו בחלק או במפעל עשן ז.
למפעל; נזק גרימה משום בכך ויש ההנהלה מאת רשות ללא אחר במקום עבד ח.

תאונה; או מחלה מחמת מהעבודה נעדר בה בתקופה אחר במקום עבד ט.
תמורה; פלילית עבירה עבר י.

צפוי; יהיה
תשלום; ללא ממושכת זמנית עבודה להפסקת א.

פיטורים; פיצויי של חלקית שלילה ו/או מוקדמת הודעה ללא לפיטורים ב.
פיטורים, פיצויי וללא מוקדמת הודעה ללא לפיטורים ג.

בספק, מוטלת אינה העבירה ועובדת ,53 בסעיף המפורטות החמורות העברות אחת נעברה א. .54
מחוץ ביום בו יתקיים אשר לבירור עד העובד עבודת את להפסיק ההנהלה בידי הרשות

העבודה. לשעות

תמשך בעבודה הזמנית וההפסקה הפריטטית ן/יועדה העני יועבר מוסכם, לסיכום בברור הגיעו לא ב.
הבוררות או הפריטטית הועדה חייבה שבועיים תוך הברור יסתיים לא החלטה. למתן עד

פסק או המסקנות להוצאת עד הופסקה שעבודתו העובד של לגורלו ביחס בינים החלטת לקבל
ההנהלה תשלם אחרת בעבודה עובד אינו והעובד כאמור ביניים החלטת נתנה לא ה1וררין,

המסקנות. מתן ועד השבועיים מתום עבודה שעות 8 של הרגיל משכרו 5036 לעובד
תפורסם הזכוי והחלטת לו שנגרמה הבטלה תקופת עבור ההנהלה לו תשלם הנאשם, זוכה ג.

העבודה. במקום

לעיל. האמורה האחריות להחמרה תגרום התקנון על עבירה הישנות א. .55
ידונו  הענין לפי הכל  הבוררות או הפריטטית הועדה העובדים, ונציגות המפעל הנהלת ב.

שפורטו או זה בתקנון פורטו שלא בענינים העובד על להטיל שיש האחריות על ויחליטו
לעיל. נקבעה לא לגביהם והאחריות בו

נציגות עם ביתד ההנהלה ע"י תיעשה התקנון להוראות שעברו העובדים על האחריות. הטלת ג.
לנציגות בהודעה ההנהלה, ידי על לעובד להנהן היכולהי התראה למתן פרט העובדים,

העובדים.
הועדה להכרעת מהם אחד דרישת לפי יועברו הסכם לידי הצדדים הגיעו לא בהם הענינים ד.

לבוררות. ו/או הפריטטית
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וקדשו וי במפעל העובדים ולנציגוה להנהלה ג/שותפת לקרן יוכנסו הקנסות גספי
הצדדים. שני ע"י מוסכמת/ות למטרה/ות

שנקבע זנון תוך להעביר חייב זה, תקנון לסעיפי בהתאם קנס עליו שיוטל עובד
כספי לגביית תדאג העובדים ונציגות הנ"ל לקרן עליי טהוטל הקנס סבום את לכר
כאמור, הקנס שולם לא הנ"ל. לקרן מיד ולהעבירם שנקבעו ובמועד בסכום הקנסות

הנייל. לקרן ולעבירו העובד של משכרו המפעל אותו ינכה

א. .56

כללי קיבוצי הסכם

(19.9.1962 (מיום העבודה תקנון עדכון בדבר
" 18.6.78 בה"א, ונחתם שנערך

אחד מצד בישראל, התעשיינים התאחדות בין

"ההתאחדות" להלך

שני מצד מקצועי, לאיגוד האגף בא"י, העובדים של הכללית ההסתדרות : לבין

"ההסתדרות" להלן

הסכם  העבודה תקנון ב962ו.19.9 ונחהם נערך הצדדים ובין : הואלל
תעבורה"); "הקנון  (להלו כללי קיבוצי

המסגרת" "הסכם בדבר הדיונים במסגרת מו"מ, ביניהם קיימו והצדדים : והואיל
ביניהם; להסכמה והגיעו העבודה תקנון לעידכון ,1980/78 לשנים

: כדלקמן הצדדים ניניהם הסכימו לכר אי

זה. מהסכם נפרד בלתי חלק מהווה המבוא ו.

לצורך הצדדים, בין שהוסכמו השינויים פירוט את מהווה הרצ"ב הנספח .2
זה. מהסכם נפרד בלתי חלק ומהווה העבודה, תקנון עדכון

חתימת מיום ומחייב חל לעיל, 2 בסעיף כאמור המעודכן, העבודה תקנון .3
חל כה שעד ההתאחדות, חברי מפעלים, ו/או ענפים אותם לגבי זה הסכם

.(19.9.1962 (מיום המקורי העבודה תקנון עליהם

המעודכן. העבודה תקנון את בהקדם לאיר יוציאו הצדדים .>♦

התיאום בלשכת החברים הכלכליים, האירגונים שאר בפני הצדדים'ממליצים .5
להם, המקבילים וגאיגודים ההסתדרויות ובפני הכלכליים, הארגונים של
העבודה עלתקנון ,1980/78 לשנים הענפיים ההסכמים חידוש בעת לדון,

ענף. כל של ולנסיבות לצרכים התאמתו תוך זה, לתקנון בדומה

החתום על באו ולראיה

"ההסתדרות" ■() ההתאחדות" 11 ()


