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                                 ----------  

                                        
  1985ביוני  27שנערך ונחתם בתל אביב ביום                   

                                        
                                        
                                        

איגוד   -המרכז הארצי  -ה זעירה בישראל בין       התאחדות בעלי מלאכה ותעשי
 ענפי

 הדפוס ומוצרי הנייר           
  

 מצד א'                                                           
  
  

האיגוד  הארצי  של  עובדי   -לבין      ההסתדרות הכללית של העובדים בא"י 
 הדפוס,

 הכריכה והקרטונז'           
  

 מצד ב'                                                           
  
  
  

  1.4.1982נחתם הסכם קיבוצי כללי לתקופה  שמיום   22.8.1982הואיל     וביום 
 ועד

בין לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים  לבין   31.3.1984יום           
 ההסתדרות

י,  האגף  לאיגוד  מקצועי  על  כל  הכללית  של  העובדים  בא"          
 יחידותיו

 (; 84-82הסכם המסגרת לשנים  -ושלוחותיו )להלן           
  
  

להסכם    4והואיל    והצדדים להסכם קיבוצי זה ניהלו מו"מ  בהתאם  לסעיף  
 המסגרת

במטרה לעדכן את תעריפי השכר בענף הדפוס  בכפוף  ובהתאם  לאמור            
 בהסכם

 ; 84-82המסגרת לשנים           
  
  

שנחתם  בין  לשכת  התיאום  של   1984 -6והואיל    והסכם המסגרת לשנים  
 הארגונים

חידש  והאריך  את  כל    16.7.1984הכלכליים וההסתדרות  ביום            
 ההסכמים

ענף הקיבוציים הכלליים והמיוחדים וביניהם ההסכם הקיבוצי הכללי ל          
 הדפוס

. לפיכך,  ההסכם  הקיבוצי  הכללי  הקודם  מספר  31.3.86וזאת עד           
 רישום

בשינויים ובתוספות המפורטים בהסכם זה  מהווים   7067/78 - 7031/77          
 יחד

את ההסכם הקיבוצי הכללי למקצועות הדפוס, הכריכה והצינקוגרפיה            
 בישראל

 ההסכם(;  - )להלן          
  
  

להסכם    4והואיל    והצדדים להסכם קיבוצי זה ניהלו מו"מ  בהתאם  לסעיף  
 המסגרת

במטרה לעדכן תעריפי השכר בענף הדפוס בכפוף ובהתאם  4-1982לשנים           
 לאמור

 בהסכם המסגרת;           



  
  

ע,  או  לקבל  והואיל    ונקבע בהסכם המסגרת שאין כל  כוונה  לצדדים  לתבו
 הטבות

 ותוספות שכר כלשהן עקב עדכון תעריפי השכר;           
 

 לכן הוסכם בין הצדדים כדלקמן:                                                                                                    
          ----------------------------  

  
  
  
 וא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו. .   המב1
  
  18עדכון  מס'   1.   תעריף השכר בענף הדפוס המצורף להסכם זה כנספח מס' 2

 מהווה
 התעריף( )ראה במקור(.  -חלק בלתי נפרד ממנו )להלן      

  
והוא  כולל  את  כל  תוספות   1.4.85.   תוקפו של התעריף הרצ"ב הינו מיום 3

 השכר
ותוספות היוקר למועד זה. התעריף כולל  תוספת  וותק  וארוחה  בשעות       

 נוספות
יעודכן כמקובל עם כל שינוי בשיעורי תוספת  היוקר  ו/או  תוספת  שכר       
 ומיום
תחולתם כפי שיקבע בין לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים וההסתדרות      

 הכללית,
 ויעוגל לשקל הקרוב.      

  
התעריף הרצ"ב מהווה חלק בלתי נפרד מההסכם הקיבוצי הכללי  בענף  הדפוס    . 4

 ובא
 במקום כל תעריף שנקבע בין הצדדים בהסכם קיבוצי כללי קודם.      

  
.   א.   מוסכם ומוצהר כי התאמת תעריפי השכר לשכר  המשולם  בפועל  ו/או  5

 יישום
תגרום  לעליית  שכר  ולא  תהיה  תעריפי השכר החדשים במפעלים לא            

 עליה
 לדרישה מצד כלשהוא או מיחידיו לתוספת שכר.           

