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לוחות תעשיית הכריכה, ענפיו, על הדפוס לתעשיית הכללי הקיבוצי אתההסכם להדס הצדדים וברצון הואיל
גהחאט הוארו הוקפו ואשר הקודם" "ההסכם להלן 31,12.77 ביום פג שתקפם והצינקוגרפיה האופםט

של התיאום לשכת לבין מקצועי לאיגוד האגף הכללית, ההסתדרות של הפועל הועד שבין להסכם
ענפי בישראל,איגוד זעירה והעשייה מלאכה בעל* התאחדות אה הכוללים הכלבלבים, האירגונים

1 ט נוספת, לתקופה הארכה") "תקופת (להלן: 31.3*78 ליום עד גייר, ומוצרי בריביות הרפוס,
בכלל, ועד 1980 במרז 31 ועד 1978 באפריל

כדלקמן: ביניהם להסכם והגיעו הענפי ההסכם לחידוש מו"מ קיימו והצדדים והואיל

מטנו, נפרד בלתי חלק מהווה זה להסכם המבוא *1

להעשייק. הכלל:* מקיבוצי ההסכם את יהוו זה בהסכם המפורטים השינויים ביחד.עם הקודם ההסכם 2#
,31*3,80 ליום עד 1*4*78 מיום ותוקפו והצינקוגרפיה האופסט לומוח הכריכה, ענפיו, על הדפוס ."

"ההסכס"* הקיצור לשס להלן שיקרא

העוברי© של הכללית ההסתדרות בין 1978 כםרס 23 ביום שנחתם המסגרת הטכס את מאמצים הצדדים ,3
הכלכליים, הארגונים של התיאום לשכת לבין המקצועי לאגוד האגף בא"י

חלק והמהווה זה להסכם המצורף 1 מסי נספח לפי ויהיו ישתנו השונות והתוספות השכר תעריפי
ממנו. נפרד בלחי

י  עבודה; שכר

הנהלות ישלטו 1978 מרץ פברואר, ינואר, החדשים בעבור כי בזאוג מוסכם  הארכה תקופת בגין א)
והתוספות המשולב השכר בסיס על  השכר מלוא על ,£10 של בגובה שכר תוספת לעובדיהם המפעלים

הנ"ל* לחרשיס השונות
\ז%ד9 לכל העובדים כל יקבלו 1978 באפריל 1 ב החל  כי מוסכם המסגרת להסכם בהתייחס ב)

הקודמיט: בחדשים שניתנו לחודש $10 (במקום ££12 של בשיעור שכר תוספת המפעלים מהנהלות
היינו  31*12*77 ביום השונות, והתוספות המשולב השכר בסיס על {1978 מרץ פברואר, ינואר,

וטלפון* רכב אחזקת לנסיעות פרס למיניהם השכר רכיבי כל על

השלמת את להוסיף יש דלעיל ב*  אי פסקאות 5 בסעיף הנזכרות התוספות על כי בזאת מוסכם ג)
א11 קבלו אשר עובדיס לאותם המשולב השכר על 1,4.78 ב 7*$4107 סל בשיעור היוקר תוספת

.1*1.78 מיום #12 של בשיעור היוקר הוספת מקדמת

בשיעור דלעיל גי בפסקא כנזכר 1.1.78 מה היוקר תוספת מקדמת את קיבלו לא אשר העובדיס ד)
המשולג השכר בסיס על מלאה יוקר תוספת 1.4.78 ב החל יקבלו אלה  לעיל, כמצויין #12 של

*($20.3 של בשיעור יוקר תוספת (דהיינו 31*3.78 ליום

לעובדימס המפעלים הנהלות יוסיפו 1,10.78 ביוס החל  כי מוסכם המסגרת להםגם בהתייחס א)
השכר רכיבי כל על היינו השונות, וההוספות המשולב השכר על 2^ של בשיעור שכר תוספת

בסיס על תינתן 2*592 של בשיעור השכר תוספת וטלפון), רכב אחזקת לנסיעות (פרט למיניהם,
*31,12*77 ביום השונות והתוספות המשולב השכר

בשיעוז* חישה יוקר הוספה לעובדיהם וישלמו המפעלים הנהלות יוסיפו הנ"ל השיעורים כל על ב)
.1.10*78 ביום התל £12.9 של

הבא: המעיף יתווסף הקודם שבהסכם 2 י"א לסעיף
נוספות בשעות וארוחת המשפחה תוספת הותק, תוספת שיעורי השונות, התוספות השכר תעריפי א)

