
 רשומות

 ילקוט הפרסומים
 י״ד בשבט תשלי׳ט 2513 11 בפברואר 1979

 עמוד

ם קיבוציים 940 ק,הסכמי  צווי הרחבה ל3י חו



 החל מיום 1 באפריל 1979 תתווסף תוספת שכד בגובה גידול
 הפריון על בסיס השכר המשולב ליום 31 במרס 1979.

 3. במקום סעיף 10 להסכם יבוא:
ק ת ו ו ת ה פ ס ו י ת ר ו ע י  ׳׳10. ש

 א. 7 שנים ראשונות
 לעבודה במפעל

 5.25 לירות ליום לכל
 שנת וותק במפעל

 9.30 לירות ליום לכל
 שבת וותק במפעל

 14.55 לירות ליום לכל
 שנת וותק במפעל.״

 ב. 5 שנים נוטפות
 לעבודה במפעל

 ג. מקםיניום תוספת הוותק
 לאתר la שנה

 4. במקום סעיף 11 להסכם יבוא:
 ״11. פועלים נשואים יקבלו חופפת מבור אשה שאינה עובדת

 1,49 לירות ליום.

 ישראל כץ
 שר העבודה והרווחה

 כ״ד בטבת תשל״ט(23 בינואר 1979)
 (חמ 3-107)

 צו הרחבה בענף הגומי
 לפי חוק הסכמים קיבוציימ, חשי״ז—1957

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 25 לחוק הסכמים קיבוציים, תשי״ז—
 11957, אני מצווה בזה כי תחולתן של הוראות ההסכם הקיבוצי
 הכללי שבין ההסתדרות הכללית של העובדים בא״י והאיגוד הארצי

 של פועלי הגומי לבין התאחדות התעשיינים בישראל, ענף הג
 באגף הכללי והמחלקות לעבודה ומשאבי אנוש, שנחתם ביום׳

 בחשון תשל״ט (3 בנובמבר 1978) ונרשם בפנקס ההסכמים הקיבוציים
 לפי מספר 7060/78, במפורט בתוספת, תורחב, וכי ההוראות האמורות
 יחולו על בל העובדים והמעבידים בישראל בענף הממי, בתעשיה
 ובמלאכה, למעט עובדים שתנאי עבודתם הוסדרו או יוסדרו בהסכמים

 קיבוציים ומעבידיהם.

 תוספת
ת ו ב ח ר ו מ ת ה ו א ר ו ה  ה

 ההסכם הקיבוצי הכללי בענף הגומי 2 יוארך בשינויים הבאים:

 1. במקום סעיף 8 להסכם יבוא:

ת ו ר מ ש ת מ פ ס ו ת  ״
 (א) התוספת לעבודת • משמרת שניה תהיה בשיעור 17.5%
 (במקום 10% עד כה) ואולם עבודת המשמרת הנ״ל תימשך

 לא פחוח מ־*7 שעות עבודה בפועל למשמרת זו.

 (ב) במשמרת שלישית או במשמרת לילה תהיה החוספח בשיעור
 של 40% (במקום 35% עד כה) ואולם עבודת המשמרת

 הנ״ל תימשך לא פחות מ־*6 שעות למשמרת זו.

 צו הרחבה בענף הפלסטיקה
 לפי חוק הסכמים קיבוציים, תשי״ז-־1957

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 25 לחוק הסכמים קיבוציים, חשי״ז—
 11957, אני מצווה כי תחולתן של הוראות ההסכם הקיבוצי הכללי
 שבין התאחדות התעשיינים בישראל, מחלקות העבודה ומשאבי אנוס,
 לבין ההסתדרות הכללית של העובדים בא״י, והאיגוד הארצי של
 פועלי הפלסטיקה, שנחתם ביום י״ב בתשרי תשל״ט (13 באוקטובר
 1978) ונרשם בפנקס ההסכמים הקיבוציים לפי מספר 7059/78,
 כמפורט בתוספת, תורחב, וכי ההוראות האמורות יחולו על כל העובי
 דים והמעבידים בישראל בענף הפלסטיקה, בתעשיה ובמלאכה, למעט
 עובדים שתנאי עבודתם הוסדרו או יוסדרו בהסכמי• קיבוציים

 ומעבידיהם.

 תוספת
ת ו ב ח ר ו מ ת ה ו א ר ו ה  ה

 ההסכם הקיבוצי הכללי לענף הפלסטיקה 2 (להלן - ההסכם)
 יוארך בשינויים אלה:

 1. במקום סעיף 8 להסבם יבוא:

ה ל י ת ל ד ו ב ע ת ו ו ר מ ש  8. מ
 (א) התוספת לעבודת משמרת שניה תהיה בשיעור 17.5%.
 (במקום 10% עד כה) ואולם עבודת המשמרת כאמור
 תימשך לא פחות מ־7£ שעות עבודה בפועל למשמרת

 זו.

 (ב) במשמרת שלישית או משמרת לילה תהיה התוספת
 בשיעור של 40% (במקום 35% עד כה) ואולם עבודת
 המשמרת כאמור תימשך לא פחות מ־ *6 שעות למשמרת

 זו.

