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הודעה
יער החשנ"א-1991 מהג"א(, מיוחד מצב )תקופת חירום שעת תקנותלפי

 מדב תקופת כי מודיע אנ. החש1"א-[199', בהג"א(, מ.והז מצב ,תקופת ח'רוב שעה לתקנית 11[( תקנה יפי י-םבתפקד
 1991(. בפברדאר 281 התשניא באדר י"ר היום מסתיימת בהג"אמיוחד

 אינסמש" 1991( בסברואר 281 התשניא באדרי"ד
 הבסחםשר 3-2269()חם

 463. עמ' התשמ'א, ס"תי

 יומיים( )עתונים הדפוק בענף :תרח:;זתש:ך

 ההסכמ.ם הוראות של חחולהן ת,רחכ כי ישוה אני ע '9510[ ההש."ו ק'בוצ"1, הסנטים לחוק 25 כעיף ל". ממנותי בתוקף*
 הארצי הא.נ,ד .שראל, באר, העובד.ב של הכליית ההכקדרוח לכ.1 ב.שראל הי,מ.יס העהונ.פ איגוד שכ.ן מכללייםגקיבוצי'ס

 )15 התשמיד בסיון ט"ו 7056,82, שמספרו 1982( במרס )30 התשמ.'ב כנ-מן ז. מתאריכים והקרטונז', הכריכה הדפוס, פועלישל
 1987( כמרס )30 התשמ'ץ באדר כ"ט 7062/84, שממפרו 1984( ביולי )18 התשמ"ד בתמוז "'ח 7067/84, שמספרו 1984(ביוני

 יתולו, האמורוה ההיראית וכי כתוספת, כמפורט 88;7010, שמספרו 11988 בינואר )21 התשמ"ח בשבט זמ*כ' 7028,87שמספרד
 למעט ומעבידיהם, היומיים העתונים בדפדס העובדים כל על זה, לצן בסיפה לאמור בכפוף (, 1991 במרם 1 ) התשנ"א באדר ט'ץמיום

 ובעלי קשישים לתעסוקת "המקוקס" עובדי ולמעט ומעבידיהם, קיבוצ-ס כהסכמים יוסדרו אז הוסדרו עבידתט שתנאיעובדים
 תהיה נתוספת, כמפורס 7010,58, שממפרו הקיבוצי להסכם ר9 6 סעיפים היראות של תחילתן ואולם בע"מ, מוגבל גוסנינושר
כלהלן:

 1992(. במרס )1 ההשנ"ב א' באדר ב"ו מיום )א(-- קטן סעיף לגבי 1. 6:סעיף

 1991(. בדצמבר )1 התשנ"ב גכסלן כ"ד -'מיום )ב( קטן מעיף לגבי2.

 גאלני ב-ב מוס - ,נ( קמן כעיף לכב'3.
 [199(. גספסמבר 1[ החשב-א

 1992(. במרס 11 התשנ"ב א' כאדר נ-ו :'ום תה.ה ,ה סעיף של תחילתו 9:סעיףי4,

 63. עמ' התשי'ץ, סיחי

 1653. 2.1991.א2 התשנ"א. באדר "'ד 3852. הפרסומים'לקוס



תוספת
,4. המורחבותיההוראות

 הממתלמות קרן1.
 המעביד בידי ישולמו 7.5% כאשר העזבתם, של המשולב מהשכר לחודש 10% אישית השתלמות לקרן ישלם מעכיר בל'

 העובד, של משכרור"2.55

 כהתאם יפעלו והקרנות בחודש חודש מדי השתלמות ה המעביד ע"י יועברו המעביד ושל העובד של הנ"ל השיעוריםשני
לחקנוחיהן.

 7067/84(. בהסכם 3)א( וסעיף 82',056ד להסכם 5)א()סעיף

 חבמענק2.

 וזאת העובד של עבודתו לחודשי יחסי ובאופן במפעל עכורה חודרני שלושה לאחר לעובדים המעביד בידי חג מענק ישולםא.
 לעבזדחו, הראעדן  מהיזםלמפרע

 בכל ברוטו ממשכורתם 50% של בשיעור לעובדים ישולם והוא לשנה אחת חודשית משכורת של בגובה יהיה החג מענקב.
 . הח1. חל ב, החירש משנורת לכ' פסת, השוה ראש - בחגים מזאחד

 17056,82, בהסכם 3)סעיף

 נספית בשעות ארוחה כמתזהבמכתפות3.
 וחצי שעתיים לפחות שיעבדו לעובדים חדשים שקלים 6.51 בסך תהיה נוספות בשעות ארוחה כמתן המעביד השחתפוחא.