.] רסרויאקסיגימ היוקר והוספות השונות השכר לתוספות בהתאם לפעם מפעם אוטומטית ויעודכנו ישתנו
1 תוספת שיעורי הקרובה, ללירה עד יעוגלו המתקבלים והסכומים אלה הוספות קל תחולתם מיום
/ זוז.^ מהטכס גפרד בלתי חלק ויהוו הקרובה הלירה לחצי עד יעוגלו נוספות בשעות וארוחה הותק,
] הנמי'עזז דמי שיעורי הראשונה, ללירה עד ויעוגלו לפעם מפעם אוטומטית יעודכנו כמוכן ב)

ההעלאה, ומיום ההעלאה לשיעורי בהתאם ההבראה וקצובת

ר ^ב^.^ק^8יץקק77"1 8^ו ישאו השונים העדכונים ג)
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^/'^. .1978 בספטמבר ו ב החל חיקו סוג יתווגזף בענף השכר לתעריפי (* .8
01978 בספטמבר 1 ב טי לסוג פועלים קודם חי בסוג שנתיים השוהים העובדים ב)

צילוס בסדר רק הקיימת י* לסוג מועלים שנתיים טי בסוג צילום בסדר המועסקים העובדים ג)
.1978 בספכומבר 1 ב

לסוג יועלו בסוג קנתייס השוהים חי ז* מהסוגים באחד העובדים כי הצדדים בין מוסכם ד)
,* . .1978 ב*פםמבר 1 ב~ יותר גבוה

וזקודמ% שבהמכם סוג לקבלת הקריטריונים בכל "לפחות" המילה תימחק ה)

*1978 בספטמבר 1 8 ההסכם ע"פ יומר גבוה לסוג והועלו קודם בסוג שנתיים שהו אשר העובדים ו)
,1,4.78 ב הסוג את קיבלו כאילו אורם יראו שנתיים של שהייה לצורך

גבוה לסוג יועלו וי, הי, די, מהסוגים באחד אתת שנה ישהו ואשר השוהים העובדים כי מוסכם ז)
ב12.79.ו3. \י ה* די הסוגים באחד השוהים יקבלו הבא בסוג הנוספת ההעלאה את .1.9.73 ג יותר
.31.12.793 ולא 31.3.79 ב הסוג את קיבלו כאילו אותס יראו האחרוז בסוג שנה של שהייה לצורך

ז* (מסוג לסוג טסוג להעברה קריטריונים הקובעים הקודם קובהםכט בי אי פסקאות 5 י"א סעיף א) *9
; *1,4.78 ב הוזל מתולםכם וימחקו מבוטלות חי) לסוג

קורס בטוג שנתיים טל שוזייה יהיה בי 8 בסעיף יין שצו כפי לסוג מסוג להעברה הקריטריון ג)
נאותה. מקצועית ורפה

בעתיד. להכינה במשותף יחתרו שהצדדים הרצאת שעות 15 שמיעה ע"י תתבטא נאותה מקצועית רמה ג)
עיכוג יתווה לא בהרצאות ישתתפו טרם והעובדים הוכנו לא עוד כל ההרצאות ושמיעת הכנת

החדש. הסוג לפתן
לשומעס* עובדים אותם יתוייבו אלת הרצאות שיופעלו בעת כי הצדדיס בין מוסכם זאת עם יחי

| במקצוע* לקובדימ והשתלמויות קורסים לקיום להבא לחהויר הצדדים בין מוסכם כפוכן ד)
.ו
/ והשתלמויות קורסים הנ"ל, המקצועיות ההרצאות שמיעת לצורך העובדים של מהעבודה העדרוח יפי ה)
4 לעוגד* המפעל הנהלת ע"י במלואם ישולמו מקצועיות

על יחליטו העובדים נציגות עם בתיאום המפעל הנהלת כי מוסכם העובדים יציאת לסדר בקשר ו)
הנ"ל* ולקורסים להשתלמויות בהרצאות, להשתתפות והמועדים העובדים ושמוה מספר

.1,4.78 פ החל מהתעריף ימחק בי סוג א) 0ו,
1 חודקוימ, 3 של לתקופה יהיה גי הסוג ב)

השכר תעריף במבנה ועדכון ורפורמה שינויים לבחינת צד מכל איש 3 של משותפת ועדה בדאת מוקפת 11
המו"פ לצוות מסקנותיה ותגיש עבודתה תסיים הועדה והצינקוגרפיה. הכריכה הדפום, פועלי על

מעשי לדיון יובאו והסיכומים הועדה של המסקנות .1979 בדצמבר 31 מ יאוחר לא לדיון המשותף
431.3.80 מיום יאווזר לא (

המשולג השכר על שכר הוספת התווסף 1.4.79 ביום כי בזאת מוסכם  המסגרת בהסכס כאמור א) .12
הפריון" "גידול המושג להלן: כמוגדר ,1978 בשנת הפריון גידול בגובה 31.3*79 ליום

קודמתה, לעופת שנה עבודה, לשעת התעשייתי בתוצר השינוי שיעור פירושו זה הסכם למטרות
והכנסות* התפוקה לחקר הפוסד ע"י שיקבע כפי קבועים, במחירים