 2. תעריף השכר בסעיף 9 יבוטל ובמקומו יבוא:

 תעריפי שכר למועד
 1.10.78 כולל תוספת
 דירוג יוקר אוקטובר 1978

108.78 
116.94 
124.07 
128.67 
135.91 
147.18 
158.39 

108.77 

108.77 

 פועל בעבודת הצד ושירותים
 ההל מהיום הראשון לעבודתו

 פועל ארידה לאהד 6 הדשי
 עבודה בפועל

 1 ה״ח תשי״ז, עמ׳ 63.
 2 י״פ תשל״ז, עמי 1801.

 1 ס״ת תשי״ז, עמי 63.
 2 י״פ תשל״ז, עמ׳ 1803.

 940 ילקוט הפרסומיב 2513, י׳׳ד בשבט תשל״ט, 11.2.1979



 תוספת
ת ו ב ח ר ו מ ת ה ו א ר ו ה  ה

 תוקף ההסכפ הקיבוצי הכללי בענף קפה נמס 2, יוארך בשינויים
 הבאים:

 ג. סעיף 3.3 להסכט הקודם בוטל ובמקומו יבוא:
 (א) בעד עבודה של 8 שעות במשמרת השניה תשולם לעובדים

 תוספת של 20% על השכר הכולל.
 (ב) בעד שעות עבודה בלילה תשולם לעובדים תוספת של 40%
 על השכר הכולל, ולעובדות תוספת של 50% על השכר

 הכולל.

 2. סעיף 4.1, סעיפים קטנים א׳ ו־ב׳ בטלים ובמקומם יבוא:

 ״4.1 תעריף שכר יסוד משולב ליום יהיה:

 לידות

98.00 
100.04 
102.17 
104.1? 
106.25 
108.35 
110.44 
112.48 
114.52 
116.65 
118.38 
120.21 
122.02 

 תקופת העבודה במפעל

 בכניסה
 לאחר שנח אחת

 לאחר 2 שנים
 לאהד 3 שנים
 לאחד 4 שנים
 לאחר 5 שנים
 לאחר 6 שנים
 לאחר 7 שנים
 לאחד 8 שנים
 לאחד 9 שנים

 לאחר 10 שנים
 לאחד 11 שנים
 לאחר 12 שנים

: ה ר ע  ה
 א. על התעריף הנ״ל יש להוסיף תוספת שכר בשיעור 2.5%.
 ב. על התעריף הנ׳׳ל יש להוסיף הוספת יוקר התל מ־1 באוק

 טובר 1978״.

 3. (א) סעיף 4.2 סעיף קטן א. בטל ובמקומו יבוא:
 ״(א) תוספת מחלקתית מקצועית ואינדיבידואלית.

 התוספת הנ״ל תהיה בשיעורים הבאים:

 לירות לירית

30.10 6.74 
33.31 8.42 
36.45 10.11 
39.61 13.48 
42.67 15.88 
45.73 20.23 
50.83 23.52 
57.18 26.85 

 (ב) עובד יוכל להיות מקודם לתוספת מקצועית בשתי הדרנוה
 העליונות לאחר שעבד בדרגה הקודמת במשך שנתיים

 לפחות באותו מפעל.״

 סעיף 4.5 סעיף קטן(א) בטל ובמקומו יבוא:
 ״(«) המעסיק ישלם לעובדיו בעד אשת שאינה עובדת ובשי
 נכים גם בעד בעליהן 55.99 לירות לתודש או 2.15

 לירות ליום.״

.4 

 2. תעריף השבר בסעיף 9 יבוטל ובמקומו יבוא:

 תעריפי שכר למועד
 1.10.78 כולל תוספת
 דירוב ־ יוקר אוקטובר 1978

108.69 

 ב (לאחר 2 חדשים) 114.67

 ג 121.15

 ד 128.62
 ה 138.10
 ו 145.58
 ז 153.31

 דרנה ז׳ + הוספת התמחות 160.78
 פועל בעבודת חצר ושירותים
 החל מהיום הראשון לעבודתו

 פועל אריזה לאחר 6 חדשי
 עבודה בפועל

ם 1.4.79 ו י ל מ ח ר ה ב ת ש פ ס ו  ה
 התל מיום 1 באפריל 1979 תתווסף חופפת שכר בגובה גידול

 הפריון על בסים השבר המשולב ליום 31 במרס 1979.

 3. במקום סעיף 10 להסכם יבוא:

ק ת ו ו ת ה פ ס ו י ת ר ו ע י  ״10. ש

 (א) 7 שנים ראשונות 5.25 לירות ליום לכל
 לעבודה במפעל שנח וחק במפעל

108.44 

108.44 

 9.30 לירוח ליום לבל
 שנת וותק במפעל

 14.55 לירות ליום לכל
 שבח וותק במפעל.״

 (ב) 5 שנים נוספות
 לעבודה במפעל

 (ג) מקסימום תוספות הוותק
 לאתר 12 שנה

 4. במקום סעיף 11 להסכם יבוא:

 ״11. פועלים נשואים יקבלו תוספת עבור אשה שאינה עובדת
 1.49 לירות ליום.״

 ישראל כץ
 שר העבודה והרווחה

 כ״ד בטבת חשל״ט(23 בינואר 1979)
(3—107 an) 

 צו הרחבה בענף קפה נמס
 לפי חוק הסכמים קיבוציים, תשי״ז—1957

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 25 לחוק הסכמים קיבוציים, תשי״ז—
 11957, אני מצווה בי תחולתן של הוראות ההסכמים הקיבוציים
 הכלליים שבין ההסחדרוח הכללית של העובדים בא״י, הסתדרות
 פועלי המזון, לבין התאחדות התעשיינים בישראל, אגף עבודה
 ומשאבי אנוש, וענף קפה נמס שנחתמו בימים א׳ בטיון תשל״ח (6
 ביוני 1978) ובכ״ז באלול תשל״ח (29 בספטמבר 1978), ושנרשמו
 בפנקס ההסכמים הקיבוציים לפי המספרים 7026/78 ו־7056/78,
 כמפורט בתוספת, תורחב, ובי ההודאות האמורות יחולו על בל העוב
 דים בישראל בענף קפה נמס, ומעבידיהם, למעט עובדים שתנאי

 עבודתם הוסדרו או יוסדרו בהסכמים קיבוציים ומעבידיהם.