 המלאה. המשמרת מעלנוספות

 ביך הסכס פי על וענפיות ארציות - האחרות השכר  ותוספרת היוקר תיספות בשיעורי לעליות צמת הנ"ל הסכזסג.
 1.1.1988, לאחר ויחולו שחלו למיניהן מקדמות כולל הכלכליים, הארגונים של התיאום לשכת לבין הכלל.תההמחדרות
 השינוי. ממועד החל אוטומטית יעודכןוהסכום

 ישולם בכסף, תמורה לעובדים לשלם נהוג ובהם לעיל, כאמור נוטפות, בשעות בעבודה ארוחה ניתנת אינה בהם מתעליםה.
 כאמור. צמוד כשהוא לעיל, המוזכר הסכוםלעובד

י4 גבוה - עו.ף מ!על' הסדר או הסבפ שק"ם גמקרה לע,בד.פן יזהר עוין.ס הסדרים או הסכמם במקרס גא ,ה הסכפ א.ן1.
 העדיף. ההסדר או ההסכם יחול העובד, לטובתיותר
 88'7010(. להסכם neos1 7062,84 בהסכם 3)סעיף

 נסיעההוצאות4.

 לחודש. חדשים י~קליפ 59 בשיעור נמיעה דמי  העובדים לכל ישלם מעביד3.

 בתנאי בפועל, ידם על המוצאים הסכומים את יקבלו לעיל, הנקוב הימיעור על העולים סכומים  לגסיעות  המוציאיס  עובדים4.
 לחודש, חרשים שקליפ  83 על יעלושלא

 ~484 הסדר שקיים במקרה הנ"ל. השיעורים על בשיעוריהם עדיפים שהינם מקומיים הסדרים להרע בא הנ"ל ההסכם אין5,
 הערף. ההתזי 'חול 'נחר( ,ובש ערףש'עיר'ם

  הנסיעה  במחירי  987י.25.3, יום לאחר לזמן מזמן ושיחולו שחלי לשינויים כפופים יהיו הב"ל והסכומים השיעורים כל6.
 בכל יעוגלו הסכומים ההעלאה; ומיום בשיעורי האמירים לשינויים בההאם אוסומסית ויעודכנו ויועלו הציבוריתבתחבורה

 הקריב. החדש לשקל עדפעם
 7028,87(. בהסכם 3-6)סעיפים

 שגרתעריצי5.

 בנספח. במפךרט יהיה בישראל  היומייס העתונים של היפוס נבחי לעזבז'ס המקצזעזת לבל אחיד תודשי, שכדתעריף2.

 יהיה: למדרגה מדרגה והקידום השהייהמשך3.
 דרגה: בכל אחת שנת של שהייה - 3 2,בדרגות
 דרגה; בכל וחצי שנה של שהייה - 4בדרגה

 דרגה. בכל שנתיים של שהייה - ד 6, 5,בדרגות

* להמאיס כפוף שבתעריף הבאת השכר לדרגת יתקדם שבנסמח, לתעריף בהתאם דרגות שחי בין נמצא שכרו אשרעובד5. שלדלן:
 8)54. עמ.  החעו'.ם, 2587,  גפרמין'ם  בילקומ  טפורכפ הרחבה צו גסראה

 28 2.1991. התינ"א, באדי  "'ד 1852, הפרסומימילקומ54(1



 הדרגה  שבין החדש בתזריף הקיים מהסער הנובע  ההפרש סכום מהצית על תעלה לא הכסטית התוספת מקסימוםא.

 nlvr). 25 של לתקרה ער וותק  תוספת בעלל )לח שמעליה זו לבין ומצא הואשבה -*

  הירובה. לערגה הגילמה יקבוץ הבאה, לדרגה הגזעו לא 5)אן במעיף המגבלה שעקב ד, 6. 5. בדרגות. עובדים %. 6..
 5. לדרגה יקודמו הבאה, לדרגה הגיעו לא )א( 5 בסעיף המגבלה ועקב 4  כדרגה עובדיפב,

 ההשלמה. להם ותשולם הבאה לדרגה יקודמו הבאה, לדרגה הגיעו לא 5)א( בסעיף המגבלה שעקב 3, 2, בדרגות עובדיםג.

  ניטפת,  ררנה בחגי  יקודמו  7, 6, 5, מהדרגות באחת שישובצוהעובדים9.
שרת10.

