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במקצועות לחניכים כללי קיבוצי הסכם
לשנים נקוגרפיה הצי ו הכריביה הדפום!

11111/79
עבלדה ,$$,9^7, נפי■ ע איגוד הארצי זעירה,המרכז והעטיה מלאכה בעלי התאחדות ,,. ___!!__ הממונו?* | הניר. ומוצרי הכריכיות

א* צד ו להל

פועלי של הארצי לומד,האגוד וה העובד הנוער של הכללית ההסתדרות
והקרטונז.* הכריכיה הדפוס

1 1 י ב

לבין:

ב* צד להלן

כללי  א* פרק

 י''י,. \ א'^, .'''' ן ^^ ^~/~?2*
בענף העובדים הנעריים כל על ויחול כללי וצי הסכםקיב ו^>"ידח^.הנ.וג :,סכם/,עב

מקום, בכל במקצוע ו הדפוס

חניכים; קבלת .$*
הממלכתי,,. התעסוקה שרות באמצעות לעבודה יוזמנו החניכים א0

? '?'>/' י
רשאימיהגה>ח ההזמנה קבלת מיום ימים שברע תוך החניך את הלשכה תשלח לא .ב.
מכתב זה במקרה לחניך לתת הלשכה על הלשכה* באמצעות שלא לקבלו גגגנגפ^

לעבודה. שליחה

הנםיון; תקופת 03 \/
גםיון. לתקופת נחשבים החניך עבודת של הראשונים החדשים שלושה א,

החניך עבודה את להפסיק הצדדים מעני אחד כל בידי הרשות הנסיון תקופח מוך כ*
חורש של מוקדמת הודעה תנתן עבודה שנה לאחר ימים, שבוע של מוקדמת בהודעה

מראס, ימים
י/1

החניף> גיל .4 י

החניכות0 לחוק בהתאם יהיה החניך גיל
החניכים; מכסת *5 'י

לפי מקצועיים עובדים 4 כל על אחד חניך לפחות להעסיק רשאיג* ה?הלתיהמפ^ל
העבודה, ענפי

החניכות; תקופח .6 *
לחוקג בההאם נההיה החניגנוח תקופח
שגים 3 יד סדרוה
שנים 3 י בלמ הדפםח
שנים 3 צלום אופסט
שנים 3 הדפסה אופםס
שנים 3 (ריטוש)דיות אופס©
שנים 3 לוחות העתק אופסט
שנים 2 זוסה אופסס
שנים 3 ספרים כריכת

עבודה סדרל  ב* פרק
*^~^< נ?^ייע #4 לחוק, בהתאם יהיה טליהחנין העבודה יום

עבןד שבר לו יעזולם יום, בבל קזערח 6 עבורוז,י יפי 5 במשך יועסק והחניך במקרה
זה. בהסכם המופיע התעריף לפי עבודת ימי 6

6/ל^/

4/י
/$
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מורכב ויהיה המבוגרים העובדים אצל כנהגג: חדשי יהיה החניך של העבודה שכר 01 ן//
בהראס החניך של המקצועית ההתקדמות לפי יהיה התעריף לוח םבנה משולב, משכר
בית או/ו העבודה משרד של תעודה פי על לשנה, אחת שחערבנה הבחינות לתוצאות

לדפוס,,. מקצועי הספר /
(7<9) סוב ציון עד 01 הבאיס: הציונים לפי דרגות 2 חקבענה הבחינות

,(10) פעולה ציון עד 02

(8) "טוב" כציון זאת לראדת יש הביניים בבחינות טוב כמעט םקגבל והחניך במידה; /

ללא תהיה החניך עבודח של הראשונה שנה חצי לאחר שכר תוספת שכהו. לגבי
החניכים. לכל ושווה אוטומטית בחינות,

גורם או העבודה משרד ע"י ידחה לחניך הציון לקביעה השנתי הבחינה מועד אם 02 /ן
רטרואקטיבית וזאת החדש לציון בהתאם שכרו לחניך ישולם החניך, באשמת שלא אחר,

רטרואקטיביים, חודשים 2 מאשר יותר לא אך להבחן, היה שצריך מהיום
'י,, ; ?. ? */? , , להבחן, לו לאפשר כדי משכרו, ניכוי מבלי מהעבודה החניך את תשו^13ל ההנהלה 3 /ו

