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15 // ן^ י " חדשימ ולמקצועות לעובדימ הדפוס בענף כללי קיגוצי עבודה הסכם
" \בי":ז 7.4. /10 מיום

בישראל הדפוס אומנויות ארגון  בישראל והתעשיה המלאכה התאחדות בין:
וי ■ י יי יל .'

י "ההתאחדות"  להלן שתקרא

אי מצד

הארצי האיגוד  מקצועי לאיגוד האגף  החדשה הכללית העוגדיפ הסתדרות לבין:
דרך. ומורי אנרגיה אמביפ, תקשורת, הדפוס, עובדי של

"האגוד"  להלן שייקרא
בי מצד

עבודה יחסי על שביניהם העבודה יחסי את ולהשתית להמשיך הצדדים ובכוונת הואיל:
השונים; ענפיה על הדפוס תעשיית לקידום משותף ורצון אמון מתוך קיבוציים

חדשים עיסוק ותחומי מקצועות גם העבודה יחסי את להסדיר הסכימו והצדדים והואיל:
במסגרת הצדדים, בין קיבוציים עבודה הסכמי בעבר נחתמו לא לגביהם הדפוס, בתעשיית

זה; קיבוצי הסכם

אשר זה הסכם באמצעות ביניהם העבודה יחסי להסדרת מו"מ ניהלו והצדדים והואיל:
כהגדרתו המעסיק אצל עבודתם את יחלו אשר זה, בהסכם כהגדרתם עובדים על יחול

זה; בהסכם כהגדרתה הדפוס בתעשיית 1.4.10 יום לאחר זה, בהסכם

תחילת מועד (יהא העובדים כל על גם יחול זה הסכם כי ביניהם הסכימו והצדדים והואיל:
שעליהם הדפוס, בתעשיית החדשים במקצועות זה, בהסכם כהגדרתם יהא) אשר עבודתם
 אור העתקת שילוט, קרטונז1, נייר, כדלקמן: הצדדים, בין קודמים הסכמים חלו לא
מסמכים, צילום ואריזה, קרטון נייר מוצרי משרד, ושירותי ממוחשבים לצילומים מכונים
הטבעות מבלטים, תעשיית חותמות, דיגיטלי, ודפוס שכפול דפוס, לבתי שירות לשכות
על דפוס שיטת לדפוס, והבאה הכנה דפוס מפיקי משי, דפוס נייר, וציפויי גימור והבלטות
טכנית, וכתיבה עריכה ותוויות, מדבקות ישיר, ודיוור עיטוף שונים, ומוצרים חומרים
יומיים עיתונים בתחום יצור מפעלי פרסום, מוצרי ממוחשבת, גרפיקה גרפי, עיצוב כריכה,
החל וזאת החדשים") "המקצועות (להלן: צלמים צילום, מעבדות לסוגיה, ותקשורת

הקובע. מהמועד

בתנאי מסוימים שינויים להתחלת באשר גם להסכמות ביניהם הגיעו והצדדים והואיל:
זה. בהסכם כהגדרתם הותיקים העובדים של עבודתם

כדלקמן: הצדדים ביו הוסכם לפיכד



ממנו. נפרד בלתי חלק מהווים נספחיו וכל זה להסכם המבוא .1
מונחים: .2

כוונתם יחיד במספר מילים ולהפך. נקבה למיך גם כוונתן זכר, למין המתייחסות מילים
ולהפך. רבים למספר גם

ונספחיו. זה קיבוצי הסכם  זה" "הסכם
הכללית. העובדים הסתדרות "ההסתדרות"

הדפוס, עובדי של הארצי האיגוד  החדשה הכללית העובדים הסתדרות  "האיגוד"
ההסתדרות במרחבי נציגיו ו/או ענפיו, על דרך, ומורי אנרגיה אמנים, תקשורת,

העבודה. מקומות נמצאים שיפוטו שבתחום
הכלכליים. הארגונים של התיאום לשכת  התיאום" "לשכת

הדפוס אומנויות ארגון  בישראל והתעשיה המלאכה התאחדות  "התאהדות"
הארגון. במחוזות נציגיו ו/או בישראל

ותקנותיה, ההסתדרות לחוקת בהתאם עבודה במקום שנבחר ועד  עובדים" "ועד
האיגוד. ע"י אושר אשר

אי. בצד חבר שיהיה מי או חבר  מעסיק" "

בלבד. האיגוד עובדים ועד בהעדר העובדים. וועד האיגוד  העובדים" "נציגות /" .

המעסיק. אצל המועסק שנה 18 לו שמלאו עובד כל  "עובד"
זה הסכם חתימת במועד עליו חלות אשר הדפוס, בתעשיית עובד כל  ותיק" "עובד
או 13/7/77 מיום לרבות הדפוס לתעשיית הכלליים הקיבוציים ההסכמים הוראות
המועד לפני המעסיק אצל עבודתו החל ואשר 15/8/79 מיום או ,13/12/78 מיום

זה. בסעיף כהגדרתו הקובע
האופסט, הבלט, דפוס דפוס, קדם המקצועות: כל או אחד  הדפוס" "תעשיית
העתקת שילוט, קרטונז', נייר, אחרת: דפוס בשיטת העובד מפעל כל כן כמו פוטוליטו,
צילום ואריזה, קרטון נייר מוצרי משרד, ושירותי ממוחשבים לצילומים מכונים  אור
מבלטים, תעשיית חותמות, דיגיטלי, ודפוס שכפול דפוס, לבתי שירות לשכות מסמכים,
לדפוס, והבאה הכנה דפוס מפיקי משי, דפוס נייר, וציפוי גימור והבלטות הטבעות
עריכה ותוויות, מדבקות ישיר ודיוור עיטוף שונים, ומוצרים חומרים על דפוס שיטות
יצור מפעלי פרסום, מוצרי ממוחשבת, גרפיקה גרפי, עיצוב כריכה, טכנית, וכתיבה

צלמים. צילום, מעבדות לסוגיה, ותקשורת יומיים עיתונים בתחום
מקצועית. תוספת יוקר, תוספת ותק, תוספת יסוד, שכר  "שכר" (■ .

עבודה להנהיג המפעל הנהלת רשאית העבודה, לצורכי בהתאם  "משמרות"
זה. בהסכם כקבוע במשמרות,

בהיקף 17:00  06:00 שבין השעות בתחום עבודה משמרת  ראשוגה" "משמרת
רגילות. עבודה שעות של בתשלום בפועל, עבודה שעות 8.36 של

8 של בהיקף הצהריים, אחר 18:00  ל 14:00 השעות בין תחל  שביה" "משמרת
רגילות, עבודה שעות 8.36  כ ועניין דבר לכל שתיחשב בפועל, עבודה שעות

7 של בהיקף בלילה 24:00  ל 20:00 השעות בין תחל  שלישית" "משמרת
עד 22:00 השעות בתחום היבן ממנה לפחות שעתיים אשר בפועל, עבודה שעות

רגילות. עבודה שעות 8.36  כ ועניין דבר לכל שתיחשב למחרת, בבוקר 06:00
במדינה. הנהוג האזרחי הלוח לפי ימים חודש של תקופת  "חודש"

ימים. 5 בן עבודה שבוע  "שבוע"
במדינה. הנהוג האזרחי הלוח לפי חודשים עשר שנים של תקופה  "שבה"

.1.4.10 ביום ההסכם של תוקפו תחילת  הקובע" "המועד
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ותוקפו: ההסכם סוג .3

כללי. קיבוצי הסכם הים זה הסכם א.

.31.3.15 ליום ועד 1.4.10 מיום שנים, לחמש הינו ההסכם תוקף ב.

בכתב  השני לצד יודיע שינויים בו להכניס ו/או ההסכם את לבטל המעוניין צד ג.
על המו"מ את להתחיל מתחייבים הצדדים פקיעתו. מועד לפני יום 90 לפחות

ההודעה. ממתן יום 20 בתוך המבוקשים השינויים

וכלשונו ככתבו זה הסכם לחול ימשיך המו"מ הסתיים לא עוד כל כי מוסכם ד.
כאמור. המו"מ לסיום עד וזאת

שנים 3  ל ההסכם יתחדש לעיל, ג' בסעיף כאמור ביטול הודעת בהעדר ה.
בהסכמת שינוי בו נערך או בוטל לא עוד כל פעם, בכל הלאה וכן נוספות

הצדדים.

נפרד בלתי חלק יהווה זה, להסכם בחתימתם יצרפו שהצדדים בכתב נספח כל ז.
מההסכם.

