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הדפו0 בענף העובדים הנערים גל על וי1!ול גללי קיבו1י הסכם הגו עבודה .הסכ0
מקום* בכל וב*קצוע

חנ*3י0< קבלת ,2
הממלכתי. התעסוקה שרוח באמגערח לקגבודה יוזטגי החניכים א*

הנהלת רשאית ההזמנה קכלת פיוס יפיס שבוע תיר החגיר אח הלש3ח תשלח לא .3
שליחה מכתב זה גפקרה לחניך לחת הלשכה על הלשכה. באםצעוח *לא לקבלו המפעל

לעבודה.
ן ו נסי ד. ת^ומת .3

נסיון, לתקופת נחשבים החניך עבודת של הראשונים החודשים שלושת א*

הגןניך עבודה את להפסיק הצדדים משני אחד כל בידי חרשוח הנ0*ון תקופת תוך .3
חורש של מוקדמת הורעה תנתן עבודה שגת לאחר ימים, שבוע של מוקדטח גהודעה

מראש. יפיס ,

החניך גיל *4 "י

החניכות. לחוק כהתאס יהיה החניך גיל .

החניכים; מכסח .5
ענפי לפי מקצועיים עוכרים 4 כל על אחד חניך למחות להעסיק רשא*11 המפעל הנהלת

העכורה,

> החניכות ופה חין .6
לחוק} נהתאס תהיה יכוה תג ה תקופח

//

ו

יד מדדת

"י גלס הדפסת
*
דלום טסט ו א
הדטסה אומסט

דיווז (ריטוש) אופסס
לוחות העתק אופסט

זוטה אופסט

ספרים כריכת

שניס 3

שנים 5

שנים 5

שנים 3

שניס 5

שנים 3

שנים 2

שנים 5

עבודה סדרי  ב* פרק
בשגוע. שעות 40 .לחוק, בהתאם יהיה החניר של העבודה יום

6 עבור שכר לו ישולם יום, בכל שעות 6 עבודה, יפי 5 במקיף יועסק והחניך ב*קרה
זה. בהסכם המופיע התעריף לפי עבודח יםי

העכר הרכב  ג* פרק;

מטכר מורכב ויהיה המבוגרים העובדים אגל כנהוג חודשי יהיה החניך של עבודה שכר ,1
לתוגאדת גהתאם החגיל של המקצועית התקדמות לפי יהיה התעריף לוח מבנה משולב.
מקצועי סםר ביח או/ו העבודה 0שרד של תעודה פי על לשנה, אממ שתערכנה הבחינות

לדטוס.
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,;$1י\ סוב ציון ער {% הבאים: הציונים לפי דרגות 1י תקבענה הבוזינות
(10) מעולה 6ניין עד (2 %

(0) "טוב" כציון זאת לראות יש הביניים בבחינית טוב כמעט מקבל והחניך במירל*
בחינווו ללא תהיה החניך עבודת של הראשונה שגה מגי לאחר שכר תוספת שכרו. לגגי

החניכים, לכל ושווה אוטומטית
אהר, גורם או העבודה משרד ע"י ידחה לחניך הציון לקביעת השנתי הבחינה מועד אם .2
מהיום רטרואקטיבית וזאת החדש לגיון בהתאם שכרו לחניך ישולם החניך, באשמת שלא

רטרואקטיביים. חודשים 5 מאשר יותר לא אן להבחן, היה שגריר
כמוסל להבחן לו לאפשר כדי משכרו, ניכוי מבלי מהעבודה החניך אח חשחרר ההנהלה .5

על אישור יגיש שהחניך במידה יבוצע זה חשלום (22 (מעיף החניכות בחוק עליו
במבחן. השתתפותו 1

