
^   £ ^

5ז

 1 

""מסיי" " ".■";.■.: י ן 3ללי קיגזצ* ה030
,. .. ן_.;...

[ 15י"י 4.י;:....111988 |
י^לי^ § $ .1988 באוגוסט 4 ביום בתלאביב ונחתם שנערך

ו *.■

בה.* המאוגדים הארגונים בשם הכלכליים האירגונים קל התיאום לסבת בין:
אחד מצר

יחידותיו כל על מקצועי לאיגוד האגף בא"י, העוברים טל הכללית ההסתדרות לבין:
ושלוחותיו.

שני מצד

יחי 5 ב שעייז 45 יעבדו העוברים בו עבודה קבוע להנהיג הסכימו והצדדים הואיל:
סעות 45 ח יותר היום העובדים עובדים בהם העבודה במקומות בסבוע עבודת
כתוצאת כספיח עלות א' צד למפעלי סתיגרם מבלי זאת ימים, 6 נ עבודת
המפורשים ובתנאים בשלבים הבל 7ה, בהסכם במפורש לאמור מעבר זה. משינוי

זה; בהסכם

בפריון יפגע לא זה בהסכם באחור העבודה בשעות השינוי כי תסכימו והצדדים והואיל:
והתפוקה; העבודה

כדלקמן: הצדדינז נין הוסכם לכר א*

ששה במוסוך זה הסבם חתימת במועד והעוברים זה הסכם חל עליהם במפעלים העוברים .1
חודש במהלך יעברו בשבוע טעות 5*י מ> יותר בשבוע ימימ 5 במטך אז ימים
עד שעבדו בפי בשבוע ימיט מספר באותו שעות 45 בן עבודה לטבוע 1988 אוגוסט

בשכר. ירידה ללא כה

הכלכליים הארגונים *

והבונים הקבלנים מרכז בישראל, האיכרים התאחדות בישראל, 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"מ, בישראל חיים לביקוח חברות התאחדות
ותעשיה המלאכה התאחדות בישראל, והאחזקה ן ו הנקי מפעל* של ארצי הכל האיגוד

בישראל. המסחר לשכת בישראל, למסחר הארצי האיגוד בישראל,
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עבודה מקום בכל העובדים יעברו בו הדרגתי תהליך יחל 1.8.88 ב התל א. .2
תחליט על>ן במועד בשבוע עבודה יחי 5 ב טעות 9 קל רגיל עבודה ליום

ההנהלה.

אי בס"ק באמור התהליך את יסיימו העבודה מקומות שרוב כדי יפעלו הצדדים ב.
.31.3.89 עד

עבורה לקובוע העובדים למעבר מועד ההנהלה תקבע לא חקרה בכל כי מוסכם ג.
.313.90 שמיום מאוחר שהוא לעיל כאמור

האגף חיו"ר מורכבת הועדה 1.1.89 ב בפעולתה שתחל היגוי ועדת בזאת חוקיות .3
תסייע זו וערה התיאום, לשבח סל העבודה ועדת ויו"ר בהסתדרות מקצועי לאיגוד
להציע מוסמכת תהיה הועדה זה. בהסכם האמור את ליישם העבודה במקומות לצדדים
תהיה סמכויותיה לביצוע צדדים. אותם בין דעות בחילוקי ולהכריע פתרונות להם
תהיה כן כתו זה. הסכם חל עליהם העבודה ממקומות נתונים לקבל מוסמכת הועדה

תשנה. וערות להקים מוסמכת הועדה

כדי בשבוע עבורה ימי 5 ל העובדים במעבר אין כי הצדדים בין מוסכם א. .4
שיקול עפ"י יוכל והמפעל השבוע במשך המפעל סל עבודתו ימי לקיצור להביא

1ה. הסכם חתימת ערב שעבדו כפי עבודה ימי אותם לעבוד ההנהלה

עובר כל יעבור בהם הימים 5 בי הצדדים בין מוסכם אי בס"ק האמור נוכח נ.
ומוסכם במפעל המקובל ועפ"י העבודה סידור עפ"י יקבעו השבוע במשך
פנוי כיום מסוים ליום זכות תהיה לא במפעל עובדים לקבוצת או שלעובד