תנאיו מכלול על זה להסכם להצטרף המעוניין מעבידים ארגון או מעביד כל ח.
ידו על שתיחתם הצטרפות הודעת על חתימה ידי על כן לעשות יוכל ונספחיו,

והאיגוד. ההתאחדות ידי ועל

ההסכם: תחולת .4

בעתיד אליו יצטרפו ואשר אי בצד החברים המעסיקים כל על יחול זה הסכם א.
זה. בהסכם כהגדרתה הדפוס בתעשיית

כדלקמן: העובדים על יחול זה הסכם ב. (

המעסיק אצל עבודתם את יחלו אשר הדפוס, בתעשיית העובדים כל .1
הקובע. מהמועד החל

יהא. אשר עבודתם תחילת מועד יהא החדשים, במקצועות העובדים כל .2

לעיל, 2 בי קטן בסעיף כאמור החדשים, במקצועות העובדים על כי בזאת מובהר ג.
ו/או הסדרים כאמור עובדים על שחלו ככל ואולם זה הסכם הוראות יחולו
אין הנוכחי, המעביד אצל מיוחד קיבוצי הסכם ו/או בכתב אישיים הסכמים
רק אלא כאמור, העובדים של עבודתם בתנאי לפגוע כדי זה בהסכם באמור

עליהם. להוסיף
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עפ"י יהיו זה בהסכם כהגדרתם הותיקים העובדים של עבודתם תנאי כי מוסכם ד.
מההסכם. נפרד בלתי חלק שהינו זה, להסכם גי בנספח האמור

ניסיון: תקופת .5

המסגרת בהסכמי הנהוג לפי בניסיון כעובד ייחשב לעבודה המתקבל עובד כל א.
24 מ פחות ולא ההסתדרות לבין הכלכליים הארגונים של התיאום לשכת של

חודשים.

לעובד למסור המפעל הנהלת על הניסיון, תקופת במשך עובד פטורי של במקרה ב.
התשס"א ולהתפטרות, לפיטורים מוקדמת הודעה לחוק בהתאם מוקדמת, הודעה

.2001

להפרשות תהיינה בניסיון לעובד המעסיק והפרשות הסוציאליות הזכויות ג.
זה. הסכם הוראות כל יחולו בניסיון העובד ועל קבוע, עובד של הסוציאליות

כקבוע. העובד יחשב הניסיון תקופת בתום ד.

בוס*ות: ושעות עגולה שעות .6

לשבוע. שעות 43 בן היבו עבודה שבוע א.

חודשיות. עבודה שעות 186 בסיס על יחושב עבודה שעת ערך ב.

הסכם ייחתם ו/או חוק יחוקק  זה הסכם של תוקפו תקופת ובמהלך במידה ג.
שונות, עבודה שעות יקבעו ובו בעניין הרחבה צו יוצא ו/או במשק כללי קיבוצי
ההרחבה בצו או הקיבוצי בהסכם בחוק, שייקבע למה בהתאם הצדדים ינהגו

כאמור.

לכל בכפוף ההנהלה, ודרישת המפעל צרכי לפי נוספות שעות לבצע חייב עובד ד.
העובד. של המיוחדים בצרכיו התחשבות תוך דין ^ ;

תשולם במשמרת העבודה להיקף מעבר הראשונות הנוספות השעות שתי עבור ה.
.250/0  בשיעור תוספת

העבודה להיקף מעבר הראשונות השעות לשתי מעבר נוספות שעות עבור ו.
מהשכר. 500/0  בשיעור תוספת תשולם במשמרת

שעת ולפני המשמרת התחלת שעת לאחר לעבודתו באיחור שהגיע עובד ז.
לאותה הקבועות השעות מכסת את ישלים אחריהל הבאה המשמרת של ההתחלה

נוספות. לשעות זכאי יהיה בטרם משמרת,
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עבור המעביד. דרישת עפ"י מיוחדת לקריאה להתייצב מאמץ כל יעשה עובד ח.
תשולם  20:00 מהשעה החל לעבודה העובד הוזמן אליה מיוחדת קריאה
באותן עבודתו בגין לו המשולם הרגיל מהשכר 700/0 בשיעור תוספת לעובד

נסיעה. הוצאות החזר בתוספת עבודה, שעות 3 של בגובה השעות,

משעות ואחת אחת כל בגין התוספת לו תשולם שעות, 3  מ יותר העובד עובד ט.
פי על כאמור התוספות לו ישולמו שעות, 3  מ פחות העובד עובד עבודתו.

זה. קטן סעיף

 24:00 השעה ועד השניה במשמרת העבודה היקף מגמר נוספות שעות עבור י.

ועד 24:00 מהשעה החל לעיל. זי  הי קטנים סעיפים עפ"י תוספת תשולם
.%50 בשיעור תוספת תשולם  06:00 השעה

בכפוף ומנוחה, עבודה שעות חוק הוראות יחולו  בשבת עבודה שעות עבור יא
.500/0 במקום %75 של בשיעור תהייה שהתוספת לכך

לפי ויחושב רגיל מיום פחות שעתיים יהיה חג ובערב המועד בחול עבודה יום יב.
מלא. עבודה יום

יהיה השנה, ראש ובערב כיפור יום בערב הראשון, הפסח חג בערב עבודה יום יג.
ועניין. דבר לכל מלא עבודה כיום ויחושב שעות 5 בן

על במפעל, הייצור ויפסק במידה אליו, הסמוך גשר יום או חג בערב לשנה אחת יד.
בחירה. ליום ולחילופין חופשה ליום העבודה יום יחשב המעסיק, החלטות פי
לעיל לאמור ובכפוף היום באותו העבודה שעות לפי יהיה העובד משכר הניכוי

זה. בסעיף

עגולה: שכר .7

מההסכם. נפרד בלתי חלק ומהווה אי) (נספח זה להסכם מצורפת השכר טבלת א. / ,

טבלת לעדכון בנוגע מו"מ הצדדים ינהלו ההסכם חידוש במועדי כי מוסכם ב.
השכר.

והמעסיק מינימאליים, תעריפים הינם בטבלה המפורטים התעריפים כי מובהר ג.
לפגוע כדי זה בהסכם אין כי מובהר יותר. גבוה שכר לעובדיו לימן רשאי
אין בטבלה, מהאמור גבוה העובדים של ששכרם ובמידה העובדים, של בשכרם

בו. לפגוע כדי הנ"ל בטבלה



שכר: ועדכון יוקר תוספת .8

להוראות בהתאם העובדים לכל שתשולם היוקר לתוספת בהתאם תעודכן השכר טבלת
הכלכליים הארגונים של התיאום לשכת לבין ההסתדרות שבין הכללי, הקיבוצי ההסכם
שכר בגובה לעלייה בהתאם וכן לעת מעת שיעודכן כפי יוקר, תוספת תשלום בדבר

המינימום.

חוץ: ועבודות אש"ל תשלומ .9

נסיעתו לזמן שמעבר נסיעותיו, זמן יחושב המפעל, מטעם חוץ לעבודות הנשלח עובד
להחזר העובד זכאי יהיה כן כמו רגילות. עבודה כשעות וממנה, לעבודה הרגיל

הבאים: התשלומים

בלבד. למפעל מחוץ לעבודה הקשורה הנסיעה הוצאות תוספת החזר .1

שעבודת בתנאי וזאת המעסיק, של מראש ובאישור המעסיק ע"ח אש"ל הוצאות .2 ,.
הרגילה. המשמרת לשעות מעבר נמשכה הנסיעות) זמן תוספת (כולל החוץ י"י

הקיבוצי להסכם בהתאם וממנה לעבודה נסיעה הוצאות להחזר זכאים יהיו העובדים .10
ההסתדרות. לבין התיאום לשכת שבין הכללי

בו מצב ייווצר  המפעל של חדש סניף פתיחת או המפעל של ממעבר שכתוצאה עובד
להחזר זכאי יהיה  עבודתו ממקום ק"מ 25 על העולה במרחק יימצא מגוריו מקום
כזה במקרה המרבי התשלום הציבורית. התחבורה לתעריפי בהתאם נסיעה הוצאות

הציבורית. התחבורה לתעריפי צמוד ויהיה לחודש, ₪ 604 יהיה

חופשות: .11

למפורט בהתאם שנתית לחופשה זכאים יהיו העובדים כל  שנתית חופשה א.
בשבוע). עבודה ימי 5 (לפי

ימים 10 12 בשנה
ימים 11 34 בשנה 1 ''

ימים 12 חמישית בשנה
ימים 17 68 בשנה
ימים 22 ואילך התשיעית בשנה



ג."
.5

חג! ימי ב.
בימי ועבד עבודה, מקום באותו רצופים חודשים 3 לפחות שעבד עובד כל
יום ועוד חג ימי 9 בגין לתשלום זכאי ולאחריו, חג ליום סמוך החלים העבודה

העובד): של בדתו לנהוג בהתאם (או לפירוטישלהלן בהתאם בחירה

חג העצמאות, יום הפסח, ימי 2 סוכות, ימי 2 הכיפורים, יום השנה, ראש ימי 2
בחירה. ויום השבועות

ירושלים. יום פורים, באב, תשעה הבאים: הימים מן באחד יהיה הבחירה יום

המפעל. הנהלת עם בתיאום היא בחירה ליום היציאה

עבודה. שכר מהווה החג ימי בגין התשלום

בשבת. או הפנוי ביום החלים החג ימי עבור לתשלום זכאי יהיה לא יומי עובד

החג. ימי עבור נוסף לתשלום זכאי יהיה לא חודשי עובד
ראש בערב בשנה: פעמיים לעובדים שי להעניק למעסיק ממליצים הצדדים

הפסח. חג ובערב השנה

מיוחדת: חופשה ג.
לחופשות העובדים זכאים יהיו לעיל, בי  ו אי קטנים בסעיפים לאמור בנוסף

