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 • תוספת היוקד - 86.ג,1ג~1.5.84 - וצו ההרחבה

וקר ספת הי ר תו ב ד י ב ת ג ש ־ ב ) ר י ס י ס ב ) י ל ל י כ צ ו ב מ קי ב ס  ה
 שנערך ונחתם בתל־אביב ביום 17 לחודש יוגי 984נג

 בין: לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים בשם הארגונים המאוגדים בה
 כמפורט להלן*, באמצעות נציגי ארגונים אלה, מצד אחר, להל! - ״צד א״׳

 לבין: ההסתדרות הכללית של העובדים באדץ-ישראל, האגף לאיגוד מקצועי, על
 כל יחידותיו ושלוחותיו, מצד שני, להלן - ״גד בי״

 הואיל: והןגדדימ כרתו הסבנ1י2 קיבוגיי2 כללייט רב־שנתייש שמטדירו את נושא תוספת היוקר.
 ומאיל: והגדדימ 0יכ8ו ביניממ על כריתת הטכש קינוגי כללי >בסיסי) רב־שנתי כדגו תוספת

 ודוקר 8יו8 1.5.84 וקד 31.3.86 (לד.לץ: *הוזסכט•).
 והואיל: והצדדימ הסכימו בי1יזז2 לשגות חלק מעקומות תופפת היוקד ולהתאימה להתייקרות
 המואגת במשק ושלא כמועדיפ קגועים ולעל2 את תוספת היוקר קפ״י התייקרות מגעברת,

 א«י>כך הוסכם ג«ן הצדד«0 כדלקמן:

 1, המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד מגוף ההסכם. המני־ן

 2. בהסכם זה יהיו למונחים הבאים. הפירושים שלצידם:

 א. ״מדד׳* - מדד המהירים לצדכן(המדד הכללי) כפי שיתפרסם במהלך תוקפו של ההםכם, הגד״״
 ע׳׳י הלשנה המרכזית לסטטיםעיקה.

 ב. ׳*המדד הבסיסי׳׳ - המדד שהתפרסם ב*15 לאותו חודש שהחל ב-1 בו שולמה תו50ת
 יוקר לאחרונה עפ״י הסכם זה,

 ג. ״המדד החודשי הקובע״ - לגבי חודש מסויים - המדד שהתפרסם ב*15 באותו חודש
 והמתייחס לחודש הקודם, המשמש לחישוב ״אחוז השינוי׳׳ כמפורט להלן.

 ד. "אחח השינוי- _ שיעור השינוי באחוזים המתקבל מחישוב היחס שבין ״המדד החודשי
 הקובע״ הבא או הבאים אחדי ״המדד החודשי הקובע״, הכל לפי הענין (׳׳המונה״) לבין

 ׳׳המדד הבסיסי״ עפ׳׳י הסכם זה(״המכנה״).
 ה. ״השכר המשולב״ -•• פירושו בהסכם זה אחד מאלה - הכל לפי הענין:

 0) שבר כמפורט בטבלאות השכר, תוספת ותק, תוספת אשה >או משפחה) פרט למקרים
 בהם נאמר אחרת בהסכם קיבוצי או בחוק וכל תוספת לשכר אשר לפי הסכם קיבוצי
 בעל תוקף הלה עליה תוספת יוקר, לרבות כל תוספות היוקר שניתנו עד החודש בו

 שולמה תוספת היוקד לאחרונה ועד בכלל.
 (2) נקבעו בהסכם הקיבוצי או בחוזה עבודה תעדיפי ״שכד משולב״ להודש מסויים יראו

 בתעריפי שכר אלה ״שכד משולב׳׳ לאותו חודש כפי שהוגדר בהסכם או בחוזה.
 (3) נקבע "שכד משולב" כאמור בסעיף 2 דלעיל, ושונו שיעורי תוספת היוקד לאהד
 החודש שהוגדר בהסכם או בחוזה, יפעלו בהתאם להוראות סעיף 8< דלעיל, עד

 שהסכם או הוזה יגדיר מחדש את ׳׳השכר המשולב״.

 דאה רשימת הארגונים הכלכליים בפרק 991,1 לעיל.
 מספרו בפנקס ההסכמים הקיבוציים 7055/84; והורחב בצו ההרחבה שפורסם בי״פ 3090,

 התשמ״ד, 0.8.1984ג, ע©, %1$6 והוחל: ״על כל העובדים והמעבידים בישראל למעט:•״
 {1)ע1בדים ומעבידים שנושא תוספת היוקר הוסדר או יוסדר לגביהם בהסכם קיבוצי:

 {2<עובדים שבהסכם הקיבוצי החל או שיחול עליהם נקבע במפורש שלא יחול שינוי בשברם עקב
 תנודות בתוספת היוקר או כפיצוי בעד התייקרות ומעבידיהם!

 ({) עובדים ע0 מגבלות פיזיות, נפשיות או שכליות המועסקים במפעלים מומים שאוצר המדינה
 משתתף באחזקת•.

 ההסכם ניתן להלן בפי שתוקן בהסכם מיום 7,85*1 (מספרו 7019/85), בתוקף מ׳1,11.85 ראה
 בפרק 991.5-84/86.11 לחל(, והורחב בצו ההרחבה שפורסם בי״פ ג25ג, התשמ״ו, עמי 416.
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 מוספת היוקר - 31.3.86״5.84.: - ההסכם הבסיסי י י 1
 ו. ׳׳התקדח״ - ״השכר המשולב״ ר&ירבי עליו תשולם תוספת יוקר בחודש או משולמת

 תוספת היוקר.
4 או יותר, יוכפל אחוז זה ב־0.8 ותוצאת מכפלה זו היא תוספת  ג. א. היה ״אחוז השינוי״ %

 היוקד שתשולם באחוזים על ״השכר המשולב״ החל 1-3 באותו חודש עד ל״תקרה״.
 ב. היה ״אהה השינוי״ פחות מ־4% לא תשולם תוספת יוקר באותו חודש ויחושב ״אחוז
 השינוי״ של ״המדד החודשי הקובע״ של החודש הבא או הבאים אחריו(כל עוד לא הגיע

 ״אחוז השינוי״ המתקבל ל־14% ביחס למדד הבסיסי(הנותר ללא שינוי, במקרה זה<.
 4. א. במקרה ש״אוזוז השינוי״ כולל התייקרות חריגה של חודש אחד בשיעור שיוסכם בין
 הצדדים. יוכפל אחוז זה ב־0.9 ותוצאת מכפלה זו היא תוספת היוקר שתשולם באחוזים

 על ״השכר המשולב״ החל בי1 לאותו חודש עד ל״תקו־ה״.
 ב. הנעמת הצדדים לענץ שיעוד ההתייקרות כאמור לעיל תיערך בכתב, תהווה נספח

 להסכם זה ותרשם יחד עמו.
 5. א. ״התקרה״ תשתנה בכל חודש בו משולמת תוספת היוקר ע״י צירוף תוספת היוקר

 ששולמה לאחרונה.
 ב. נקבעה תוספת לשכר בהסכם קיבוצי כללי בין הצדדים להסבם ואשר כתוצאה ממנה
 שונה ״השבר המשולב״ כמוגדר בסעיף 2.ה. לעיל. תצורף נם תוספת זו, ל״תקדה״

 לצורף תשלום תוספת יוקר בחודש בו משולמת תוספת יוקר והתקרה תשתנה בהתאם.
 ג. אם צד מהצדדים ירצה לשנות את ״תקרת״ תוספת היוקד, הוא יפנה אל הצד השני

 ויתקיים דיון בץ הצדדים בנדון.
 6. א. ״המדד החודשי הקובע״ הראשון עפ״י הסכם זה יהיה מדד של חודש מאי 1984 וישמש
 בסים לחישוב ״אחוז השינוי״ בחודש יוני 1984. המדד הבסיסי הראשון עפ״י הסכם זה

 הוא מדד חודש אפריל 1984 (3389.7 נקודות על בסיס שנת 1980!.
 3. ״התקרה״ בחודש הראשון שבו תשולם תוספת יוקר לראשונה עפ״י הסכם זה תחושב על
 בסיס התקרה לפיה שולמה תוספת יוקר במאי 1984 (-.163,235 שקלים לחודש או

 6.609.40 שקלים לעם).
 7. סכומי תוספת היוקר יחושבו לפי השיטה והשיעורים המפורטים לעיל, לגבי משרה חודשית
 מלאה או לגבי יום עבודה מלא בעד משרה חלקית או בעד יום עבודה הלקי תשולם תוספת
 יוקר המתקבלת מהכפלת סכום תוספת היוקר שישולם לאותה משדה מלאה בשיעור חלקיות

 אותה משרה.
 8. א. תוקפו של הסכם זה הוא מיום 1.4.86 ועד 31.3.88.

 ב. פניית צד אל משנהו בקשר לשינויו או תיקונו של הסכם זה לאחר תקופת תוקפו תבוא
ד לא בחתם  בהודעה מוקדמת של 60 יום לפחות והסכם זה ימשיך להיות ביזיקף כל ע

 הסכם חדש בין הצדדים להסכם זה.
 ג. על אף האמור לעיל הצדדים שומרים על זכותם לדון מחדש בהסכם זד״ אם ההתייקרות
 במשך 6 חודשים רצופים במהלך תוקפו של הסכם זה תגיע לרמת ההתייקרות שעליה היו
 במשך 6 חודשים רצופים במהלך תוקפו של הסכם זה תגיע לרמת ההתייקרות שעליה היו

 מבוססים ההסכמים הקודמים. עד לחתימת הכעס חדש ימשיך הסכט זה להיות בתוקף.
 9. הסכם זח בא במקום הסכם קיבוצי כללי(בסיסי) רב-שנתי בדבר תוספת היו?! שהיה

 בתוקף מיום 1.7.82 ועד 84.נ.31ב.
 ולראיה באנו על החתום!