יגיש שהחניך במידה יבוצע זה תשלום (22 (סעיף החניכות בחוק עליו כמוטל
במבחן, השתתפותו על אישור

בעבודה ונקלטו בדפוס יותר אי לימודים שנת שסיימו לתלמידים עבודה שכר *4 ^
כדלקמן: יהיה

שכרו יהיה לדפוס מקצועי בבי"ס שנה שלמד ויוכיח לעבודה שיתקבל חניך א.
בגמר ציוניו אשר כנ"ל, חניך במקצוע, חודשים 6 של בותק מתקדם חניך כשל
בטקצוע0 עבודה חדשי 12 לאחר חניך כשל שכרו יהיה ומעלה סוב היו השנה

שכרו יהיה לדפוס, מקצועי בבי"ם שנתיים שלמד ויוכיח לעבודת חניךשיתקבל ב0
ביתהםפר. לציון בהתאם חודשים 18 של בותק חניך כשל

מקצועי בבי"ס לימוד שנוח 3 סיים כי ויוכיח לעבודה שיתקבל החניך ג.
ה*. סוג דהיינו חניכות תקופת שסיים חניך כשל שכרו יהיה לדפוס

לדפוס מקצועי בבי"ס לימוד שנוח 4 סיים כי ויוכיח לעבודה שיתקבל חניך ד,
ו*0 סוג עובד כשל שכר יהיה

מודרכח חניכות ו/או הכוון בכיתת שנה שלמר ויוכיח לעבודה שיתקבל חניך ת.
הציון ולפי בעבודה שנה של בוותק מחקד^ חניך כשל שכרו יהיה הדפוס במקצוע

הלימודים. שנת בחום שקיבל

שכר תעריפי ד* פרק

יהיו והצינקוגרפיה הכריכיה ובמקצועות הדפוס בענף לחניכים השכר תעריפי .1
כדלקמן: 1 *10*78  מ החל ויהיו וישתנו חודשי*ס

1^*$9 של בשיעור יוקר. הנוספת בש.יע.ו^ר1של"^5*2"י'לכז. שכר.. תו0פק פ.ולל שה /ו^יל/ף ~ יי יי"י י יי ^ ה^*^י'^ז^סויו
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/<. אלד ^■

ציון עד משולב
מאד טוב 810

ציון עד משולב
טוג (7,9)

י/,0

התקופה

.כניסה,. . 2000. .1| . 2000^ .|
6 |.2300חודשיםלאחר 2300.

וו
(בחינה:)12 "2550 0| 2700.
18 2850.1.י" #305.
24 (בחינה)" "315001 5400.
30 .ו" £3750.

///;,€
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ת. הערר

וי* סרג לפי שכר יקבל מאוד טרב בציון תביכרתו את שסיים חניך ג;*;.

ן בהתאם לפעם מכעס טוטומטית ויעודכנר יי"חנו הטיבות, והתוספות הסכר תעריפי .3
תוספות של תחולתם מיום רטרואקטיבית היוקר ותוספות השונות השכר לתוספות
נפרד בלתי חלק ויהוו חרבונה ללירה עד יעוגלו המתקבלים והסכומים אלה

זה, מהסכם

דמי טיעורי הראשונה, ללירה עד ויעוגלו לפעם מפעם טרטונ?טית יעודכנו כן כפו ;

ההעלאה, ומיום ההעלאה לשיעורי בהתאם ההבראה וקצובת הנסיעה

וטףותארגך. עדפיןש מסננות ו. יש;* ם י ונ חש ם ני העדכו

> 1,10.78  מ ה;ול הכריכיה בענף עובד לנוער עבודה שכר תעריף .2
...ל~ ^ךללר: יסנה""^ממילגי""^מי'ב!.?.)...,^."..?. שכב.,,

1.,'10 מ78. .י.דקהשלי^1209~"החל תוספת רכן ת*ר3ף~זהיכ1:ל.ל..תד0פח"שכרשלי"0^25

1
ז

ר כ ש דפהי התיק
2000'.. .|
2250.
2500.
2750.
3000.
5250
3507.

.בכניסה

חודשים 6 לאחר
חודשים 12 לאחר
חודשים 18 לאהר
חורשים 24 לאחר.