שלהלן: הפירוט פי על בתשלום מיוחדות
יומיים  בלבד) העובד (נישואי נישואין עבור

אחד יום  ילדיו נישואי עבור
אחד יום  העובד) של בנו/בתו הולדת (עבור לידה עבור
אחד יום  העובד) של בנו/בתו (של מילה ברית עבור
אחד יום  העובד) של בגו/בתו (של מצווה בר/בת עבור

אבלות מנהגי עפ"י  העובד) של זוג הורה/אח/בנו/בתו/בן (של אבל ימי עבור
ימים. 7  מ יותר ולא

הזיכרון יום חוק עפ"י היעדרות עבור
1963  התשכ"ג ישראל מערכות לחללי

לקירבה ובכפוף חבלנית, פעילות חללי לרבות
אחד יום  1963 התשכ"ג ישראל מערכות חוק פי על המוגדרת

הבראה:
ליום התעריף שלהלן. לפירוט בהתאם הבראה ימי בגין לתשלום זכאים יהיו העובדים

וההסתדרות: התאום לשכת שבין בהסכמים המשולם לתעריף בהתאם יהיה הבראה,
ימים 5 ראשונה שנה בתום
ימים 6 ושלישית שניה שנה
ימים 7 עשירית שנה עד רביעית שנה
ימים 9 עשרה שלוש עד עשרה אחת שנה
ימים 10 ואילך עשרה הארבע בשנה

.12

0



לעובדים פגמיה ביטוח .13

הגזירות א.

 לפיצויים" אישית גמל לקצבה/קופת גמל ביטוח/קופת גמל/קופת "קופת
.2005  התשס"ה גמל), (קופות פיננסיים שירותים על הפיקוח בחוק כהגדרתן

שוק על ממונה אישור את שקיבלה פנסיה קרן  חדשה מקיפה פגסיה קרן
מס תקנות לפי לקצבה גמל כקופת ואישור האוצר במשרד וחסכון ביטוח ההון,
יום לאחר 1964  התשכ"ד גמל) קופות וניהול לאישור (כללים הכנסה
שארים קצבת זקנה, לקצבת זכות תקנונה עפ"י לעמית המעניקה ,1.1.1995

נכות. וקצבת

לראשונה שאושרה ביטוח, קופת שאינה לקצבה גמל קופת  ותיקה פנסיה קרן
1.1.1995 יום לפני

זכויות שמ>רת ב.

מזכויות למעט ו/או לגרוע ו/או לפגוע כדי זה בהסכם באמור אין ספק, הסר למען
אחר הסדר ו/או הסכם לרבות, מיטיב פנסיה הסדר חל עליהם בחברה, העובדים
ובלבד דין ו/או הרחבה צו ו/או אישי הסכם ו/או כללי קיבוצי הסכם זה, ובכלל

זה. בהסכם הקבוע הפנסיוני ההסדר עם המיטיב פנסיוני הסדר בו שמעוגן

פנסיוני ביטוח ג.

להיות זכאי יהיה מטיב, פנסיוני הסדר לו שאיך לעיל, כהגדרתו עובד כל .1
הפנסיה) קרן או הקרן  (להלן חדשה מקיפה פנסיה בקרן מבוטח
מעסיק אותו אצל עבודה חודשי 6 מתום זאת לקצבה, גמל קופת לרבות
החודשים 6 ספירת מועד ספק הסר למען ההמתגה); תקופת  (להלן

העובד. של עבודתו תחילת מיום יחל

שבה הפנסיה בקרן למעסיקו, בכתב בהודעה לבחור, זכאי יהיה עובד כל .2
אגף על הממונה ידי על שאושרה לקצבה, גמל קופת לרבות מבוטח יהיה
ובלבד הממונה), (להלן: האוצר במשרד וחסכון ביטוח ההון, שוק
אחרת, בקופה או קופה באותה ונכות, מוות למקרה כיסויים גם שתכלול

להלן. לאמור בכפוף והכל

להיות בחר שבה בקופה בחירתו על בכתב למעסיקו העובד הודיע לא .3
זכאותו, לו קמה שבו מהמועד המעסיק אותו יבטח לעיל, כאמור מבוטח

חדשה. מקיפה פנסיה בקרן

ה"שכר הוא ההפרשות ביצוע לצורך העובד של המבוטח השכר .4
פיטורים פיצויי לחישוב בסים המשמש שכר כהגדרת כהגדרתו הפנסיוני"

.1964 התשכ"ד פיטורים פיצויי לתקנות 2 בתקנה



בהתאם יהיו לעיל, זה בסעיף כהגדרתו מהשכר ההפרשות שיעורי .5 .
(כללים הכנסה מס תקנות הממונה, להוראות בכפוף להלן, לאמור
ישולמו והם הקרן ותקנות 1964  התשכ"ד גמל), קופת וניהול לאישור
להלן: למפורט בהתאם בדין הקבוע מהמועד יאוחר ולא בחודשו, חודש מדי

פנסיה: לקרו
(תגמולים); 5.50/0  מהעובד ניכוי

(תגמולים); 60/0  מהמעסיק תשלום

הזה; המזרג פי על יהיה לפיצויים המעמיק תשלוט

ומעסיק עובד ניכויי סה"כ לפיצויים המעסיק ה*רשות ואילך מיום החל
13.50/0
14.10/0
14.80/0
16.50/0
17.50/0

1.1.201020/0
1.1.20112.670/0
1.1.20123.3*0/0
1.1.201350/0
1.1.201460/0

ותיקה: מקיפה פנסיה לקרן
התשמ"א1981 (ביטוח), פיננסיים שירותים על הפיקוח חוק להוראות בהתאם

בביטוח מבוטח כשהוא חדש") "עובד (להלן: לעבודה שיתקבל עובד .6
הראשון מהיום החל ההפרשות לביצוע זכאי יהיה כלשהו, פנסיוני
3 לאחר יבוצעו ההפרשות לעיל; בטבלה שנקבעו בשיעורים לעבודתו
מביניהם, המוקדם המועד  המס שנת בתום או עבודה חודשי
תקופת לגביו תחול ולא המעסיק אצל עבודתו תחילת ליום רטרואקטיבית

האמורה. ההמתנה

לגביו קיים אשר חדש, עובד ואינו בחברה המועסק עובד ספק, הסר למען .7
המבוסס כלשהו פנסיוני בהסדר פעיל מבוטח והוא קודם, ביטוחי הסדר
5 ג בסעיף המפורטים ההפרשות שיעורי על העולים הפרשות שיעורי על
יגרע לא זה והסכם הקודם, הביטוחי ההסדר עליו לחול ימשיך לעיל,

ההסכם. של לחתימתו ערב שהיו כפי מזכויותיו

14 סעיף  פיטורים פיצויי במקום ביטוח לקופת ו/או לקרך תשלום ד

לפיצויי זה הסכם לפי המעסיק תשלומי להלן ד2 בסעיף לאמור בכפוף .1
"הפרשות (בטור ג5 שבסעיף בטבלה המפורטים בשיעורים פיטורים
לסעיף בהתאם פיטורים פיצויי תשלום במקום יבואו לפיצויים") המעסיק
והשיעורים התקופות הרכיבים, השכר, בגין פיטורים, פיצויי לחוק 14



ו/או לפגוע כדי זה בסעיף באמור אין בלבד. ההפרשה נעשתה שבגינם :

רכיבים ו/או שכר בגין פיטורים פיצויי לתשלום עובד של מזכותו לגרוע
לפיצויי הפרשות בוצעו לא בגינם אשר שיעורים ו/או תקופות ו/או

פיטורים
1

ד1, שבסעיף הפיטורים פיצויי רכיב בעבור המעסיק ותשלומי ההפקדות .2 :

כספים משך העובד שבו במקרה למעט למעסיק, להחזרה ניתנות לא :

מקופת כספים לקבלת זכאות לשאיריו או לו שקמה לפני הגמל מקופת ■
זה פרק לעניין מזכה" "אירוע בלבד. מזכה אירוע בשל תקנונה לפי הגמל !

העובד זכות נשללה אם ולמעט ויותר, 60 בגיל פרישה או נכות מוות,  3

פיטורים. פיצויי לחוק ו17 16 סעיפים מכוח דין בפסק פיטורים לפיצויי ]

פיטורים פיצויי השלמת ה.

להסכם ג5 שבסעיף בטבלה כאמור הפיטורים פיצויי את המפריש מעסיק .1 י).

