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 בדרגה 8 לפחות שנתיים, יוכל להיות מועמד
 לדרגה 9, במסגרת השיקול אם לקדם עובד לדרגה
 זו יתחשב המעביד בעברו המקצועי של העובד,
 בדרגתו הקודמת וברמתו המקצועית הנאותה במס־

 גרת העבודה במפעל.
r תנאי המעבר לדרגה 10: a 

 1. עובד ששהה בדרגה 9 לפחות בשתי שנות
 עבודה בפועל במפעל יהיה מועמד לקיתם

 לדרגה 10.
 2. ההחלטה אם לקדם עובד לדרגה 10 תהיה
 נתונה לשיקול דעת המעביד לפי שיקולים

 מקצועיים.
 ג,״•״ תנאי המעבד לדרגה 11:

 1. עובד ששהה בדרגה 10 לפהות בשתי שנות
 עבודה בפועל במפעל יהיה מועמד לקידום

.11 
 2. ההחלטה אם לקדם עובד לדרגה 11 תהיה
 נתונה לשיקול רעת המעביד בהתח&ב בשי־

 קולים מקצועיים.
 ד.— תנאי המעבר לדרגה 12:

 1. עובד ששהה בדרגה 11 לפחות בשתי׳ שנות
 עטרתו בפועל במפעל יהיה מועמד לקידום

 לדרגה 12.
 2. ההחלטה אם לקדם עובד לדרגה 12 תהיה
 נתונה לשיקול דעת המעביד בהתחשב בשי־

 קולים מקצועיים.
 2. התעריף כולל את כל תוספת השבר ותוספות היוקר עד
 1.5.88. התעריף יעודת כמקובל, בעקבות שינד בתוספת היד
 קר ובתוספות השכר ברמה הארצית שייקבעו בין הצדדים

 להסכם המסגרת.
 3. התאמת תעריף שכר זה לא תגרום לעליית שכד כלשהיא ולא
 תהווה עילה לדרישה מצד כלשהוא או מיחידיו לתוספת שכר
 גם אם ההתאמה תגרום לשינוי בהפרשיות השכר בין עובד

 לעובד באותו מקום עבורה.
 A תנאי המעבר מדרגה לדרגה לא יהיה אוטומטי, כי אם מבוסס
 על רמה מקצועית נאותה, כפוף להתקדמותו האישית של
 העובד במקצועו ובכפוף לאמור בנספח רשימת התעריפים

 המצורפת,
 5. עובד אשר שכח התעריפי הנוכחי נמצא בין שתי דרגות
 בהתאם לתעריף זה, מכל להתקדם לדרגת השכר הקרובה
 בתעריף זה לשכח התעריפי במסגרת קידום אישי כמקובל

 במפעל.
 6. במפעל בהם נהוגים תשלומים כגון: פרמיה מוסכמת או
 קבועה, מענק או תשלום קבוע אחר, רשאי המעביד לזקוף
 תשלומים אלו, כולם או חלקם על חשבון התעריף החדש

 באופן שהכנסתו הכוללת של העובד לא תשתנה.
 כ״ס בתשרי התשמ־ט«10 באוקטובר 1988)

 (חמ 3-107) משה קצב
 שר העבודה והרווחה

 מינוייה של עיר רוזאן - עיריית ירושלים כפקידת סעד לעניין
 החוק האמור,

 ה׳ בחשון התשמ״ט(16 באוקטובר 1988)
 (חמ 3-143) משה קצב

 שר העבודה והרווחה

 צו מרחבה בעק8 תעשיות העץ ומוצריו
 לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי״ז-1957

 כתוקף סמכותי לפי סעיף 25 לחוק הסכמים קיבוציים,
 התש^-1957, אני מצווה כי תורחב תחולתן של הוראות ההסכם
 הקיבוצי הכללי שבץ התאחדות התעשיינים בישראל לבין ההסתר־
ת הכללית של העובדים בארץ ישראל, הסתדרות פועלי העץ,  ח
 מיום כ״א באייר התשמ״ח (8 במאי 1988¿ שמספרו בפנקס
 ההסכמים הקיבוציים הוא 7016/88, כמפורט בתוספת, וכי ההוראות
 האמורות יחולו על כל המעבידים בענף העץ, בתעשייה ובמלאכה

 המעסיקים מתר מ־20 עובדים, ועובדיהם, למעט:

 1. עובדים שתנאי עבודתם הוסדרו או יוסדרו בהסכמים
 קיבוציים, ומעבידהם!

 2. עובדי חברת ״המשקם* לתעסוקת קשישים ובעלי כושר גופני
 מוגבל בע׳׳מ;

 3.י עובדים עם מגבלות פיסיות, נפשיות, או שכליות המועסקים
 במפעלים מוגנים שאוצר המדינה משתתף באחזקתם.

 תוססת
 ההוראות המורחבות

 בהסכם הקיבוצי הכללי בענף העץ ומוצריו(להלן - ההסכם),
 יחולו השינויים הבאים:

 1. במקום נספח א׳ בהסכם יבוא:
 ״נספח א׳

 תעריף השכר לענף העץ.
 שקלים שקליפ לחודש

 דרגה ליום עבודה לפי 26 יום

525 20.19 1 
585 22.50 2 
645 24.81 3 
705 27.11 4 
765 29.42 5 
825 31.73 6 
885 34.04 7 
945 36.35 8 

1,005 38.65 '9 
1,070 41.15 •10 
1,135 43.65 *11 
1,200 46.15 •12 

 הערות:
 א.׳ תנאי המעבר לדרגה 9:

 המעבר לדרגה זו לא יהיה אוטומטי. עובד ששהה

 י ס״ח התשי״ז, עמ׳ 63.
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