חודשים 30 לאחר
חודשים 36 לאחד

*
1_£_£_^ **~< <****4*%,,< ><*<* £*/ . £ §.^ר^>^

'י^ו"/
לשבוע ימתיחסים תדטיים הם רבבריכיית לחני.יכ8;ם;נדפיס הנ"ל השכר תעריפי
החנ.יכוח לחוק בהח;!ם הלימודים וידם ליום שעות 8 לפי ימים 5 בן עבודה.

ג*.

שתהיינה היתרות, משכר. ות.ךספות הירקר תוספות את להוסיף יש הני"ל (שנו ,^
לבין הכלאית ההסתדרות בין והי בלגין ה^1?.חם להסכם גה^אם מעת''יל^ת בו1יע#(י. י"

תמיה^יני"יםאהכלכליים, של לשכת."התאום

1~ה.הפרש^ם ה?1ב.הים'^!1סכ0זהיהחלי"מירם~978ני10. את ק^.ס^ננ31יג1?שכהמחייבים
.1 .2"*1979 ישולמועד זה מהסכם ד1"נ~1^3ע*3

להנהלה?והחניך חוברת הי
..... קו£.3.י..£

החניך; כלפי 5^3^ח תיבות ."!

(

ר

6

1

החניכר תקופת לתום עד יך החנ 85תי קי להעסי י £0יי \/ ר
^/

1/

לחוק. בהתאם הלימודים תכנית לפי המעשית בעבודה החניך את להדריך
;;ת לו להקנות כדי בה שיש עבודה ושיטת מתאימה הדרכה לחניך להבטיח

החניך ע^ודת על במישרין מפקח המעביד אין החניכות, תקופת תוך המקצוע.
משהסכים במפעל. אחר אדם על זו חובה להטיל תר;5 חייב אוהו, מדריך ראינו

אולם המעביד, היה כאילו למלאת הר;; חייב החרבה את עצמו על לקבל אדם אותו
מלאה. מאחריות עצמו המעביד ז:ת לפטור כדי בה אין כאמור החרבה הטלת

כמוטל ולהבחן לחניכים בבי"ם לבקר לו ל:;פשר כדי מהעבודה החניך את לשחרר ד. \] 1
משכרו. לנכות מבלי החניכות, חוק לפי עליו _,/

/ ^ /י''', *ג></

ו .4
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ולא במפעל העובדים המבוגרים הפועלים לגבי הנהוגים הסוציאליים התנאים כל
עבודה,חלב,חופשה מחלה,בגדי (ומי החניכים לגבי גם יינתנו זה בהסכם הוזכרו

סוציאליים: תנאים .3

/
נסיעה,השלמת המועד,דמי תגים,בחול בערבי עבודה שמחה,שעות חג,ימי חגים,מענק

וכוי), בעבודה וגאונה של במקרה שכר

החניכות תקופת גמר לאחר תנינים העסקה .4

מיום ומועד ההניבוה<ן',.נ3ידה תקופת החניך^בחוט אח להעסיק היי,,נ ^^2 אין /'
שנה) חצי "ז"מן"'ע.!; פרק (דהיינו "ל ים"ר"ת'וילצה י התג לתקופה ך ממג; הינו /לחניכיה

אולם י, כעובד""זפינ לצה"ל ו עד'לג~י_וס יעסיקו יד ל?/5דדי0ר9^^דץ?*0,סהמעב מ/מ
מהצבא,מעלחג^אוח טובו י אוזר הנער את המעבי.ד.^^תעסיק את מחייבת זו אין/הפכ!5ה

י '" " ק* החו

מסים: .5
י}7רך "ך^...>?/ך?י1

בהתאם. שלהחנ.י.כי.ם. האחיד המס מדי>הד.ך.,ש....נתו.ד"שג.^ת 1**י*^ן'1ג0^*גנ^ג^הבמ^}יכז
מס, ~חץ ת שחוגש.עג1..י""ל.טכ ימה ילו'ש

, 06(ץ ^^±12
1

ני 1

מכסח למלוא החניך מגיע לא לחניכים הספר בבית הלימודים מיום כתוצאה אם ה>
מלא. טבוע ענד כאילו שכרו יסולם השבועיות העבודה ת שער

י.ו0י?1
ז בפרק לקבוע פרט המקצוע לימוד תקופת תוך חניך לפםר רשאין^ אינן); התנהגה ר*

62 מעיף

>גר, ,. :יכ "■ בכי"י. החניך י:ל המקצועית הה;.'תלמוה נהוע"וח יישתחף דוספ^ל .7
דץ:ודה .> _' ר י, ה י^וף יבוצע יו:; וזהי: לי.ינה, ל"י ^00 בסך ייייוד זרי אבי לימוד, מפרי

שנה. עיל

^ל3'ס.ח_את^זלק3^כ^0''113^;ב..ט1^י'3^.