פיצויי השלמת את לשלם רשאי יהיה יותר, גבוהים בשיעורים או זה,
לקופת המעסיק מפריש שבגינם השכר מרכיבי ל8.330/0 עד הפיטורים
שם על לפיצויים אישית גמל לקופת פיטורים) פיצויי (להלןהשלמת גמל
השלמת את לשלם המעסיק בתר או הסכים לקצבה. גמל לקופת או העובד;
עם לקופה בכתב בהודעה להודיע רשאי יהיה כאמור, לקופה הפיצויים
פיצויי "במקום יבואו הפיטורים פיצויי השלמת שכספי כך לעובד, העתק
בתנאים פיטורים, פיצויי לחוק 14 בסעיף לאמור בהתאם פיטורים"
השלמת כספי כי ומובחר מוסכם אזי בהתאמה, לעיל ד1 בסעיף המפורטים

ד2 בסעיף כמפורט למעסיק להחזרה נתונים יהיו לא הפיטורים פיצויי

כאמור שוטף באופן פיטורים פיצויי השלמת תשלומי העביר שלא מעסיק .2
הפיטורים פיצויי השלמת את להם הזכאי לעובד ישלם לעיל, ה1 בסעיף
והרכיבים השכר התקופה, בגין פיטורים, פיצויי חוק להוראות בהתאם

לעיל. ה1 בסעיף כאמור תשלומים הועברו לא שבגינם י,
ו

לחוק 14 סעיף בהחלת המעסיק בחר לעיל, ה1 בסעיף לאמור בכפוף .3
כל את לעובד ישחרר הפיצויים, השלמת תשלום על פיטורים פיצויי
ככל לקצבה גמל בקופת או לפיצויים אישית גמל בקופת שנצברו הכספים
של במקרה עבודה בסיום לרבות לעיל, ה1 לסעיף בהתאם שהופרשו

לקצבה. גמל מקופת קצבה לתשלום זכאות

פיצויי השלמת את לשלם המעסיק בחר לעיל, ה1 בסעיף לאמור בכפוף .4
על לחוק 14 סעיף בהחלת בחר לא אך לעיל ה1 בסעיף כאמור הפיטורים
לו, שנצברו הכספים כל את לעובד ישחרר הפיצויים, השלמת תשלום
לעובד ישלם כך על ונוסף פיטורים בפיצויי המזכה אירוע קרות במועד
הן פיטורים, פיצויי חוק להוראות בהתאם הפיצויים השלמת את הזכאי
חשבון (על כאמור הפיטורים פיצויי השלמת את העביר שבה התקופה בגין



הועברו לא בגינם והרכיבים השכר, התקופה, בגין והן פיטורים), פיצויי
הפיטורים; פיצויי להשלמת התשלומים

את לעובד המעסיק ישלם פיטורים, פיצויי תשלומי המעסיק העביר לא .5
המזכה אירוע קרות במועד לעיל, ה2 בסעיף כאמור הפיצויים השלמת

פיטורים; בפיצויי
גמל מקופת קצבה לתשלום זכאי יהיה שלא עובד בלבד, ספק הסר למען
אף זכאי יהיה בקצבה, מזכה מינימום לטובתו נצבר שלא כך בשל לקצבה,

זה. בסעיף כאמור לתשלום הוא

מחלה דמי תשלום .14

הבא: לשינוי בכפוף מחלה, דמי חוק עפ"י מחלה דמי לעובדיו ישלם המעסיק א.

120 מקסימום של צבורה לתקרה עד בשנה, ימים 24 תהייה המחלה ימי צבירת ב.
שנים. 5 של בתקופה ימים

קופת מרופא מחלה אישורי להמצאת בכפוף לעובד תתאפשר המחלה ימי ניצול ג.
לעבודה. כושרו אי ואת מחלתו את המאשר חולים

אינם העובד של מחלתו מתחילת ימים 2 מעל רטרואקטיביים מחלה אישורי ד.
יכול לא המחלה מפאת כי הרופא אישר כן אם אלא מחלה, באישורי נחשבים

לכן. קודם האישור את להוציא העובד היה

עבודה: בגדי .15

או מכנסיים זוגות 2  ו חולצות 2 לשנה אחת בלבד, הייצור לעובדי יספק המעסיק
בהתאם לעובדים יינתנו העבודה ונעלי בגדי נעליים. זוג יקבלו כן כמו חלוקים. שני

.1977  התשג"ז אישי), מגן (ציוד בעבודה הבטיחות לתקנות
העובדים: ועד .16

יאושר ההסתדרות, של העובדים ועדי לתקנון בהתאם במפעל עובדים ועד נבחר א.
האיגוד. ע"י העבודה מקום להנהלת בכתב העובדים ועד

בהם במקרים העבודה שעות חשבון על תתקיים העובדים, ועד ופעילות במידה ב.
במגבלה (וזאת האיגוד ע"י ו/או ההנהלה ע"י ואירועים לישיבות מוזמנים הם
ינוכה לא העובדים, בענייני המפעל), בצרכי בהתחשב בשנה, עבודה ימי 4 של

הועד. חברי משכר זה זמן

בהתחשב העבודה לשעות מחוץ האפשר ככל תתקיימנה העובדים ועד ישיבות ג.
העבודה. בצרכי

0



והתפטרות: פיגזוריט .17
פיטורים א.

סיבה היא בעבודה צמצום שרירותי. באופן מהעבודה פיטורים למנוע יש .1
לפיטורים. מספקת

חלק יהווה ,20 בסעיף כאמור ויצורף הצדדים, בין שיסוכם העבודה תקנון .2
זה. מהסכם נפרד בלתי

טעמים יוצגו בו מסודר שימוע יתקיים עובד פיטורי על החלטה תתקבל בטרם .3
רק תתקבל הפיטורים החלטת עליהם. להגיב לעובד ויתאפשר לפיטורים

השימוע. הליך לאחר

עם דיון יקיים שהאיגוד מנת על לאיגוד לפנות האפשרות תינתן לעובד .4
העובד. פיטורי בעניין ההנהלה

הודעת ממועד ימים 7 בתוך המעסיקים, ולארגון למעביד לפנות יוכל האיגוד .5
העובד. פיטורי בעניין היוועצות עימם לקיים בבקשה הפיטורים,

ארגון בשיתוף לאיגוד המעביד בין היוועצות תקוים כאמור, האיגוד פנה .6
נוספים. ימים 7 בתוך המעסיקים

של המוקדמת ההודעה מתקופת כחלק ייחשבו ההיוועצות זמן כולל הפניה זמן .7
העסקתו. תסתיים שאכן ככל העובד,

של הסופית הפיטורים והחלטת חפצה, ובנפש לב בתום תתקיים ההיוועצות .8
ההיוועצות. תום לאחר רק תתקבל המעביד

והאיגוד והעובד לתוקף, הפיטורים יכנסו להסכמה, הצדדים הגיעו ולא היה .9
המשפטיות. בערכאות הפיטורים החלטת את לתקוף יוכלו

בכתב. הפיטורים נימוקי את לקבל זכאי יהיה זאת, ויבקש שפוטר עובד .10

גלוקדמת הודעה ב.

לפיטורים מוקדמת הודעה חוק עפ"י תהיה ולהתפטרות לפיטורים מוקדמת הודעה
.2001 התשס"א ולהתפטרות,



...*

כללי ג.

על מההנהלה מתאימה תעודה לקבל זכאי סיבה, מכל מעבודתו שפרש עובד .1
האחרון. ותפקידו עבודתו תקופת

לקלטו הזכות תהיה למעביד  בעבודה צמצום מחמת מהעבודה המפוטר עובד .2
להסכמתו. בכפוף  זכויותיו במלוא לעבודה חזרה

תרבות: פעילות רווחה, הכשרה, קרן מקצועית, הכשרה מקצועי, סיווג .18

סוגי קביעת לשם המתאים הממשלתי המשרד עם במשותף יפעלו הצדדים א,
וסיווג מקצועיות תעודות למתן כללים לקביעת וכן מאושרים מקצועות

קודמים. לימודים סמך על גפ וזאת בענף המקצועיים לעובדים מקצועי

רווחה,  בתחומים אי בצד החברים אצל למועסקים פעולות יבוצעו כי מוסכם ב.
שיוחלט וככל ביטאון הוצאת ובחו"ל, בארץ מקצועיות השתלמויות תרבות, (
לקידום העמותה  ד.א.ת.א. עמותת באמצעות וזאת הצדדים בין בעתיד
ע"ר  ואנרגיה תקשורת אמנות, בדפוס, עובדים של חברתי מקצועי
לצדדים משותפת תהיה העמותה הנהלת "העמותה"). (להלן 580289395
הצדדים. שני של משותפת בהסכמה אלא החלטה כל תתקבל ולא זה, להסכם

הסכם באמצעות יעשו הפעילות, מימון ואופן זה לעניין ההתקשרות אופן ג.
חתימת מיום חודשים 6 תוך זה, לחנכם אי צד לבין העמותה בין שייחתם

זה. להסכם כנספח יצורף כאמור, ההתקשרות הסכם זה. הסכם

כי סוכם לעובדיהם, מקצועית הכשרה קרן להקים מעוניינים והצדדים היות ד.
בכספים השימוש דרכי את ויקבעו הקרן תקנון את בהסכמה יערכו הצדדים

לעובדים. והכשרה השתלמות למטרות שיצטברו

הקיבוצי העבודה מהסכם חלק שיהווה הקרן בתקנון יקבעו ההפרשות סכומי ה. {"■)

של החתימה מיום חודשים 6 בתוך מאשר יאוחר לא הצדדים בין יסוכם אשר
זה. הסכם

מקצועית והסבה מקצועית להכשרה משותף בי"ס של להקמתו יפעלו הצדדים ו.

להכשרה הספר "בית (להלן: זה בהסכם כהגדרתה הדפוס בתעשיית
מקצועית").