יהיה בעבודה ונקלטו בדפוס יותר או לימודים שנת שסיימו לתלמידים עבודה שכר *4

כדלקםןו
כשל שכרו יהיה לדפוס מקצועי בבי"ס שנה שלמר ויוכיח לעבודה שיתקבל חניך א*

השנה בגםר ציוניו אשר כנ"ל, חניך במקצוע, חודשים 6 של בוחק מתקדם חניך
במקצוע. עבודה חודשי 12 לאחר חניך משל שכרו יהיה ומעלה סוב היו

שכרו יהיה לדפוס, מקצועי בבי"ס שנתיים שלמד ויוכיח לעבודה שיתקבל חניך ב.
ביתהספר. לציון בהתאם חודשים 13 של בוותק חניך כשל

לדפוס מקצועי בכי"ם לימוד שנות 5 סיים כי ויוכיח לעבודה שיתקכל החניך ג* .

אופג01 המבוגרים (להסכם ו* סוג דהיינו חניכות תקופת שסיים חניך בשל שכרו יהיה
ובו1). ריטוש דייו!, (צלם,

פי,צועי בבי"ס לימוד טנות ל3 מעבר סייס כי ויוכיח לעבודה שיתקבל חניך ד.
ז*. סוג עובד כשל שכרו יהיה לדפוס

מודרכת חניכות ו/או הכוון בכיתת שנה שלמד ויוכיח לעבודה שיתקבל חניך ה.
הציון ולפי כעבודה שנה של בוותק מתקדם חגיך כשל שכרו יהיה הד3וס במקצוע

הלימודים. שנת בחום שיקבל
7טבר תעריפי  ד* פרק

חודשיים יהיו וצינקוגרפיה הכריכיה וכסקצועת הדפוס בענף לחניכים השכר תעריפי .1
כדלקמן: ם85*4*1 החל ויוהיו וישתנו

ם1.4.85 החל 8*4 ?6 בשיעור יוקד תוספת כולל התעריף י/
ו ק ת הה פ

1 8  1 !\ 10  9
1ככניסה 122096| 122096
6 1חודשיםלאחר 128201| 128201
12 1חודשיםלאחר 1545051 156540
18 1לאחר !חודשים 1424451 148550
24 1לאחר 1חודשינ 154655| 160759

172969
187214
205495

166864
179074
195555

חודשים 50 לאחר
חודשים 56 לאחר
חודשים 42 לאתר

בשבוע. שעות ו40 עבודה שעיח 7 עבור חודקי שכר
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"ערות

זי, סוג לפי שכר יקבל מאוד סוב 0ציון חניכותו את שסיים חניך א.
לתוספווז בהתאם לפעם מפעם אוטומטית ויעודכנו ישתנו השונות, והתוספות השגר תעריפי ב.

והסכומים אלה תוספות של תחולתם מיום רטרואקטיבית היוקר ותוספות השונות השכר
זה. מהסכס נמדד בלחי חלק ויהוו הראשון לשקל עד יעוגלו הסתקבליס

הנסיעה דמי שיעורי הראשון, לשקל עד ויעוגלו למעם מסעם אוטומטית יעדכנו גן כמו
ההעלאה* ומיום ההעלאה לשיעורי 3החא0 ההבראה וקצובת

ותאריך. שוטף עדכון מספר ישאו השונים העדכונים

והחניך ההנהלה חובות  ה* פר^

החניך* כלפי ההנהלה חובות ו.
החניכות. תקופת לחום עד החניך אח להעסיק א*

לחוק, בהתאם הלימודים תוכנית לפי המעשית בעבודה החניך את להדריך .3
תוך המקצוע אח לו לקנוח כדי בה שיש עבודה ושיסח מתאימה הדרכה לחניך להבטיח ג.
אוחו, מדריך ואינו החניך עבודה על במישרין מפקח המעביד אין החניכות, תקומת
עצמו על לקבל אדם אוחו משהסכים במפעל. אחר אדם על זו חובה להטיל הוא חייב
כדי בה אין כאמור החובה הטלח אולם המעביד, היה באילו למלאה הוא חייב החובה (

מלאה. מהאחריות עגמו המעביד אח לפטור
עליו כמוטל ולהבחן לחניכים בבי"ס לבקר לו לאפשר כדי מהעבודה החניך אח לשחרר ד,

± משכרו* לנכות סבלי החניכות, חוק לפי
י שעות מכסח למלוא החניך מגיע לא >חניכי0 הספר בביח לימודים מיום כתוצאה אם ה.

