
 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.
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 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.
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