;"5( >?''" לי\י "^^'' כלפי(ההנהלה^ החניך חרבות *2

לימוד עכ והקשורות תג^3גנ* מטעם עליו המוטלות העבודות אח לבצע החניך על א.
המקצוע. ל*

להוראות1 העבודה בעת להשמע דעליו המקגוע את בשקידה ללמוד החניך על ב.
המקצועיים. למוריו על הממונה העובד או :הה3ר,ל.ה. (ץ

הוראות לכל ולציית במפעל המקובלים הכללים לפי להתנהג החניך על ג, ן
בעבודה. ומשמעת לסדר ת ו ע ג ו נ (^ה^5"ו5ה

.  י המפעל. סודות על לשמור החניך על ד

(. י ל1!ניכי0. בבי"ס בקביעות לבקר החנןיך ליל ה.

לחוק,, בהחא? יינה כל להבחן החניך על ו.
סוציאליים הבאים ' ר* פרק ן\

שנתית; חופשה .1

לפתוח הנוער, עבודת לוווי בד.הא1 עבודה ימי 16 של שנתית תופשה יקגל חנייך כל ן.
ברציפות6 לחניך יינתנו הנ"ל .מהחופשה ימים 10 7

הברא^ .2 \/

לחלקי יחסית ו5ר בטנה. החניך טל הבראה ימי 7 בהוצאות לשאת העבודה נותן על
.הנוער ההבראה,ט.ל כ.מי,10ב..5,גו.^0ם."ל.ג;.ית. את,_ד,^ע.1^י^.. ■ ן ר לכו ה^ז^!:ב;.י.שמ..ל1 שנה.

והלומד העובד הנוער הכלליתלל' יסעייייהםחררות המאדרגנ וווגי: עיון ימי זדעובד.
הגרו. ד,ד.נר;י ./7 י ר י מ". לפי יהא ההבראה בדמי ההשתתפות שעור ,,יוברו^^*^1^ק*ץ^1ה^

מתאים אשור להציג החניך על מבוגרים. עובדים לגבי



פיטורים  פרק^זי

החניך: ע"י המפעל עזיבת 1

רצינית סיבה בגלל אלא לימודיו בתקופת המפעל את לעזוב רשאי אינו החניך ^/
וכר*. מרוחק ישוב למקום המפעל מתלה,העברה כגון: פקח רמס

החניך: פטורי .2 \]

כמו: רצינית מסיבה החניכות מתקופת החניך עבודת אח להפסיק אפשר א9
חבלה* או גניבה .1

גמזיד,^).,,, כלים או חומר קלקול 02
לעבודה. ובקשר העבודה בזמן שנחנו ה^הל* ת' ר א ר ו ה ל חוזר ציות אי *3

םשמעח, של חמורה הפרה .4
מספקת* טיבה בלי הספר לבית הופעת אי .5

החניך. של התרשלותו עקב בלינ'ודיב או בעבודה התקדמות אי .0
תחניף* עבר בה המחלקה או המפעל סגירו! *7 ,

להופיע חייבים להסכם והצדדים ברור לדרוש רשאי כנ"ל שפוטר חניך ,1 ב, ^
הברור, בהתאם,למסקנות וינהגו לבירור

הודעה במתן ורך אין זה .ףעיף ישל ,5,4,3,2,1 א המסומנים במקרים
ההניך של עבודתו אה להפניק ה*נק^ה בידי והרשות פטורים של מוקדמת 0

י5,1,3,2,1, א בכיניקה כא0ור החניך של עבודתו תופסק כי והיה לברור. עד
ולא לעבודתו יוחזר אטמה :?כל לקי וי*א לברור עמד והחניך זה סעיף של \