  
ב.   מובהר בזה כי עובד אשר שכרו הנוכחי נמצא בין שתי דרגות בהתאם       

 לתעריף
חודשים    6-זה יתקדם לדרגת השכר הקרובה בתעריף זה  לא  יאוחר  מ          

 מיום
 ילת תוקף הסכם זה. תח          

  
.   במפעלים בהם נהוגים תשלומים כגון: פרמיה מוסכמת או קבועה, תוספת 6

 מפעלית או
מענק או תשלום קבוע אחר רשאית הנהלת המפעל לזקוף  תשלומים  אלה,  כולם       

 או
חלקם, על חשבון התעריף החדש באופן שהכנסתו הכוללת של העובד לא תשתנה,      
 למעט
תוספות המשולמות לעובד בגין ביצוע עבודה  מיוחדת,  או  בגין  ביצוע       

 עבודה
בתנאים מיוחדים או בנסיבות מיוחדות, או תשלומים מיוחדים, או תוספת      
 ותק. 

  
 .   ביצוע הסכם זה ויישומו בענין התעריף יהיה עפ"י תהליך שיסוכם במפעל. 7
  
לסוגים י' וי"א ואילך יהיה זהה   .   מוסכם כי הקידום בכל המקצועות8

 לקריטריונים
ט' בהתאם  לקריטריונים  המעוגנים  שבהסכם  -החלים בקידום לסוגים ח' ל     
 הקודם
 האחרון.      

  
 שבהסםכ הקודם יבוא השינוי הבא:  2.   בסעיף יא' 9
  



 בכל מקום בו מופיעים בהסכם הקודם המילים )ו( יעוגלו עד לחצי הלירה      
 הקרובה
ו/או עד ללירה הראשונה הקרובה, ישתנה ובמקומו יבוא, ויעוגל עד לשקל       
 הקרוב
בכל מועד בו יהיה שינוי בשיעורי תוספות  היוקר  ו/או  תוספות  השכר       
 לרבות
מקדמות למיניהן והתוצאה תהווה את הסכום הבסיסי שעליו יתווספו  סכומי       
 ו/או

 ל הבאים. שיעורי הגידו     
  

בענין תוספת משפחה מתבטל.  13.12.1978להסכם בין הצדדים מיום  13.  סעיף 10
 תוספת
המשפחה שולבה בתעריפים הרצ"ב. אין בסעיף  זה  כדי  לפגוע  בזכויות       

 עובדים
 בהתאם להסכם קיבוצי מיוחד או נוהל במפעל.      

  
שנחתם בין התאחדות  8.3.79מיום .  הצדדים מאמצים את ההסכם הקיבוצי הכללי 11

 בעלי
המרכז הארצי לבין ההסתדרות הכללית מס' רישום  -מלאכה ותעשיה זעירה      

7013/79 
 מבלי להרע ו/או לגרוע בסעיפי ההסכם הקיבוצי הכללי בענף הדפוס.      

 
  1להסכם הקיבוצי הכללי הקודם שבענף ועפ"י המעוגן בסעיף ו'  2.  לסעיף יט' 12

                                                    של 
ההסכם הקיבוצי החתום בין התאחדות בעלי מלאכה  ותעשיה  זעירה  המרכז       
 הארצי
 תבוא התוספת הבאה:  - 8.3.79לבין ההסתדרות הכללית מיום      

  
ן  הצדדים מאמצים את ההסכם החתום  בענין  פנסיה  מקיפה  בתעשיה  בי     

 התאחדות
התעשיינים וההסתדרות הכללית, על נספחיו, תיקוניו  ותוספותיו,  כפי       

 שנחתמו
 ויחתמו מעת לעת.      

  
  3הבהרה שתסוכם בין  הצדדים  תוך   -להסכם הענפי תבוא  2.  לסעיף יד' 13

 חודשים
 מיום חתימת הסכם זה.      

  
 סכם זה וקודמיו. .  הצדדים יפעלו להוצאות צו הרחבה על ה14
  

  4-1982.  בהסכם הקיבוצי הזה מיצו הצדדים את האמור בהסכם המסגרת  לשנים  15
 ואת

, את יחסי  31.3.1986המו"מ ביניהם בנושא ההסכם הענפי בענף הדפוס עד      
 העבודה
ולא לנקוט באמצעי לחץ כלשהם אחד נגד משנהו. כל חילוקי הדעות ביניהם      

 יוכרעו
 התאם לכללים הקבועים בהסכמים הקיבוציים החלים על הצדדים. ב     

  
  
  

 ולראיה באו הצדדים על החתום:                         
  
  
  

        --------------------------           ----------------------- 
 


