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והקרטובזי הדפוס בענפי כללי קיבוצי הסכם ... .^. וי "<,..

הבראה יום במחירי עדכון נדבו*
..7.87 מיום ותחולתו 31.7.87 ביום בתלאביב ונחתם שנערך ".לי. **/3 ,.,7

רישום נ?ט' הנושא 13.12.78 מיום הרפוס בענף כללי .קיבוצי להסכם ,(29 מפי 3(עדכון מסי נטפח
מטי 15.8.79 מיום הקרטונזי בע.נף הכללי הקיבוצי לווטכם גם א* 3 נוטף כנמפח הבא וכן 7067/78

.7023/77 רישום מט1 הנושא 15.7.77 מיום הקרטונזי בענף ההטכם את הכולל ,7041/79 רישום

א'. צד להלן 

ב'. צד להלן 

 הארצי המרכז בישראל, והתעשיה המלאכה התאחדות בין:
 הנייר ומוצרי .הדפוס ענפי איגוד

בארץישראל העובדימ של הכללית ההטתדרות לבין:
והקרטונזי הכריכה הדפוט עובדי של הארצי האיגוד

והצינקוגרפיה, הכריכה ענפיו, על הדפום לתעשית הכללי הקיבוצי שבהמכם 13 י"ג לסעיף הואיל:ובהתאם
החתומים הקדטונז1 לתעשית הכללי הקיבוצי שבהסכם 12 י"ג ובסעיף די 5 ,2 לסעיף בהתאם וכן
קופת של הנראה בבתי הנהוג לתעריף בהתאם יהא הבראה ליום המחיר כי נקבע הנ"ל, הצדדים בין

לשניים. חדר תעריף העובדת, ההתישבות שבמשקי לתעריף בהתאם האחרים המקרים ובכל חולים
לזמן, מזמן לעובד המפעל תנהלת שתשלם ההבראה יום מחיר את לעדכן שיש הצדדים בין הואיל:ונקבע

ההעלאה. מיום ההעלאה לשיעורי ובהתאם שיחולו לשינויים ובהתאם
בהוצאות השתתפות בדבר התיאום לשכת לבין הכללית ההסתדרות ביו כללי קיבוצי הסכם הואיל:ו.נחתם
את להרע מבלי זה בהסכם הנקובים הסכומים שעורי אימצו והצדדים 2.7.87 ביום ונופש הבראה

השונים. ובמקצועות בענף העדיפים התנאים עם ולהמטיר ביניהם, הקיימים ההסכמים
כי: הצדדים בין הוסכם לפיכך  ההבראה יום מחירי והועלו והואיל:

ממנו, נפרד בלתי חלק יהווה 1.7.87 מיום בתחולה זה להסכם המבוא .1

ש"ח 50.00 של סכום עובד לכל 1.7.87 מיום החל תשלם המפעל הנהלת כי הצדדים ביו נקבע 2.א.
קבלה. ללא הבראה ליום

בגנבה מ,ע.מ, תשלוט של החזר גס מהמעסיק יקבל הולים קופת של הבראה בבית ישהה אשר עובד ב.
הבראת. יום ממחיר %15 של

בהתאם הבר*ה, יים כל בעד לעובר המפעל הנהלת תשלם  בהם שהה העובר אם האחרים המקרים בכל ג.
לשניים), חדר (תעריף  העובדת ההתישבות במשקי ששולם לסכום ("}

יהיה כן, על קבלה וימציא *ופש ו/או הבראה צורת ולכל הבראה דמי על מ.ע.מ. ישלם אשר עובד .ד.

מומף). עיר .(מט מ.ע.מ. שיעור תשלוט של מלא להחזר זכאי
והקרטונז; הצינקלגרפלות הכריכיות ענפיו, על הדפוס בבתי ומעסיקיהם העובדימ כל על חל זת הסכם ה.
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ב*וץיקר^ קולהעובזיס הגללית הסתדרות
והקדמת!' יכה הכר עוכדי^דפוס של הארצי האיגוד

גולדשטין מאיר
בי. צד בשק

החתום: על הצדדים באו ולראיה

^^
והתעשיה ה*לאכה י7ת*מיות

ביקראל
הארצי המרכז

מדברי ישראל אדלר, אורי ברדוגו, דני
אי. צד בשם