לצורך יוכרו מקצועית להכשרה הספר בבית שיילמדו הקורסים כי מוסכם ז.
ועניין. דבר לכל כשכר שיוכר השתלמות גמול בגינם ויינתן השתלמות, גמול

לעובדים שיינתן ההשתלמות גמול סכום השתלמות, כגמול שיוכרו הקורסים ח.
גמול בתקנון יסוכמו  ההשתלמות לגמול הקשורים נוספים ונושאים

זה. הסכם חתימת ממועד חודשים 3 תוך הצדדים בין שייחתם השתלמות,



בעבודה: מצוינות .19

מקומות להכללת במשותף הצדדים יפעלו וציינה, בעבודה המצוינות עידוד לשם
לעובדים פרסים והמעניקים לשנה, אחת המתקיימים המבצעים באחד העבודה

המארגן. הגוף זהות על הצדדים יחליטו לשנה אחת מצטיינים.

עבודה: תקנון .20

עבודה תקנון זה, הסכם חתימת ממועד חודשים 6 תוך ביניהם יסכמו הצדדים א.
עוד כל העבודה"). "תקנון (להלן: הצדדים יחידי שבין העבודה ביחסי שיחול
 הקיבוצי להסכם בהתאם הצדדים יפעלו כאמור, עבודה תקנון סוכם לא

בישראל. העובדים של ביותר הגדול המספר על החל עבודה תקנון

בהתאחדות. החברים מעבידים אצל ורק אך יחול העבודה תקנון ב.

ארגוני מקצועי טיפול דמי ו/או חבר דמי .21

הארגונים של התיאום לשכת שבין הקיבוציים ההסכמים פי על ינהגו הצדדים א.
גביית בעניין 22/2/2005 ומיום 9/1/1995 מיום ההסתדרות לבין הכלכליים

לעת. מעת יתעדכנו אלה שהסכמים וכפי ארגוני, טיפול ודמי חבר דמי

זה. הסכם חתימת ממועד חודשים 3 בתום לתוקפו יכנס זה סעיף ב.

בניסיון משותפים בכוחות הצדדים יפעלו כאמור החודשים שלושת בתקופת ג.
ממעבידים אפקטיבית ארגוני טיפול דמי גביית שיאפשר מנגנון למציאת

בהתאחדות. חברים שאינם

הינו אשר מעסיק אצל ארגוני טיפול דמי ניכוי לאי באשר דעות חילוקי ד.
מיו"ר שתורכב פריטטית וועדה בפני תחילה יובאו בהתאחדות, חבר

בהסתדרות. הדפוס עובדי של הארצי האיגוד ויו"ר ההתאחדות

וכל מטענותיו טענה כל לעצמו שומר צד כל להסכמה, הצדדים הגיעו לא ה.
מזכויותיו. זכות

פריטטית: ועדה  דעות חילוקי יישוב .22

חילוקי ליישוב הצדדים שני מנציגי שתורכב פריטטית ועדה יקימו הצדדים
הקשור בכל ועובדים) (מעבידים ויחידיהם הצדדים בין שיתעוררו הדעות

זה, הסכם של ולפרשנותו האובליגטוריות הוראותיו ליישום

א.

את ותסיים הצדדים אחד בקשת פי על ימים 7 תוך תתכנס הפריטטית הועד ב.
היותר. לכל שבועיים תוך דיוניה

(")



ערעור. זכות ללא הצדדים את תחייבנה הפריטטית הועדה של מוסכמות החלטות ג.

העניין מסירת לדרוש צד כל רשאי להסכמה, הפריטטית הועדה הגיעה לא ד.
זהות בדבר להסכמה הצדדים הגיעו לא הצדדים. בין שיוסכם בורר להכרעת

לעבודה. הארצי הדין בית נשיא ידי על בורר ימונה הבורר,

לתוקף תיכנס או תבוצע לא הדעות, חילוקי יישוב הליך הסתיים לא עוד כל ה.
הדעות. חילוקי יישוב הליך נפתח שבעטייה הסוגיה

עובד. פיטורי על יחול לא הדעות חילוקי יישוב הליך ספק, הסר למען ו.

כללי .23

העבודה. יחסי על הראשי הממונה אצל כחוק ירשם זה הסכם א.

זה. להסכם הרחבה צו להוצאת במשותף יפעלו הצדדים ב.

חד9^י ע*גדי אעח החתום על הצדדים באז ולראיה
ואגדות אמניט תקשורת, בישראל והתעשיה המלאכה התאחוזוז

בישראל הרפוס אומנויות ארגון

החדשה הכללית העובדים הסתדרות
הדפוס, עובדי של הארצי האיגוד

ומורי האנרגיה האמנים, התקשורת,
הדרך.

י 6^* * £^ $■** 'יי ק 9 $41^/^.ן
הארצי חאיגוד

הדפוס עגף עובדי
הדפוס עובדי יו"ריאיגוד  גלנוס דוד
ה<2*גגדה±טנצ^ בהסתדרות

^ >\^> ^ ע>

הארצ, הא,גוך משי^רן/במיו
הדפוס עגף עובדי של

בישראל והתעשיה המלאכה התאחדות
בישראל הדפוס אומנויות ארגון

נשיא'ההת*חדות  אלחדיף יהודה

עבודה יריר>עדת  שושן בן יוסי

כהן יוסי

הארצי האיגוד
הדפוס ענף עובד*

ליבו אריה
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האיצי האיגוד מוהנאבילאל

הדפוס עגף עובדי ,של

ההתאחדות מנכ^ל קלינגר ניר

הדפוס תחום /^/הל נהרי אהרון
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אברהם חיים



שפר; טבלת  אי נספח
בש"ח ונקוב בלבד מינימום שכר היכר להלן המובא

חודשידרגה שכר
14,100
24,400
34,700
45,000
55,300
65,600
75,900
86,200
96,500
106,800
117,000

מעסיק. אותו אצל שנים 5 עד של זמן בפרק מותנה לדרגה מדרגה המעבר

הערות:
על החודשי לשכר שניתנה כתוספת יחשב לדרגה דרגה שבין בתקופה תוספת תשלום א.

ההפרש את לקבל עליו יהיה שמעליו לדרגה העובד מעבר שעם כך החדשה, הדרגה חשבון
שבין התקופה במהלך האחרונה, הדרגה מעל לו, שניתנה התוספת לבין החדשה הדרגה בין

החדשה. לדרגה האחרונה הדרגה

לדרגה. דרגה בין השהייה זמן את לקצר ההנהלה בסמכות ב.

מהדרגה החל המינימום שכר עדכון עם וכן היוקר תשלום במועד תעודכן השכר טבלת ג.
ההתחלתית.

ההתחלתית הדרגה בהתאמה תעודכן המינימום, שכר של עתידי עדכון בכל כי מוסכם, ד.
.₪ 200 בתוספת המינימום לשכר ערך שווה יהיה ששיעורה כך ,(1 (דרגה השכר בטבלת



פרסומיים  בי נספח

משותפים פרסומים א.

הבאים: בנושאים משותפים חוזרים לעת מעת יפרסמו הצדדים
הבראה. ימי בגין תשלום תעריפי .1

נסיעה. הוצאות החזרי עבור תשלום .2
אש"ל. קצובת לתשלום תעריפים .3
יוקר. תוספת בעניין משותף 4.חוזר

השכר. טבלאות של עדכונים בעניין משותף חוזר .5

האגוד ע"י ופרסומים כתבות ב.

מאמרים, לפרסם יוכל  זה בהסכם להגדרתו בהתאם האיגוד כי הצדדים על מוסכם
ההתאחדות ע"י לאור היוצאים בביטאונים ובעריכתו, לצרכיו בהתאם וכיו"ב הודעות

זה. בהסכם להגדרתה בהתאם

עמודים. שני לאיגוד יוקצו לאור, יוצאים שהביטאונים פעם בכל

1
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תנאי חדשים ולמקצועות לעובדים הדפוס בעגה פללי קיבוצי עגולה להסכם גי נספח
הותיקים העובדים של העבודה

ההסכמים לרבות לעת, מעת שנחתמו קיבוציים הסכמים חלים הצדדים ועל הואיל:
13/12/78 ומיום 13/7/77 מיום השונים ענפיה על הדפוס לתעשיית הכלליים הקיבוציים
תחולת בהמשך מעוניינים והם הקודמים"), הקיבוציים "ההסכמים (להלן: 15/8/79 ומיום
הקיבוצי בהסכם כהגדרתם הותיקים העובדים על ביניהם שנחתמו הקיבוציים ההסכמים
בכפוף הקיבוצי"), "ההסכם (להלן: חדשים ולמקצועות לעובדים הדפוס בענף הכללי

זה; בנספח במפורש המפורטים לשינויים

כדלקמן; הצדדים ביו הוסכם לפיפד

מיום ,13/7/77 מיום הדפוס, בתעשיית הקודמים הקיבוציים ההסכמים כי מוסכם .1
בהסכם כהגדרתם הותיקים העובדים על לחול ימשיכו 15/8/79 ומיום 13/12/78

זה. בנספח שהוסדרו הספציפיים בנושאים למעט הקיבוצי, ■לו.