השבוע. במשך

או העבודה סידור את לשנות ההנהלה רסאיח זאת מחייבים העבודה צרכי באקר ג.
ההנהלה לדרישת להענות העובד ועל לעובד פנוי ביום שנקבע המועד את
אחר פנוי יום ינחן עובר שלאותו ובלבד פנוי כיום לו שנקבע ביום ולעבוד

מבן. שלאחר בשבוע או שבוע באותו האפשר במידת

ליום בהמשך הן העבודה צרכי עקב וזאת נוספות שעות לעבוד ידרש והעובד היה .5
להסכם בהתאם לו שנקבע הפנוי ביום והן זח בהסכם באמור המוארך הרגיל העבודה
תהיינה הנוספות העבודה שעות עבור והתמורה לנדרש בהתאם העובר יעבוד זה

כדלקמן;

נוספות לשעות נחשבות טעית 9 של הרגיל העבודה ליום מעבר עבודה שעות א.
מהשעה %0$ ו הראשונות השעתיים עבור %$2 של תוספת תשולם עבורן

והלאה. השלישית

לאמור בהתאם נוספות ששעות של שבר לעובר ישולם הפנוי ביום עבודה עבור ב.
אט רק כך תחשב הפנוי ביום נוספות בשעות עבורה ואולם לעיל, אי בס"ק
מוסכם זה ס"ק (לצורך רגילות עבודה טעות 45 שבוע אותו במשך העובד עובר
העובר עבד בהן אשר בשבוע עבורה שעות $4 ל היא הכוונה בי הצדדים בין

העדרותו). עבור לתשלום זכאי יתיח אך נעדר או בפועל

או שכר תוספות לתביעת עילה חחווח לא זח הסכם עפ"י העבורח שעות הפחתת
לפני בבר העובדים עובדים של העבודה בתנאי שינויים או עבודה שעות הפחתת

חלקית. בהסרה או בשבוע, שעות 4/ ח פחות זח תסכם חתולת
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בעיות תהיינה נהם הפעלים על תחול לא זה להסכם 2 בסעיף הצנזור למרות
מפעלים רציף, הייצור ההליך נהם מפעלים טירות, הנותנים במפעלים מיוחדות,
יתקיים מפעלים באותם עבודה. ימי 5 ל במעבר סחרונר בבל משמרות 3 העוברים
ובמקרה הענף או וההנהלה העוברים נציגות בין מוסכם פתרון למצוא במטרה דיון
וערה תוקם ההיגוי'1. ג"וערח והכרעה לדיון הנוקוא יועבר רעות חילוקי יתגלעו ו
כל להם. פתרונות ומציאת אלה בנושאים לקיפול ולהסתדרות למעסיקים מטותפח
תעשייתי". "טקט קיום תוך הק"ם העבודה סידור יחשך הנושא הוכרע לא עור
5 ל הנ"ל והמפעלים הענפים חעגר את לקדם כרי תקעתם במומחים יעזרו הצירים

עבורה. ימי
המפעלים הם טירות הנותנים מפעלים או מיוחדות בעיות עם הפעלים  זה בסעיף

ההיגוי". "ועדת 'די על שיוגדרו כפי סוגיהם או

בטנוע עבורה ימי 5 לעבודת עברו אסר העוברים זכאים להם השנתית החופשה 'ימי .8
המעבר: מיום החל .היו

הפנוי) ליזם (מעבר בפועלי העבודה יגזי בטנים במפעל העבודה תקופת
בי קור אי קור

והשניה הראטונה השנה ונער אחרי
והרביעית השליטיח הטנה ובעד אחרי

החמישית הטנה ובעד אתרי
והשמינית השביעית השישית, השנה ובער אתרי

ואילך התשיעית השנה ובעד אתרי

נטור מהאמור חופשה ימי ליותר זכאי העובד היה העובר על התל אחר בהסכם אם
החרטה. למתכונת החופטה ימי יותאמו ב*