 ישראל כץ
 שר העבודה והרווחה

 ?״ד בטבת תשל״ט(23 בינואר 1979)
 (חמ 3-107)

 1 ס״ח השי״ז, עמ׳ 63.
 2 יי׳ פ תשל״ד, עמי 518; תשל״ז, עמי 2131.

 ילקוט הפרסומים 2513, י׳׳ד בשבט השול׳׳ט, 11.2.1919 941



 צו הרחבה בעגפים השונים בחיפה והסביבה
 לפי תוק הסכמים קיבוציים, תשי״ז-ד195

- ״ז  בתוקף סמכותי לפי סעיף 25 לחרק הסכמים קיבוצייס, תשי
 11957, אני מצווה כי תחולתן של הוראות ההסכמים הקיבוציים שבין
 ההסתדרות הכללית של העובדים בא״י, מועצת פועלי חיפה, לבין
׳ בניסן השלייה  לשכת המסחר — ענפים שונים חיפה, שנחתם ביום ל

 (7 במאי 1978) ונרשם בפנקס ההסכמים הקיבוציים לפי מספר ,
"  7022/78, כמפורט בתוספת, תורהב, וכי ההוראות •האמורות יחולו,

 על כל העובדים והמעבידים בענפי היבוא, היצוא, המסחר בסיטונות
 והסוכנויות בענפי חפצי תן, מתנות, צעצועים, תמרוקים, כלי בית,
 רהיטים, מכשירי ואבזרי חשמל ואלקטרוניקה, טכסטיל, סדקית,
 הלבשה, גומי, פלסטיקה והנעלה, מיכון וציוד משרדי, מכשירי
 כתיבה, נייר ומוצריו, תרופות זציוד דפואי, סיגריות וטבק, בתחום
 המוניציפלי של חיפה, קרית אתא, קריח ביאליק, קריה ים, קרית
 מוצקין, קריח טבעון, נשר, טירת הכרמל, דלית אל־כרמל, תל־הנן,
 רכסים, עוספיה, רמת ישי ועתלית, למעט עובדים שתנאי עבודתם

 הוסדרו או יוסדרו בהסכמים קיבוציים ומעבידיהם.

 תוספת
ת ו ב ח ר ו מ ת ה ו א ר ו ה  ה

 תוקף ההסכם הקיבוצי הכללי בענפים השובים בחיפה, והסביבה 2
 יוארך בשיבויים הבאים:

ה ד ו ב ר ע כ ת ש ר ו כ ש  1. מ

 א. המעסיקים ישלמו מ־1 באוקטובר 1978 משכורת חדשית
 מינימום 3,000 לירות, 120 לירות ליום עבודה. תשולם

 תוספת נוספת של 2 לירות ליום עבודה.

 ב. עובד/ת ללא בל בסידן בעבודה יקבל משכורת מינימןם
̂ יי ן  לתקופת ששת החדשים הראשונים בעבודה.אחרי ששה חד

 נסיון, המעסיקים ישלמו משבורת לפי דרגה ה׳ בלוח
 הדרגות.

ת ו ג ר ד ח ה  2. לו

 הדרגה משכורת משולבת בלידות

 ה׳ 2,600
 ו׳ 2,760
 ז׳ 2,890
 ח׳ 3,060
 ט׳ 3,340
 י׳ 3,680

 י״א 4,270
 י״ב 4,760

 י״ג 5,450
 י״ד 5,800
 ט״ו 6,120

 ט״ז 6,390
 י״ז 6,820

 על הסכומים האלו תתווסף תוספת יוקר בשיעור 12.9% ותוספת
 שכר בשיעור 2.5%.

 1 ס״ח תשי״ז, עמי 63.
 2 י״פ תשל״ח, עמי 1326.

 צו הרחבה בענף בתי המסחר בחיפה והסביבה
 לפי חוק הסכמים קיבוציים, חשי״ז—1957

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 25 לחוק הסכמים קיבוציים, תשי״ז—
 1957 ז, אני מצווה כי תחולתן של הוראות ההסכם הקיבוצי הכללי,
 שבין ההסתדרות הכללית של העובדים בא״י, מועצת פועלי חיפה,
 לבין התאחדות הסוחרים הכללית, חיפה, שנחתם ביוס ל׳ בניסן
 תשל״ח (7 במאי 1978) ונרשם בפבקם ההסכמים הקיבוציים לפי מס׳
 7025/78, במפורט בתוספת, תורחב, וכי ההוראות האמורות יחולו
 על בל העובדים בבתי מסחר בתהום עירית היפה, עירית קדית אתא,
 והמועצות המקומיות, קרית ביאליק, קרית ימ, קרית מוצקין, קרית
 טבעון, נשר, מירח הכרמל, דלית אל־ברמל, רכסים, עוספיה, רמת
 ישי, עתלית ותל־חנן ומעבידיהם, למעט עובדים שתנאי עבודתם

 הוסדרו או יוסדרו בהסכמים קיבוציים ומעבידיהם.

