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  20.6.85שנערך ונחתם בת"א ביום                        

                                        
                                        

להסכם  הקיבוצי  הכללי    17והלאה עד לעדכון מס'   9מעדכון מס'  1נספח מס' 
 מיום

ואילך בכפוף  למועדי   1.4.82ותחולתו מיום  70 67/78, מס' רישום 13.12.78
 התחולה

 הנקובים בעדכונים הנ"ל. 
  

 התאחדות בעלי מלאכה ותעשיה זעירה בישראל  בין:     
צד  -איגוד ענפי הדפוס ומוצרי נייר           להלן  -המרכז הארצי           

 א' 
  

 לבין:     ההסתדרות הכללית של העובדים בא"י 
צד  -האיגוד הארצי של עובדי הדפוס, הכריכה והקרטונז'        להלן           

 ב' 
  

דים החליטו לחתום על עדכוני השכר,  התעריפים,  והתוספות  הואיל     והצד
 השונות,

וכן את שיעורי  תוספת  הותק,  תוספת  המשפחה,  וארוחה  בשעות            
 נוספות

 1.4.82-לעובדים בבתי הדפוס על ענפיו הכריכה והצינקוגרפיה החל מ          
 ואילך

 כדלקמן:           
  

  1.04.82ותחולתו מיום  22.04.82מיום  החתום  9עדכון מס. 
  

  1.04.82ותחולתו מיום  29.06.82החתום מיום  10עדכון מס. 
  1.06.82ועדכון נוסף בו מיום                           

  
  1.07.82ותחולתו מיום  22.07.82החתום מיום  11עדכון מס. 

  1.08.82ועדכון נוסף בו מיום                           
  

  1.10.82ותחולתו מיום  19.10.82החתום מיום  12עדכון מס. 
  

  1.01.83ותחולתו מיום  05.01.83החתום מיום  13עדכון מס. 
  

  1.04.83ותחולתו מיום  23.10.83החתום מיום  14עדכון מס. 
  1.07.83-וכן מ                                        

  1.08.83-ומ                                           
  1.10.83-ומ                                           

  
  1.12.83ותחולתו מיום  28.05.84החתום מיום  15עדכון מס. 

  1.01.84-וכן מ                                        
  1.02.84-ומ                                           

  1.04.84-ומ                                           
  1.05.84-ומ                                           

  
  1.06.84-ותחולתו    מ 12.10.84החתום מיום  16עדכון מס. 

  1.08.84-וכן מ                                        
  1.09.84-ומ                                           

  1.10.84-ומ                                           
  1.07.84-וכן מ                                        

  
  1.11.84ותחולתו מיום  26.02.85החתום מיום  17עדכון מס. 

  1.12.84וכן מיום                                      
 

הינם  בהתאם  לגידול  בשיעורי  תוספות  היוקר  והשכר   כאשר הסכומים בהם
 וממועדי                                                    



תחילתם, כפי שנקבעו מעת לעת בין ההסתדרות הכללית  ללשכת  התיאום  של  
 האירגונים

 הכלכליים. 
  
  

 לפיכך הסכימו הצדדים ביניהם: 
  
  
 ה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו. .   המבוא להסכם ז1
  
ואילך, יועלו השכר, התעריפים  1.4.82.   מוסכם על הצדדים כי החל מיום 2

 והתוספות
השונות, וכן שיעורי תוספת הותק, תוספת המשפחה וארוחה בשעות נוספות      

 והתווסף
לשכרם של העובדים סכומי תוספות היוקר  בשיעורים  במועדים  כנקוב       

 כוניםבעד
הנ"ל, בצרוף תוספות השכר  בשיעורים  ובמועדים  כנקוב  בעדכונים  הנ"ל       

 החל
ואילך, הכל בכפוף לתוכנם ולמועדי התחולה כפי  שמופיעים  בכל   1.4.82-ב     

 אחד
 . 17וכן במס'  16, 15, 14, 13, 12, 11, 10ואח"כ  9מהעדכונים החל ממס'      

  
מצהירים בזאת, כי התעריפים המצורפים בזה אומנם אושרו  .   הצדדים מסכימים ו3

 בין
ואילך, מעת  1.4.82-הצדדים בזמנו, היו תקיפים והופעלו הלכה למעשה החל ב     

 לעת
במועדים הנקובים בהם כמעוגן בהסכם הקיבוצי הכללי החתום בין  הצדדים       
 ואולם
 טכנית נחתמו היום.      

  
,  14,  13, 12, 11, 10, 9)עדכון מס'  1ריפים נספח מס' .   מצורפים בזה התע4

15, 
(, החלים  על  המעסיקים  והעובדים  בבתי  הדפוס  על  ענפיו,  17, 16     

 הכריכה
 והצינקוגרפיה.      

  
.   על דעת הצדדים, מוסכם שמבוטלים בזה הסוגים הנמוכים אשר  סכומם  נמוך  5

 יותר
 וסכמת בין לשכת התיאום וההסתדרות הכללית. מהכנסת המינימום המ     

  
.   כמו כן מוסכם כי, בכל מקרה בו נוצר מצב שסכום הסוג  שבתעריף  שהעובד  6

 מקבל
יהיה נמוך מהכנסת המינימום, יהא על המעביד לשלם לעובד  כמינימום  את       
 סכום

 . הסוג הקרוב לאותו מקצוע שבתעריף העולה על הכנסת המינימום     
  
  

 ולראיה באו הצדדים על החתום                          
                                        
                                        

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

האיגוד הארצי   של          התאחדות    בעלי   מלאכה                  
 עובדי 

ותעשיה            זעירה                        בדפוס, הכריכה    
 והקרטונז' 

 המרכז             הארצי    
 איגוד     ענפי    הדפוס    
 ומוצרי             נייר    
 


