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כללי קיבוצי הסכם

24/ 8/ 93 בתאריך בתלאביב ונחתם שנערך

גייר ומוצרי הדפוס ענפי איגוד הארצי המרכז בישראל והתעשייה 7

והקרטובו הכריכה הדפוס, עובדי של הארצי האיגוד בא"י העובדים של

בחוק נר** זה קינוצי ה*נ*
ןמ#*יוו

והצינקוגרפיה הכריכה הדפוס לתעשיית שכר תעריף

1 מסי עדכון 1 נספח

מקצועותיהם על הדפוס בתעשיית לעובדים חדשים בשקלים ארצי חורשי שכד תעריף
הכריכה הדפוס לענפי הדפסה וקדם לדפוס ההכנה במקצועות שרותים לרבות השונים,

והמחיקות! המקצועות לבל והכריכה, המסחריים הדפוס ובבתי והצינקוגרפיה
השונים. ובמקצועות השונות בשיטותיה בהדפסה העובדים לרבות

בסיס על הבא %1.4 של בשיעור היוקר תוספת את כולל 1.8.93 ליום המעודכן התעריף
ב31.7.93. השכר

בש"חדתה/סוג משולב שכר
ב1.8.93 החל

ש''תה 1,397.00
קזיחו 1,426.00
ש'יחז 1,610.00
ש'יחח 1,816.00
שייחט 2,049.00
שיחו 2,314.00

ש"חיא 2.632.00

של לתקופה יהיו למקצוע בהתאם ו או ה ההתחלתיים הדרגה או הסוג הערה:
המינימום, משכר יפחתו ולא חודשים 3

הקרוב. החדש לשקל עד זה בתעריף הסכומים עוגלו הצדדים דעת על

1.8.93 ליום מעודכנים נוספות בשעות והארוחה הותק תוספות שעורי להלן
%14 של בשיעור היוקר תוספת את הטללים

הבאים הותק תוספות שעות את העובדים יקבלו ב1.8.93 החל ותק: תוספת
כדלקמן: לשברם, בנוסף

לחודש ש"ח 4.56 = העובד יקבל שנה, 25 עד הראשונה מהשנה ב1.8.93
שנה. לכל המשולב לשכר בנוסף

לחודש, ש"ח 11400 = ב1,8.93 שנה ל25 המקסימלי הותק יהיה זה חשוב ע"פ
. המשולב לשבר בנוסף הבאים

נוספות בשעות ארוחה
בכסף) תמורתה (או נוספות שעתיים עובד הינו בו ביום עובד זכאי לה הארוחה שווי

ליום. ש"ח 7.10 = יהיה ב1.8.93 החל
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בא"י העובדים של הכללית ההסתדרות
הדפוס, עובדי של הארצי האיגוד

י והקרטונזי הכריכה

:ל המלא3ו7ח" המלא3הוהתיהתאחדו?:
הארצי המרמ

נייר ומוצרי הדפוס ענפי מ/איטך

האר* הגזיבו



כללי קיבוצי הסכם
24/ 8/ 93 בתאריך בתלאביב ונחתם שנערך

נייר ומוצרי הדפוס ענפי איגוד הארצי המרכז בישראל והתעשייה ה
והקרטונזי הכריכה הדפוס, עובדי של הארצי האיגוד בא"י העובדים של 1
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קיגיצי הונו
ביזה! ניו.
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והצינקוגרפיה הבתכה הדפוס לתעשיית שכר תעריןס
הממזנהי'ראש^טל

1 מסי עדכון 1 נספח

מקצועותיהם על הרפוס בתעשיית לעובדים חדשים בשקלים ארצי חודשי שכר תעריף
הכריכה הדפוס, לענפי הדפסה וקדם לדפוס ההכנה במקצועות שרותים לרבות השונים.

והמחלקת? המקצועות לכל והכריכה. המסחריים הדפוס ובבתי והצינקוגרפיה
השונים. ובמקצועות השונות בשיטותיה בהדפסה העובדים ?רבות

בסיס על הבא %1.4 של בשיעור היוקר תוספת את כולל 1.8.93 ליום המעודכן התעריף
ב31.7.93. השכר

בש''חדרגה/סוג משולב שכר
ב1.8.93 החל

קדחה 1,397.00
קדחו 1,426.00
שייחז 1,610.00
ש"חח 1,816.00
ש"חט 2,049.00
ש"חו 2,314.00
ש"חיא 2.632.00

של לתקופה יהיו למקצוע בהתאם ו או ה ההתחלתיים הדרגה או הסוג הערה:
המינימום. משכר יפחתו ולא חודשים 3

הקרוב. החדש לשקל עד זה בתעריף הסטמים עוגלו הצדדים דעת על

1.8.93 ליום מעודכנים נוספות בשעות והארוחה הותק תוספות שעורי להלן
%1ד של בשיעור היוקר תוספת את הטללים

הבאים הותק תוספות שעות את העובדים יקבלו ב1.8.93 החל ותק: תוספת
כדלקמן. לשברם, בנוסף

לחודש ש"ח 4.56 = העובד יקבל שנה, 25 עד הראשונה מהשנה ב1.8.93
שנה. לכל המשולב לשכר בנוסף

לחודש, ש"ח 114.00 = ב1.8.93 שנה ל~25 המקסימלי הותק יהיה זה חשוב ע"פ
. המשולב לשכר בנוסף הבאים

נוספות בשעות אתחה
בכסף) תמורתה (או נוספות שעתיים עובד הינו בו ביום עובד זכאי לה הארוחה שווי

ליום. ש"ח 7.10 = יהיה ב1.8.93 החל
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באיי העובדים של הכללית ההסתדרות
הדפוס, עובדי של הארצי האיגוד

והקרטונז' הכריכה
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בישראלים המלאכה"והתעשייה התאחדות
 הארצי המרמ
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