ההניך* של משכרו הבטלה דמי ינוכו
^ י'!, ה^י^ד! את מחייבים זה סעיף של א7,6 משנה סעיפי לפי חניכים פטורי 2י ו^\ (/

י" הנסיון תקופת חוס לאחר חודש של מוקדמת הודעה להניך לתו! 3**^ל
זו תקופה תוך . רזלעח>ד"הד^^^ו""~י^לח~^©^ף^^ו^^

בנדון ברור 0/י*.ק3^3דרה*ד^ג.ס \7

1

1

פיטורים ופיצויי פיצויים מענק .3 // /"*.,.  ... .<..  *.*..■*"""""■"." י*""""""*"""""**"""" \ י

גיוס מענק יקבל לצה"ל ויחגייפ במפעל החניכות תקופת את שגמר חניך א, י)

תקופת ועבור האחרונה משכורתו לפי ימים חודש של בשעור מיוחד 1_/
החניכות,

יקבל החניכות מתקופת חלק רק עבד שבו כמפעל חניכות סיים אשר חניך
עבודתו* לתקופת יחסית כנ"ל הגיוס ממענק חלק

לחוק בהתאם עבודה שנת לכל חודש ישולמו פיטורין פיצויי /\ב.
יהנה פיטורין פיצויי קבל ולא כפועל במפעל חניכותו את שסיים חניך ג. 0
ותק תשלום כחניך,לרבות במפעל עבודתו תחילת מיום הוחק זכויות מכל

כחניך. במפעל עבודתו תחילת מיום חופשה וחטוב

ע2רן 2212 סמינרים  כרק__ח*

ע"ח בשכר 2?1£.יס מתוכם והטחל*רה"^ש^נה, עיון ימי ישוחררול^4 הגעריס .1
ת, י ל ל כ חויון''ק^ה ס ה ה , ל !לני1^י,.^ע_ו^ב המהדרות רכ^הק'ל^ד^ תע ייד'^הקשתלסויות ,^71מעב
^^ "" "העיבודה8 ומשרד מלאכה התאו7דו,ח._בעלי 3ש*וף
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י:י,ים ע.לר_ה העובדים הר^ו" במקצוע לחניכים כללי קיבוצי עבודה להסכם נספח
ימ1ם 2^2פב22^:<לייי^בי

לגבי ר?, יחולו השינויים המשולבת, במסגרח הנערים עניני את להסדיר בא הנס^ח
(ככונינ שינוי ללא י^ארו הנאים,הט שאר ב^ס^'ק^^גבי הכ.כו?^ם_ הסעי0ים

לחניכים). הקיכ"וצי להפנם^^ודה
כללי  פרק_א^

והיקפו; ם 0,כ ה ה ר'ג. ס

ימים שלושה העובדים הנערים כל על ויחול כ£לי קי^בוצי ת^0 ה'ל^נו 'קסכם/זה
מקום בכל ובמקצוע \זדפוס בעגף ימים ה ט ליו ש ומדי'0 ול

עבודה סדרי  י~ק1^4ג~*

עבורה, ילעות 6 יונ "עות,בכל ~ 3יטי ביום לחרק בהת;זם יהיה החניך סל עבודה ירם | /
1/

השכר הרכב  פ^0£
בעבודה" וותק הטוב לצורך כשנה תחשב משולבת ולימודים עבודה שבה

טכר תעריפי  י ^'^513 ^
1.1078 מיום החל הרפוס בענף פ^"כ^^יל^יכ^ם

ב^גוע) עבודה ימי 3 (עבור

ח פיוה עדהו משולב
(טוב 70 9

ציון
(

עד לב מעי
810(סיב

ציון
מאד)

.13001300כניסד
חלאחר ן.1500*1500<0

|.1600.1700נה).(בחיח12לאחר

1800.1900.1וח18לאחר

.2000.2100נה)י(בחיח24לאחר
1

.22002300ח30לאחר

תוהער

בן עבודה ל"זבוע ומחיהגים חודשיים הב בדפוס לחניכים הנ"ל השכר תעריפי ג?;.