 לשבת התיאום - צד א׳ ההסתדרות הכללית - צד 3־

 2 נחתם ביום :8.*.17, מספרו בפנקס ההסכמים הקיבוציים 7059/82, ותוקו בהסכם הקבוצי הכללי
 שנחתם ביום 7.1.83 (נרשם לפי מסי 7002/83)¡ ההסכמים הורחבו בצו ההרחבה שפורסם בי״פ

 2907, התשמ־ג, עמי 1401,
2 991.5-84/8* 
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2 תוספת היוקר - מאי־ימי 1984 - וצו ההרחבה  ־^^
 הסכם קי13צי כלל*

 שנערך ונחתם בתל־אביב ביום 17 לחודש יוני 1984'
 בין: לשבת התיאום של הארגונים הכלכליים בשם הארגונים המאוגדים בה

 כמפורט להלן', באמצעות נציגי ארגונים אלה, מצד אחד, להלן _ ״צד א׳׳׳
 לכין: ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ־ישראל, האגף לאיגוד מקצועי, על

 כל יחידותיו ושלוחותיו, מצד שני, להלן - -צד כי"
 מאיל: והגדיים כרתו קיבוג׳ כללי(בפיסי) דב-שנתי בדבר תוססת היוקר בתוקף מ־84.!.! ועד

 1.5.86!, שיבוא במקוים הה0ב0 שהיד• בחוק• עד ליו0 31.1.64 (ולהלץ - יהי;0כם׳)2.
̂~ כמודד תשלום ד׳שבד  והואיל! והגדדים הנעימו לאור ד־הת־יקדויות ד,11דיגות לשלמ תו0פת יו׳

 לחודשים מאי ויוני 1984 במפורט לתלו.
 וד,ואיל: ווזנדדים טסכימים ב׳ •אחוז השינוי* התקבל בהתאם למפורט בהסכם, ב־1 ביוני 1984.

 מחייב תשלום תוספת עקד במועד זה.

 א׳־לכך הוסכם גין הצדדים כדלקמן:
ם י . \ על ״השכר המשולב״ כפי שהוגדר ״״.!יו 0 2  1. החל ביום 3.3.84 תשולם תוספת יוקר בשעוד של %

"  בהסכם, לרבות תוספת היוקר ששולמה החל ב־1.4.84. ״
 2. תוספת היוקד עפ״י סעיף 1 תשולם עד ל״תקרה״ של -.165.235 שקלים לחודש. או עד חחקיה

 ל־6.609.40 שקלים ליום.
̂יי• ««״!  3. החל ב־1.6.84 תשולם תוספת יוקר בשיעור של 15.9% על ״השכר המשולב״ של חודש מאי ה

1 ,* ,  1984 (ולרבות תוספת היו קר ששולמה עפ״י סעיף 1 לעילו. (שיעור זה כולל את יתרת הפיצוי י,
 בעבור ההתייקרות בחודש אפריל 1984 וההתייקרות בחודש מאי 11984.

 4. תוספת היוקד עפ״י סעיף 3 לעיל תשולם עד לתקרה של -־.185,063 שקלים לחודש או עד ממקוי!
 ל־6,402.52 שקלים ליום.

 5. סכומי תופפת היוקר, כאמור בהסכם זה, יחושבו לגבי משרה חודשית מלאה או לגבי יום א״ץ ״״ישיב
 עבודה מלא. בעד משרה חלקית או בעד יום עבודה חלקי תשולם תוספת יוקר המתקבלת

 מהכפלת סכום תוספת היוקר שישלם לאותה משרה מלאה בשיעור חלקיות אותה משדה.
 6. נספח זה בא במקום סעיף 5 לפרוטוקול שנחתם בין הצדדים ביום 17.5.84, יהיה חלק »מ«ו!ו־־ז«

, " ' "  מההסכם הקיבוצי הכללי(בסיסי) רב־־שנתי בדבר תוספת היוקד ויירשם יחד עמו3. ״

 ולראיה באנו על החתום:
 לשבת התיאום - *ד א׳ ההסתדרות הכללית - צד ג׳

 * התאחדות התעשיינים בישראל, התאחדות האיכרים בישראל, איגוד לשכות המסחר בישראל,
 מרכז הקבלנים והבונים בישראל, התאחדות הסוחרים בישראל, איגוד הבנקים בישראל,
 התאחדות תעשייני היהלומים בישראל בע״מ, התאחדות המלונות בישראל, התאחדות ענף
 הקולנוע בישראל, התאחדות חברות לביטוח חיים בישראל בע־מ, הארגון הארצי של מפעלי
 השמירה בישראל, האיגוד הכל ארצי של מפעלי הנקיוו והאח)קח בישראל, התאחדות המלאכה

 והמעשית בישראל, האיגוד הארצי למסחר בישראל.
 1 מספרו בפנקס ההסכמים הקיבוציים 7056/84¡ והורחב בצו חהרחבוז שפורסם בי״פ 3065,

 התשמ״ד, 16.8.1984, עם׳ 063ג והוחל: "על כל העובדים והמעבידים בישראל למעס:~
 (1) עובדים ומעבידים שנושא תוספת היוקר הוסדר או יוסדר לגביהם בהסכם קיבוצי:

 (2) עובדים שבהסכם הקיבוצי תחל או שיחול עליהם נקבע במפורש שלא יחול שימי בשכרם
 עקב תנודות בתוספת היוקר או בפיצוי בעד התייקרות ומעבידיהם!

 ») עובדים עם מגבלות פיזיות, נפשיות או שכליות המועסקים במפעלים מוגנים שאוצר המדינה
 משתתף באחזקתם.

 2 ראו! בפרק 9915-86/84 לעיל. יראה שבלה שיעורי תוספת יוקר בפרק 991.5.1 להלן.
 3 ראה בפרק 11.2-82/84.9 שבדפים המוחלפים, והוא ניתו נס בצו ההרחבה שפורסם בי״פ 3090,

 התשמ״ד, עמי 3156,

991.5-84/84.1 
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 תוספת היוקר החל ב־17.1984 •••• וצו ההרחבה
 הסכם קיבוצ« בלל*

 שנערך ונחתם בתל־אביב ביום 16 ליולי 1984'
 כין: לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים בשם הארגונים המאוגדים בה

 כמפורט להלן', באמצעות נציגי ארגונים אלה, מצד אחד, להלן - ״3ד א׳׳־
 לנין: ההסתדרות הכללית של העובדים באחךישראל, האגף לאיגוד מקצועי, על

 בל יחידותיו ושלוחותיו, מצד שני, להלן - ״צד בי״
 מאיל: והגדד־ם בדתו קיבו1י בלי ובסיסי) דב־שגתי בדבר חוס3ח היוקר בתיקי מ־1.5.84 ועד

 86.ג.1ג, >ולהלץ - •ההסכם־)2.
 והואיל: והגדדיב מסכימים כ׳ ׳אתיז השעו״ התקבל בהתאש למפורט בהסכם, ב־ו ביולי 1984,

 מוז״ב תשלום תוספת יוקר במועד זה.

 אי־לבץ הוסכם בין הצדדים כדלקמן:
 1. המבוא להסבם זה מהווה חלק בלתי נפרד מגוף ההסכם.

 2. החל ב־־1.7.84 תשולם תוספת יו קר בשיעור של 10.7% על ״השבר המשולב״ בפי שהוגדר
 בהסכם, לרבות תוספת היוקר ששולמה ב־1.6.84 ובשיעור של 15.9%).

 3. תוספת היוקר תשולם עד לתקרה של -.233,792 שקלים לחודש או עד ל־9,351.68 שקלים
 ליום.

 4. סכומי תוספת היוקר, כאמור בהסכם זה, יחושבו לגבי משרה חודשית מלאה או לגבי יום
 עבודה מלא. בעד משרה חלקית או בעד יום עבודה חלקי תשולם תוספת יוקד המתקבלת

 מהכפלת סכום תוספת היוקר שישולם לאותה משרה מלאה בשיעור חלקיות אותה משדה.

 ולראיה באנו על החתום:
 לשפת התיאום - צד א׳ ההסתדרות הכללית - צד ב׳

 * התאחדות התעשיינים בישראל, התאחדות האיכרים בישראל, איגוד לשכות המסחר בישראל,
 מרכז הקבלנים והבונים בישראל, התאחדות הסוחרים בישראל, איגוד הבנקים בישראל,
 התאחדות תעשייני היהלומים בישראל בע״מ, התאחדות המלונות בישראל, התאחדות ענף
 הקולנוע בישראל, התאחדות חברות לביטוח חיים בישראל בע״מ, הארגון הארצי של מפעלי
 השמירה בישראל, האיגוד הכל ארצי של מפעלי הנקיון והאחזקה בישראל, התאחדות המלאכה

 והתעשיה בישראל, האיגוד הארצי למסחר בישראל.
 1 מספרו בפנקס ההסכמים הקיבוציים 7058/84¡ והורחב בצו ההרחבה שפורסם בי״פ 5102,

 התשס״ה, 1.10.1984, עמי 3 והוחל: ״על כל העובדים והמעבידים בישראל למעט:-
 (1) עובדים ומעבידים שנושא תוספת היוקר הוסדר אי יוסדר לגביה• בהסכם קיבוצי:

 (2) עובדים שבהסכם הקיבוצי החל או שיחול עליה• נקבע במפורש שלא יחול שינוי בשכרם
 עקב תנודות בתוספת היוקר או בפיצוי בעד התייקרות ומעבידיהם:

 {0 עובדים עם מגבלות פיזיות, נפשיות או שכליות המועסקים במפעלים מוגנים שאוצר המדינה
 משתתף באחזקתם.