8 בן העבודה יום יהיה נו לענוד חייב סהעונד ביום החלים ישראל נערבי/חג*
ההנהלה שעות. 8 סל בתשלום סעוח 7 נן עבורה יום או 10לת 9 טל נחטלום טעות
העובדים יענדו כיפור יום נערב לנחור. חלופה באיזו יקבעו העובדים ונציגות
שעות 6 חג נערני ענדו סנהמ ענודה במקומות טעית. 9 0ל בתשלום טעות 6

טעות. 8 טל נתסלום טעות 6 לענוד העונרים ימשיכו שעות 8 טל בהטלום

הסבם ערב בפועל עבודה יום בסים על לעוני המוענקים זכויות צנירח או חסלום .10
זה. בהסכם כאמור בפועל עבורה יום בסיס על להשתלם בהתאמה יחטיכו זה

כל סל העבודה שעות את ההנהלה תקבע משמרות בענודח עוברים בהם במפעלים
זה. הסכם עפ"י מהשינוי כתוצאה העכורה, לצרבי בהתאם העבודה וסדרי משחרת

והתפוקה הפריון רמת על לשחור כדי שביכולתו בל יעשה כי מצהיר ב* צד א.
יותאמו יעודכנו, הזמן ותקני הנורמות כל כי בזאת מוסכם במפעלים.
למתכונת ההנהלה עי" ענודה שעות בצמצום השינוי לאחוז בהתאם זיוגרלו
נפריון כלשהי פגיעה לפגוע בלי וזאת זה להסכם בהתאם החדשה העבודה

והייצור. העגורה

יניאו זה הסכם ייסום בעקבות עבודת במקום התפוקה ירידת של במקרה נ.
לירידת הנוגעים המעקב ועדת נפני ממצאים הצדדים טני מטעם מומחים
עבורה במקומות שכר הורדת על להורות מוסמכת תהית המעקב ועדת חתפוקת.

בפניה. תוכח התפוקה ירידת אם אלה
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זה, יעד להשיג ברי העבודה, במקומות החיים איכות את לקדם שואפים הצדדים
בתפוקה. משמעותי בשיפור ולצורך הפריון בקידום החיוני לצורך מודעים הצדדים
הבאות בטנים הצדדים ימשיכו המשק סל הכלכלי ולמצבו איה לצרכים בכפיפות

העבודה. שעות ציחצום המשך סל הדרגתי בתהליך לדון

.13

הפנוי. ביום החלים חג יחי עבור נפרד לתשלום זכאי יהיה לא עובד .14

ביחס המחושב הסעה שבר יוגדל עבודה שעת חישוב לצורך כי הצדדים בין הוסכם
העבודה שעות לבין זה הסבם ערב שעבדו כפי בפועל השבועיות העבודה שעות שבין

זת. תסכם עפ"י שנקבע בפי בפועל
.15

העבודה יום אח שיאשר בדי והרווחה תעבורה לשר במשותף יפנו הצדדים א. .16
'1951  חטי"א ומנוחה עבורה שעות לחזק 5 לסעיף בהתאם שעות ח8 הארוך

חוק לשינוי חקיקה שיזום בדי והרווחה העבודה לשר במשותף יפנו הצדדים ב.
חופשה חוק את להתאים וכן זח להסכם להתאימו מנת על ומנוחה עבודת שעות

זה. להסכם משותפת, בהתיעצות להתאימם, שיש אחרים וחוקים שנתית
חוק עפ"י סמכותו שיפעיל ברי והרווחה העבודה לשר במשותף יפנו הצדדים ג.
בך נוספות לשעות שניחן הכללי ההיתר אח וירחיב ומנוחה עבודה שעות
לא זו שעות מכסת נוספות. שעות ל6 יוגדל הפנוי ליום הכללי שההיתר

היום. הקיים הכללי החיתר עפ"י הנוספות השעות בחשבון תובא

מתנו. נפרד בלחי חלק התהווה נספח, מצורף זח להסכם .17

ההתוט: על הצדדיט גאו ולראי*ה
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ההיגוי יערת החלט*
+++♦+++♦♦++++++++

לו?טג8 ל ל*עיף בהתאט שיות" חנותניט "מפעליט הגירת בנושא ההיגוי ועדת החלטת ו להל

5 של עבור* לשבוע מעבר חובת תחול לא עליחפ אשר ,4.8.66 מיוט ו?כללי י.ל1>בוצי
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