 תוספת
ת ו ב ח ר ו מ ת ה ו א ר ו ה  ה

 תוקף ההסכם הקיבוצי הכללי בענף בתי המסחר בחיפה והסבי
 בה 2, יוארך בשינויים הבאים:

ם ו מ י נ י ד מ ב ת ש ר ו כ ש  1. מ
 א. המעסיקים ישלמו מ־1 באוקטובר 1978 משכורת חדשית

 מינימום 3,000 לירות, 120 לירות ליום עבודה.

 ב. עובד/ח ללא כל נסיון בעבודה יקבל משכורת מינימום
 לתקופת 6 חדשים ראשונים בעבודה. אחרי 6 חדשי נסיון,
 המעסיקים ישלמו משכורת לפי דרגה ה׳ בלוח הדרגות.

ת ו ג ר ח ד ו  2. ל
 דרגה משכורת משולבת בלירות

 ה׳ 2,600
 ו׳ 2,760
 ז׳ 2,890
 ח׳ 3,060
 ט׳ 3,340
 י׳ 3,680
 י׳׳א 4,270
 י״ב 4,760
 י״ג 5,450
 י׳׳ד 5,800
 ט״ו 6,120
 ט״ז 6,390
 י״ז 6,820

 על הסכומים האלו התווסף תוספת יוקר בשיעור 12.9% ותוספת
 שבר בשיעור 2.5%.

ה ע י ס ת נ ו א צ ו  3. ה
 המעסיקים ישלמו לעובדים 100% הוצאות נסיעה ריאליות לעבו
 דה וממנה. הוצאות הנסיעה צמודות לתעריפים בשירות הציבורי

 של חברת ״אגדי.

ד ו ג י  4. ב
 המעסיקים ישלמו או יספקו בגדי עבודה בהתאם למקום העבודה.

 5. באפריל 1979 תחול תוספת שבר על המשכורת המשולבת מיום
 31 במרס 1979 בהתאם להסבם שייחתם בין ההסתדרות הכללית
 של העובדים בא״י לבין לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים.

 כ׳׳ד בטבת תשל׳׳ט(23 בינואר 1979) ישראל כץ
 (חמ 3-107) שר העבודה והרווחה

 1 ם׳ית תשי״ז, עמי 63.
 2 י״פ תשל״ז, עמי 858.
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 פרק שלישי - תנאי העבודה של העובדים הארעיים
 1• הזכויות הסוציאליות לעובדים ארעיים:

 לעובדים ארעיים העובדים בעבודה יומית, ישלמו בעלי האולמים
 למבטחים 17% משכר העבודה תמורת התנאים הסוציאליים לפי

 ההרכב כדלהלן:

 3.5% פנסיה, 6% פיצויים, 4% חופשה שנתית, 2.5% ביטוח
 ימי מחלה, 1% ביטוח תאונות נוסף; הכספים יועברו ל״מבטחיפ״

 מדי חודש בחדשו;

 כמו כן ינכה בעל האולם 4% משכר העובד עבור קרן הפנסיה
 ויעבירם ל״מבטחים״ מדי חודש בחדשו ביחד עם ה־%ל1

 כאמור.

י ע ר א ד ה ב ו ע ר ה כ  2. ש
 שכרו של העובד הארעי יהיה כמפורט בטבלת השכר בנספח א׳

 להסכם זה וישולם אחת לשבועיים.

ד י ח י מס א ו כ י  3. נ
 בעל האולם ינכה מכל העובדים חברי ההסתדרות לפי רשימה

 שתוגש על ידי לשבת המס של ההסתדרות את התשלום בעד מסי
 אחיד להסתדרות ויעביר את כל הסכומים מדי חודש בחדשו
 ללשכת המס של ההסתדרות; בעל האולם ינכה 1% מס ארגון
 מעובדים בלחי מאורגנים ויעביר את התשלום מדי חודש בחדשו

 ללשכת המס של ההסתדרות.

 פרק רביעי - תנאי העבודה לעובדים הקבועים
 והצמודים, קבלת עובדים ותקופת הנסיון

 1. תקופת הנסיון של עובד בלחי מקצועי חהיה שבועיים.

 3. תקופת הנםיון של עובד מקצועי תהיה בת חודש.

 בחקופח הנסיון רשאית הנהלת האולם לפטר עובד ללא סיבה
 עם הודעה מוקדמת של יום אחד, באותה תקופח הודעה מוקדמת,

 חייב עיבד המתפטר מעבודתו בתקופת הנםיון.

 3. לאחר תקופת הנסיון נחשב העובד לקבוע ונהנה מכל הזכויות לפי
 הסכם זה מיום כניסתו לעבודה.

 4. עובד המתקבל לעבודה תלקיח לפי דרישה ההנהלה יהנה מכל
 הזכויות שבהסכם זח, ומשכר יחסי לשעות עבודתו בתוספת 10%;
 אם העובד יעבוד חצי יום לפי רצונו יקבל רק 50% מחשכר

 המלא.

 5. במקדה של צורך בעובדים נוספים לעבודה מלאה, שמורה זכות
 קדימה לעובד בעבודה חלקית במידה שהוא מתאים לתפקיד.

