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 המתכת החשמל ,האלקטרוניקה (המוסכים והתוכנה)  -צו הרחבה משולב

צו הרחבה בענף המתכת ,החשמל ,האלקטרוניקה (המוסכים והתכנה)  -נוסח
1
משולב
תוכן הענינים
עמ'

סע'
מראי מקום
הרישא
 .1הגדרות
 .5תקופת הנסיון
 .6קביעת סוג מקצועי
 .7שעות עבודה רגילות
 .8שעות עבודה נוספות
 .9תוספת משמרות
 .10תעריף השכר המשולב
תוספת משפחה
 .11תוספת יוקר
תוספת ותק
 .14ביטוח מחלה
 .15קרן פנסיה וקופת תגמולים
 .16דמי חגים
 .17חופשה שנתית

(בהערה) 1
1
2
2א
2א
3
3
3
3
6
6
6
6
6
6
7

סע'

עמ'
7
8
8
8
8
9
9
10
10
10א
10א

 .18השתתפות בהוצאות הבראה
 .19הוצאות נסיעה
 .20ביטוח למקרי תאונות בעבודה
 .21בגדי עבודה
 .22חופשות מיוחדות
 .23פיטורים רגילים
 .24פיטורים יוצאים מן הכלל
 .25מקרים מיוחדים
 .26פיצויי פיטורים
 .33ניכוי מס אחיד ,מס ארגון
 .34קרן השתלמות
נספחים:
א .דירוג אלקטרונאים  -ייצור ושירותים 10ב
		
ב .כללי ההגדרה והשיבוץ של פועלים
11
מאומנים בתעשיית המתכת
ג .סדרי הבראה ונופש
12
13
צו הרחבה מתשמ"ט-בענין תעריפים

תוספת  -ההוראות המורחבות
בתוקף סמכותי לפי סעיף  25לחוק הסכמים קיבוציים ,תשי"ז  ,1957 -אני
מצווה בזה כי תחולתן של הוראות ההסכם הקיבוצי הכללי שבין ההסתדרות
הכללית של העובדים בארץ ישראל ,הסתדרות פועלי המתכת ,החשמל
והאלקטרוניקה ,לבין התאחדות התעשיינים בישראל אגף תעשיות המתכת,
החשמל והאלקטרוניקה ומחלקת העבודה ,שנחתם ביום כ"ז בסיון תשל"ג
( 27ביוני  )1973ונרשם בפנקס ההסכמים הקיבוציים לפי מספר ,7025 /73
כמפורט בתוספת ,תורחב ,וכי ההוראות האמורות יחולו מיום ו' בטבת תשל"ד
( 31בדצמבר  )1973על העובדים והמעבידים בישראל בתעשיה ובמלאכה בענף
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חלק מהצווים המובאים כאן ,והמובאים בסוף הפרק ,התייחסו גם לענפי המוסכים והתוכנה
(ראה הפירוט שם) .צווי ההרחבה שעליהם מבוסס הפרק מפורטים בהערות.
מתוך י"פ  ,1976התשל"ד ,עמ'  ,538כפי שהוארך בצו ההרחבה שפורסם בי"פ  ,2075התשל"ה,
עמ'  ,685בשינוי התעריף בלבד ,בתוקף מיום  ;16.12.74וכפי שתוקן בצו ההרחבה שפורסם
בי"פ  ,2339התשל"ז ,עמ'  ,1795בתוקף מיום ( 1.7.77להלן  -צו התשל"ז); בצו ההרחבה
שפורסם בי"פ  ,2543עמ'  ,1640בתוקף מיום פרסומו( 12.6.79 ,להלן  -צו התשל"ט); בתיקון
צו ההרחבה שפורסם בי"פ  2634בתש"ם ,עמ' ( 1844להלן  -צו התש"ם; בצו התשמ"ד ,שונה
התעריף בלבד ,ראה בסעיף  10להלן ,כפי שתוקן בצו התשמ"ח ראה בסיפא להערה  1לעיל,
וכפי שתוקן בי"פ  ,3160עמ'  ,1404בו הוסף סעיף  ,33בדבר ניכוי מס אחיד ומס ארגון.
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