 בהתאם להסכמים הקיבוציים הכלליים שנחתמו נין הצדדים הנ־ל בתאריכים 14.10.1982 -
 ו־16.9.1983, בדבר הכנסת המינימום, תעודכן הכנסת המינימום בשיעור תוספת היוקר הנ״ל,

 ובשיעור נוסף של 9% בחתאס לתוספת השכר הניתנת חחל בי1.7.1984 בסקטור העיסקי,
 לפיכך תגיע הכנסת המינימום בסקטור הפרטי החל ב־1.7,1984 ל־53,*5*,2 שקל ליום או

 ל־66,413.25 שקל לחודש,
 במפעלי ההסתדרות ובמוסדותיה תגיע הכנסת המינימום החל בי1.7.1984 ל־2.875.40 שקל ליום

 או ל־1.885ז שקל לחודש.
 באחד ביולי *198, עודכנו מספר מערכות המשפיעות על הכנסתו של העובד ראה חוזר האגף
 לאיגוד מקצועי מיום 19 ביולי 1984 בו מוצגת אינפורמציה על מערכת סס ההכנסה וקצבת

 הילדים.
 2 ראח בפרק 991.5-86/84 לעיל. וראה סבלת שיעורי תוספת יוקר בפרק 991.5.1 לחלן.
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1 תיספו; היוקר - אוגוסס 1984 - וצי ההרחבה 0 " ם ״ נ ס ה  ח

צ* בלל« ו ג  הסבם קי
גוסט 1984'  שנערך ונחתם בתל־אביב ביום 16 לאו

• בה  בק: לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים בשם הארגונים המאוגד,
 במפורם להלן', מצד אחד, להלן - ״צד א׳״

 לנק: ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ־ישראל, האגף לאיגוד מקצועי, על
 כל יחידותיו ושלוחותיו, מצד שני, להלן - ״צד ני׳׳

 מואיל• ו5;1דדים בדחו ביו0 7.6.84! תמכם קיבוג• כללי >ב0י0י< רב־שנת׳ נדנד תיספת הייקד
 בתיק׳ מ-5.84.נ ועד 84.נ.1נ, וולהלן - ־ד־ה0כט׳1־.

 והואיל: ותגדדיס מסכימים כ• ״אוזוז השינו״ התקבל בהוגאט למפורט בד־סכם, ב־1 באונו8ט 1584,
 מת״כ תשלוט תוספת יוקד כמועד 5ה.

 אי־לכך הוסכמ בין הצדדיט כדלקמן:
 1. המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד מגוף ההסכם. י,מנו»

 2. החל ב־1.8.84 תשולם תוספת יוקר בשיעור של 9.9% על ״השכר המשולב״ כפי שהוגדר *״יי
 בהסכם, לרבות תוספת היוקר והשכר ששולמו החל ב־1.7.84.

 3. תוספת היוקר תשולם עד לתקרה של -.258,808 שקלים לחודש או 10,352.32 שקלים ליום. י:״ל,וה
 4. סכומי תוספת היוקר, כאמור בהסכם זה, יחושבו לגבי משרה חודשית מלאה או לגבי יום »י0ו ^״״<ונ

 עבודה מלא. בעד משרה חלקית או בעד יום עבודה חלקי תשולם תוספת יו לך המתקבלת
 מהכפלת סכום תוספת היוקר שישולם לאותה משרה מלאה בשיעור חלקיות אותה משרה.

 ולראיה באנו על החתוט:
 לשכת התיאום - צד א׳ ההסתדרות הכללית - צד ב׳

 התאחדות התעשיינים בישראל, התאחדות האיכרים בישראל, איגוד לשכית המסחר בישראל,
 מרכ! הקבלנים והבונים בישראל, התאחדות הסוחרים בישראל, איגוד הבנקים בישראל,
 התאחדות תעשייני היהלומים כישראל בע״מ, התאחדות המלונות בישראל, התאחדות ענף
 הקולנוע בישראל, התאחדות חברות לביטוח חיים בישראל בע״מ, חארגון הארצי של מפעלי
 השמירה בישראל, האיגוד הבל ארצי של מפעלי הנקיון והאחזקה בישראל, התאחדות חמלאכה

 והתעשיה בישראל, האיגוד הארצי למסחר בישראל.
 מספרו בפנקס ההסכמים הקיבוציים 7064/84: והורחב בצו ההרחבה שפורסם בי״פ 3115,

 חתשמ״ח, 31.10.1984, עמ׳ 167! והוחל: ״על כל העובדים והמעבידים בישראל לסעטו-
 (!} עובדים ומעבידים שנושא תוספת היוקר הוסדר או יוסדר לגביהם בהסכם קיבוצי:

 (2¡ עובדים שבהסכם הקיבוצי החל או שיחול עליהם נקבע במפורש שלא יחול שינוי בשכרם
 עקב תנודות בתוספת היוקר או בפיצוי בעד התייקרות ומעבידיהם!

 (3) עובדים עמ מגבלות פיזיות, נפשיות או שכליות המועסקים במפעלים מוגנים שאיצר המדינה
 משתתף באחזקתם.

 בהתאם לתסכמים הקיבוציים הכלליים שנחתמו בין הצדדים הנ״ל בתאריכים 14.10,1982
 ו־ג16.9.198, בדבר הכנסת המינימום, תעודכן הכנסת המינימום בשיעור תוספת היוקר הנ״ל
 לפיכן תגיע הכנסת המינימום בסקטור הפרטי החל 3**1.8.198 ל־2.919,53 שקל ליום או

 ל־72,988.25 שקל לחודש.
 במפעלי ההסתדרות ובמוסדותיה תגיע הכנסת המינימום החל ב־1.8.1984 ל־160.08,ג שקל ליום

 או לי79.002 שקל לחודש.
 ראה בפרק 9915-86/84 לעיל. וראוז טבלת שיעורי תוספת יוקר בפרק 991.5.1 להלן.
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 וזהסכנז ״1דנו! זזנצסת הםיייסיס
 תוספת היוקר החל 1.9.1984-3 - וצו ההרחבה

 חסכנו ק«ב1צ> כלל«
 שנערך ונחתם בתל־אביב ביום 6ג בספטמבר 1984'

 בין: לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים בשם הארגונים המאוגדים בה
 כמפורט להלן*, מצד אחד, להלן -• ״צד א׳׳׳

 לכין: ההסתדרות הכללית של העובדים באר־ךישראל, האגף לאיגוד מקצועי, על
 כל יחידותיו ושלוחותיו, מצד שני, להלן - ״צד ב׳׳׳

 ומאיל: והנדדיפ כרתו ביוט 6,84.מ הטכס קיגוג׳ כללי!בסיסי) רב־שנח׳ בדבר תוספת היוקד
 בתוקף מ־1.5.84 ועד *31.1.8, (ולהלץ - יו!יזםכס׳1־.

 והואיל: יהגדדים פטכימיט כ׳ ׳אחוז השינוי• התקבל בהתאט למפורט גהםבס, ב־נ בטפגימבד
 1984, מחייב תשלוט תומת יוקד במועד זה.

 אי־לכך הוסכם בין הצדדים כדלקמן:
« 1. המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד מגוף ההסכם. 0 » 

. החל ב־1.9.84 תשולם תוספת יוקד בשיעור של 13.2% על ״השכר המשולב״ בפי שהוגדר  ־יעיי 2
 בהסכם, לרבות תוספת היוקר ששולמה החל ב־1.8.84(בשיעור של 19.9%.

 !?״קיי־. 3. תוספת היוקר תשולם עד לתקרה של -.284,430 שקלים לחודש, או 11,377.20 שקלים ליום.
 »״-5 ה״י׳י״: 4. סכומי תוספת היוקר, כאמור בהסכם זה, יחושבו לגבי משרה חודשית מלאה או לגבי יום
 עבודה מלא. בעד משרה חלקית או בעד יום עבודה חלקי תשולם תוספת יוקר המתקבלת

 מהכפלת םכוס תוספת היוקד שישולם לאותה משדה מלאה בשיעור חלקיות אותה משרה.

 ולראיה צאנו על החתום:
׳  לשכת התיאום - צד א׳ ההסתדרות הכללית - צד נ

 התאחדות התעשיינים בישראל, התאחדות האיכרים בישראל, איגוד לשכות המסחר בישראל,
 מרכז הקבלנים והבונים בישראל, התאחדות הסוחרים בישראל, איגוד הבנקים בישראל,
 התאחדות תעשייני היהלומים בישראל בע״מ, התאחדות המלונות בישראל, התאחדות ענף
 הקולנוע בישראל, התאחדות חברות לביטוח חיים בישראל בע״מ, הארגון הארצי של מפעלי
 השמירה בישראל, האיגוד הכל ארצי של מפעלי הנקיון והאחזקה בישראל, התאחדות המלאכה

 והתעשיה בישראל, האיגוד הארצי למסחר בישראל.
 מספרו בפנקס ההסכמים הקיבוציים 7101/84, והורחב בצו ההרחבה שפורסם בי״פ *312,

 התשמ״ה, 30.11.1984, עמי 490¡ והוחל: ״על כל העובדים והמעבידים בישראל למעט:-
 (1) עובדים ומעבידים שנושא תוספת היוקר הוסדר או יוסדר לגביהם בהסכם קיבוצי

 (2¡ עובדים שבהסכם הקיבוצי החל או שיחול עליהם נקבע במפורש שלא יחול שינוי בשכרם
 עקב תנודות בתוספת היוקר או בפיצוי בעד התייקרות ומעבידיהם!

 (3) עובדים עם מגבלות פיזיות, נפשיות או שכליות המועסקים במפעלים מוגנים שאוצר המדינה
 משתתף באחזקתם.

