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בישראל. התעשיינים .^התאחדות

וה העובד הנוער והסתדרות הכללית ההלתדרות

בין:

לבין
הואיל:

והואיל:

וזאת לחניכים המקצועית ההכשרה של בחשיבותה מכירים והצדדים
ומקצועי. מיומו לכחאדם המשווע המשק בצרכי בהתחשב

ותנאי המקצועית ההכשרה רמת את ולקדם לשפר שואפים והצדדים
אלת. חניכים של עבודתם

כדלקמן: הצדדים בין סוכם לפיכך

וצעירים לנערים חונכים הכשרה ו.
המקצועית ההכשרה רמת לשיפור לתרום עשוי החונכות נושא כי מניחים הצדדים
העובד הנוער הסתדרות ולפיכך לעבודה והצעירים הנוער בני של והמוטיבציה
התעשיה במפעלי חונכים להכשרה יפעלו במשותף התעשיינים והתאחדות והלומד

כשנה יימשך הנסיון החונכות. נושא של והיעילות השפעותיו ללמוד בכדי
בניסוי. להשתלב נכונות שיביעו תעשיה מפעלי בכ5ו ויופעל

הפעולה. המשך דרך תקבע לאלה ובהתאם והמסקנות הלקחים יופקו הניסוי בתום

בשבוע ימים 5 עובדים בהם מפעלים .2
את יאפשרו וחניכים נערים והמעסיקים בשבוע ימים 5 העובדים מפעלים
בכפוף החניכות, חוק או הנוער עבודת לחוק בהתאם וי ביום לימודיהם

העבודה. משרד לאישור
מימות אחר יום בכל הנערים ילמדו וי ביום הלימודים יתאפשרו לא באם רק
לא אם גם הנערים של השבועי משכרם לנכות מבלי וזאת שיקבע כפי השבוע
על העבודה. משרד לאישור בכפוף הכל העבודה שעות מכסת למלוא הגיעו
משכרם ניכוי לאי כתנאי הלימודים ביום השתתפו כי להוכיח הנערים

לעיל. כאמור

והשתלמות עלון בימי העותתפות .3
וחברתיות מקצועיות השתלמויות תקיים והלומד העובד הנוער הסתדרות

העובדים. לנערים
המפעל. והסכמת בתיאום מותנית אלה בפעילויות הנערים של השתתפותם

בשכרו. הנער יפגע לא אלה בימים .

ינוכה הנוסף ה1/3 .2/3 של בשעור תהיה זה במקרה המעסיק השתתפות
הנער. של השנתית חופשתו מימי

התעשיינים להתאחדות משותפים עבודה צוותי ע"י תקבע ההשתלמות תכנית
ןהלומד. העובד הנוער ולהסתדרות

חודשי למעמד מעבר .4
למקובל בהתאם המתנה תקופת לאתר חודשי למעמד יעברו והחניכים הנערים

הבוגרים. העובדים לגבי מפעל בכל
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החתום: על הצדדים באו ולראייה

הכללית ההסתדרות
באייי העובדים
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טמיר ד.
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