יתברר אם כי הוסכם הכלל, פן ויוצא פעמי חד ובאופן המסוק, למצב באשר הוודאות אי מפאת ג)
בשנה ירד להלן) (כמוגדר בתעשייה הריאלי שהשכר והכנסות, תפוקת לחקר המוסד בדיקת עפ"י

; שכר תוספת לעיל, כאמור הפריון לתוספת בנוסף ,1.4.79 ב החל לעובדים תשולם ,1978
"השכר המושג .31,3.79 ליום המשולב השכר בסים על הריאלי, בשכר הירידה אחוז בשיעור
שנה בתעשייה, השנתי הממוצע בשכר השינוי שיעור הוא זה, הסכם לצורך בתעשייה" הריאלי

בשיעור מחולק ,15.3.79 ביום יפורסמו שנתוניהם האחרונים החודשים 12 ל קודמתה, לעופת
כאמור* לחדשים לצרכן המחירים מדד של השינוי

פשפתת תוספת .13
(שיעווי המשולב, לשכר בנומף הבא לחודש ל* ל.65 1.10.78 ב תתל יגדל המשפחה תוספת שיעור

/י לעליות צפוד להיות יפשיר הנ"ל השיעור ,(1.10.78 מיום היוקר ותוספת השכר תוספת זזת כולל זה
ך לתוספות בהוןאם אוסופסית לפעם גופעם ויעודכן יועלה זה שיעור היוקר, ולוזרספות בסכר השונות
/ ^ המתקבליט והסכומים אלה תוספות של תחולתם מיום רטרואקטיבית היוקר ותוספות השונות השכר
1 הקרובה* הלירה לחצי עד יעוגלו

/יי י  ותק תוספת 14%

/ " הבז*: הסעיף הקודם".יבוא. "שבהסכם רביעי בפרק 6 י"א; סעיף בפקוט
ו ותק תוספת שיעורי על בזאת ומוסכם ישתנו 30.9.78 עד קיימיס היו אשר הותק תוספת שיעורי (* ן
[י בשיעור היוקר תוספת את וכן $2.5 בשיעור השכר תוספת את הכוללים ב.78*1.10 התל חדקים |
. י _ .£12.9 של . |
] ■ . הבזויפ* בשיעורי© המשולב לשכר בנוסף לעובד תשולם הותק תוספת .*|



,  3 

הג*יט< השיעורים יחולו 1978 באוקטובר 1 ב החל ב)
שנה, לכל המשולב לשבר בנו*ף לווודש ל'י 52.00 העובד יקבל שנים 10 עד הראשונה מהקנה

שנה, לבל המשולב לשכר בנוסף לחודש ל'י 45.00 העובד יקבל קונים 20 עד האחתעשרה םהשנה

וחוטפת 2^ של בשיעור הסכר תוספת את (הכולל שנוז 20 ל 1,10.78 ליום זה חישוב פי על ג)
לשכר בנוטןי הבא לחודש ליי 970. המקסימלי הלווק תוספת שיעור יהיה ($12,9 של בשיעור היוקר

המשולב.

המטעל מהנהלת העובר יקגל שנח ל~23 עד הראשונה ומהשנה זה סעיף יופעל /,4.79 ב התל רק ד)
שנה* לגל הגשולג לשכר בגו0ף לחודש ל* 52,00 של אחיד בשיעור ותק תוספת

ותוספת שכר תוספת הכולל 1.10*78 ליום .מתאים לחודש לי 52,00 של זה ותק תוספת שיעור (הערה:
הותק), בתוטפת האח.יד השיעור הפעלת למועד עד שתהיינה והיוקר השכר לתוספות בהתאם ויועלה יוקר
*היה לתשלום והשיעור שגה 25 ל~ שג1ז מ20 יגדל הותק ושיא. זה סעיף יופעל 1*10*79 ב החל רק ה)

בכל המשולג לשכר בנוסף הגאים שנון, בכל עת באוחה קיימים שיהיו לחודש לי ב לשיעורים זהה
העגין. ע"פ המחייבים בשינויים שנה,

ותהיינה במידת האחרות, השכר חוסמות את וגן הבאות היוקר תו*פות את להוסיף יקן הנ"ל לשיעורים ו)
אוטוג*יוז לעת געת יעודכנו שהשיעורים גזאוו ומוסכם הזו, הוחק תוספת הפעלת למועד עד כאלה

יעוגלו המתקבלים והסכומים תחולתן מיוט היוקר ותוספות השונות, השכר תוספות לשיעורי בתחאס
י הקרובה, הלירה לחצי עד

7 ל* עי הקודם המקצועי הותק לו לחשב אחר ממקוםעבודה מקצועי ותק עם לעבודה שנתקבל עובד ז)
עבורה. קונות