מלא. שבוע עבור שכרו ישולם השבועיות הענודה
ז* בפרק לקבוע פרס המקצוע לימוד תקופת תוך חניך לפטר רשאית #ינה הנהלה ו.

*2 סעיף
אגרה, לחניכים, בבי"ס החניך של המקצועיות ההשתלמות יוצאות ישתתף המפעל ז.
חקופת בסוף יבוצע התשלום לשנה. שקל 10,000 בסך לימוד אביזרי לימורי, ספרי
הלימוד. שכר ו/או המדד בשיעור לעליבות יחסית שנה מידי וי*לה שנה. של העבודה

ב"מבסחים". החניכים את לבטח ת.
י ההנהלה כלפי החניך £חובוח

המקצוע, ליםור עם והקשירות ההנהלה מטעם עליו המוטלות העבודות אח לבצע הח3יך על א*

או ההנהלה להוראות העבודה בעת להשסע ועליו המקצוע את גשקידה ללמוד החניך על ב*

המקצועיים. למודיו על הממונה העובד
ההנהלה הוראות לכל ולציית במפעל המקובלים הכללים לפי להתנהג החניך על ג.

. . בעבודה. ומשמעת לסדר הנוגעות /
המפעל, סודות על לשמור החניך על ד*

לחניכים, בכי"מ כקביעות לבקר החניך על ה,
לחוק* בהתאם שגה כל להבחן החניך על ו.

סוציאליים תנאים  ו* פרק

שנתית תופשה ,1
10 לפחוח הנוער. עבודח לחוק בהתאם עבודה ימי 16 של שנתית חופשה יקבל חניך כל

ך, ברציפות. לחניך ייגחנו הג"ל מהחופשה ימים
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הבראה *2

לחלקי יחסיה וערך בשנה. החניך של הבראה יפי 7 בהוצאות לשאת העבודה נותן על
הנוער טל ההבראה לבית יכולתם כםיסב הנערים אח לכוון ישתדלו הצדדים שנה.
יוכרו והלומד העובד הנוער הסתדרות ע"י המאורגנים ונופש עיון ימי העובד,

לגבי הקבוע הבראה יום מחיר לפי יהא הבראה בדמי ההשתתפות כשעור הגראה. כימי
לשלם המעסיק ועל מתאים אשור להציג החניך על הדפוס. גענף מבוגרים עובדים

האישור. הצגת מיום ימים, מ7 יאוחר לא לחגיך
תג חופשת *5

הבאים: החג בימי בתשלום חופשה יקבלו במפעל עבודה חודשי שלושה לאחר חניכים
במאי, אחד השבועות, חג פסח, ימי 2 מוכות, ימי 2 כיפור, יום השנה, ראש ימי 2

בחוק. שנקבעו המדינה חג ובכל העצמאות יום פורים,
חג מענק .4

ל/^נה, ימים חודש של חג מענק במפעל עבודה חודשי שלוש לאחר לחניכים ישלם המעביד
וישולם עבודתו. לחודשי יחסי ובאופן הסנה ראש כערב ומחציתו הפסה חג בערב מחציתו
(הכולל החג יוס חל בו החודש של השכר גובה וע"פ החג ערב לפני יטיס 6 עד לחניכים

החג). חל בו ליום תקפים שיהיו ושכר יוקר תוספות
מחלה דפי תשלום *5 (

חרלים קופח מרופא מחלה תעודת להביא עליו חובה אחד, יום מעל התולה חניך א*

מחלתו. את המאשרת
צבירה, זכות עם מחלה, דפי בתורת לשנה, חודש של שכר ישלם המעביד ב.