 פרק חמישי - שעות עבודה
 1. יום עבודה הוא —

 8 שעוח עבודה ביום;
 6 שעות עבודה במשמרת לילה;

 ד שעות עבודה ביום שישי וביום שלפני חגים.

 2. לעובדים המקבלים כלכלה מלאה (שלוש ארוחות) תינתן שעה
 אחת על חשבונם לשם אכילה ומנוחה; עובד חמקבל שתי ארוחות
 בלבד, הזמן לארוחה הוא 3/4 שעה על חשבון העובד; עובדים
 אשר אינם מקבלים כלכלה מנותן העבודה ואוכלים כריכים או

 עוגות לא ייחשב להם זמן האוכל.

ח ו פ ס ד ת נ ו ע  ש
 1. במקדה של צורך בשעות נוספות — ייעשה הדבר לפי דרישת

 ההנהלה ובהסכמת ועד העובדים.

ה ע י ס ת נ ו א צ ו  3. ה
 המעסיקים ישלמו לעובדים 100% הוצאות נסיעה ריאליות

 י לעבודה וממנה.
 הוצאות הנסיעה צמודות לתעריפים בשירות הציבורי של הברת

 ״אגד״.

ד ו ג י  4. ב
 המעסיקים ישלמו או יספקו בגדי עבודה בהתאם למקום העבודה.

 5. באפריל 1979 תחול תוספת על המשכורת המשולבת מ־31 במרס
 1979 בהתאם להסכם שייחתם בין ההסתדרות הכללית של
 העובדים בישראל לבין לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים.

 כ״ד בטבת השל״ט(23 בינואר 1979) ישראל• כץ
 (חמ 3-107) שר העבודה והרווחה

 צו הרהבה בענף אולמות לחתונות
 לפי חוק הסכמים קיבוציים, תשי״ז-1957

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 25 לחוק הסכמים קיבוציים, תשי״ז—
 11957, אני מצווה כי תחולתן של הוראות ההסכם הקיבוצי הכללי
 שבין ההסתדרות הכללית של העובדים בא״י, המזכירות הארצית של
 עובדי בהי אוכל ומלון, לבין סקציית בעלי האולמות לחתונות ולמסי
בות ליד החאחדוחהסוחרים הכללית, שנחתם ביום ד׳ בסיון תשל״ח
 (8 ביוני 1978) לגרשם בפנקס ההסכמים הקיבוציים לפי מס׳ 7018/78
 כמפורט בתוספת, תורחב, ובי ההוראות האמירות יחולו על בל העוב
 דים בישראל באולמות לחתונות ומסיבות למיניהן ומעבידיהם, למעט
 עובדים שתנאי עבודתם הוסדרו או יוסדרו בהסכמים קיבוציים

 ומעבידיהם.

 תוספת
ת ו ב ח ר ו מ ה ה א ר ו ה  ^ ה

 פרק ראשון - כללי
 1. בהסכם זה מלים המתייחסות למין זכר כוונחן גפ למין נקבה
 ומלים המתייחסות למספר יחיד כוונתן גמ למספר דבים, ובן

 להיפך, אלא אם צויין במפורש אחרת.

ם כ ס ה ן ה כ ו ח ם ב י ח נ ו  2. מ
 ״אולם״ - אולם לחתונות ומסיבות למיניהן;

 ״עובד* — כל העובדים המקצועיים והבלתי מקצועיים העובדים
 באולם;

 ״עובד ארעי״ - כל עובד שהוזמן לעבודה יומיח ובשכר יומי
 למספר ימים מוגדר מראש;

 ״עובד חלקי״ — בל עובד המתקבל במפורש לעבודה חלקית
 שמכסת שעוח העבודה היומית או ימי העבודה בשבוע פחוחח

 מזו של עובד רגיל;
-עובד צמוד״ — כל עובד יומי ובשכר יומי, אשד זכאי לכל ימי

 העבודה בפועל המצויים באולם.

 פרק שני - קבלת עובדים
ה ק ס ע י ה ג ו  1. ס

 א. העובדים יתקבלו לעבודה לפי אחד מארבעת סוגי ההעסקה
 הבאים:

 1. עובד ארעי
 2. עובד צמיד
 3. עובד קבוע
 4. עובד חלקי

 1 ס״ח תשי״ז, עמ׳ 63,
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 ב. לבטח את המורח ימי החג לצמודים בקרן ״מבטחים״ על ידי
 הפרשה של 3% על שברם הכולל שהנהלת האולם חעביר

 מדי חודש ל״מבטהים״.

ם י ג ח ת ו ו ת ב ש ה ב ד ו ב ד ע ע ף ב ס ו ם נ ו ל ש  ת
 בעד עבודה בשבתות והגיש יקבל העובד תשלום של 30% על

 שברו הכולל.

ת י ת נ ה ש ש פ ו  ח

 1. כל עובד יקבל חופשה שנתית כדלקמן:
 ימי לוח

 בעד השנה הראשונה עד 5 שנים 16
 בעד 6 שנים עד ד שנים 22

 בעד 8 שנים 24
 בעד 9 שנים ומעלה 30

 2. עובד שפוטר או מתפטר זכאי לחופשה שנחיח באופן יחסי
 לחודשי עבודתו לפי הדירוג כאמור.

 3. עובד שחלה בזמן החופשה יותר משלושה ימים רצופים, נזקפים
 לו ימי מחלתו על חשבון חופשת מחלה, בתנאי שימציא תעודת

 רופא של קופ״ה של הסתדרות העובדים הבלליח.