ערב במפעל קיימים שהיו והנהלים הנוהגים ההסדרים, ההסכמים, כל כי מוסכם .2
לשנותם, כדי זה בנספח ואין הותיקים, העובדים על לחול ימשיכו זה, הסכם חתימת

זה. בנספח שהוסדרו הספציפיים בנושאים למעט

הנספח תחולת .3
הקיבוצי. בהסכם כהגדרתם הוותיקים, העובדים כל על יחול זה נספח

השכר: ועדכון השפר טבלת .4
8  ו 7 בסעיפים לאמור בהתאם ועדכונו השכר טבלת תחול הותיקים העובדים על

הקיבוצי. להסכם

מחלה דמי .5
להסכם 14 לסעיף בהתאם תהיה מחלה לדמי הותיקים העובדים של זכאותם י/

הקיבוצי.

לעובדים חמה ארוחה ,6

הקיבוצי ההסכם "י עפ לארוחה הותיקים העובדים של זכאותם תשמר כי מוסכם
תבוטל. חלב לכוס זכאותם אך ,13/7/77 מיום הכללי

העבודה תקנון .7
 הקיבוצי להסכם 20 בסעיף כאמור הצדדים בין שיסוכם העבודה תקנון כי מוסכם

הותיקים. העובדים על גל יחול

תרבות: ופעילויות רווחה מקצועית, הכשרה מקצועי, סיווג .8
הותיקים. העובדים על גם יחול הקיבוצי להסכם 18 סעיף כי מוסכם



בעבודה: מצוינות .9
הותיקים. העובדים על גם יחול הקיבוצי להסכם 19 סעיף כי מוסכם

ארגוני: מקצועי טיפול ודמי חבר דמי
כי מובהר הותיקים. לעובדים בנוגע גם יחול הקיבוצי להסכם 21 סעיף כי מוסכם
החל להסתדרות יועברו הטיפול ודמי החבר דמי  הותיקים לעובדים הנוגע בכל

זה. נספח חתימת ממועד

.10

כללי .11
של ושכרם עבודתם תנאי את לשנות ו/או לפגוע כדי זה בנספח אין כי מובהר

זה. בנספח מפורש נכתב הדבר אם למעט הותיקים, העובדים

החתומ על הצדדים באו ולראיה

ה1פ^י עובזי איג11
ואגוג>ו* ג>מנ>ם תקשורת,

החדשה הכללית העובדים הסתדרות
הדפוס, עובדי של הארצי האיגוד

ומורי האנרגיה האמנים, התקשורת,
הדרך.

*<ז#1 4^ 6/$ ין>י\"(יי' *ר*11*י/#
מאיצי גוי תא* י //"

הדפוס עגף עובד* ^של

הדפוס עובדי ר^יגוד יו"  גלנוס דוד
בהסתדרות

הארצי האיגוד משו^יקנמיו
היפ1ס עגף עובדי של

הארצי ליבו'ב#.האיגוי אריה
הדפוס ענף עובדי ^_,/^ל

האיצי האיגוד מוהנ<ובילאל
הדפוגי ענף די

בישראל והתעשיז! המלאכה התאתוזת
בישראל הרפוס אומנויות ארמן

בישראל והתעשיה המלאכה התאחדות
בישראל הדפוס אומנויות ארגון

ההתאחדות נשיא  אלחדיף יהודה

עבודה יווז)/ועדת  שושן בן יוסי

^1
כהן יוסי

ההההתאחדות ימ^כ"ל קליינגר ניר

>ג
הדפוס תחום פשץל נהרי אהרון

י)

אברהם חיים



פלגד והצפוו חיפה למחוז פריטטית ועדה די נספח

22 סעיף יבוטל בלבד והצפון חיפה במחוז הרי זה, להסכם 22 בסעיף האמור אף על
הבאות: ההוראות תחולנה ובמקומו להסכם

הצדדים שני חברים יהיו שבה פריטטית, ועדה יקיימו וההתאחדות ההסתדרות א.
ויחידיהם. הצדדים שני בין הדעות חילוקי בכל תכריע זו ועדה שווה, במספר
בין בסכסוכים גם ידונו זו בוועדה סופיות. תהיינה הפריטטית הוועדה החלטות

הבודד. למפעל הבודד העובד
את ותסיים הצדדים אחד בקשת פי על ימים 7 תוך תתכנס הפריטטית הועד ב.

היותר. לכל שבועיים תוך דיוניה
העניין מסירת לדרוש צד כל רשאי להסכמה, הפריטטית הועדה הגיעה לא ג.
זהות בדבר להסכמה הצדדים הגיעו לא הצדדים. בין שיוסכם בורר להכרעת

לעבודה. הדין בית להחלטת העניין יועבר הבורר,

החתום על הצדדים גאו ולראיה
יזימוט, עיגדי א*ג{ד והתעשיהבישרא5 המלאכה התאחדות

באנרגיה אמגים תקשורת,

החדשה הכללית העובדים הסתדרות
הדפוס, עובדי של הארצי האיגוד

ומורי האנרגיה האמנים, התקשורת,
הדרך.

האיצי האיגיד
הדפיס עגף עיבד* ^של

הדפוס עובדי איגוד יו"ר  גלנוס דוד
הא*גי4 בהסתדרות

בישראל הרפוס אומנויות ארגון

בישראל והתעשיה המלאכה התאחדות
בישראל הדפוס אומנויות ארגון

/נשיזדת^אחדות אלחדיף יהודה

^4י ג>*
הארצי משה/ב1ץינמיןתא,גוך

הדפוס ענף עיבד* של
כהן יוסי

ילאיצי /*/הא>גיד
הדפוק עגך עובד*

ליבו אריה

הארצ* הא>מד
הדפיס ענף .ידי

בילאל מוולנא

ההתאחדות 2ר§5כ"ל קלינגר ניר

הדפוס תחום ג^נהל נהרי אהרון

■,;![

(■
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בהסכם כהגדרתם החדשים המקצועות לרבות הדפוס בתעשיית עגודה תקנון
כללי. קיבוצי עבודה

כללי אי: פרק
בהסכם כהגדרתם החדשים המקצועות לרבות הדפוס תעשיית כל על יחול זה תקנון .1

הקיבוצי.

הדדית, בהסכמה הצדדים, יצרפו זאת, מחייבים המפעל של ההסדרים או והתנאים במידה .2
מהתקנון. נפרד בלתי חלק תהיה התוספת נוספות. הוראות שתכלול זה לתקנון תוספת

למספר המתייחסות ומלים נקבה, למין גם כוונתן זכר למין המתייחסות מלים  זה בתקנון .3
זה, תקנון מהוראות אחרת משתמע אם אלא להיפר, וכן רבים למספר גם כוונתן יחיד

ביניהם. ותקינים הוגנים יחסים ועל בעבודה הוגן יחס על לשמור וההנהלה העובדים על א. .4

הוראותיו. כל על זה תקנון לביצוע ידאגו והעובדים המפעל הנהלת ב.

והעובד, המפעל הבהלת בין תתברר התקנון מסעיפי סעיף הפרת על עובד נגד תלונה .5

מהעבודה היעדרות בי: 0רק
מוקדמת רשות לקבל עליו מראש, לו הידועה אישית מסיבה מהעבודה להיעדר עובד נאלץ .6

ההנהלה. מאת לכך

ככל סמוך להנהלה כך על יודיע בו, תלויה שאינה מסיבה מהעבודה להיעדר החייב עובד .7
באופן הנעדר עובד היעדרותו. את המחייבת ההודעה לידיעתו שהגיעה לאחר האפשר
ההיעדרות יום תוך להנהלה הודעה למסירת ידאג בשליטתו שלא ומסיבה צפוי בלתי
או העובד ע"י תימסר ההודעה שלה; המשוער והמשך ההיעדרות סיבת על הראשון

מטעמו.

אולם לעבודה שובו מועד על האפשרי בהקדם להנהלה להודיע מהעבודה הנעדר עובד על .8
של היעדרות במקרה עבודתו. התחלת לפני כיום יום, אותו של 15.00 משעה יאוחר לא
בעדו מנעה סבירה סיבה כן אם אלא לעבודה, שובו על להנהלה להודיע עליו אחד יום
תותאם כרגיל, 16.00 בשעה לא מסתיימת העבודה בהם במפעלים (הערה: כן. לעשות

בהתאם). ההודעה שעת

ההנהלה בין בעניין בירור ייערך  מספקת סיבה ללא היתה ההיעדרות כי ההנהלה טענה .9
רשות. ללא כנעדר העובד ייחשב מוצדקת היתה לא ההיעדרות כי בבירור נקבע והעובד;

ההנהלה בין תידון עבודתו המשך שאלת סבירה, סיבה ללא מהעבודה שנעדר עובד .10
לעבודה. העובד יוחזר לא בעניינו החלטה למתן עד והעובד.

על רפואית תעודה לעבודה שובו עם להנהלה ימציא  מחלה מסיבת מהעבודה עובד נעדר .11
מחלה אישורי להמצאת בכפוף לעובד תתאפשר המחלה ימי ניצול חולים. מקופת כך

לעבודה. כושרו אי ואת מחלתו את המאשר חולים, קופת מרופא

נחשבים אינם העובד, של מחלתו מתחילת ימים 2 מעל רטרואקטיבים מחלה אישורי .12
מחלה. באישורי



לעבודה איחורים גי: פרק
תקופה תוך מפעמיים יותר לעבודה עובד איחר לעבודה. בזמן ולבוא לדייק עובד כל על .13
ההנהלה בין אליו בקשר בירור ההנהלה, דרישת לפי יתקיים,  חודשים שלושה של
זכאי אינו עובד מיקרה בכול המאחר. העובד נגד משמעתיים באמצעים וידונו והעובד

לעבודה. האיחור זמן בעבור לתשלום

של גישתו את המונע ההנהלה ע"י סידור ונעשה משעה למעלה הוא והאיחור במקרה .14
באותו בעבודה לסדרו לא ההנהלה רשאית אחרת, מתאימה לעבודה או לעבודתו המאחר

יום.