 בהתאם להסכמים הקיבוציים הכלליים שנחתמו ביו הצדדים הנ״ל בתאריכים 14,10.1982
 ו־16.9.1983, בדבר הכנסת המינימום, תעודכן הכנסת המינימום בשיעור תוספת היוקר הנ״ל
 לפיכך תגיע הכנסת המינימום בסקטור הפרטי החל בי1.9.1984 ל־3,304.91 שקל ליום או

 ל־82.622,75 שקל לחודש,
 במפעלי ההסתדרות ובמוסדותיה תניע הכנסת המינימום החל ב־1.9.1984 ל־3,577,20 שקל ליום

 או ל־89.430 שקל לחודש.
 ראה בפרק 9915-86/84 לעיל. וראה טבלת שיעורי תוספת יוקר בפרק 991,5.1 להלן.
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™ תוספת היוקר החל ב־1.10.1984 - וצי ההרחבה * * n m v ™ * ™ » 

י ל ל י כ צ ו כ  חסכם קי
בר 1984*  שנערך ונחתם בתל־אביב ביום 16 לאוקטו

 בין: לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים בשם הארגונים המאוגדים בה
 במפודם להלן', מצד אהד, להלן - ״צד א׳״

 לבק: ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ־־ישראל, האגף לאיגוד מקצועי, על
 בל יחידותיו ושלוחותיו, מצד שני, להלן ~ ־צד בי"

 הואיל: והגדדים כרתו ביום 17.6.84 הסבם קיבולי כללי >ב0יסי< רב-שנתי בדני תו0פת היוקד
 בתוקף ט־*1.5.8 ועד 31.3.86, וולהל! - יהה0כם׳)נ.

 והואיל! והגדד־ש משכימיש כ׳ *אחוז השינוי׳ החקגל נהתאש למפורפ כהמבש, ב־ו באוקטובר
 84י1, מיו״ב תשלוט תופפו! יוקר במועד זה.

 אי־לכן הוסכם בין הצדדים כדלקמן:
 1. המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד מגוף ההסכם. תמנ״י
 2. החל ב־1.10.84 תשולם תוספת יוקר בשיעור של 17.1% על ״השכר המשולב״ כפי שהוגדר ״י!״-

 בהסכם, לרבות תוספת היוקר ששולמה החל ב־1.9.84 ובשיעור של 13.2%).
 3. תוספת היוקר תשולם עד לתקרה של --.321,973 שקלים לחודש או 12,879 שקלים ליום. מיקוח

 p.4סכומי תוספת היוקר, כאמור בהסכם זה, יחושבו לגבי משרה חודשית מלאה או לגבי יום K1 ״יי״״:
 עבודה מלא. בעד משרה חלקית או בעד יום עבודה חלקי תשולם תוספת יוקר המתקבלת

 מהכפלת סכום תוספת היוקד שישולם לאותה משרה מלאה בשיעור חלקיות אותה משרה.

» על החתום: א  ולראיה ג
 לשכת התיאום - צד א׳ ההסתדרות הכללית - צד 3׳

 * התאחדות התעשיינים בישראל, התאחדות האיכרים בישראל, איגוד לשכות המסחר בישראל,
 מרכז הקבלנים והבונים בישראל, התאחדות הסוחרים בישראל, איגוד הבנקים בישראל,
 התאחדות תעשייני היהלומים בישראל בע״מ, התאחדות המלונות בישראל, התאחדות ענף
 הקולנוע בישראל, התאחדות חברות לביטוח חיים בישראל בע״מ, הארגון הארצי של מפעלי
 השמירה כישראל, האיגוד הכל ארצי של מפעלי הנקיון והאחזקה בישראל, התאחדות המלאכה

 והתעשיה בישראל, האיגוד הארצי למסחר בישראל.
 1 מספרו בפנקס ההסכמים הקיבוציים 7108/84¡ והורחב בצו ההרחבה שפורסם בי״פ 3144,

 התשמ״ח, עמי 934¡ והוחל: ״על כל העובדים והמעבידים בישראל למעט:-
 (1) עובדים ומעבידים שנושא תוספת היוקר הוסדר או יוסדר לגביהם בהסכם קיבוצי!

 (2) עובדים שבהסכם הקיבוצי החל או שיחול עליה• נקבע במפורש שלא יחול שינוי בשברם
 עקב תנודות בתוספת היוקר או בפיצוי בעד התייקרות ומעבידיהם!

 (3) עובדים עם מגבלות פיזיות, נפשיות או שכליות המועסקים במפעלים מוגנים שאוצר וזמדינה
 משתתף באחזקתם.

 בהתאם להסכמים הקיבוציים הכלליים שנחתמו ביו הצדדים הנ״ל בתאריכים 14.10.1982 ~
 16.9.1983-1, בדבר הכנסת המינימום, תעודכן הכנסת המינימום בשיעור תוספת היוקר הנ״ל.

 לפיכך תגיע הכנסת המינימום בסקטור הפרטי החל ב־1.10.1984 ל־3,870.05 שקל ליום או
 ל־51.25?.96 שקל לחודש.

 במפעלי ההסתדרות ובמוסדותיה תגיע הכנסת המינימום החל ב־10.1984.נ ל־4.188.92 שקל ליום
 או ל־104.723 שקל לחודש.

 בנספח לחוזר האגף לאיגוד מקצועי מיום 16 באוקטובר 1984 מוצגת אינפורמציה על מערכת
 מם חהבנסה וקיצבאות הילדים שעודכנו באחד באוקטובר 1984, והמשפיעות על הכנסתו של

 העובד.
 2 ראה בפרק 9915-86/84 לעיל. וראה טבלת שיעורי תוספת יוקר בפרק 991.5.1 להלן,
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 היןסנ• י־״ינ!; חכנטת חנ׳״ימיט
 תוססת היוקר החל ב־1.11.1984 ~ וצו ההרחבה

י ל י כל צ ו ב  הסכס קי
 שנערך ונחתם בתל־־אביב ביום 16 בנובמבר 1984'

 בין; לשבת התיאום של הארגונים הכלכליים בשם הארגונים המאוגדים בה
 כמפורט להלן', מצד אחד, להלן _ ״צד א׳״

 לנין! ההסתדרות הכללית של העובדים באיךישראל, האגף לאיגוד מקצועי, על
 כל יחידותיו ושלוחותיו, מצד שני, להלן _ ־צד בי"

 הואיל: והגדד־ם כרתו ביום 17.6.84 המבט ק־בו1י כלל• ובפ־םי! דב-שנת• בדבר תוספת היוקד
 בתוקף מ־84.ג.1 ועד 31.3.86, (ולהלן •••• *ההסגס׳)1.

 והואיל: והגדדים מםכיסיפ כ׳ ״אה״ הסיני״ התקבל בהתאם למפורט בהסכם, ב־1 בנובמבר 1984,
 פהייב משלוש תוספת יוקר במועד זה.

 והואיל: וביוש 2.11.84 נהתם בין הממשלה, ההסתדרות ולשכת התיאום של האדגונ־ם הכלכל״ש
 הסכם ל״גוב המשק ונקבע בו בץ היתר באהד מסעיפיו, כי השלוש תוטפת יוקד בחודש
 נובמבר י158 יםפג נהלקו ע״ המעסיק־ט ובחלקו עי• העובדים והכל ככתיב בהסכם

 ל״1וב המשק כפי ש־שידה להלן בהפכט זד־.3.
 אי־לכד הוסכם כץ הצדדים כדלקמן:

 1. המבוא להסכם זה מהווה הלק בלתי נפרד מנוף ההסכם.
. על האמור בסעיפים 3 ו־4 בהסכם הבסיסי יחולו לגבי תוספת היוקר לחודש נובמבר 1984  וי ה״״ז־י׳ 2

 הוראות אלה:
 א. החל ביום 1.11.84 תשולם לעובדים תוספת יוקר בשיעור של 13% על ״השכר המשולב״
 כפי שהוגדר בהסכם הבסיסי, לרבות תוספת היוקד ששולמה החל ב־1.10.84(בשיעור של
 17.1%). שיעוד זה מהווה שני שליש (12/3 מתוספת היוקר לפי ההסכם הבסיסי(להלן:

 ״תוספת היוקר״).
 קיה ב. תוספת היוקר תשולם עד ל״תקרה״ של -.377,033 שקלים לחודש, או 15,081.32 שקלים

 ליום.
 ,:יי״:״ 3. למען הסר ספק מונעם בין הצדדים כי הוראות הסכם קיבוצי כללי זה באות לבל דבר וענין
י במקום ההוראות של סעיפים 3 ו־4 להסכם הבסיסי וזאת לגבי תוספת היו לך המשולמת ההל ז " " ם ח נ ° 

 ב־11.84.ו בלבד.
 י״ הו״יי־י־ 4. סכומי תוספת היוקר, באמור בהסכם זה, יחושבו לגבי משרה חודשית מלאה או לגבי יום
 עבודה מלא. בעד משרה חלקית או בעד יום עבודה חלקי תשולם תוספת יוקר המתקבלת

 מהכפלת סכום תוססת היוקד שישולם לאותה משרה מלאה בשיעור חלקיות אותה משרה.
 ולראיה באנו על החתום:

 לשכת התיאום - צד א׳ ההסתדרות הכללית - צד ג׳

 • ראה רשימת הארגונים הכלכליים בפרק 991,1,
 1 מספרו בפנקס ההסכמים הקיבוציים 7129/84, והורחב בצו ההרחבה שפורסם בי״פ 3155,

 חתשמ״ה, עמי 1288¡ ״על כל העובדים והמעבידים בישראל למעש:-
 (1¡ עובדים ומעבידים שנושא תוספת היוקר הוסדר או יוסדר לגביהם בהסכם קיבוצי!

 (2) עובדים שבהסכם הקיבוצי החל או שיחול עליהם נקבע במפורט שלא יחול שינוי בשכרם
 עקב תנודות בתוספת היוקר או בפיצוי בעד התייקרות ומעבידיהם!

 (3< עובדים עם מגבלות פיזיות, נפשיות או שכליות המועסקים במפעלים מוגנים שאוצר המדינה
 משתתף באחזקתם.

