
והקרטונז' הדפוס בענפי כללי קיבוצי הסכם
מטה הנקובים ובסכומים במועדים תקפים שהיו הבראה יום בתשלומי עדכון בדבר
בו הכלולים בשינויים 1.7.88 מ ותחולתו 29.6.94 כיום בת"א ונחתם שנערך

 הארצי המרכז כישראל והתעשיה המלאכה התאחדות : כין
אי. צד להלן  נייר ומוצרי הדפוס ענפי איגוד

 בא"י העובדים של הכללית ההסתדרות לבין:
בי. צד להלן  וחקרטונזי הדפוס,הכריכה עובדי של הארצי האיגוד
כענף כללי קיבוצי הסכם ,(35 מסי עדכון עד 30 מסי (מעדכון 3 מסי נספח
3אי נוסף כנספח הבא וכן ,7067/78 רישום מס' הנושא 13.12.78 מיום הדפוס
הכולל ,7041/79 רישום מסי 15.8.79 מיום הקרטונזי בענף כללי קיבוצי להסכם

.7023/77 רישום מסי הנושא 15.7.77 מיום ההסכם את

על הדפוס לתעשית הכללי הקיבוצי שבהסכם 13 י"ג לסעיף ובהתאם : הואיל
י"ג ובסעיף 5די ,2 לסעיף בהתאם וכן והצינקוגרפיה, ענפיו,הכריכה
הצדדים בין החתומים הקרטונזי לתעשית הכללי הקיבוצי שבהסכם 12
לתעריף ובהתאם קבלה, ללא יהא הבראה ליום המחיר כי נקבע הנ"ל,

בהתאם האחרים המקרים ובכל חולים קופת של הבראה בבתי הנהוג
לשניים. חדר תעריף העובדת, ההתיישבות שבמשקי לתעריף

הנהלת שתשלם ההבראה יום מחיר את לעדכן שיש הצדדים בין ונקבע : הואיל
לשיעורי ובהתאם שיחולו לשינויים ובהתאם לזמן, מזמן לעובד המפעל

ההעלאה. מיום ההעלאה

במחירי כה עד גם העדכונים ברישום צורך >ש כי הסכימו והצדדים : הואיל
: כדלקמן הצדדים כין הוסכם לפיכך ההבראה יום
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ההתישבות שבמשקי לתעריף בהתאם יהא התשלום גובה האחרים המקרים בכל
לשניים). חדר (תעריף העובדת

.1

ומעביד עובד יחסי של ס>ומם לאחר אף הבראה לדמי זכאי יהיה עובד
לא אם עבודתו, תקופת תום שלפני שנתיים עד של תקופה לגבי וזאת

עבודתו. במהלך תקופה אותה עבור ההבראה דמי קיבל
הבראה לדמי עובד של בזכותו לפגוע כדי לעיל בסי2אי כאמור אין

להבראה. בפועל יציאה בגין
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בישראל
הארצי הגור^ז

בי צד בשם  גולרשטין מאיר
בא"י העובדים של הכללית ההסתדרות

הדפוס, עובדי של הארצי האיגוד
והקרטונזי הכריכה

אי צד בשם  אדלר אורי
בישראל ה והתעשי המלאכה התאחדות
הדפוס ענפי איגוד  הארצי המרכז

הנייר ומוצרי



והקרטונזי הדפוס בענפי כללי קיבוצי הסכם
מטה הנקובים ובסכומים במועדים תקפים שהיו הבראה יום בתשלומי עדכון בדבר
בו הכלולים בשינויים 1.7.88 מ ותחולתו 29.6.94 ביום בת"א ונחתם שנערך

 הארצי המרכז בישראל והתעשיה המלאכה התאחדות : בין
אי. צד להלן  נייר ומוצרי הדפוס ענפי איגוד

 בא"י העובדים של הכללית ההסתדרות לבין:
בי. צד להלן  והקרטונזי הדפוס,הכריכה עובדי של הארצי האיגוד

בענף כללי קיבוצי הסכם ,(35 מסי עדכון עד 30 מסי (מעדכון 3 מסי נספח
3אי נוסף כנספח הבא וכן ,7057/78 רישום מסי הנושא 13.12.78 מיום הדפוס
הכולל ,7041/79 רישום מסי 15.8.79 מיום הקרטונז1 בענף כללי קיבוצי להסכם

.7023/77 רישום מסי הנושא 15.7.77 מיום ההסכם את

על הדפוס לתעשית הכללי הקיבוצי שבהסכם 13 י"ג לסעיף ובהתאם : הואיל
י"ג ובסעיף 5ד* ,2 לסעיף בהתאם וכן והצינקוגרפיה, ו,הכריכה ענפי
הצדדים בין החתומים הקרטונזי לתעשית הכללי הקיבוצי שבהסכם 12
לתעריף ובהתאם קבלה, ללא יהא הבראה ליום המחיר כי נקבע הנ"ל,

בהתאם האחרים המקרים ובכל חולים קופת של הבראה בבתי הנהוג
לשניים. חדר תעריף העובדת, ההתיישבות שבמשקי לתעריף

הנהלת שתשלם ההבראה יום מחיר את לעדכן שיש הצדדים בין ונקבע : הואיל
לשיעורי ובהתאם שיחולו לשינויים ובהתאם לזמן, מזמן לעובד המפעל

ההעלאה. מיום ההעלאה

במחירי כה עד גם העדכונים ברישום צורך יש כי הסכימו והצדדים : הואיל
: כדלקמן הצדדים בין הוסכם לפיכך ההבראה יום
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ההתישבות שבמשקי לתעריף בהתאם יהא התשלום גובה האחרים המקרים בכל
לשניים). חדר (תעריף העובדת

.1

ומעביד עובד יחסי של סיומם לאחר אף הבראה לדמי זכאי יהיה עובד א. .2
לא אם עבודתו, תקופת תום שלפני שנתיים עד של תקופה לגבי וזאת

עבודתו. במהלך תקופה אותה עבור ההבראה דמי קיבל
הבראה לדמי עובד של בזכותו לפגוע כדי לעיל בסי2אי כאמור אין ב.

להבראה. בפועל יציאה בגין
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בי צד בשם  גולדשטין מאיר
בא"י העובדים של הכללית ההסתדרות

הדפוס, עובדי של הארצי האיגוד
והקרטונזי הכריכה

גזמל*כו7 "ת*תרות
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אי צד כשם  אדלר אורי
כישראל והתעשיה המלאכה התאחדות
הדפוס ענפי איגוד  הארצי חמרכז

הנייר ומוצרי