בעבודה תקינים סדרימ ד': פרק
או חולים קופת רופא תעודת לעבודה להתקבל העומד מעובד לדרוש רשאית ההנהלה א. .15
את מסכנת אינה להתקבל, עומד הוא אליה שעבודתו, המאשרת, המפעל רופא

במפעל. העובדים של ביטחונם או בריאותם את או בריאותו

אם חולים, קופת רופא ע"י רפואית בדיקה עת בכל מהעובד לדרוש רשאית ההנהלה ב. ן "

אחרים עובדים של ביטחונם או בריאותם את לסכן עלולה שעבודתו חשש מתעורר
הוא. בריאותו או

מצבו על מדויקים פרטים להנהלה למסור במפעל, לעבודה להיכנס העומד עובד על .16
בחתימת זאת ולאשר וכוי גיל השכלה, בעבודה, ניסיון כתובתו, בריאותו, מצב המשפחתי,
תקופת תוך מהם חלק או אלה פרטים לקבל שיקוליה, לפי ההנהלה, רשאית ואולם ידו.
מצב המשפחתי, במצבו שינוי כל על סביר זמן תוך להנהלה להודיע עובד על הניסיון.
מסר כי שיוכח עובד כנ"ל. אישור ע"כ לדרוש רשאית וההנהלה כתובתו, ו/או בריאותו
וכוי בעבודה ניסיון בריאותו, מצב כגון מהותיים, בעניינים נכונים בלתי פרטים ביודעין

מהעבודה. פיטוריו לתבוע רשאית ההנהלה תהיה

שייקבע ובאופן במקום סיומה ועם העבודה תחילת לפני יום בכל להירשם העובד על .17
אם גם חברו את לרשום לעובד אסור אישישמי. הוא הרישום ההנהלה. ע"י זו למטרה
בכרטיס הרישום את לבדוק עובד לכל תאפשר ההנהלה המפעל. בשטח נמצא חברו
התחלת עם לרישומו לדאוג העובד על בזמן, רישום ואי איחור של במקרה העובד,

איחורו. סיבת בציון עבודתו , ,

ומוכן עבודה בגדי לבוש לעבודתו, המיועד במקום הקבוע בזמן להימצא העובד על .18
יעזוב לא העבודה. שעות כל במשך עבודתו במקום להימצא העובד על העבודה. להתחלת
עליו. הממונה מאת לכך רשות קיבל אם אלא עבודתו בשעות העבודה מקום את עובד
וישוב עליו לממונה הודעה העובד ישאיר מראש, להודיע אפשרות שאין דחוף במקרה

האפשרי. בהקדם לעבודתו

העבודה. לשעות מחוץ ייעשו העבודה ואחרי לפני הבגדים והחלפת רחצה .19

המפעל. הנהלת עם ובתיאום העובדים חשבון על הם האוכל זמני .20

עליו. הממונה ברשות אלא בו, ישהה ולא העבודה מקום את העובד יעזוב עבודתו גמר עם .21

השונה לעבודה עובד להעביר זאת, מחייבים העבודה צרכי לדעתה אם רשאית, ההנהלה .22
הרגילה. מעבודתו



לבצע שהוכשר עובד או שונות, במחלקות או שונות בעבודות במפעל, מועסק אשר עובד .23
או הייצור שיטות מבחינת אשר עובד או שלו, המקצועות אשכול בתחום נוספות עבודות
אחת מעבודה בהעברתו הגבלה אין  שונות בעבודות מועסק במפעל העבודה תהליכי

ההנהלה. ע"י אחרת לעבודה

של האדמיניסטרטיביות הטכניות להוראות תפקידו מילוי בשעת לציית העובד על .24
כך. על הממונים

ובהסכמתו. העבודה מנהל בידיעת רק בעבודה אחר עובד להחליף רשאי יהיה עובד .25

במשמרת עובד להחליף המפעל הנהלת רשאית במשמרות, כרגיל עובדים שבו במפעל .26
חוק להוראות ובכפיפות לעובד הודעה תוך זאת, מחייבים המפעל צרכי אם לשניה, אחת

התשי"א1951. ומנוחה, עבודה שעות

להחליפו, בא הבאה במשמרת שהעובד עד בעבודתו להמשיך במשמרות עובד כל על א. .27
הכלל, מן יוצאים למקרים פרט משעתיים, למעלה זאת לעשות חייב אינו הוא אולם
לייצור. או למפעל, נזק גרימת תוך אלא להפסקה ניתנים ואינם רצופים הם הייצור כשתהליכי

זה במקרה תדאג חשובה, סיבה בגלל בעבודה להישאר העובד של באפשרותו כשאין ב.
אתר. עובד ידי על מקומו למילוי ההנהלה

הקשורה אינפורמציה כל המוחלף העובד מאת יקבל משמרת בעבודת חברו המחליף עובד .28
את לו למסור המוחלף העובד ועל לדעתה, המחליף שעל העבודה בתחנת השוטפת בעבודה

הנ"ל. האינפורמציה

לארוחות, ההפסקות לזמן קרוב וכיוי'ב, החשמל זרם הפסקת בגלל העבודה הופרעה .29
העבודה. בשעות בזבוז למנוע מנת על הארוחות זמני את להעתיק ההנהלה בידי הרשות
במידת שיצמצם מתאים להסדר הצדדים ידאגו שעה, על עולה בעבודה שההפרעה במקרה

הצדדים. לשני הנזק את האפשר

תוך דין לכל בכפוף ההנהלה, ודרישת המפעל צרכי לפי נוספות שעות לבצע חייב עובד .30
העובד. של המיוחדים בצרכיו התחשבות

פרטית. להנאה לקוחותיו ברכוש או המפעל ברכוש להשתמש אין .31

או החומרים באותם וישתמש והמכונות המכשירים באותם רק בעבודתו ייעזר העובד .32
הממונים. ע"י שייקבעו התוצרת

העובד על וכוי. חשמלי זרם תוצרת, גלם, חומרי מבזבוז האפשר ככל להמנע העובד על .33
המפעל. שברשות אחר לרכוש או לציוד נזק גרימת יכולתו ובמידת האפשר ככל למנוע

פירושו "לגלות" הביטוי לגלותם. לו ואסור המפעל סודות על לשמור חייב העובד .34
בעקיפין. או במישרין

ליראות: יש הנ?9על כסודות
למפעל. נזק להביא עלול שגילויים להבין יכול סביר שאדם סודות א.

סודיים בתור העובדים לידיעת תביא שההנהלה מסחרי ו/או הטכני בתחום נושא כל ב.

המדינה. בחוקי כסודות שהוגדרו הסודות כל ג.

נ_



מחוץ (גם רגילים עבודה בימי בין למפעל, מחוץ אחר עבודה במקום לעבוד לעובד אסור .35
או חופשה בימי ובין ההנהלה, מאת מפורשת ברשות אלא הרגילות) עבודתו לשעות
 עובד הוא בה במפעל מבצעים שאותה בעבודה בביתו לעסוק לעובד אסור כן מחלה.
נחשבות אינן רוחניות או ציבוריות פעילויות אחרת. הנאה טובת או תשלום תמורת

זה. סעיף לצורך כעבודה

עבודתו. בשעות כן יעשה בעבודה אחר עובד להדריך ההנהלה ע"י עובד נדרש .36

בהן. השתתפות או הכאות, או קטטות מריבות, מויכוחים, להימנע יש .37

בלבד, ההנהלה באישור העבודה בזמן תתקיים עובדים אסיפת .38

לערוך בנוכחותו שלא ו/או העובד ובנוכחות מטעמה, מי ו/או ההנהלה חשד, של במקרה .39
וכוי. ובמזוודותיהם בארנקיהם בבגדיהם, העובדים, בכלי בדיקה

לו שנמסרו המפעל, חפצי את להנהלה להחזיר מהעבודה, התפטר או שפוטר עובד על .40
החזרתם. על אישור ולקבל עבודתו, בזמן לשימוש

הקיבוצי ההסכם מהוראות כמתחייב מוקדמת, הודעה מתן ללא מעבודתו שיתפטר עובד .41
שהיה לשכר השווה סכום לעובד שיגיע סכום מכל לנכות המעסיק רשאי המפעל, על החל

בה. עמד שלא המוקדמת ההודעה תקופת עבור מקבל

פרקהי:גטיחותוגיהות
העבודה, על הפיקוח ארגון חוק הוראות אחר למלא העובדים על וכן ההנהלה על א. .42

התשי"ד1954.