 בהתאם להסכמים הקיבוציים הכלליים שנחתמו ביו הצדדים הנ״ל בתאריכי• 14.10.1982
 ו־6.9,1983ו, בדבר הכנסת המינימום, תעודכו הכנסת המינימום בשיעור תוספת היוקר הנ״ל.

 לפיכך תניע הכנסת המינימום בסקטור הפרטי החל ב־1984.ו1.1 ל־*4,373.1 שקל ליום או ל-109.529
 שקל לחודש,

 במפעלי ההסתדרות ובמוסדותיה תגיע הכנסת המינימום החל ב־1.11.1984 ל־4.733.40 שקל ליום
 או ל־?118.53 שקל לחודש.

 2 ראה בפרק 84/»9915-8 לעיל, וראה טבלת שיעורי תוספת יוקר בפרק 991.5.1 לרלו,
 ג ראח בפרק 991,2 לעיל, וראה התקנות והחוק לפיו - שם.

1 
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-תוספת היוקר החל ב־110,1984 - וצו ההרחבה
י ל י כל צ ו ב  הסכם קי

 שנערך ונחתם בתל־אביב ביום 16 בדצמבר 11984
 בין: לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים בשם הארגונים המאוגדים בוז

י אי" צ  כמפורט להלן*, מצד אחד, להלן _ "
 לביןג ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ־ישראל, האגף לאיגוד מקצועי, על

 כל יחידותיו ושלוחותיו, מצד שני, להלן - ״צד בי"
 הואיל: והגדד־ם כרתו בייט 6.84.ז1 הטכס קיבוגי כללי יבסיסי) דנ־שנת• נדבר תוספת היוקר

. : ־ 0 . î i ,)ועד 1.86ולהלן - ־ד.הטכ a-84.s.1 בתוקף 
 והואיל: והמדדים מסכיטיט כי •אחוז השינוי־ התקבל בהתאם למפורט בהטכס, ב־1 בנובמבר 1984.

 מחייב תשליט תוספת יוקר במועד זה.
 והואיל: וביום 2.11.84 נחתט כץ הממשלה, ההסתדרות ולשכת התיאוט של הארנוניט הכלכליים
 הסכם ל״גונ המשק ונקבע בו כץ היתר באתד מסעיפיו, כ׳ תשלי• תוספת יוקר בחודש
 נובמבר 1984 •ספג בחלקו ע״ המעסיקים ובחלקו ע־י העובדימ והכל ככתוב בהסכם

 ל״11ב המשק כפי שיפורט להא גה«נ8 זה.

 אי־לגך הוסכם בין הצדדים כדלקמן:
 1. המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד מגוף ההסכם. חנ־כיא

 2. על האמור בסעיפים 3 ד־4 בהסכם הבסיסי יחולו לגבי תוספת העקר לחודש נובמבר 1984 ,»״״- 1:™3>
 הוראות אלה:

 א. החל ביום 1.12.84 תשולם לעובדים תוספת מקר בשיעור של 10.4% על ״השכר
 המשולב״ כפי שהוגדר בהסכם הבסיסי, לרבות תוספת היוקד ששולמה החל ב־1.11.84
 (בשיעור של 3%». שיעוד זה מהווה שני שליש (2/3! מתוספת היוקר לפי ההסכם

 הבםיסי!להלן: ״תוספת היוקר״׳.
 ב. תוספת העקר תשולם עד ל״תקרה״ של -.426,050 שקלים לחודש, או 17,042.00 שקלים ה״קיה

 ליום.
י» !  3. למען הסר ספק מוסכם בין הצדדים כי הוראות הסכם קיבוצי כללי זה באות לכל דבר וענין הי*:־״ ה
° ב ז ה נ , ° ה  במקום ההודאות של סעיפים 3 ו־4 להסכם הבסיסי וזאת לגבי תוספת היוקד המשולמת החל ה

 ב־1.12.84 בלבד.
 4. סכומי תוספת היוקר, כאמור בהסכם זה, יחושבו לגבי משרה חודשית מלאה או לגבי יום ח״״נ התי־!

 עבודה מלא. בעד משרה חלקית או בעד יום עבודה חלקי תשולם תוספת יוקר המתקבלת
 מהכפלת סכום תוספת היוקר שישולם לאותה משרה מלאה בשיעור חלקיות אותה משדה.

 ולראיה באגו על החתום:
 לשכת התיאום - צד א׳ ההסתדרות הכללית - צד ב׳

 * ראה רשימת הארגונים הכלכליים בפרק 991,1.
 1 מספרו בפנקס ההסכמים הקיבוציים 7145/84, והורחב בצו ההרחבה שפורסם בי״פ »31,

 התשמ״ה, עמי 1512¡ ״על כל העובדים והמעבידים בישראל למעט:-
 (1) עובדים ומעבידים שנושא תוספת היוקר הוסדר או יוסדר לגביהם בהסכם קיבוצי;

 (2) עובדים שבהסכם הקיבוצי החל או שיחול עליהם נקבע במפורש שלא יחול שינוי בשכרם
 עקב תנודות בתוספת היוקר או בפיצוי בעד התייקרות ומעבידיהם(

 (3) עובדים עם מגבלות פיזיות, נפשיות או שכליות המועסקים במפעלים מוגנים שאוצר המדינה
 משתתף באחזקתם.

 בהתאם להסכמים הקיבוציים הכלליים שנחתמו בין הצדדים הנ״ל בתאריכים 2,12,1984, כדבר
 הכנסת המינימום, תעודכו הכנסת המינימום בשיעור תיספת היוקר הניל, לפיכך תגיע הכנסת
 המינימום בסקטור הפרטי החל ב־1.12.1984 ל־4,827.97 שקל ליום או ל־120,699.25 שקל לחודש.
 במפעלי ההסתדרות ובמוסדותיה תגיע הכנסת המינימום החל ב־1,12.1984 ל״5,225.74 שקל ליום

l בדצמבר 1984, i או ל־30.644! שקל לחודש) ראה חוזר האגף לאיגוד מקצועי 027/84 מיום 
 באחד בדצמבר 1984 עודכנו מדרגות מס הכנסה, נקודות הזיכוי וקצבאות הילדדים, ראה חוזר

 האגף לאיגוד מקצועי מסי 029/84 מיום 23 בדצמבר 1984.
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 עד3ין npian הנוינימי8 תיסגיו תיוקד a Snn־.í.3.(S ו1י*1• ההיקרות *ra חתיווגי)

ת ו ד ק י ת י ה צו פי ר ו ק ו ת י פ ס ו ם ת י כללי ברבר תשלו צ ו ב  הסכם קי
 שנערך ונחתם בתל־אביב ביו• 26.3.1985 1

 ביו: לישבת התיאום של האירגונים הכלכליים ביבם הארגונים המאוגדים כמפורט
 להלן• מצד אחד. להלן: ״צד א״
 לבין: י ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל, האגף לאיגוד מקצועי על
 יחידותיו ושלוחותיו מצד שני. להלן: ״צד ב״
 הואיל: וביום 17.6.84 חתמו הצדדים על הסכם קיבוצי כללי (רב״שנתי) בדבר הי6פת היוקר

 לתלו: ״השכם תוספת היוקר־:
 והואיל: וביום 24.1.85 נתתם בין הצדדים וממשלת ישראל ״הסכם כלכלי־חברתי לייצוב
 המשק״ אשר לפיו ר&כימו הצדדים לבטל ו/או להקטין את הסובסידיות וכי עליית
 מדד המחירים הנובעת מכד ושהוערכד, ע״י הצדדים כשעור 9% בסה״כ כאמור
 בסעיף 3 ל״הסכפ כלכלי־הברת׳ ל״ציב המשק״ לא הובא בהשבון לצורך ח־שוב

 הוספת היוקר וזאת על אף האמור ב״הסכם תוספת ת-וקר״;
 והואיל: והצדדים הסכימו נ-יהסבם כלבלי־הברחי ל״צ:ב ד,משק״ לשלם לעיבדים ם־צוי 5גין

 ביטול ו/או הקטנת הסובסידיות הכל כאמור בהסכם זה.
 אי לכך הוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 1. המבוא להסבם זה מהווה !:לק בלתי נפרד מהסכם זה.
 2. (א) על אף האמור בהסכם הוספת היוקר יופחתו מ״אחוז השינוי" כאמור ב״הסכם
 תוספת היוקר״: במועד הראשון בשנת 1985, (דהיינו 1.3.1985) עבו מתחייב
, ובמועד 7 . 5  תשלום תוםםת יוקר בהתאם ל״השכמ תוספת היוקר״, סך של %
 שלאחר מבן 1.5%. הפחתות אלה לא יובאו בחשבון לצורך קביעת ״אחוז

 השינוי״.
ב) לאור האמור בס״ק א לעיל מוסכם בין הצדדים כי החל ביום 1.3.1985 תשולם ) ' 
 לעובדים תושפת יוקר בשעור 13.2% על ״השכר המשולב״ כפי שהוגדר
 בהסכם תוספת היוקר, לרבות תוספת היוקר ששולמה החל ב־1.12.1984

 (כשעור 10.4%!.
M20,295 (507,391נ) תוססת היוקד תשולם עד ל״תקרה״ של שקלים לחודש או 

 שקלים ליום.
 (ד) סכומי תוספת היוקר, כאמור בהסכם זה, יחושבו לגבי משרה חדשית מלאה או
 לגבי יום עבודה מלא. בעד משרה חלקית או בעד יום עבודה חלקי תשולם
 תוספת יוקר המתקבלת מהכפלת סכום חוספת היוקר שישולם לאותה משרה

 מלאה בשעור חלקיות אותה משרה,
 • ראה רשימת הארגונים הכלכליים בפרק 991.1 לעיל.