 הווה-

 של בגובה תהיה ה-26 בשנה ההל התוספת הוותקי תוספת תשולם לכך ובהתאם שנה, ל-30 ס-25 .שולו המ,צ,ן'
 ותק.  שנת לכל חדשים שקלים8.44

 או בסכומי לעליות בהחאס לפעם מפעם 'ע1יכנ1 המשפחה, תוספת הונתק, תוספת השכר, בתעריפ' שהמשופעים כפיהמכופים11.
 סכומים כדלקמן: ויעוגלו תחולתן וממועי זה הסכם פי על לזמן מזמן בתוקף שיהיו לדיניהם, והיוקר השכר תוספותבשיעורי
 השינויים. מועדי בכל וזאת מילה, כלפי יעוגלו ומעלה חדש שקל מחצי וסכומים סמה כלפי יועגלו הדש שקל לחציסתתת
 0/88(ס7(.)הסכם

לסח*
 היומיים העתונים של הרסוס בכתי המגצזעות לכל ארצי שכרתעריף --

 וחק שנת ובכל דרגה בכל והסכומים.הסוגים
 הדשים()בשקלים

4 ~ 4
. 

שנות
 תק , )ה32"8765

1.517.621.350.291.201.421.068.96951.108"6.2"752.940

212.431.079.97962.11857.25763.951י1,528.6311361.301

962."1.090.98973,12868.2677"1.372.311.223.4"1,539.6*י

1,550.651,383.321.234.451,101.9998".13879.27785.973

96.98ך890.28"113.00995.1י5.461"331,2."39*5611661י1

 5ל011,006.15901.29807.99."1.405.341,256.471,12ד2.6ד1,5

906י015.06910.20816י132.921י14.251,265.381"י1,581.581 )1.831.023.97919.11825-817"291.1."23.161.27".91".1.590ריו

1.590."91."32.071.283.201.150.7"1.032.88928.0283".728

1.599.401.""0.981.292.111.159.651.0"1.79936.938"3.639.

10"852.5"5.8"561.050.709."01.021,16י.9,891"",1.617.221

1.620.181."52.851.303.981.171.521.053.66948.80855.5011

1.623.1"1."55.811.306.9"1.174.481,056.62951.76858."612

1.626.101.458.771.309.901,177.""1,059.58954.72861."213

*1.629.061."61.73 1.312.86 1.180."0 1,062.5", 957.68 86".381"

1655- 2.1111.2% התשניא. י'ינור גנרס,י.ס2!"ו...ציי



 ן4
_

 שנות
הויתק 2ן3 4ן8765

*
1,632.021.464.691.315.821,183.36

 065.50.י
960.64867.3" 15

16ן%870.30.651.318.781.186.321,068.46963.י6",981."1.63

17ן966.56873.26 1,189.281.071.42"1.637.941.470.611,321.7

1."0.901."73.571.32".701.192.2"1,074.38969.52876.22,18

19ן879.18ט.972"195.201,077.3.ן76.531.327.66",1.643.861

 120ן"882.1".98.161.080.30975!.ן9.491,330.62",1.646.821

083.26.י51.333.581.201.12".1.649.781,482
 *שןו---_ 21ן,978.40885.10

 שון 22ן36888.061.!081.086.2298."85.411.336.541.20".1"1.652.7
1.655.701.488.371.339.501,207.0"1.089.18984.32

_d_
 23ן

 24ןן1.658.661.491.331.342.461.210.001,092.14987.28893.98

 25ן"896.9"212.961,095.10990.2,!94.291,345.42".1,661.621

 26ן998.68905.38"1,103.5 221.40.נ ן353.86.!670.061.502.73.!

 27ן1.229.841.111.981,007.12913.82 ן1.678.501,511.171.362.30

 28ן21.015.56922.26".1,238.281.120 ן9.611,370.74!1,5"1,686.9

 29ן6.721.128.861,024.00930.70"1.2 ן1.695.381.528.051,379.18

 30ן1.255.161.137.301.032.44939.14 ן91.387.62".1.703.821.536

 חדשים שקל-ם 3 78. של כשיעור משפחה תוספת תהיה ליום שעות 4 רק אועובדת עובדת שאינר אשה כגין משפחה:תימבת
לחודש.

. 1.1.1988. שלאחר שנר ותוספות ייקר ה,ספוה .היס'ף .ש ~ה בהסנם המ.פ.עיס והסנומ.ס התעריפ.ב עלהערה:
 1991( בפברואר )24 התשנ"א באדר"

 3-107()חמ
 שמיי .צחק'

 המישלהראש
 והרווחה העכודהושר

*
 1111.נ"2 ""ר". זי .-י יי"ל םתסס.י"י?16%

 ירושלים הממשלתי, נמדפיס והודפס בסדר-צ.לוססידר 34-2980ISSNI)ח אגורות 62המחיר




