
42 מסי כלל* קיבוצי הסבם
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^'ל 4י ^ / .9 0 .1988 באוגוסט 4 ביום בתלאביב ונחתם שנערך

בה.* המאוגדים הארגונים בשם הכלכליים האירגונים קול התיאום לשכת בין:
אחר מצר

יחידותיו כל על מקצועי לאיגוד האגף באי", העובדים של הכללית ההסתדרות לבין:
ושלוחותיו.

טני חצר

תקינים; עבודה יחסי מערכת על בשמירה פעולה לשתף ימשיכו והצדדים הואיל:

מתוך והייצור, העבודה פריון בהגברת ביותר רבה חשיבות רואים והצדדים והואיל:
כך י עיי כי ומסכימים והיצוא, התפוקה להגדיל ההדדי והרצון המשותף האתגר

והעוברים? העבודה תנאי לשפר ניתן

במסגרת הניתנת בהכשרה ובעיקר מקצועית שבהכשרת לחשיבות מודעים והצדדים והואיל:
העבודה; מקום

(רמת הארצית ברמה תן ומלא, חמצה להסבם והגיעו חו"מ ניהלו והצדדים והואיל: י'''^
המיוחדים, הקיבוציים ההסכמים של ובמסגרת הענפים במסגרת והן "המסגרת") <^4$/

כדלקמן: הצדדים נין הוםבם לפיבד ^7

הכלכליים הארגונים *

והבונים הקבלנים מרכז בישראל, האיכרים התאחדות ביסראל, התעשיינים התאחדות
תעשייני התאחדות בישראל, הבנקים איגוד בישראל, הסוחרים התאחדות בישראל,
בישראל, הקולנוע ענף התאחדות בישראל, המלונות התאחדות בע"מ, בישראל היהלומים
בישראל, השמירה מפעעלי של הארצי הארגון בע"ח, בישראל חיים לביטוח חברות התאחדות
ותעשיה המלאכה התאחדות בישראל, והאחזקה ן ו הנקי מפעלי של ארצי הכל האיגוד

בישראל. המסחר לשכת בישראל, למסחר הארצי הא.יגוד בישראל,

2/...



לארגונים היא הכוונה "ענפים" או ל"ענף" התייחסות בו שיש בהסכם מקום בכל .1
בסופו המובאת ברשימה במפורט הכלכליים, הארגונים של התיאום בלשכת המאוגדים

זה. עמוד של

או זה להסכם הצדדים בין שנחתמו והמיוחדים הכלליים הקיבוציים ההסכמים כל .2
1.4.88 חיום שנתיים של נוספת לתקופה מוארך ותוקפם בזאת מחודשים יחידיהם

.313.90 וער

יפתח להסכם השניה השנה של הראשון בחלקה כי זה להסבם הצדדים בין מוסכם .3
.313.90 וער שמ1.4.89 התקופה עבור ובשיעורה שכר תוספת בשאלת חו"מ

של הענפית ובמסגרת הארצית ברמה התביעות מלוא אח מחצה זה בהסכם האמור .4
המיוחדים. הקיבוציים וההסכמים הכלל"ם הקיבוציים ההסכמים

עוברים מעבר בדבר כללי קיבוצי הסכם על זה, הסכם חתימת עם יחתמו, הצדדים .5
בו. למפורט בהתאם והכל עבודה, יחי 5 ב טעות 45 של עבודה לשבוע

העבודה, פריון להעלאת שיטות על ימליצו ו דרכים בבחינת ימשיכו הצדדים .6
כפי שונים במומחים בעבודתם יעזרו הצדדים השונות. ברמות והייצור התפוקה

להם. שיראה

שיוצגו פריון שיטות ולחרש להרחיב כרי מפעליים בניסויים יתרכזו הצדדים
יצור מועצות כמו קיימות מסגרות הצדדים יעודדו כן העבודה. מקומות בפני
במפעלים. העבודה איכות ושיפור הפריון התפוקה, הגברת לצורך חדשות ומסגרות

הבאים: בנושאים העוסקות משותפות וערות הוקמו זה הסכם חתימת עם ך,

העבודה. בתקנון תיקונים לבחינת וערה א.

לפנסיה). נוספים רכיבים בהכללת היתר בין (שתדון  פנסיה בנושא ועדה ב.

ע"ח %12 ותהיה המקיפה הפנסיה לקרן המעסיק הפרשת הוגדל ח1.8.88 החל א. .8
המעסיק.

