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  ענף הדפוס - התאחדות המלאכה והתעשיה - עובדים ומקצועות חדשים

הסכם עבודה קיבוצי כללי בענף הדפוס
לעובדים ולמקצועות חדשים מיום 7.9.10 ותקנון העבודה1

תוכן הענינים
עמ' סע'   עמ'  סע' 

ידי  על  הוספו  השוליים  והערות  הענינים  תוכן   .7031/10 הקיבוציים  ההסכמים  בפנקס  מספרו   1
עורכי הקובץ. הודעה על כוונה למתן צו הרחבה פורסמה בי"פ 6230, התשע"א, 2.5.11, עמ' 3925.

הפניה: לענין עובדים ומקצועות ותיקים, 
ראה ההסכמים בפרקים 17.1, 17.1.2, 
17.2, 17.6 ו- 17.6.1 - בכפוף לתיקונים 

שבנספח ג' להלן.

(בהערה) 1 מראה מקום  

2 הצדדים והמבוא 

3 תוקף המבוא והנספחים   .1

3 הגדרות   .2

5 סוג ההסכם ותוקפו   .3

6 ח. הצטרפות להסכם   

תחולת ההסכם  .4

6 א. תחולה על מעבידים   

6 ב. תחולה על עובדים ומקצועות חדשים   

ג. זכויות עדיפות קודמות למקצועות    
6 חדשים 

6 ד. תנאים לעובדים ותיקים   

6 תקופת ניסיון   .5

7 שעות עבודה ושעות נוספות   .6

8 שכר עבודה   .7

9 תוספת יוקר ועדכון שכר   .8

9 תשלום אש"ל ועבודות חוץ   .9

9 הוצאות נסיעה   .10

10 חופשות, ימי חג, שבתונים וימי אבל   .11

11 הבראה   .12

ביטוח פנסיה לעובדים (ותשלומים    .13
11 במקום או על חשבון פיצויי פיטורים) 

15 תשלום דמי מחלה   .14

16 בגדי עבודה   .15

16 ועד העובדים   .16

16 פיטורים, התפטרות והודעה מוקדמת   .17

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

19 מצוינות בעבודה   .19

19 תקנון עבודה   .20

19 דמי חבר ודמי טיפול מקצועי ארגוני   .21

20 יישוב חילוקי דעות - ועדה פריטטית   .22

20 כללי (רישום ההסכם וצו הרחבה)   .23

21 נספח א' - טבלת שכר 

22 נספח ב' - פרסומים 

נספח ג'  - תנאי העבודה של העובדים 
23 הותיקים 

3-1 ו- 11. הסכמים קודמים - המשך  
23 ו- 24 תוקף ושינוי 

23 טבלת השכר ועדכון השכר   .4

23 דמי מחלה   .5

23 ארוחה חמה לעובדים   .6

24 תקנון העבודה   .7

סיווג מקצועי, הכשרה מקצועית, רווחה   .8
24 ופעילויות תרבות 

24 מצוינות בעבודה   .9

24 דמי חבר ודמי טיפול מקצועי ארגוני   .10

נספח ד' - ועדה פריטטית למחוז   
25 חיפה והצפון בלבד 

תקנון עבודה

(בהערה) 26  מראה מקום 

פרק א': כללי

26 תחולת התקנון   .1

26 תוספות לתקנון   .2

26 פרשנות: זכר/נקבה יחיד/רבים   .3

26 יחס הוגן וקיום התקנון   .4

26 בירור תלונה - עם העובד   .5

פרק ב': היעדרות מהעבודה

26 8-6. קבלת רשות ומסירת הודעות 

27 10-9. היעדרות ללא סיבה מספקת 

27 12-11. העדרות עקב מחלה 