 1 מספדו בפנקס ההסכמים הקיבוציים 7015/85, תיספת היוקר ותוספת שכר החל מ־
 חודש ינואר 1985 הורהבו בצו ההרחבה שפורסם בי״פ 3206, התשמ״ח, עמי 2508. על

 יל העובדים והמעבידים בישראל למעט :
 !1) עובדים ומעבידים שנושא תוספת היוקר הוסדר או יוסדר לגביהם בהסכם קיבוצי;

 !2) עובדים שבהסכם הקיבוצי החל או שיחול עליהם נקבע במפורש שלא יחול שינוי
 בשברם עקב תנודות בתוספת היוקר או בפיצוי בעד התייקרות ומעבידיהם;

 (3) עובדים עם מנבלות פיזיות, נפשיות או שדליות המועסקים במפעלים מומים
 שאיצר המדינה משתתף באחזקתם.

 nssm שכר בסך 1,737 שקלים להודש, החל בה-דש פברואר 1985 יעדכן תוסטת זו ההל ב•
Alt חודש ריס 1985 חירתבו בצו ההרחבה שפורסם בי״פ נ325, ההזי״ו. עמ׳ 

 בהתאם להסכם הקיבוצי הכללי שנחת• בין הצדדים ביום 2,12.84, בדבר הכנסת
 ממיניו•. ראה נפרק 991.3 להלן, עודכיה המסת המינימום בשעיר תוספת היוקר, מיציי
 ההתיקרות, המפורטים בהסכם זה, ותוספת השכר כשעור של *6 והיא מניעה, החל
 כ־1.3.85 בסקטור הפרטי ל־6,275,50 שקלים ליום או 156,892,50 שקלים לחודש.
 בממעל׳ ההסתדרות ובמוסדותיה — Í.753 שקלים ליום או 168,825 — לחודש, ראח

 חוור האנף לאיגוד מקצועי 13/85 מיום 18.3.85.
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 י11׳ז»ת וזיוקר המל ב-8$.ג.1 י*יונ1י וזתיקדית
. החל במועדים הנקובים להל! תשולמנה תוספות השכר המפורטות, ?ותהיינה 3 
 שבר לכל דבר ועניין ותצטרפנה ההל מהמועדים האמורים ואייך לשכר

 המשולב:
 (א) התל ב־1 לחודש יבואר 1985 תשולם לעובדים תונזטת שבר כסך ~.575.>)
 שקלים לחודש, תוספת שכר וו ניתן יהיה לשלם לא יאוחר מיו• 15.2.1985

 בתשלום בפרך.
1 תשולם לעובדים תוספת שכר בסך של —.1.650 שקלים . 2 . 1 9 8  (ב) החל ביום 5
 לחודש. תוספת שכר 1ו תעודכן במדד חורש ינואר 1965 יעל כן סך התישסת

! שקלים לחודש. , 7 3 7 .  היא —
1 תשולם לעובדים תוספת שכר כשעור של —. 1דג»,ו שסלים . 3 . 1 9 8  (נ) החל ביום 5
 לחודש. על תוספת שכר זו יחולו תוספות היוקר למעט תושםת היוקר המשולמת

. 1 . 3 . 1 9 8  למועד — 5
. ההוראות של הסכם תוספת היוקר לעניי! תשלום תושםות יוקר למועדים 4 
, בלבד. מובהר, למען הסר ספק, פי השכר 1 9 8  הראשון והשני של שנת 5
 המשולב שיהווה בסים לחישוב תוספות היוקד העתידיות יחושב לאחר ההפחתות

 הנובעות מהסכם זה.
 5. לעובד במשרה חלקית תשולם התוספת הנ״ל בשעור יחסי לחלקיות משרתי.

! א 1 ־ 1 ואולם ההוראות שבסעיפים 3 . 3 . 1 9 8 . הסכם זה יהיה בתוקף ההל מיום 5 1 , 

 ו־(ב) לעיל יהיו בתוקף החל מהמועדים הנקובים באותם סעיפים.

 ולראייה באו הצדדים על החתום:

 לשכת התיאום — צר א• ההסתדרות הכללית — צד ב׳

י יקצנאויז הילדים, י^ר 5 כ י ז  כמועד האמור עודכיו נם מדינית מס ההכנסה, !קויות ה
 חוזר האגף לאיגוד מקצועי מסי 16/85 מיום 29.5.85-
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 עיני! הכנסת חמיניניןם
 תו»ת תייקר תתל 1.4.15-3 י*ו ההרחבה

ר ק ו ת י פ ס ו ט ת ו ל ש צי בללי בדבר ת בו  הסבם קי
 שנערך ונחתם בתליאביב ביום 17 אפריל, 11985

 ב־־ו: לישכת התיאום של האירגונים הכלכליים בשם הארגונים המאוגדים כמפורט
 להלן״ מצד אחך• להלן: ״צד א״
 לב־!: ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל, האגף לאיגוד מקצועי על
 הידותיו ושלוחותיו מצד שני. להלן: ״צד 2"
. f i . s ; כדבר תיכפה היוקר( החמי הצדדים על הסכם קיבוצי כללי 4 י ת נ ש ־ ב י . 7 L הואיל: וב־ום 

 להלן: ״הסכם הוספת היוקד״ ;
 ו־יאיי; ו כיוס 5¡!.! .0¿ נחהש ביו הצדדים הסכם לפיו נקבע ניז השאר. כי על אף האמיר
 כ״ההכש תוססת ה־וקר״ •יפהתי ה״אתוז השיני׳״ נמיעד השני בשנת 1935 !דהייני

 א*.11.4 שבי מתהייב השליט תוספת יוקר בהתאס ל״הסכם תיספה היוקר״ סך
 יכ־ הפחתה זו לא תובא בחשבון לצורך קביעת ״אמת השיני׳״. והכל כאריר באיתי

 הסכם •
 והואיל: והצדדים ;•םכ־כ ם כ־ ״ארח השיני״• הממקבי1 בהתאם לנזפויט ב״הסכמ תוספת

 היי?!־״ ביו אפריל י98ו מחייב תשלום תוספת יוקר במועד זה.
 אי לכך הוסכם בי? הצדדים כדלקמן:

 ו. המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה.

. החל ביום 1.4.85 תשולם תוספת יוקר בשעוד 8.4% על השכר המשולב כפי 2 
 שהוגדר ב״הסכמ תוספת היוקר״, לרבות תוספת היוקר והשכר ששילמה החל

,!.¿85-3 
i058.24.2 תוספת היוקר תשולם עד ל״חקרד,״ של .—576,456 שקלים לחורש או 

 שקלים ליום.

 4 סכומי חוספח הייקר. כאמיר כהסכם זה, ׳חושבי לגבי מערה חודשיה מלאה או לגב-יום עבודה
 מלא כעד משרה חלק־ח או בעד יום עכורה חלקי תשולם תוססת יוקר המתקבלת מהכפלת

 ככוס תוספת היוקר שישולם לאיהה משרה מלאיז כשיעור חלקיות אוהד משרה

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 לשכת התיאום — עז־ א׳ ההסתדרות הכללית — צד ב

 * ואה רשימת וזארנונים הכלכליים כפרק 991.1 לעיל.
 1 מספרו בפנקס ההסכמים הקיבוציים 7016/85; והורחב בצו ההרחבה שצירסם ביי׳ה

 3221, התשמ״ה, עני׳ 2843, >\ל כל העובדים והמעמדי• בישראל למעט :
 (1) עובדים ומעבידים שיישא תוספת היוקר הוסדר אי יוסדר לנביהם בהסכם קיבוצי;

 י2) עונדים שבהסכם הקיבוצי החל אי שיחול עליהם !קבע במפורש שלא יחול שינו•
 בשכר• עקב תנודות בתוספת היוקר או בפיצוי צעד התייקרות 1מענידיהנ1 ,

 (3¡ עובדים ov מנבלות פיזיות, נפשיות או שכליות המועסקים במפעלים כימיים
 שאוצר המדינה משתתף באחזקתם.

 בהתאם להסכם הקיבוצי הכלל שנחתם בין הצדדים ביום 2.12.84, ,בדבר הכנסת
 מינימום, ראה נפרק 991,3 להלן, עודכנה המסת המינימום כשעור תוספת היוקר, והיא
 מניעה, החל 3־,j85-1 בסקסרר הפרטי ל c6,802.8 שקלים לייס אי 170,071.50 שקלים

 לחודש.
 במפעלי ההסתדרות ובמוסדותיה —7,320.24 שקלי• ליום או 183.006 — לחודש, ראה

 חיזר האגף לאיגוד מקצועי 17/85 מיום 17.4.85.
991,$—84/86.9 4 
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 עדניו המסו! המיניניומ
— ,״  ו1וס«ת תייקר מחל «־!!,!.1 וצי התרחבו? ,

ר ק ו ת י פ ס ו ם ת ו י בדבר תשל י כלל צ ו ב  הסבם קי
 שנערך ונחתם בתל־אביב ביו• 16 במאי 1985 י

ל האירגונים הכלכליים בשם הארגונים המאוגדים כמפורט  ביו: לישבת התיאום ע
 לתלו* מצד אחד• להלן: ״צד א׳׳
ל העובדים בארץ ישראל, האגו׳ לאיגוד מקצועי על  לביו: ההסתדרות הכללית ש
 יחידותיו ושלוחותיו מצד שני. להלן: "צד ב״
ת היוקר, פ ס ו י (ייב־שנתי) בדבר ת ל ל ם קיבוצ־ כ כ ס ו הצדדים על ה מ ת  הואיל; וביום 7.6.84ו ח

 להלן: ״הסכם תוספת היוקד״:
ז השינוי״, המתקבל בהתאם למפורט בהסכנ!, ב־! במאי ו ח א י ״ : והצדדים מסכימים כ ל י א ו ה  ו

. ה ר במיעד ז ק ו ת י פ ס ו ם ת י ל ש . צח־יב ת : 9 8  ל

 אי־לבך הוסכם בין הצדדים ברלקמן;
 ן. המבוא להםכם זה מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם !ה.