וזזש0^^ה^ק^ו~ק^י^^>>*ו^כ^ז1''^^ם היוקר תוספות אח להוס8ף יט הנ"ל ^י4ד ^ י*

סלהאירגונים ~תזז,ום לשכת. ן. י לב ית.. ל ל הב ה^ע1מ11^^ע^^._ז'מ"^ן".1;1:.51.5בריח

.י1 ע ג. י 'הנ ם י היזנרש .1.10' ו1עץ*9*הט0^פ^^^1י*0*ת^חצו^ל1!^£^"©

הנאימ_םוציאלי2ם 1^93€

שנתית חופשה .1 'י

עכורה, ימי 12 של שנתית חופשה יקבל בשבוע בלבד ימים 3 שיעבוד חניך כל \/
הבראה *2

לנער התשלום כשנה. החניך קיל 8בראה ימי 5 כמוצאות לשאת העבודה נוחן על א.
מהשיעור יפחת ולא קו"ח >:י?י ההבראה כבית שנקבע התעריף לפי יהיה לנער

הבראה. ליום המבוגר העובד שמקבל

1
.$*<

*//£ £?/*/י
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סוציאליים תנאים .3

מחלה; דפי א.
סעיףמ."ו ל*1 בעבודה, להיות צריך החניך היה בהם הימים עבור במלואם ישלמו

עבודה; בגדי ב.
ג,'? י7*'*

העבודה בגדי שווי לפי בכסף תמורתם או יספק*לחניכים ***ק^'>^*ק*נ*ם

\/

1

ץ

בשנה, פעם נעליים וזוג חלוק או חולצה מכנסיים, עח5 באותה

חג: מענק ג, \_/
בערב יקבל מחציתו החודשי, שכרו בגובה חג, מענק לקבל זכאי יהיה חניך כל

עבודתו, לחודשי יחסי ובאופן השנה ראש בערב ומחציתו הפסת חג

עיון? וימי סמינרים ד,
המעבידירי בשכרןע"ח אחד יום והשתלמית.בשנה, עיון ימי ל~3 ישוחררו מנערים

/ / >י י ■"" .. " ; י"'
בשתוף הכללית ההסתדרות הנועריהעוהד, הסתדרות עללדי תערכנה ההשתלמויות

י) . י יי £■ י יי .

העבודה.*" ומשרד מליאבה בעלי ו.ת התאחד

תג: חיפשח יי*

בשנה. חג ימי לשבעה זכאי יהיה המשולבת במסגרת חניר כל

ולא במפעל המבוגרים הפועלים לגבי הנהוגים הסוציאליים התנאים כל

החניכים). בהסכם (כאמור החניכים לגבי יונהגו כנספח הזכרו

1/

דעות חילו*^ \:נא*ם^ו י פרק^מ:\ש>>ו

תנאים: ,1

מפעל. שהוא באיזה קיימים תנאים להרע יכול זה הסכם אין א.
לגבי למוסכם בהתאם זה הסכם על החתומים הצדדים דעות חלוקי של {מקרה ב,

הדפום. בענף הםבוגריים העובדים
ההסכם: תוקף .2

^* 3173; עד^ ם1.4.73 וא זהה ספק.. ת של. ו.ק?£ו ת  פת חקו א.
י*'', יי'".~^

על להודיע מתחדדים אחד בל בידי הרשות זה הסבם של תוקפו תקופת תום לפני י'ב.
.'... ," /''■" ' /

לפתויו! כך לצדהשניעל להודיע עליו אך זה, בה*כ'ם. שינויים להכנ.י^ רצונו // ^./
.""" ההסבם. תוקף תום לפני חודשיים

££.±£1113 ם ו בי בתלאביב החתום על באנו ולראיה
ב' צד

■.....■..(/^.עדי^נדל

יעקב .4^^...1^זלוטניק

אי צד

החותמים: שטות

ץ*י

הדטו?< טועלי הארגי'ישל האגוד בשם

גולדשטיין .גי^בטי^^םאיר

אריאלי \$<^/.,..^ג^>^ך5'"אהוד

אלחדיף יה'ו>ה

פלקון יאברהם ^4?$({1!#

אמיר %>ןזזקאל ^.^7. ...1

בראואר ♦משה

אדלר .4^....אורי

^

ץ

ג

נייר ומוצרי הדפוס ענפי אגוד גולובםקי!/...גשם ברוך
זעירה ותעשיה מלאכה בעלי התאחדות ^].^70 י ^

~0~ " *מקז". .^ז^ג*",!*".  """ י^*(י,*"