אוור למקצוע אחד ממקצוע עו*ר והעוגר גמירה במלואו יוכר המקצועי שהותק הצדדים בין הוסכם ת)
בעגף. א1*י למקצוע אתר ממקצוע עבר העובד אם גם וכן עבודה מקום באותו

חגיפ חופשת הוספה .15

פסח1* ימי 2" המילים לאחר  הקו1נ1 בהם.כ6 תכתוב במקום תקודם, שבהסכם (1) י"ד סעיף סיום לפני א)
המרינה חגי וכל העצמאות יום פורים, יום במאי, אחר יום שבועות, חג "יום הבאה הפימקא תבוא

פורים* בחג חופשה יום / יקבלו הצינקוגרפיה) עובדי (למעט בענף העובדים בחוק". שיקבעו
שלם חופשה יום ומקומיים קורמים הסדריפ או הקודם ההסכם ע"פ קיבלו העובדים שבהם במפעלים

מקרה בכל יקבלו בצינקוגרפיה המוע*קלט העובדיט השלט. היום את המפעל עובדי כל יקבלו בפורים,
פוריפ, חג יום בעבור בתשלום שלם חופשה יום

|  ^4} הבא המעיף יבוא הקודם שבהסכם י"ד סעיף ב)בסיוס
שמחה ימי (4) *

ופן נישואיהם, ביום בתשלום אחר חופשה יום העובדים יקבלו שבהסכם החופשה ימי למכסות בנוסף
ברמצוה. ולרגל בנו/בתו הולדת לרגל בתשלום אחר חופשת יום עובד/ת יקבלו

נוספות עבודה בשעות ארוחה מתן ,16
כדלקמן: ויהיה י?ותנה הקודם שבהסכם (3) כ' מעיף

לספק המפעל הנהלת על חובה ויותר נוספות שעתיים יעבוד אשר עובד כל כי מוסכם 1,10.78 מיום מחל
הנהוגים או המוסכמים ההסדרים במקום יבוא זה הסדר בכסף), תמורתם (או ליי 30 של בשווי ארוחת לו

עדיפים, מהסדרים יגרע שלא ובלבר להם, בנוסף ולא נוספות שעות לעובדי בקשר כיוס במפעלים
בלבד), העדיף ההסדר יחול עדיף הסדר שקיים (במקרה

החל אוטומטית יעודכן לעליה והשיעור האחרות השכר ותוספות היוקר תוספת לעליות צמוד יהיה הסכום
הקרובה, הלירה / ל עד ויעוגל והיוקר השכר בתוספת הגידול ובשיעור השינוי ממועד

כדלהלן? השישית, לשנה תיקון יתווסף חופשתי ימי 1 י"ג לסעיף ,17
עבודה יפי 18 (במקום לוזוק בהתאם השנה לחלקי יחמי ובאופן לשנה עבודה ימי 19 השישית השנת בעבור

כה). עד
1

כדלקמן: ותהיו? תשונה הקודם" שבהסכם 3 פיםקא מ"ו סעיף .18

" במבטוזימ או חולים בקופת מבוטוז שאינו עובד לגבי
10 לי צבירה זכות עם פחלה, וימי בתורת עוגר לכל לשנה חידש של שכר המפעל ישלם מחלה של במקרה ;

4 ובעג^ו* מלאים שכר וזוז*$י 6 לעו*זי לשלם מתחייבת המפעל הנהלת כה), עד שנים 6 (גמקום שנים '

.0 חודש. בכל 15 מ יאוחר לא ולקרנות לעובר יועברו התשלומים חודש, בכל מהטכר 50^9 רק הבאים החדשים י

ויועבלוי ישולמו וכוי פנסיו? פגון סוציאלים ותנאים השונות שההפרשות הצדדים בין מוסכם כמוכן ,'ו , וזצגיויוז* חדישי 10 לגין הצבירה שביןלחירשי החודשים 4 בעבור גם המלא מהשכר */,/£.;

הבא:(2) הסעיף יבוא (1) כ"ד סעיף אחרי *19 \

! . יי ופעילים נדי0 ז ע לועדי סמינר \

לעובדים והשתלמות עיון ימי למ*יגויים, בהוצאות המפעל הנהלת תשתתף ההשתלמות קרן עם קטר כל ללא /

העדו^ותו ימי 3 מתוך וחצי יום של בשיעור מלא שפר לעובד ישלמו המפעלים הנהלות כי בזאת ומוסכם /
ופעילים* עובדים לועדי שיהיו בשנה עיון ימי או סמ'ינד ימי 3 ב השתתפותו לצורך מהעבודה

| שנה, בבל אחד לעובד הנ"ל העררוח ימי ישולמו איש 5 עד המעסיקים קטנים למפעלים כי בזאת מוסכם

'2ד ^.^<*
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 הגא: המעיף 'יתווסף ה?ודם שבהסכם כ"ז לסעיף *20