#5י5 ותהיה מקיפת פנסיה לקרן העובר הפרשת תוגדל מועד מאותו החל ב. !<*'(/
המעסיק של חלקו עם יחד ויועברו העובר של משכרו המעסיק ע"י שינוכו

המקיפה. הפנסיה לקרן

אחר הסדר או הסכם עפ*י זה בסעיף כאמור לפעול החלו בהם עבודת במקומות
להפריש. החלו שבו תוער מאותו זה בסעיף האמור יחול מהאמור מוקדם מתאריך ;4

עובדים לגבי ורק אך חלה הנ"ל ההפרשה כי בזאת מובהר ספק למנוע /^בדי
בחברות המבוטחים עוברים עבור ולא מקיפה בפנסיה הפנסיה בקרנות חמבוסחים

גמל. בקופות חברים או נ]/וח
(<



לשכת של העבודה ועדת חיו"ר שתורכב מעקב" "ועדת תוקם זה הסכם חתימת עם
של הפועל נוער מקצועי לאיגוד האגף ומיו"ר הכלכליים הארגונים של התיאום
כדי משנה וערות לחנות דעתה שיקול עפ"י רשאית תהיה המעקב" "ועדת ההסתדרות.

כרלקחן: יהיו החשנה וועדות המעקב ועדת של תפקידה מהנושאים. נחלק לקפל

זה. הסכם של וביצועו יישומו אחרי לעקוב א.

ברמת נין זה הסכם של לביצועו באשר שיתעוררו רעות בחילוקי לטפל ב.
הצדדים. יחידי של ברמה ובין הענפים

בהמלצות לרון זה, בהסכם כמפורט השונות הועדות פעולות אחר לעקוב ג.
זה. מהסכם לחלק ולהפכן הנ"ל הועדות

9

בהסכם האחור מכח התעריפים" ל"עדכון הענפיות הועדות כי הצדדים בין הוסכם
כדלקמן: זה הסכם של תוקפו בתקופת יפעלו 86/7 לשנים המסגרת

.10

באורח לבדוק יהיה שתוקמנה המקצועיות הענפיות הועדות של תפקידן (1 א.
השונים. הענפים בחפעלי בפועל המשולם התעריפ"1 "השכר מהו עובדתי
העוברים חגציגויות אמינים נתונים קבלת ע"י תבוצע זו בדיקה
להעזר תוכלנה הועדות השונים. בענפים העבודה מקומות והנהלות

שונים. מקצועיים בגורמים

ההסכמים של השכר בטבלאות ין המצוי שכר  תעריפי" "שבר  זה בסעיף (2
המשולם השכר  בפועל" המשולם תעריפי "שכר ים. הענפי הקיבוציים
למעט רגיל, עבורה חודש או רגיל עבורה יום בגין לעובד בפועל
בגין או וזיוחדת עבודה ביצוע בגין לעובר המשולחות שכר תוספות
ותק, תוספות מיוחדות, בנסיבות או מיוחדים בתנאים עבודה ביצוע

עבורה, פריון בגין פרמיות (אשה), משפחה תוספת

החעקב'י. ל"ועדח המוסכמים הנתונים על תדווחנה הענפיות הועדות ב.

בל למנוע וכן העבודה יחסי מערכת אח לשבש שלא מתחייבים הצדדים ג.
ביניהם דעות חילוק* ו/או הסכמה מאי בתוצאה לפרוץ העלולים שיבושים
הענפים את שתכוון המעקב'' ועדת יי בפני הדעות חילוקי כל את ולהביא
בחידה התעריף, טבלאות של מוצע מבנה לגבי וכן בשטח הנעשה בבחינת

שינויים. יח"נ בענף הקיים שהתעריף

והמסקנות הבחינה נושא ביישום גם הצורך, בחידת תשתתף, המעקב ועדת
הענפיות. הועדות ממצאי הנובעות

ד.

