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הסכם עבודה קיבוצי כללי בענף הדפוס  -עתונים יומיים
נוסח משולב
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הערת מערכת והפניות :בעס"ק  ,11/08הסתדרות העובדים הכללית החדשה ואח'
 ידיעות אחרונות בע"מ ואח' ,2נפסק כי למרות שהארגון החתום על הסכם זה חדללהיות "ארגון מעסיקים "3בשנת  ,1988הסכם זה עדיין תקף .זאת לגבי כל מעביד
שההסכם חל עליו באותו המועד ,ושלא נתן הודעת ביטול .4לענין הודעת ביטול
מטעם העיתון ידיעות ,ראה בי"פ  ,6862התשע"ד ,26.8.2014 ,עמ' .7681
תוכן הענינים
עמ'
(בהערה) 1
3

סע'
מראי מקום
הצדדים
פרק ראשון :כללי
א .הגדרות ופירושים
ב .מונחים בתוכן ההסכם
ג .תחולת ההסכם
1

3
3
5

סע'
ד .תוקף ההסכם

עמ'
5

פרק שני :קבלת עובדים
ה .תקופת נסיון
 .1משך הנסיון
 .2הארכת תקופת הנסיון
 .3פיטורים והודעה מוקדמת

6
6
6א
6א

מספרו של ההסכם הבסיסי ,מיום  ,17.7.66בפנקס ההסכמים הקיבוציים  ,1195 /66והוא
מובא להלן כפי שתוקן בהסכם הקיבוצי הכללי מיום  ,7.6.70במסגרת ההסדר הכולל
("עסקת החבילה") ,שחידש את ההסכם לתקופה ( 31.12.71 - 1.1.70להלן  -הסכם /71
 ;)1970בהסכם הקיבוצי הכללי מיום ( 13.6.72מס'  ,)7037 /72שחידש את ההסכם לתקופה
( 31.12.73 - 1.1.72להלן  -הסכם  ;)1972 /73בהסכם הקיבוצי הכללי מיום  ,19.8.76שחידש
את ההסכם לתקופה ( 31.12.77 - 4.1.76מס'  7063 /76ויקרא הסכם  )1976 /77שתוקן
בזה"ד מס'  ,7012 /77ובהסכמים נוספים ,כמפורט בהערות; כמתוקן בהסכם הקיבוצי
הכללי שנחתם ביום ( 23.1.79מס'  - 7012 /79להלן  -הסכם  .)78 /80הסכם  78 /80אימץ,
בסעיף  3בו ,את הסכם המסגרת לשנים אלה ,ובהתאם לכך נקבע שכר העבודה בענף ,ראה
בפרק הרביעי להלן ,וכמתוקן בהסכם מיום ( 30.3.82מס'  ,)7056 /82בהסכם מיום 15.6.84
(מס'  ;)7067 /84בהסכם מיום ( 18.7.84מס' .)7062 /84
בהסדר הכולל במשק שנחתם ביום  22.9.86ראה בפרק  ,991.1חודש ההסכם עד ליום
 ;31.3.84בהסכם הקיבוצי הכללי ,שנחתם ביום ( 20.1.86מס'  ,)7005 /86חודש ההסכם
לשנתיים נוספות  -מיום  1.4.84ועד  ,31.3.86בשינוי תעריפי השכר בלבד ,בהתאם להסכם
המסגרת לשנים אלה ,ראה בפרק  991.1לקובץ .בהסדר הכולל במשק שנחתם ביום ,22.9.86
הוארך תוקף ההסכם עד  ,31.3.88ראה בפרק  ;991 - 86 /88ובהסדר הכולל במשק שנחתם
ביום  ,4.8.88הוארך תוקף ההסכם עד ליום  .31.3.90וראה ההסכם מיום ( 30.7.87מס' /87
 )7028ומיום ( 21.1.88מס' .)7010 /88
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וראה צו הרחבה בענף בפרק  17.4.9להלן.
עס"ק  ,11/08הסתדרות העובדים הכללית החדשה ואח'  -ידיעות אחרונות בע"מ ואח'; ניתן
ביום  9.5.2010בביה"ד הארצי לעבודה ,ופורסם באתר הנהלת ביה"מ.www.court.gov.il ,
בסע'  14לפסק .הסוגיה הועלתה ולא הוכרעה קודם לכן ,בפסק הדין שניתן בעס"ק ,20 /06
ידיעות אחרונות בע"מ ואח'  -הסתדרות העובדים הכללית החדשה ואח'; ביום .9.12.07
פסיקה להגדרת "ארגון מעבידים" ,ראה בפרק  10.1.8לקובץ משפט העבודה.
פסיקה לענין ביטול הסכם קיבוצי ,ראה בפרק  10.1.2לקובץ משפט העבודה.
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