פנסיונר ו/או גיל סוזמת מעבודתו פרש אשר ומעלה שנה 65 בגיל וגבר שנה 60 בגיל אשה  עובד
פיטורין, לפיצגיי זכאי מעבודתו פרישה על עת בכל ומודיע עבודת בכקום ונקלט ווולר

יופ*ע4 העובדים" נציגות 'יו ה*ילינ* לאחר הראשונה בשליה הקודם11, "שבהסכם. 5 פיסק* לי*ב לסעיף ,.21
העובד", "או

.# הכזגוגו! והתוספות ההבהרות יבואו הקודם" "שבהסכם ל"ג לסעיף ,22
נגיגי0, 2 מ מורכבות הפריטםיות הועדות כי הצרדים בין מוסכם  (1 לפיסקן* ותוספת (הבהרה {8
של הארגי מהמרכז השני והנציג והקרסונז* הכריכה הדפוס פועלי של הארצי מהאיגוד אוזר נציג

נייר, ומוצרי הדפוס ענפי איגוד זעירה ותעשיה הכלגנכה בעלי התזלתדות

לא ו/או גלופכפת להחלפה הפריטטית הועדת הגיעה לא אם והיה . {4 לפיסקא ותוספת {הבהרה ב}
יחסי על לממונה תענין אה להעביר הפריטסית תועדה תבר רשאי שבועיים תוך לדיון ישבת

הבורר, של הדין פס? ארג לפועל להוציא מתחייבים הצדדים מכריע* כבורר ישמש אשר העגידק

4

 5(3) הבאה הפיסקא תתווסף הקודם שבהסכם יי*ג ל0?3יף

 מתוחכם: וציוד צילום מדר החדש הציוד להפעלה הסדר

.23

ו/*י אחר פתוחכפ ציוד ו/או צילום סדר ציוז מופעל בה0 ולמפעלים הנהלוגג כי בזאת פוסכט
ויגיעו העובדים ונציגות העובדים ועדי עם בדברים יבואו כזה, ציוד במפעליהם להפעיל שיחליפו  ^
ה3יוי הכנסת לקראת  לעובדים יעזרו המפעלים הנהלות בעובדים, פגיעה לפננע גדי להםלר /^1/\1

התיקו, '=' .

פםועיגקלוס יאוחר ולא בהקדם, לעובדיט הנהלות ע"י ישולמו זול מהסכם הנובעים השכר הפרשי א) ,24
הזה, ההסכמ כז*לה,ע"ה שולמו באם מפרעות בניכוי 1978 דצמבר חודקו משכורת

כאלה נתנו באס 1978  באפריל 1 פ תחל  שכר תוספת או סוג תוספת קיבלו זנ'3י העובדים ב}
לה# להסבם בהתאם לעובד שישולמו השכר תוספות השלמת בעת בחשבון זוותילקח תוספת תופת1ז

ותצינקוגרפיוז, הכריכה האופממ, לוחות מעתיקי הדפוס, ענפי בכל המקצועות לכל מתייחסים המיכופים ,25
יפעלז והגדדים 1957 משי"ז קיבוציים הסכמים לחוק בהתאם לרישום יוגש זה הפכם כי מופכפ ,26
הג"ל* החוק לפי הרחבה בצו יורחבו ובסיסו זה הסכם של הוראותיו כי לכך לגרום במשותף

בין ויסוכמו יערכו הקודם המסכם עם זה הסכם והאחדת זה להסכם ניסוח הבהרות כי בזאת מוסכם .27
זה* מהסכם נפרד בלחי חלק ויהוו זת הסכם חתימת מיום חודשים 3 מאשר יאוחר לא הצדדים

 החתום: על הצדדים באו ולראיה

י ב* צד גשם

גולדשטין מאיר

■_" ן בוטו משה

 א* צד בשם

? ^,^0
ייר ו י גולובסקי, ברוך
9^\£ אלי ארי אזדי

בנימינ^*/££"< +2!"^ישראל
בן~עובך_ יוסף

% .^ ^ הזקיהגדלוב
גרינבאטן^^^^^, מיכאל
?זח \ י ? ^^ל נדלר צבי

./ נוימן יחיאל

אריה

גוטליב מרדכי
/7 $/?י^// גנדלר חיי0

הררי שלמה

לוי^ יעקב
לוי אברהם

( / םותוב^לסקי דוד
ג"/יר/ל/י/יי/ / / ספרוני אברהם

1 :../
^4\$ 0~5י*^^,..י פיינרין^ אלכסנדר

. *^*$."1()/* ן ו 3לק אברהם

^יא_ ■?$ שחף אלי
^<9} </}( שגב אלי

1

■ ..■ יי^.; .;££<^*



13.12.78 האריך; 