ל 15.5% על ״השכר המשולב״ 1 תשולם תוספת עקר בשיעור ש . 5 . 8 ל ביום 5 ח . ה 2 

. ( 8 . 4 1 (כשעור % . 4 . 8 5 ־  כפי שהוגדר בהסכם, לרבות תוספת היוקר ששולמה החל ב
2 4 . 9 9 5 . 1 6 שקלים בחודש, או 2 2 4 . - 8 7 8 . . תוספת היוקר תשולם עד ל״תקרה״ של — 3 

 שקלים ליום,

׳ סכומי תוספת היוקד, כאמור בהסכם זה, יחושבו לגבי משדה חודשית מלאה או 4 
 לגבי יום עמדה הלא. בעד משרה חלקאית או בעד יום עבודה תלקי תשולם תוספת
 יוקר המתקבלת מהכפלת 0כומ תוספת היוקד שישולם לאותה משרה מלאה בשיעור

 חלקיות אותה משרה.

 ולראיה באו העדרים על החתום:

 למכת התיאום - *ו• א• ההסתדרות הכללית - זגר כ׳

ק 991.1 לעיל. ר פ ת הארגונים הכלבל״ס ב מ י ש  * ראה ר
ם ז י ר ו פ ה ״ ב ח ר ה ו ה צ ב ב ח ר ו ה  J מספרו בפנקס ההסכמים הקיבוציימ 032/85? ; ו

ס . : ע ו כ ל ל א ר ש י ם ב י ד י ב ע מ ה ם ו י ר ב ו ע ל ה ל כ ע 2 9 9 י 8 מ , ע ה י י מ ש ת פ ÍÍ32, ה י י י  ב
י , צ ו ב י ם ק כ ס ה ם כ ה י ב ג ר ל ד ס ו י י ר א ד ס ו ר ה ק ו י ת ה 9 ס י א ת ש ו נ ם ומעבידים ש י ד ב ו  (1¡ ע

• י נ י ל ש י ז ו ז י ! ל ש ש ר ו פ מ ע ב ב ק ם נ ה י ל ל ע י ח י ו ש ל א ח י ה צ ו ב י ק ם ה כ ס ה ב • ש י ד ב ו  (2; ע
ם , ה י ד י ב ע מ ת ו ו י ק י י י ו ד ה ע י ב ו נ י פ ו ב ר א ק ו י ת ה פ ס ו ת ת ב ו ד י נ ב ה ק ם ע ר כ ש  ב

י • י ת • מ י ל ע פ מ ם ב י ק ס ע ו מ ת ה ו י ל כ ו ש ת א ו י ש פ , נ ת ו י ז י ת פ ו ל ב נ ם מ ם ע י ד ב ו  (3! ע
, ם ת ק ז ח א ף ב ת ת ש ה מ נ י ד מ ר ה צ ו א  ש

ת ס נ כ  בהתאמ להסכם הקיבוצי הכלל שנחתם ביו הצדדים כיום 2,12.84, כרכר ה
 מינימום, ראה בפרק 991.3 להל;, עודכנה הכנסת המינימום כשעור תוספת היוקר, והיא
ו 196.432.50 שקלים ם ליי• א י ל ק י ל־7,857.30 ש ט ר פ ר ה ו ט ק ס  מניעה, החל ב־1.3.85 ב

 לחודש.
 כמפעלי ההסתדרות ובמוסדותיה —8,454.83 שקלים ליום או 211,372 — לחודש, ראה

 ההר האגף לאיגוד מקצועי 21/85 מיום 16.5.85.
ה א ו גם מדרגות סס ההכנסה, נקודות הזיכוי ובצבאות הילדים, ר נ כ ד ו  במועד האמור ע

 חוזר האנף לאיגוד מקצועי מסי H/85 מיום 21.5.85 •
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 עוניו nuiwi הםיגיטונ!
 הוספת היוקר הוזל ב־1.7,85 ופיצוי התיקרות

קד ו ספת הי ר תו ב ד י ב ל י כל צ ו ב  הסכם קי
ת ת התכנית הכלכלי ר ג ס מ ס ב מ ח פת ה  לתקו

5W116שנערך ונחתם בתל־אביב כיום , ביולי 
 פין! לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים בשם הארגונים המאוגדים בה

״  כמפורפ להלן', באמצעות נציגי ארגונים אלה, מצד אהד, להלן - ״צד א
 לנין: ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ־ישראל, האגף לאיגוד מקצועי, על

 כל יהידותיו־ ושלוחותיו, מצד שני, להלן - ׳׳צד ב׳׳׳
 הואיל: וח1ידיס כרתו הסכם קיבול כללי דנ־שנח׳ פיוס »17.6.8 שהסדיר m נושא תוספת היוקד

;̂  (להלן: ׳ההסכם ד־גטיט־
 והואיל• והמשק 0גו׳ בשעה חירום טבחינה כלכלית;

 ומאיל! והגדדיט וזפכיטו ביניהס להסדיר ולהתאים בתקופה זו הלק טעיקדונות הוספת היוקד
 ושיעוריה והכל כטפורמ לחלץ בהטבט זה:

 והואיל• .וה«דדיט הםבינוו כ* בשל ההת״קרויות בחדשים מאי ועד ספדטבד s198 ישילם פיגר
 בשיעור שלא עפ״ ש־סת תוספת היוקד והמפודסת בהסכם הבסיסי.

 אי־-לכך הוסכם בין הצדדים כדלקמן:
 1. המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד מגוף ההסכם.

 2. >א< מוסכם בין הצדדים כי החל ב־1 ביולי 1985 ואילך ישולם לעובדים פיצוי התייקרות
 בשיעור של 14% על ״השכר המשולב״ המוגדר בהסכם הבסיסי למועד 30.6.85, לרבות
 תוספת חמיך ששולמה החל ב־1.5.85 כמוגדר בהסכם זה וזאת בשל ההתייקרות בחדשים
 מאי ויוני 1985, הפיצוי הנ׳׳ל יהיה עד לתיקרה של -721,734 ש׳ לחודש או 28,869.36 ש׳

 ליום.
 at בנוסף לאמור לעיל ישולם לעובדים פיצוי הד פעמי בשיעור של 12% על ״השכר
 המשולב׳׳ למועד 31.7.85 לרבות הפיצוי שבסעיף 002 לעיל וזאת במועד תשלום משבורת
 חודש אוגוסמ 1985. הואיל ופיצו, זה חינו חד־פעמי לא יחולו עליו כל תנאים סוציאליים
 והוא ישולם בנפרד ולא יצורף לשכר המשולב לבל דבר וענין. הפיצוי הנ״ל יהיה עד

 ל׳׳תקרה״ המתעדכנת כאמור בהסכם הבסיסי.
 * ראה רשימת הארגוגי0 הכלכליים בפרק 991.1 לעיל,

 í מספרו בפנקס ההסכמים הקיבוציים 7055/84! והורחב בצו ההרחבה שפורסם בי״פ 3253,
 התשמ״ו, עמי *41.

 בהתאם להסכם הקיבוצי הכללי שנחתם ביו הצדדים כיום 12.84.:, בדבר הכנסת מינימום, ראה
, והיא מניעהההל 1 4  בפרק U99 לעיל, עודכנה הכנסת המינימום בשעור פיצוי ההתיקרות, של %
 ב־1.7.85 בסקטור הפרטי ל־2נ.8,957 שקלים ליום או 223.933,00 שקלים לחודש. במפעלי
 ההסתדרות ובמוסדותיה - 9,638.32 שקלים ליוס או 240,944 - לחודש, ראה חוזר האגף לאיגוד

 מקצועי 28/85 סיום 16.7.85.
 במועד האמור עודכנו גס מדרגות מס ההכנסה, נקודות הזיכוי וקצבאות הילדים, ראה חוזר

 האגף לאיגוד מקצועי סס׳ 30/85 מיום 19,7,85.
 2 ראה בפרק 991.5-84/86 לעיל.

 i בהתאם לס״ק זה, עודכנה הכנסת המינימום בשעור הפיצוי החד-פעמי בחודש אוגוסט בלבד,
 בשעור של 12% והיא מגיעה בחודש אוגוסט בלבד, בסקטור הפרטי ל־10,032.20 ש׳ ליום או
 250,805 שקלים לחודש. במפעלי ההסתדרות ובמוסדותיה - 10,795.20 ש׳ ליום או 269,880

 שקלים - לחודש, ראה חוזי־ האגף לאיגוד מקצועי הנ*ל,
 במועד חאמור עודכנו נם מדרגות סס החמסה, נקודות הזיכוי וקצבאות הילדים, ראה חוזר
 האגף לאיגוד מקצועי מס• 55/85 סיום p ,5,9.85 ראה חוזר האגף מסי 40/85 מיום 21.10.85
 לעניו עדכון מערכת מס הכנסה, קצבאות הילדים ופטור מדסי הביטוח הלאומי בחודש

 אוקטובר 1985.
 וראה צו שעת חירום(הסדרים לשעת חירום במשק המדינה)(פיצוי מיוחד}(מסי 2), התשמ״ה -

, התשס״ח, 22.8.1985, עמי 1848 לאמור: j 4851!״p ,1985 
 במועד תשלום השכר לחודש אוגוסט 1985 ישלמו המרינה או גוף ציבורי לכל מי שמקבל מהם
p ישלם כל מעביד לעובדו, פיצוי חד־פעםי בהתאם לאסור בסעיף 2(ב) להסכם הקיבוצי  שכר, ו
 חכללי בדבר תוספת היוקר לתקופת התירוס, שנחתם ביו לשכת התיאום של הארגונים

