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  הסכם המסגרת במגזר העסקי לשנים 95 - 97
הסכם קיבוצי כללי )מסגרת( במגזר העסקי - נוסח משולב 1

שנערך ונחתם בתל-אביב ביום 9 לחודש ינואר 1995
תוכן הענינים

עמ' סע'   עמ'  סע' 

בפנקס  )שמספרו   9.1.1995 מיום  להסכם   4  -  1 וסעיפים  המבוא  הצדדים,  להלן 
ההסכמים הקיבוציים 7010/1995(:

בעמוד  הארגונים המפורטים  הכלכליים, בשם  הארגונים  התיאום של  לשכת  בין: 
זה2, מצד אחד

להלן: "צד א'"

ראה את הערת מראי המקום, מעבר לדף.  1
יפו בשמה   - בישראל, לשכת המסחר תל-אביב  רשימת הארגונים: התאחדות התעשיינים    2
בישראל,  הקבלנים  התאחדות  ובבאר-שבע,  בחיפה  בירושלים,  המסחר  לשכות  ובשם 
התאחדות  בע"מ,  בישראל  היהלומים  תעשייני  התאחדות  בישראל,  האיכרים  התאחדות 
המלונות בישראל, האיגוד הארצי של מפעלי השמירה בישראל, האיגוד הכל ארצי של מפעלי 
האחזקה והנקיון בישראל, התאחדות המלאכה והתעשיה בישראל, האיגוד הארצי למסחר 
הבנקים  איגוד  בישראל,  הסוחרים  התאחדות  בישראל,  הקולנוע  ענף  התאחדות  בישראל, 

בישראל, לשכת ארגוני העצמאיים בישראל.

)בהערה( 2 מראי מקום 
1 הצדדים 
2 המבוא 
3 תוקף המבוא   .1
קביעת מדיניות לתקופה מ - 1.1.95    2
3    ועד 31.12.97 
3 קיצור שעות העבודה השבועיות   .3
)א( 44 ש"ש מ - 1.7.95 ו - 43 ש"ש    
3     מ - 1.7.97 
4 )ב( סמכות ההנהלה   
4 )ג( נפקות ההפחתה   
4 )ד( פריון העבודה ועדכון נורמות   
4 תיקון חקיקת עבודה   .4
שכר מינימום והשכר הקובע לצרכים    .5
5     סוציאליים 
5 הודעה מוקדמת לפטורים   .6
5 דמי חגים   .7
6א ימי אבל   .8
6א מבנה ההסכמים במשק מודרני   .9
6א )א( שינויים בתקנונים   
6א )ב( הסבה והכשרה מקצועית   

6א )ג( בחינת הסדרים חדשים בפנסיה   
6א )ד( המרת ההצמדות   
6א )ה( החוזה האישי   
המרת תנאים סוציאליים חריגים    .10
6א    בשכר ישיר 
6ב היקף המו"מ ושקט תעשייתי   .11
ועדות ענפיות לבחינת השכר    .12
6ב   התעריפי הארצי 
7 הארכת תקופת הנסיון   .13
7 התמורה בעבודת משמרות   .14
הקמת ועדה לבחינת תנאי     .15
7   עובדים בחברות כח אדם 
7 דמי הבראה   .16
7 עניני עצמאיים   .17
7 ועדת מעקב ותפקידיה   .18
8 הצטרפות ארגונים   .19
8 ועדת תיאום   .20
8 הסדרת ניכוי דמי חבר ודמי טיפול   .21
8 יציבות מערכת יחסי העבודה   .22
9 צווי הרחבה   .23
13 סיכום ליישום שקט תעשייתי   
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