1 מסי* נספח
הפםחרייס והכריכה הדפוס בגהי לעובדים ארצי חוז7זי שכר תעריף
1*10.78 מ וכן 1.4.78 מ החל האונים ולמקצועות הענפים לכל

בשיעור היוקר תוספת הקולכיז גצירוף 12*$5 סל בשיעור סכר תוספת כולל 1,4.78 ליום המעודכן (החעריף
בשיעור שכר הוספת כולל 1,10.78 ליום התעריף .#4,75 של בשיעור הפיגו* תוספת את ובן 7.41075^ של

.(1.9.78 מ החל גסוג. יועלו (העובדים *(#12,9 קול בשיעור יוקר תוספת וכן 2*#5 של

סוגמקגוע
 תוספת הכילל כשולב סכר

סוגמקגוע
 תוספת הכולל משולב שכר

#12.5 של שכר
#7.41 על ותות"י

2*$5 של שכר
5ק12.9 של ותזה"י

$125 של לזכר
5י41*7 של וחוה"י

2*5/5 של שכר
12.955 'כל וחוה"י

1.10.78כ.1.4.78 78*1,4ם 1.10.78מ_ ימי
מכונה סדר

ג

ד

2,998.00
3,173.00

3,469.00
3,672.00

ך ד ז כ.

ג

י

2,866,00

3,031*00

3,316*00

3,507*00

ו ו

3,951,00
4,395.00
5,269,00|
5,863.00|
6.525.00

3,414,00| |ת
3,798,00| ו
4,553,00| ז

5,067,00
5.639<00

4,051,00
4,492.00|
5,355.00
5,925,00
6.554.00

3,50!.00| |ה
3,882.00| |ן
4,628.00| ז

5,120.00| ת

5.664.00

3,355.00)
3,636.00

4,534*00

5,654.00

מקפל ד מ ע |ם
2,899*00] ג
3,142.001 ד |

3,918,001 ו |

4,886,00| |ז

3,672,00)
|00,ל4,05
4,492,00|
5,355.00
5,925.00
6,554,00

3,173.00| ג

3,501.00| ד

3,882.001 ו |

4,628.001 ז |

5,120.00
5,664.00

4,014.00
4,408.00
4,888,00

5,609.00)
6,180,00
6,810,00

5,823.00
6,469,00

מגיה יד סדר
3,469.00
3,809.00
4,224.00
4,847,00| 1|

5,341.00| ח

5,88.00%| ט

3,393,00
3,672,00
4,051.00

5,649,00
5,355.00
5,925,00

2,932.00 ג
3,173.00 ד
3,501,00 ה

4,882.001 ו |
4,628.00) ז |

5,120,00) |ח
05,664*006,554,00■

במכונו; הדפסה

ג

י

סטריאוטיפ
עופרת ויוצק

1

3,043.00
3,414.00

3^521.00

י3,951,00

3,369.00
3,798,00

3,898*00
1 4,395,00

5,242,00) 4,530,00| |ז
5,032.00
5,590,00

4,492.00)
5,355.00
5,925*00
6,554.001

3,882.00וי
4,628.00ז
5,120,00ח

5.664.00] [ט

וזודשים; 3 על לתקופה יהיה גי סוג ■יזערות;
}1,1,76 $יום וי לסוג הוסב "מעולה" סוג

11^1,76 מיום ז* ל*וג הוסב מיוחד" "מעולת מוג
הקרובה; ללידה עד זה בתעריף הסכומים עוגלו הצדדים דעת על

78י0ו*ו וליום 1.4,78 ליום מעודכנים  נוספות בש7ות וארוחה משפגזמ 0וספת ותק, תוספת שיעורי
הב8, בדף ראה

י/2 ^ ^ /'...£=■
\><£

*!:>.45:;י;"י .7
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1 מסי נספח
ב*ופסט והמחלקות המקצועות לכל המסחריים והכריכה הך3וס בבתי לעובדים ארזיי חודשי שכר תעריף

1 ..10.78 מ וכן 1.4*78 מ התל משי ודפוס
של בשיעור היוקר תוספת השלמת בצירוף 12*$5 של בשיעור שכר הוספת כולל 1*4.78 ליום המעודכן (התעריף
#2.5 של בשיעור שכר תוספת כולל 1,10.78 ליום התעריף .#4.75 של בשיעור הפיצוי תוספת את וכן #7.4107

.(1*9.78 מ החל במיג יועלו (העובדים .(12.9?$ של בשיעור יוקר תוספת #וכן

הכולל. משולב /שכר תוספת
שלמקצוע והוםפת|שכר £$12.5 של ותוספת#5.שכר 2

#7.41סוג של שליוקר 12(יוקר
1.4.78 78*ימ 101מ

רטוש$ דיית, צלם,
(פונטז*) מרכיב,

(משיא)$  לוחית מעתיק
אופסט וקס אופסט דפס

063*3,173,00,672ג
00,977.003*3,437ד
3,831.00,433.004ו?
004*00,888"4,224ו
4,814.00,571,005ז
5,470.00,330.006וז
6,215.00,192,007כו