באמצעים ולאחוז וגיחות לבטיחות המוסד עם פעולה לשתף הצדדים שני על ב.
העובדים את ולהדריך לדין.לחנך בהתאם סניטרים תנאים לקיים כדי הדרושים
בטיחות להבטיח כדי הדרוש כל ולעשות בעבודה וזהירות אחריות של ברוח

אסון. ומיקרי עבודה תאונות ולמנוע בעבודה

ולחלק הדרכה פנקס לנהל המעסיק על הבטיחות תקנות ליישום מהדרכים כחלק ג.
העבודה. במקום הבטיחות ההוראות של תמצית להם, המובנת בשפה לעובדים
בהתאם העבודה במקום תאונות ומניעת לבטיחות האחריות מוטלת המעסיק על

לתקנות.

הפיקוח ארגון לחוק בהתאם בו, תהיה לפחות, עובדים 20 בו שעובדים מפעל ד.
שווה המעביד ומנציגי העובדים מנציגי המורכבת בטיחות ועדת העבודה, על

בשווה.

וההנהלה העובדים רשאים עובדים 20  מ פחות בו העובדים שמספר במפעל ה.

יבחרו בטיחות, ועדת בהם שאין במפעלים הסכם. לפי בטיחות ועדת להקים
וגיהות. לבטיחות המוסד עם פעולה שישתף בטיחות נאמן

עובדים. הם שבהם ובמכשירים, בכלים במכונות, במגעם בזהירות לנהוג העובדים על .43
ויודיע התקין ולמהלכן הסדירה לפעולתן מיוחדת, לב תשומת יקדיש מכונות ליד העובד
עצמו דעת על תיקונים לעשות לעובד אסור המכונה. של התקינה מפעולתה סטייה כל על
תהליכי אם רק עובד הוא שבה המכונה פעולת את יפסיק עובד לכך. הוסמך אם אלא

אחרת. מספקת סיבה ולרגל זאת מחייבים העבודה

זאת. ומאפשרים מחייבים העבודה תהליכי אם אלא בתנועה. נמצאות שהן ממן מכונות ולשמן לתקן אין .44

המכונות. ליד לצורך שלא מלהצטופף להימנע העובדים על .45



עד לסגור העובד על החשמל, זרם הפסקת של במקרה או הפסקתה או העבודה גמר עם .46
כן אם אלא וכדומה, קיטור דלק, ברזי ו/או עובד הוא בו המבוע של הזרם מפסק את אפס
של (פקקים) בטחונות שיתפוצצו במקרה מחליפו. אחר ועובד במשמרות מתנהלת העבודה
החשמל עניני על לממונה או העבודה למנהל מיד כך על להודיע העובד על החשמל, חיבור
להחליפם או להבריגם, להוציאם, פקקים, להתקין לכך מוסמך שאינו לעובד אסור במפעל;

עליו. מהממונים לכך מפורשת הוראה ללא
מוגנים בלתי עבודה מכשירי בקרבת שהם כל חפצים או תוצרת חומרים, לשים אין .47
עלול בהם במעברים או חשמלי, גוף או לוח כל בקרבת לבטיחות, סכנה להוות העלולים

לתקלות. לגרום הדבר
אסור העישון כי במפורש ההנהלה ע"י נקבע שבו אחר מקום בכל או במפעל לעשן אסור .48
הפסקות 3 עד לנצל לעובד יותר מקרה ובכל מותר העישון בו מקום תקבע ההנהלה בו;

אחת. כל דקות 5 מ יותר לא של לעישון למשמרת, קצרות

על גם כן במפעל. והניקיון הסדר את שיבטיחו מתאימים סידורים לקבוע ההנהלה על .49
מסודרת עבודתו תחנת את ישאיר העובד במפעל. והניקיון הסדר על לשמור העובדים
כמה עד עובד הוא שבהם והמכשירים המכונות את לנקות עליו כן האפשר. ככל ונקיה
שיירי לזרוק אין לכך. המיועד במקום יושמו בגדים או נעליים זאת. קובע העבודה שסידור
או האוכל בחדר במקלחת, בחצר, העובד, של עבודתו במקום שהיא פסולת כל או אוכל / ,

והנוחיות. הלבשה לאכילה, המיועדים במקומות

שעות עובד הוא אם רק לכך. המיועד מתאים במקום או האוכל בחדר רק יאכל העובד .50
העבודה. בשעות עבודתו בתחנת לאכול רשאי יהיה הפסקה, וללא רצופות עבודה

עזר, חומרי גלם, בחומרי לטיפול בקשר ההנהלה הוראות כל אחר למלא העובדים על .51
שונים. וכלים סחורה

על הודעה תקבל ההנהלה כי מטעמו מי ו/או ידו על ידאג עבודתו במהלך הנפגע עובד .52
תקופת של משוער משך ועל הפגיעה תוצאות על חולים קופת אישור ימציא וכי הפגיעה

האפשרי. בהקדם מהעבודה ההיעדרות

מסוגל הוא כי מוסמך רפואי אישור לעבודה שובו עם להנהלה להמציא חייב הנפגע העובד .53
לא אולם לעבודה מסוגל הוא כי הקובעת תעודה העובד המציא הקודמת. לעבודתו לחזור
כזו, אפשרות אין כי ההנהלה תטען אחרת. מתאימה בעבודה יועסק  הקודמת לעבודתו

במפעל. העסקתו המשך על תחליט

זה תקנון הוראות על לעבירות אחריות ו': סרק ( ;

מאלו: אחת עובד עשה .54

סבירה; סיבה בלי או רשות בלי העבודה בזמן עבודתו מקום עזב א.

סבירה; סיבה ובלי רשות בלי מעבודתו נעדר ב.

;(48 (סעיף לכך המיועד במקום שלא במפעל עישן ג.

.(13 (סעיף לעבודה אחר ד.

צפוי: יהיה

המודעות; בלוח הודעה בלי או עם בכתב להתראה א.

עבודה; יום שכר לשיעור עד כספי לקנס ב.

ימים. לשלושה עד תשלום ללא עבודה להפסקת ג.



מאלו: אחת עובד עשה .55

לעבודה; בקשר ההנהלה להוראות ציית לא א.

ההנהלה; מאת רשות בלי אחר במקום עבר ב.

לאלה; גרם או התקוטט הכה, ג.

אחר; עובד של הנוכחות כרטיס את החתים ד.
לזכות כרי אחר, לאדם או אחרת, למשמרת העבירה או המפעל, תוצרת העלים ה.

הנאה; בטובת בכך
שקיבל. מחלה תעודת לרעה ניצל ו.

צפוי: יהיה

כספי; לקנס א.

תשלום; ללא העבודה של זמנית להפסקה ב.

פיטורים; פיצויי תשלום ועם מוקדמת הודעה עם מהעבודה לפיטורים ג.

פיטורים. פיצויי תשלום ועם מוקדמת הודעה בלי מהעבודה לפיטורים ד.

מאלו: אחת עובד עשה .56

חמור; באופן משמעת הפר א.

חמורות; שתוצאותיהן במפעל להכאות גרם ב.

העבודה; של התקין במהלך חיבל או מעל גנב, ג.

במזיד; מכונות או מכשירים חומרים, קלקל ד.

בזדון; חומרים בזבז ה.

דלעיל); 34 סעיף (ראה המפעל סודות מסר ו.

לעובדים; כך על והודע בסכנה קשור העישון בו ממנו בחלק או במפעל עישן ז.

למפעל; נזק גרימת משום בכך ויש ההנהלה מאת רשות קבלת ללא אחר במקום עבד ח.

תאונה; או מחלה מחמת מהעבודה נעדר בה בתקופה אחר במקום עבד ט. י} ..

חמורה. פלילית עבירה עבר י.

צפוי: יהיה

תשלום; ללא ממושכת זמנית עבודה להפסקת א.

פיטורים; פיצויי של חלקית שלילה ו/או מוקדמת הודעה ללא לפיטורים ב.

פיטורים. פיצויי וללא מוקדמת הודעה ללא לפיטורים ג.

את להפסיק ההנהלה בידי הרשות ,56 בסעיף המפורטות החמורות העברות אחת נעברה .57
העבודה. לשעות מחוץ ביום בו יתקיים אשר לעובד ההנהלה בין לבירור עד העובד עבודת



י' .י 1

לעיל. האמורה האחריות להחמרת תגרום התקנון על עבירה הישנות א. .58

ההנהלה ע"י תיעשה התקנון הוראות על שעברו העובדים על האחריות הטלת ב.
ההנהלה. ידי על לעובד להנתן היכולה התראה למתן פרט העובד, עם ביחד

את לכך שנקבע זמן תוך להעביר חייב זה, תקנון לסעיפי בהתאם קנס עליו שיוטל עובד .59
של משכרו המפעל אותו ינכה האמור, הקנס שולם לא להנהלה. עליו שהוטל הקנס סכום

הנ"ל. לקרן ויעבירו העובד

הזס*. "גדי איג11 התאחתתהמלאכהח"*"ביש^איהגאנועלהחתום:
יאגדג>ה אמג'יט תקשורת, בישראל הרפוס אומנויות זידגון

החדשה הכללית העובזים הסתדרות
הדפוס עובדי של הארצי האיגוד

החדשה הכללית העובדים הסתדרות
הדפוס, עובדי של הארצי האיגוד

ומורי האנרגיה האמנים, התקשורת,
הדרך.
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