לבחון ויש מורכב והנושא הואיל הדרגתיים יהיו וביצועו הנושא בחינת ה,
לפעול יט כי מוסכם הניתן. ככל ואמינה, רחבה אינפורמציה לאור אותו
בחינה באמצעות העבודה, במקומות זעזוע למנוע שיש מאחר הדרגתי, באורח

התהליך. כל של מתאימה והסברה .סודית

בנושא ורק אך ידונו השונים הענפים כי בזאת ותובהר הצדדים בין מוסכם ו,
שכר לתוספות באשר טענה או תביעה כל תועלה ולא לעיל 1ה בסעיף האווור
תוספת ותק, כגון: הקיבוציים בהסכמים ק"מות שאינן או הקיימות אחרות

וכיו"ב. מקצועיות הוספות !שפחה,



טונים בענפים התעריפים של וה"שום הבחינה חטרת כי הצדדים נין חוסכם ז.
אח שישקפו במטרה ים הענפי הקיבוציים בהסכמים התעריפים אח לערכן הוא
הענף במסגרת המאורגנים העבודה ממקומות ב#80 בפועל החשולם התעריף
עקב כלשהן שכר ותוספות הטבות לקבל או לתבוע לצדדים כוונה כל ואין

בענפים. התעריפים טבלאות של הבחינה

בשבר. כלשהי לעליה תגרום לא בפועל, המשולם לשבר השבר תעריפי התאמת ח.

שניתן כדי ברציפות האפשר כבל תפעלנה זה בסעיף האחור בנושא הועדות ט,
האפשר. ככל מוקדם חחצאיהן אח ליישם יהיו

מיום הכללי הקיבוצי בהסכם שהוקמו הגופים או הועדות כי הצדדים בין מוסכם
ההדרכה, אמצעי להעמקת הועדה זה ובכלל עבודתם סיימו ולא מכוחו או 16<7.84
כך לצורך המוסכם. עפ1" בתפקידם ימשיכו כלליחחקצועיח והשתלמות ההכשרה
(מועצות קיימות במסגרות יפעלו הצדדים שונים. במומחים להעזר הצדדים יוכלו
המקצועית ההכשרה לעידור הרשות מסגרות יבחנו וכן משותפות וועדות יצור)

מפעלית. הפנים ההדרכה ובעיקר וההדרכה

.11

זכאים אינם הציבורי, בשירות השכר להסכמי בהתאם צחור שברם אשר עובדים
זה. להסכם בהתאם יהיו, אם שכר, לתוספת

.12

של הענפים ברחת וכן "המסגרת" ברחת "ח המו אח מחצה זה כללי קיבוצי הסכם
הצדדים המיוחדים, הקיבוציים ההסכמים ברמת וכן הכלליים, הקיבוציים ההסכמים
ולא העבודה יחסי מערכת את זה הסכם של תוקפו תקופת במשך לשבש שלא מתחייבים
כלשהם לחץ ואמצעי חלקית או האטה שביתת או השבתה או שביתה באמצעי לנקוט

עבודה. סכסוכי הכרזת לרבות

.13

ההחום על הצדדים באו יה ולראי
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לכבוד
הברפלר חיים נזר

מקצועי לאיגוד האגף יו"ר
הפועל ועד
תלאביב

נכבר, ארון

מפעלי מו"מ בווקום ענפי נזו"מ א. הנדון:
מיוחדים קיבוציים הסכמים לחידוש מו"ח ב.

"ההסכם (להלן: 4.8.88 מיום כללי הקיבוצי בהסכם לאמור בהמשך ניננו ותובהר מוסכם
כדלקמן: הכלל"') הקיבוצי

ובהם מפעלי מו"מ במקום ענפי מו"מ לנהל מקובל היה סובהם התיאום לסבת בארגוני .1
וזאת ,19868 לשנים ביניהם בהסכם מקובל טהיה כפי מו"מ הצדדים יקיימו בלבד

העבודה. מקומות בכל התעשייתי השקט שמירת תוך

או היה נהוג בהם עבורה ובמקומות מיוחד קיבוצי הסכם קיים שבהם עבודה במקומות .2
כמתחייב. ומתן משא יתנהל קיבוצי חו"מ מתחייב

בסעיף האמור ליישום באשר דעות בחילוקי ולהכריע לרון מוסמכת תהיה המעקב ועדת
אחרים. עבודה מקומות לגבי זה

חקרה בשום לגרום מבלי התעשייתי השקט שמירת כרי תוך יתקיים הנ"ל המו"ח .3
עבודת. סיכסוכי הכרזת כולל העבודה, במקומות כלשהם שיבושים או להפרעות

שימונה מי או המעקב ועדת בפני לדיון יובאו כני'ל מו"ח במהלך ריעות חילוקי .4
המעקב. ועדת ע"י

ה1 חיים

מקצועי לאיג/ד האגף יו"ר

לעיל. לאחור ומסכים מאשר הנני