 נוספת הכולל מקוולב שכר
©ל~£2,5 שכר

12.996 של וחוה"י
1.10.78 מ

של~""?5,י12" שכר
7.417 2תוה^י_קל>

1.4.78 מ

3,444,00
3,672.00
3,860.00
4,395,00|
5,228.00
5,850.00
6,545.001

סוג ע ו ג ק פנ

חותר
וגוזר

2,976,00 ג
3,173.00| ד

3,336.00| |ה
3,79800| 1|
4,518.00

ע ו 55 ק סוגמ
■ תוספת הבו^ל מעולב שבר

#12.5 של שכר
$7.41< קול ותוה"י

£2,57 של שכר
12.9^ של ותוה"י

1.4,78 78"1.10מ מ
עוזר

אופ*ט לדפם
ג

י

2,998.00
3,437,00

3,469,00
3,977,00 .

5,055.00
5.656.00[ |מ

11
11

ו. .ו

4,433,001
4,888,00[
5,571,00

3,831.00| ה

4,224.00| ו
4,814.00

חודשים, 3 של לתקופת יהיה גי סוג
1.1.76 מיומ ז* לסוג הוסבו מעולה" ו* ו"סוג מיוחד" ו* "מוג .ייערחז;
הקרובה. ללירה עד זה בתעריף הסכומים עוגלו הצדדים דעת על

1.10.78 ליום וכן 1.4.78 ליום מעודכנים נוספות בשעות וארוחה משפתה תוספת הותק, תוספת שיעורי להלן
הפיצוי תו*פת את וכן $7.4107 של בשיעור היוקר תוספת השלמת בצירוף 12.5?£ של בשיעור שכר תוספת והכוללים
,#12.9 של בשיעור יוקר ותוספת $2.5 של שכר תוספה כוללים 1,10.78 טיומ התוספת שיעורי .$4.75 של בשיעור

וחק: הוספת
~ ג כדלהלן לשכרס בנוסף הבאים הותק תוספת שיעורי את העובדים יקבלו  1,10*78 מ התל וכן 1.4.78 מ החל

[1710.78

שנת לבל המשולב לשכר טף ו בג לחודש ליי 52.00
שנת ללול המשולב לשכר בנוסף לחודש ליי 52.00
שגת לכל המסולב לשכר בנוטף לחודש ל"י 45.00
קונת לכל המשולב לשכר בנוםף לחודש ל* 45.00
שנה, לכל המשולב לשכר בנוםף לחודש ליי 970,00

1.4.78 מ

./נ
^:"1

ליל 44,00  העובד יקבל שניט 5 עד הראשונה מהשנה
ל'י 39*50 י העובד יקבל שנים 10 ער הששיח מהשנה
ל? 35,00 י העובר יקבל שגימ 15 עד 11 ה מהשנה
ליי 33.00  תעובר יקבל שנים 20 עד 16 ה מהשנה
ליי 757,50 שנה 20 ל המכ*ימלי הותק יהיה כיום זה חישוב ע"פ

 משפחה; תוספת
 1,4,78 מ תהיה ליום שעות 4 רק עובדת אז עובדה שאינה אשה בגין המשפחה תוספת

לחודש* ל* 65,00 התוספת תהיה 1.10.78 מיום והחל לחודש, ליי 45,00
 נוספות: עבודה בשעות ארוחה

נוספות, שעתיים יעבוד אשר עובד קויקבל ליום, ליי 18.00 הארוחה שיעור יהיה 1,4*78 מ התל
♦ יי .. " " יי . יי ליום, לי 30. הארוחה שיעור יהיה 1,10,78 מ והתל

הקרובה. הלירול לחגי עד תנ"ל הוזוספות שיעורי עוגלו הצדדים דעת על הערה;
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1 מ0* נספח
1.10*78 מ וכן 1,4.78 5 החל סדרצילונזי החדש ה5יוד למפעילי ארצי חודשי שכר תעריף

בשיעור היוקר תוססת העלפת בצירוף ל;5*12 קל גשיעוד שכר הוספת כולל 1*4.78 ליוס המעודכן (התעריף
בשיעור שכר תוספח כולל 1.10.78 ליום התעייף .4*#75 של בשיעור הפיצוי תוספת את וכן $7,41079 של