 4. מועדי החופשה ייקבעו על ידי ההנהלה.

 5. לעובדים צמודים תיחשב חופשתם בהתאם לחוק כך:
 (מספר ימי חופש * מספר ימי עבודה בפועל)
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ה א ר ב  דמי ה

 1. העובדים יקבלו תשלום בעד ימי הבראה כלהלן: £ן
 ימי הבראה

 בעד השנה הראשונה והשניה והשלישית 5
 בעד השנה הרביעית ועד התשיעית ד

 בעד השנה העשירית 10

 2. התשלום בעד ימי ההבראה יהיה על בסיס המחיר בבת־ ההארחה
 של קופ״ח + 10%.

 3. התשלום לפי סעיף זה יבוצע עם צאת העובד לחופשה שנתית.

 4. עובדים רשאים לצבור את זכותם לקבלת דמי הבראה כמספד
 הימים המגיעים להם במכסה השנתית.

 5. העובדים הצמודים יקבלו דמי הבראה יחסית למספר ימי עבודתם
 בשנה.

ה ל ח ח מ ו ט י  ב
 1. המעסיק ישלם ל״מבטחים״ 2.5% משכרם של העובדים. תשלו

 מים אלה יקנו לעובד דמי מחלה בהתאם לתקנות ״מבטחים״.

 2. בעת מחלתו של העובד ישולמו ע׳׳י המעסיק ל׳׳מבטחים״ כל
 התנאים הסוציאליים המפורטים בהסכם זה.

ה י ס נ ן פ ר  ק
 הנהלת האולם תפריש לקופת התגמולים וקרן הפנסיה של ״מבט
 חים* 3.5% נמו(לאחר הניבוי לביטוח לאומי מהשבד הבילל, ותמורת
 כלכלה; בן תנכה ההנהלה 4% מהשכר הכולל של עובדים לאחר הניכוי
 לביטוח לאומי); כל הסכומים יועברו ע״י ההנהלה מדי חודש בחדשו

 ל״מבטחים״.

 2. בכפיפות לחוק שעות עבודה ומנוחה, יינתן פיצוי בשיעור 25%
 מן השבר הבולל לשעה הרגילה בעד בל אחת משהי השעות הרא
 שונות מעל שעות העבודה הרגילות; בער כל שעה נוספת יינתן
 פיצוי בשיעור של 50% כאמור; לגבי העובדים במשמרת לילה

 ישולמו התוספות האמורות לאחר 6 שעות עבודה.

 3. לגבי עובדים המועסקים בליל הסדר או בליל ראש השנת ייקבע
 התשלום בעד עבודה זו בהסכמים מקומיים.

ת י ע ו ב ה ש ח ו נ  מ
 שבוע עבודה הוא בן 6 ימים והיום השביעי הוא יום המנוחה
 השבועי בן 36 שעות רצופות מבלי שינוכה ממשכורתו הכוללת

 של העובד והכלכלה.

 פרק ששי-שכר ותוספות
 החל מיום 1 באפריל 1979 תינתן לבל העובדים ללא מו״מ
 נוסף תוספת שכר בגובה שיוסכם בין לשבת התיאום בנ״ל ולבין

 ההסתדרות.

 תעריפי השכר המופיעים בנספח א׳ יהוו חלק בלתי נפרד של
 הפכם זה.

 תשלום השכר יבוצע לעובדים היומיים אחת לשבועיים, ולחדשיים
 אחת לחודש, מ־1 עד ה־5 בחודש.

ת ו י ל א י צ ו ס ת ה ו י ו כ ז ב ה ו ש י  ח
 בל התשלומים בעד הזכויות הסוציאליות הכלולות בהסכם זה,
 כגון: חופשה, פיצויים, תגמולים ופנסיה, ימי חג, מס מקביל, ביטוח
 או ימי מחלה, ישולמו על ידי ההנהלה על יסוד משכורת כוללת,

 לרבות תמורת כלכלה, תוספת וותק ומשפחה.

ה ל כ ל  כ

 שווי האוכל אשר יאכלו העובדים באולם יהיח כדלקמן:

 לירות לחודש

 ארוחת בוקר —15.40
 ארוחת צהריים — 30.85
 ארוחת ערב —15.42

ה ח פ ש ת מ פ ס ו  ת
 העובדים יהיו זכאים להוספת משפחה כלהלן:

 עבור אשה שאינה עובדת — 64.88 לירות (שכר משולב).

ק ת ו ת ו פ ס ו  ת
 החל מיום 1 במאי 1978 תשולם תוספת וותק בשיעור 43.62
 לירות משולב לחודש כל שנה החל משנת העבודה השניה ולכל שנח
 עבודה נוספת עד לוותק מקסימלי של 12 שנים, כלומר עד למק

 סימום של 523.44 לירות.

 פרק שביעי ־ תנאים סוציאליים
ם י ג ה ח פ ס ו  ה

 כל העובדים הקבועים יקבלו תשלום מלא בעד חופשה של 10
 ימי חג כדלקמן: 2 ימי ראש השנה, 1 יום כיפור; 2 ימי חג סוכות;
 2 ימי חג פסח; 1 יום חג שבועות; 1 ידם העצמאות; 1 יום אחד במאי;
 שבתון המוכרז על ידי הממשלה, דינו כדין ימי חג ולא ינוכה משברם

 או מחופשתם. שבתון ביום בהירוח לכנסח ייחשב כיום חג נוסף.

