חדש! מהדורת אינטרנט.
למחירים לחץ על הקישורhttp://www.glima.info/files/price_list.htm :
לתיאור לחץ על הקישורhttp://www.glima.info/files/benefits.htm :
ענף הקרטונז' ,מוצרי נייר ,קרטון ואריזה  -מלאכה ותעשיה זעירה

הסכם עבודה קיבוצי כללי לעובדים ותיקים
למקצועות הקרטונג' ומוצרי נייר וקרטון במלאכה ובתעשיה הזעירה שנחתם ביום
15.8.79
תוכן הענינים
1

סע'
מראי מקום
הצדדים

עמ'
(בהערת *) 2
1

פרק ראשון :כללי
א .הגדרות ופרושים
ב .מונחים בתוכן ההסכם
ג .סוג ההסכם והיקפו
ד .תוקף ההסכם
פרק שני :קבלת עובדים
ה .תקופת נסיון
ו .זכויות סוציאליות לעובדים זמניים
ז .קבלת נערים ונערות ותנאי העסקתם
פרק שלישי :תקנון סדרי עבודה
ח-א .תקנון עבודה
ח-ב .שעות עבודה
ט .שעות נוספות
י .סדרי עבודה ומשמעת
פרק רביעי :שכר ותוספות
יא .שכר ותוספות
יב .סיווג מקצועי ,הכשרה מקצועית,
מצויינות ,רווחה ותרבות  -הפניות
פרק חמישי :תנאים סוציאליים
יג .חופשה שנתית
יד .חופשת חגים
טו .תשלום במקרה של מחלה
טז .חופשת לידה
יז .בוטל (מס מקביל)

2
2
3
4
4
5
5
5
7
8
9
10
12
12
15
16א
16ב
16ב

עמ'
סע'
יח .ביטוח למקרה תאונות בעבודה
16ב
16ג
יט .ביטוח פנסיה לעובדים
16ה
כ .ארוחה חמה
16ה
כא .בגדי עבודה
16ה
כב .הוצאות נסיעה
17
כג .בטיחות והגיינה  -תנאים סניטריים
כד .קרן להשתלמות בענף הדפוס,
הכריכה הצינקוגרפיה והקרטונג'
18
פרק שישי :פיטורים ,התפטרות ותשלום
פיצויים
18
כה .פיטורי עובדים קבועים
19
כו .תגמול בעד שרות מילואים
20
כז .פיצויי פיטורים
כח .חישוב פיצויי פיטורים לעובדים
בכל ענפי הקרטונג' ומוצרי נייר
20
פרט לעובדי דפוס אופסט
כט .חישוב פיצויי פיטורים
20
לעובדי דפוס אופסט
פרק שביעי :שונות
21
ל .מס אחיד
21
לא .ועד עובדים
לב .הערות כלליות
21
פרק שמיני :חילוקי דעות
לג .מוסדות ליישוב חילוקי דעות
22
(ועדות פריטטיות)
23
לד .שונות

בין :התאחדות המלאכה והתעשיה בישראל - 2המרכז הארצי ,איגוד ענפי הדפוס
ומוצרי נייר.
שייקראו להלן לשם הקיצור  -צד א'

1
2

ראה הסכם לעובדים חדשים ולמקצועות חדשים ,והגדרת "עובדים ותיקים" ,בפרק  17.1.3לעיל.
השם שונה בתכתבות בין הצדדים מיום ( 21.9.87מספרה בפנקס ההסכמים הקיבוציים /87
 )7039הקובעת כי" -:כל ההסכמים החלים על השם הקודם יחולו גם על הקיים".
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