.(1*9*78 0 התל ב6וג יועלו (העובדים ,(#12.9 של בשיעור יוקר וכןחוםפת 2*#5 של

הכולל משולט שכר זו*פת
£12.55סוגמקצוע של #2.5שכר של שכר

$7,41 של יוקר ^9*12ותוספת *ל יוקר ותוספח
1,10.78פ1.4.78 מ

צילום סדר
003,672.00*3,173ד

3,501.004,051.00ה
3,882.00| 4,492.00

|4,628.00ז 5,355.00

|5,120,00יז 5,925.00
5,670,00| 6,561§00

<6,415.601 7.423.00
חוישיט* 3 של לתקופה יהיה ד* סוג

1

כ;~4,78,ו החל קוגרביה נ הצי ממקצוע לקוגלים ארויי תודטי עכר תעריף
בשיעור היוקר הוספת הקלפת בצירוף 12.575 של בשיעור שכר תוספת כולל 1.4.78 ל*ו0 המעודכן (התעריף

של בשיעור שכר תוספת גולל 1,10.78 ליו0 התעריף .$4.75 של בסיעוד הפיצוי תוספת את וכן #7.4107 של
*(1*9*78 ט החל בסוג יועלו (העוביימ .(#12.9 של בשיעור יוקר תוספת וכן #2.5

תוספת הכולל משולב שכר
#2.5 של שכר

12,^9^ ,יו>ןך__טל _ותו_ספ_ת
1.10778 ""מ! "

3,720.00

12*#5 של שכר
£ל_$4.1ג.7 _ו,תו,םפת__יוק2

" 1.4* פ~"78 "

3,215.00

מ1ג מקצוע

(רטוש) דיית צלם,
(מונטזי) מרכיב
(משיא), מעתיק,
וקו צורב"רשת

||00*3,437וי 3,977.00[

3,654,00|| 4,228*00|

||00*3,882וי 4,492.001

|(4,628,00|ז 5,355.00|

"15,120.00]| 5,925,00|

5,664.0011 ...6,554,001

י)

חורשיס. 3 של לתקוטה *היה 1ני פוג
הקרובה, ללירה עד בתעריף המפומיפ עוגלו הצרדים דעת על הערות;

1*4*78 ליופ מעודפגיפ נוספות בשעות וארוחה משפחה תוספת והק, תוספת שיעורי
הקודמ* בדף ראה  1,10,78 וליום

.=^1^:£* 2^ ~1

^.^^י



'י כלל קיבוצ* הסכם
13.12.78 ביום בתלאביב ונתתם שנערך

13*12*78 מיוס הכללי הקיבוצי להסבם 1 מטי עדכון 2 מסי נספח

' . ג
. י 2

 נ*ר ומוצרי הדפוס ענפי איגוד  בישראל זעירה ותעשיה מלאכה בעלי התאחדות 3 בין
אי צר להלן. ;

גי צד ז להל 
 ישראל בארץ העובדים של הכללית ההסתדרות לבין:

והקרטוגזי הכריכה הדפוס פועלי של הארצי האיגוד

הכריכה ענפיו, על הדפוס לתעשיית הכללי הקיבוצי העבודה שבהםכס כ"ב לסעיף גהתאמ *1
לשיעורי בהתאם יועלו שהשיעורים נקבע הנ"ל הצדדים בין החתום ותצינקוגרפיה

ההעלאה. ומיוס ההעלאה

5.12.78 טיוט #25 של בשיעור הציבורית בתחבורה הנסיעות מחירי והועלו הואיל .2

נטיעה דמי העובדים כל יקבלו 5,12*78 מיום החל כי הצדדים ב*ז הוסכם לפיכך *3
13.11.77 מיום בתוקף שהיה לחודש ליל 158.70 (במקום לחודקן ל'י 199,00 של בשיעור

. .(4.12*78 עד

יקבלו 5.12.78 מיום החל כי נקבע הצדדים בין במומכס דלעיל 3 בסעיף הנאמר אף על *4
 דלעיל 3 בסעיף הנקוב השיעור על העולים סכומים לנסיעות מוציאים אשר העובדים

לחודש לירות 281.00 של בשיעור נסיעה דמי המפעל מהנהלת יקבלו עובדים אותס
.(4.12.78 עד 13.11.77 מיום בתוקף שהיה לחודש לירות 224,25 (במקום

השיעורים על בשיעוריהם עדיפים שהינם מקומיים הסדרימ להרע בא הנ"ל ההסכם אין *5
העדיף* ההסדר יחול יוהד) (גבוה עדיף שיעורים הסדר שקיים במקרה הנ"ל,

במחירי לזמן מזמן שיחולו לשינויים כפופים יהיו הנ"ל השיעורים כל כי בזאת מוסכס .6
ומיום ההעלאה בשיעורי שיחולו לשינויים בהתאם ויועלו הציבורית שבתחבורת הנסיעה

ההעלאה. €..

 החתום: על הצדדים באו ולראיה

בי צד ם2זם .

גולדשטין מאיר

'/ 6גי*/
אי 5ד ג#ם

 אריאל> ז8זוד
/

.. .  }.\.}.£ י*.'* ^1