 העובדים הצמודים יקבלו תשלום תמורת ימי החג לפי אחת משתי
 האפשרויות:

 א. המעסיק ישלם ישירות לעובד 3% על שכרו הכולל.
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 לפחות חצי שנה, אשר אינו יכול לפי אישור קופ״ח או רופא
 לפי בחירת שני הצדדים, להמשיך בעבודה בגלל מחלה או
 במקרה של התפטרות עובד בהגיעו לגיל 60, או אשר יוצא לחת־
 ישבות באישור מוסד התישבוחי מוסמך, יהיה העובד זכאי לקבל

 פיצויים מהמעסיק לפי המכסה כלהלן:

 (א) בעד התקופה עד 1 בינואר 1964 שבועיים לשנה לפי
 המשכורת האחרונה.

 (ב) מיום 1 בינואר 1964 והלאה לקבועים חודש ימים לשנה לפי
 חשבון המשכורת האחרונה, ולצמודיס ייבטחו את הפיצויים
 ב״מבטחים״ ע״י הפקדה חודשית של 6% על המשכורת

 הכוללת של העובד.

 2. פיצויי פיטורים באמור ישולמו במקרה של מות העובד לאלמנתו
 או לילדיו שהיו תלויים בו.

ם י א נ ת ת ע ד  אי ה
 אין הסכם זה בא להרע תנאי עבודה קיימים.

ה ד ו ב י ע ר ד  ס
 סדרי העבודה וקביעת מהלך העבודה בתוך האולמות היא רשותם

 הבלעדית של בעלי האולמות.

׳ ח א פ ס  נ
 א. תעריפי שבר העבודה לעובדי האולמות (החל מיום 1 במאי

.(1978 

 הערות

 + כלכלה

 + בלבלה

 + כלכלה

 + כלכלה

 שכר משולב לחודש

 יוקר של 7.41%
 החל מיום 1.4.78

 3007 לירות

 125 לירות שכר
 משולב ליום

 177 לירות שבר
 משולב ליום

 154 לירות שכר
 משולב ליום

ע ו צ ק מ  ה

 1. עובדים לא מקצועיים

 בכניסה לעבודה

ם י ר צ ל  2. מ

 למלצר יומי עד 4 שעות

 למלצר יומי עד 8 שעות

 לעובדים הצמודים

ם י ח ב  3. ט
 תעריפי השכר של הטבחים יעלו כמוגדר בסעיף 6 להלן.

 4. טבח ראשי ומלצר ראשי לפי הסכם מיוחד:
 חשמלאי, מכונאי, פקידים, נגרים ובעלי מקצוע אחרים — יקבלו
 שכרם לפי תעריפי השבר הנהוגים בענפים שלחם והתנאים

 הסוציאליים לפי הסכם זה.

 5 . על השכר המשולב האמור יש להוסיף תוספת וותק ותוספת משפחה.

 6. על השבר המשולב הנ״ל תתווסף תוספת שכד בשיעור 15%.

ל ב מי א  י
 תעובד רשאי להעדר מעבודתו בשעת ימי אבלו אם ישב שבעה
 אחדי הוריו, ילדיו, בן־זוגו, אחים ואחיות ואין מנכים לו משכרו ולא

 מחופשתו.

ה ד ו ב ע ם ה ו ק מ ם ל י ד ב ו ה של ע ע י ס נ ת ה ו א צ ו ה ת ב ו פ ת ת ש  ה
 1. כל עובד הזקוק לתחבורה כדי להגיע למקום עבודתו, זכאי לקבל
 מהמעסיק השתתפות בהוצאות נטיעה לעבודה וממנה בעד כל יום
 עבודה בפועל בו השתמש בתחבורה כדי להגיע למקום עבודתו.

 2. הוצאות הנסיעה ייקבעו לפי מחיר נסיעה מוזל באוטובוס.צי
 בורי, על יסוד כרטיס הנחה של מספר בסיעות, אפ קיים כרטיס

 הנחה בזה.

 3. עובד הנזקק לנסיעה ביותר מאוטובוס אחד כדי להגיע למקום
 עבודתו, זכאי להשתחפיח מעסיקו בהוצאות הנסיעה בגבולות
 הסכומים הנקובים להלן גם בעד הנסיעה הנוספת, אם הוא חייב
 לנסוע באוטובוס השני שלוש תחנות. עירוניות נוספות לפתות

 כדי להגיע למקום עבודתו.

 4. שיעור החזר הוצאות הנסיעה יהיה בגבולות כמוסכם בין לשכת
 התיאום של הארגונים הכלכליים ולבין ההסתדרות, השיעור
 האמור יהיה כפוף לשינויים שיחולו מזמן לזמן במחירי הנסיעה

 באוטובוסים הציבוריים, על פי הודעת משרד התחבורה.

 5. הנהלת האולם תעשה סידורים מתאימים להסעה הביתה של עובדים
 הגרים בריחוק מהאולם המסיימים יום עבודתם בלילה לאחר

 הפסקת שירות אוטובוסים או שירות מוניות.

ה ד ו ב י ע ד ג  ב
 המעסיק יספק על חשבונו כל שנה בגדי עבודה;

 לפועלים פשוטים ולעובדי נקיון: לעובדים — מכנסיים, חולצה
 זג נעלי עבודה; לעובדות — שני חלוקים וזוג נעלי עבודה;

1#-

 ישראל כץ
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 ?מלצריות— שני חלוקים; אם הנהלת האולם תדרוש תלבושת אחידה
 עליה לספק על חשבונה.