עבודה חאו3ות .6
הלאומי, לביטוח בנוסף נזיקין ביטוח והנערים החניכים את יבסח המעביד א*

עיני במשך בתאונה הנפגע לחניך/נער המעביד ישלם בעבודת תאונה כמקרה.קול 3.י י י |

דמי של התשלומים בניכוי המלאה, משכורתו את התאונה מיום הראקיוגים החודשים !

לחוק. בהתאם ינהגו החודשים שני ולאתר לאומי לביטוח בסימד שיובלו הפגיעה :

עבודה* בגדי .? 1

מכנסיים עבור קניה תלושי ובחילופין בכסף תמורתם או עבודה בגדי יספק המעביד |

הקיבוצי ההסכם עפ"י ו/או בשנה פעם נעליים וזוג בשנה פעפייס חלוק או וחולצה
הדפוס, בענף למבוגרים הכללי .■ |

י * י נסיעהץ"י הוצאות *8

החזר בדבר הדפוס בענף הקיבוצי להסכם בהתאם נסיעה הוצאות חניך לבל ישלם המעביד
מקצועי לאגור האגף  הארצי האגוד ע"י פעם מידי הםחמרסם לעבודה נסיעה הוצאות

חסכון  תגמולים קופת *9

ב"מבסחים", כחסכון שיפקדו לחגמולין םשכורו 5^ יפריש והחניך 570 יפריש המעביד
להתגיפותו סמוך או הלימודים תקופח בתום לחניך/לנער התגמולים ישחרר המעביד

במפעל. עבודתו סיום ע0 או בצה"ל, סדיר לשרות
סוציאליים תנאים .10

לגבי והנהוגים הדפום בענף הכללי הקיבוצי ההסכם פי על המעוגנים התנאים כל
החניכים על גם חלימ זה בהסכם הוזכרו ולא במפעל העובדים המבוגרים פועלים

במפעל. העובדים והנערים
החניכות תקופת גמר לאתר חניכים העסקת ,11

החניכות וכועד בטירה אך החניכות, תקופת בחום החניך את להעסיק חייב המפעל אין
הדדית, מומלץ שנה) חצי עד זמן פרק (דהיינו לצה"ל החגייטוחו לתקופת סמוך הינו
וו הסכמה אין אולם זמני, כעובד לצה"ל לגיוסו עד יעסיקו שהמעביד הצדדים, ע"י

!, החרק. הוראות מעל מהצבא, שובו אחרי !*נער את להעסיק המעביד את מחייבת

גי] יי י * ,/, _,/9.0ן [)!/ .57380=3.^.0''
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בהתאם ו/או אחיד מם הנערים ו/או החניכים כל של משכרם תנכה המפעל הנהלת
האחיד מת את בחודשו חודש מידי במרוכז ותעביר המס לשכת ע"י שתוגש לרשימה

הכללית, ההסתדרות של המס ללשכת החניכיס של

הנערים רשימה את ב* צד מיחידי אהד כל של בקשתו לפי בי לצד ימסור א* גד .13
ושכרם. במפעל והחניכים

פיטורים  ז) פרק

החניר ע"י המפעל עזיבה ,1
ומספקת רצינית סיבה בגלל אלא לימודיו בתקווה המפעל אח לעזוב רשאי אינו החניך

ובו*. מרוחק ישוב לפקוס המפעל העברת מחלה כגון
החניר פיסורי .2

כסו: רצינית מסיבה החניכות בתקופת עבודת.החניר אח להפסיק אפשר א.
חבלה. או גניבה *1

במזיד. כלים או חופר קלקול .2
לע ובקשר העבודה בזמן שגחנו ההנהלה להוראות ביותר החמורה בצורה חוזר גיות אי *5

משמעת. של חפורה הפרת *4

מ0פק9 סיבה בלי הספר לבית הופקה אי *5 / ~%/

החניך, של התרשלותו עקב בלימודים או בעבודה התקדמות אי .6
החניר. עבוד בה המחלקה או המפעל סגירה .7

לבירור להופיע חייבים להסכם והצדדים ברור לדרוש רשאי כנ"ל שפוסר חניך (1) ב.
למסקנות בהתאם וינהגו המפעל ההנהלה ונגיג העובד הנוער מזכיר ע"י שיבוצע

הברור*

7לל מוקדםח הודעה במתן צורך אין זה סעיף של א1>3,2*4*5* המסומנים במקרים
כי והיה לברור. עד החניך של עבודתו את להפסיק ההנהלה בידי והרשות פיסורימ
עמד והחניך זה סעיף של א3,2,1*4>5> בסיסקה כאמור החניר של עבודתו תופסק
הבסלה ודפי ההשהיה זמן ינוכו ולא לעבודתו יוחזר אשמה סכל נקי ויצא לברור

החניך. של משכרו
הנהלת את מחייבים זה סעיף של א6,£, משנה סעיפי לפי חניכים פיטורי (2)

הודעה והעתק תנסיון תקופת תום לאחר חודש של מוקדםח הודעה לחניך לתת המפעל
/.. בנדון,*"" ברור הצדדים יקיימו זו תקופה תוך במקום, העובד הנוער לסניף ישלח זו י '

פיטורים ופיציי פיצויים מענק .3
מיוחד גיוס םענק יקבל לצה"ל ויתגיים במפעל החניכות תקופת אח שגמר חניך א.

החניכות. תקופת ועבור האחרונה משכורתו לפי יטיס חודש של בשיעור
םםעגק חלק יקבל החניכות מתקופת חלק רק עבד שבו במפעל חניכות סיים אשר חניך

עבודתו. לתקיפת יחסית כנ"ל הגיוס
פיצויי לתשלום זכאים יהיו במפעל עבודתם אח סימו אשר עובד נער או חניך ב.

לחוק. בהתאם עבודה שנח לכל חודש של בשיעור שישולמו פיטורין
/ שרות לאחר פיטורין פיצויי קבל ולא כפוקל במפעל חניכוחו אח שסיים חגיך ג.

רתק חקלרם לרבות כחניך, במפעל עבודתו חחילת מיום הותק זכויות מכל יהנה גבאי
חי,ונ!ת וכן חניכוהו תקופת בגין כחניך, במפעל עבודתו תחילת מיום חופשה וחשוב

בצה"ל. שרוחו

( עיון וימי סמינרים  ח* פרק

י י הםעכיד, ע"ה כסכר ימים 5 מתוכם בשנה, והשתלמות עייז יפי ל4 ישוחררו הגערים .1
בסי*וף הכללית, ההסתדרות העובר, הנוער הסתדרות ידי על תערכנה ץזהשחההשתלמויות

. ^ י ."\ , (\ תעברדה.. ומשרי מלאכה .^""י""י/*ג!אחדוח/,1ע/1י  י''י ' {

>; .
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דעות וחילוקי תנאים שינוי * סי פרק

הנאים .1

מפעל. שהוא באיזה קייםים תנאים להרע יכול זה הסכם אין א,
לגבי לסוסכם בהתאם זה הסכם על החחוסיס הצדדים גין דעות חילוקי קול כמקרה *3

הדפום* בענף המבוגרים העובדים

ההסכם תוקף .2
51.5.86  1*4.850 הוא זה הסכם של תוקפו תקרפת א,

על להודיע מהצדדים אחד כל בידי הרשות זה הסכם של תוקפו תקופת תום לפני .3
לפחות כך על השני לצד להודיע עליו אך זה, בהסכם שינויים להכניס רצונו

ההסכם, תוקף תום לפני חודשיים

%>■ 1י(6
י*

החתום על ב0נו ולראיה ( ■ ו

■/?// "י

/

^ /י//

£'''■ </11< ^ ^"יך

והקרסרנז* הדפוס פועלי של ארצי איגוד