ה ש ב ל ה ם ל ו ק  מ
 על המעסיק לקבוע מקום מיוחד להלבשה עבור העובדים.

ת ו ר ט פ ת ה ם ו י ר ו ט י  פ
 1. פטורי עובדים יכולים להיות מוצאים לפועל אך ורק מסיבה
 מספקת ובהודעה מוקדמת של שבועיים בכתב לעובד; גם עובד
 המתפטר חייב לתת הודעה מוקדמת כאמור, הודעת פטורים או

 התפטרות באמור צריכה להימסר ב־1 או ה־15 לחודש. י

 2. עובד אשר פוטר מסיבת צמצום בעבודה ואשד לא מצא תוך 6
 חדשים מקום עבודה קבוע, יהנח מזכות קדימה של הזמנת עובד

 חדש תוך תקופה של 6 חדשים.

 3. פיטורים בגלל צמצום בעבודה ייעשו לפי וחקו של העובד ומצבו
 הסוציאלי.

 4. במקרר, של מעשים פליליים מצד חעובד, רשאי המעסיק להפסיק
 את עבודחו של העובד.

 5. צמצום בעבודה ייחשב כסיבה מספקת לפיטורים. ׳

ם י י ו צ י  פ
 1. במקרה של פיטורי עובד ללא אשמתו ואשר עבד במקום העבודה
 חצי שנה, או במקרה של התפטרות העובד שעבד במקום העבודה
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ת ו ג ר ד ה ה ו  2. ל

 הדרגה משכורת משולבת בלירות

 ה׳ 2,600
 ו׳ 2,760
 ז׳ 2,890
 ה׳ 3,060
 ט׳ 3,340
 י׳• 3,680
 י״א 4,270
 י״ב 4,760
 י״ג 5,450
 י״ד 5,800
 ט״ו 6,120
 ט״ז 6,390
 י״ז 6,820

 על סכומים אלה תתווסף תוספת יוקר בשיעור 12.9% ותוספת
 שבר בשיעור 2.5%.

ה ע י ס ת נ ו א צ ר  3. ה
 המעסיקים ישלמו לעובדים 100% הוצאות נסיעה ריאליות

 לעבודה וממנה.

 הוצאות הנסיעה צמודות לתעריפים בשירות הציבורי של חברת
 ׳׳אגד״.

ד ו ג י  4. ב
 המעסיקים ישלמו או יספקו בגדי עבודה בהתאם למקום העבודה.

 5. באפריל 1979 תחול תוספת שכר על המשכורת המשולבת
 מ־31 במרס 1979. בהתאם להסכם שייחתם בין ההסתדרות מד

י נ ו ג ר א  כללית של העובדים בישראל לבין לשכת התאום של ה
 הכלכליים.

 ב״ד בטבת תשל׳׳ט(23 בינואר 1979) ישראל כץ
 (חמ 107—3) שר העבודה והרווחה

 צו הרחבה בענף המסחר במזון ומספוא
 בחיפה והסביבה

 לפי חוק הסכמים קיבוציים, תש־״ז—1957

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 25 לחוק הסכמים קיבוציים, תשי״ז—
 1957!, אני מצווה בי תחולתן של הוראות ההסכם הקיבוצי הכללי
 •שבין ההסתדרות הכללית של העובדים בא״י, מועצת פועלי חיפה,
 לבין לשכת המסחר — ענף המזון והמספוא בחיפה, שנחתם ביום ל׳
 בניסן תשל׳׳ח (7 במאי 1978) ונרשם בפנקס ההסכמים הקיבוציים לפי
 מסי 7024/78 כמפורט בתוספת, תורחב, וכי ההוראות האמורות יחולו
 על כל העובדים והמעבידים בענפי היבוא, היצוא, המסחר בסיטונות
 יהטוכנויוח של מזון ומספוא בתחום המוניציפאלי של חיפה, קרית
 אתא, קרית מוצקין, קריה ביאליק, קרית ים, קרית טבעון, נשר,
 טירת הכרמל, דלית אל־כרמל, רכסים, עדספיה, רמת ישי, עתלית
 וחל־חנן, למעט עובדים שתנאי עבודתם הוסדרו או יוסדרו בהסכמים

 קיבוציים ומעבידיהם.

 תוספת
ת ו ב ח ר ו מ ת ה ו א ר ו ה  ה

 תלקף ד׳הסכס הקיבוצי הכללי בענף המסחר במזון ובמספיא
 בחיפה והסביבה fi יוארך בשינויים הבאים: ־

ה ד ו ב ר ע כ , ש ת ר ו כ ש  1. מ

 א. המעסיקים ישלמו מ־1 באוקטובר 1978 משכורת חודשית
 מינימום 3,000 לירות, 120 לירות ל־ום עבודה.

 תשולם תוספת נוספת של 2 לירות ליום עבודה.
 ב. עובד/ח ללא כל נסיון בעבודה יקבל משכורת מינימום
 לתקופת ששה החדשים הראשונים בעבודה, אחרי ששת חדשי
 הנסיון, המעסיקים ישלמו משכורת לפי דרגת ה׳ בלות

 הדרגות.

 1 ם״ת חשי׳׳ז, עמי 63.
 2 י״פ תשל״ח, עמ׳ 1388.

 ילקוט הפרסומים u25, , י׳׳ד בשבט תשל׳׳ט11.2.1979
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