 הכלכליים ובין ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל ביום 16 ביולי 1985.
991.5-S4/S6.H 1 
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 תוספת היוקר החל ב״1.3,85 ופיצוי התיקרות
« י־״ייקוו״ as בנוסף לאמוד לעיל תשולם לעובדים תוספת התייקרות בשיעור מצסבר של 12% וזאת ™ 
u בתקופה שהחל מיום 1 בנובמבר 1985 ועד ליום 31 במרץ 1986 ועד בכלל והכל כמפורמ ! s s , ° ^ 

 כדלקמן:
4 על ״השכר המשולב״  «< החל ביום 1.12.85 תשלום תוספת התייקרות בשיעור של %
 למועד 30.11.85, התוספת הנ״ל תהיה עד ל״תקרה״ שתתעדכן עפ׳יי האמור בהסכם

 הבסיסי.
4 על ״השכר המשולב״  21! ההל ביום 1.1.86 תשלום תוספת התייקרות בשיעור של %
 למועד 31.12.85, התוספת הנ״ל תהיה עד ל׳׳תקרה׳׳ שתתעדכן עפ״י האמור בהסכם

 הבסיסי.
 (3! החל ביום 2.86.! תשלום תוספת התייקרות בשיור של 31/2% על ״השכר המשולב״
 למועד 31.1.86, התוספת הנ״ל תהיה עד ל״תקרה״ שתתעדכן עפ״י האמור בהסכם

 הבסיסי.
 (14 תוספות התייקרות המפורטות לעיל התוספנה ל״שכר משולב״ לצורך ע־דכוץ

 ה״תקרה״.
 (5! אם באחד המועדים כאמור בסעיף זה תשולם גם תוספת יוקר, יחושב השיעור
 שיתקבל למכפלת תוספת ההתייקרות ותוספת היוקר למועד הנידון ושיעור זה ישתלם

 עד ל״תקרה״.
! י־״־ז״ז 3. על אף האמור בהסכם הבסיסי יחולו לענץ תוספת היוקר לתקופה שעד ליום 31.3.86 י ^ 

 ההודאות כדלקמן:
 (א) סעיף 3 להסכם הבסיסי ישונה ונוסחו יהיה כדלקמן:

4 או יותר יוכפל אחוז זה ב־0.8 ותוצאת המכפלה היא תוספת  "3. (או היה ״אחוז השינוי״ %
 היוקר שתשולם באחוזים על ה״שכר המשולב" החל ב־1 באותו חודש עד ל״תקרה״.

 (a היה "אחוז השינוי" פחות מ־4% לא תשולם תוספת באותו חודש ויחושב "אחוז השינוי"
 על ״מדד החדשי הקובע״ של החודש הבא הבאים אחריו וכל עוד לא הגיע ״אחוז השינוי

 המתקבל ל־4%! ביחס למדד הבסיסי והנותר ללא שינוי במקרה זה).
 «< על אף האמור מוסכם בי אם לא יתמלאו התנאים המצדינים לעיל לתשלום תוספת היוקר
 במשך 3 חדשים תשולם תוספת היוקר בתום 3 חדשים מהמועד האחרון שבו שולמה תוספת

 יוקר.
 *־!יי 4. (א) ״ה״מדד החדשי הקובע״ הראשון על־פי הסכם זה יהיה מדד של חודש אוקמובר 1985
 דשמש בסים לחישוב ״אחוז השינוי״ בחודש נובמבר 1985. המדד הבסיסי הראשון על־פי

 הסכם זה הוא מדד חודש ספטמבר 1985.
 !a ״התקרה׳• בחודש הראשון שבו תשולם תוספת יוקר לראשונה על־פי הסכם זה תה־ה

 עליפי העדכון כאמור בהסכם הבסיסי.
0 5. תוקפו סל הסכם זה עד יום 31.3.86. ™  ״יקר *

. הסכם זה בא לתקן את ההסכם הבסיסי ״לענין תוספת היוקד״. כל ההסדרים והתשלומים 3 0 n  ״צלי״ ™ 6
 המפורטים בהסכם זה באים במקום חיובים קיבוציים שמועד ביצועם נקבע לתקופה בי1.7.85

 ועד ליום 31.3.86.
 חיובים קיבוציים בסעיף זה משמעו - התחייבות לתשלום תוספת שבר קיבוצית וכן

 התחייבות לנהל מו׳׳מ קיבוצי בקשר לתוספות שכר כאלה.
 » 7. הצדדים יפנו לשד העבודה והרווחה כדי שישתמש בסמכותו להוצאת צו הרחבה להסכם זה4.

 ולראיה באנו על החתום:
 לעיכת התיאום - צד א' ההסתדרות הכללית - צד ג׳

 4 ראה מראה מקום לפרסום צו ההרחבה בהערה 1 לעיל.

2 991.5-84/86.11 
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 עיני! 0כנ0י1 ח0יוימ1נז
 —״ ״ . תיס3ת וויזקד וזחל 1.11.11-3

ר ק ו ת י פ ס ו ם ת י כללי בדבר תשלו צ ו ב  הסכם קי
 שנערך ונחתם בחל־אביב ביום 17 בנובמבר 1985 י

 בי1: לישבת התיאום האירנינים הכלכליים נ־;ם הארגונים המאוגדים במפורט
 לר.ל1• מצד אחד. להלן: -צד א
 לגי! : ההסתדרות הכללית ־-ל העובדים בארץ ישראל, האגף לאיגוד מקצועי על
 יחידותיו ושלוחותיו מצד שני. להלן: ״צד ב״
 הואיל: יביים 85 •י.16 י׳המי ד-צדד־ם על הסכם ?•בתי כלל• (-ב־שזנחי* בדבר תוספת היוקר.
 לתקופת החירום בג׳סנרת התכנית הכלכלית, אשר שינה ותיקן את ההסכט הק־ביצי
:  כללי !בסיסי) רב שנתי בדבר תוססת היוקד מייט 6.84.ז! (להלז ההשכם הסתוקוו י
 והואיל: והצדדיס ביסכיכיפ כי ״אהוז השינוי״, המתקבל בהתאמ למפירס בהסכם המחוקז ב־1

 בנובמבר 1985, מח״ב השלוש תוספת יוקד במועד זה.
 אי־לכך היסבס בין הצדדים כדלקמן:

 !. המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה,

 2 ההל ביום 1,85!.! תשולם תוספת יוקר בשיעור של 3.7% על ״השכר המשולב״
.  כסי שהוגדר בהסכם, לרבות תוספת היוקר ששולמה התל ב־85.ז.1 (בשעור 14%)
 3. תוספת היוקר תשולם עד ל״תקרה״ של -״.822,777 שקלים בחודש, או 11.08^32

 שקלים ליום.

 4• סכומי תוספת היוקר, כאמור כהסכם !ה, יחושבו לגבי משדה חודשית מלאה או
 לגבי יום ענודה מלא. בדד משרה חלקאית או בעד יום עבודה חלקי תשולם תוספת
 יוקר המתקבלת מהכפלת סכום תוספת היוקר שישולם לאותה משרה מלאה בשיעור

 חלקיות אותה משרה.

 ולראיה באו הזנדדיט על החתוס:

 למכת התיאוט ״- yד א• ההסתדרות הכללית ~ *ד ג

ת הארגונים הכלכליים ננ׳רק 991.1 לעיל. 0 י י 0  * ראה י
 i מספרו בפנקס ההסכמים הקימצ״ם 7077/85 : ומחייב כל מעביד בישראל בהתאס
 לסעיף s לחוק הסדרי• לשעת תירים במשק המדינה, התשס״ו—1985, ראח בפרק
 991.2.8 לעיל ¡ הודעה על כוונה לםתו צו הרחבה פורסמה בי״פ 181נ, התעוס״ה, עסי

.961 
 בהתאם להסכם הקיבוצי הכללי ו»נחתם ביו הצדדים ביוס 2,12.84, בדבר הכנסת
 מינימום, ראה בפרק 991.3 להלן, עודמח הכנסת המינימום בעועור תוספת היוקר׳ והיא
 מניעח, החל כ־85 •1-11בסק סור הפרסי ל-9,288,74 שקלים ליום או 232,218.50 שקלים

 לחודש.
 במפעלי ההסתדרות ובמוסדותיה —9,995.20 ׳*קלי ם ליום או-.249,880— לחודש, ראה

 חוזר האגף לאמוד מקצועי 41/85מיוס.18.11,85.
 בהתאם להסכם הקיבוצי הכללי מנחתם ביו הצדדים ביום Í4.12.85 גז״בר הכנסת
2 בסקסור הפרסי Q-Í01.12-85 עקי H W ־  מינימום עודכנוז המסת המיגיםום, החל ב
. אי ^10.3»קל לייס. במפעלי ההסתדרות ובמוסדותיה —10x300 שקי לחידש. ר! י  *ז
וי0 ש«ק3לים השניו־־ט ו  או 11.540 שקלים ליום, 0טפ זד• כולל f-ccm n* 01 *ו*ו

 במק 1ל 6י יזהסכם י־יייב ייפשק. ראה בפרק 991 לעיל.
r בסקסור הפרסי0J0 ו־«.10 שיה rw> i r v 2 8 3 י ב י : * ס . ! בי;ו*י 1986 חה־ד, הכנסת ד י  ג
 לייש זבידד״, במפעלי ההסתדרות ובמוסדותיה -312.08 ש*ח לז*ידש אי 0^2! יייט »

.pnrx 4 בשכי ןה כלולד. תי«ו! שי• 
j׳S—B. 992נ é.l8/t 
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Bin'i'an nojsn !עונו 
 תוסגין וזיוקו וזחל 1.2.16-3 ., .,.״״.,—

ר ק ו ת י פ ס ו ם ת י כללי בדבר תשלו צ ו ב  הסכם קי
966Í. 116.2שנערך ונחתס בתל־אביב ביום 
 ביו: לישבח התיאום של האירנוניס הכלכליים בשם הארגונים המאוגדים במפורט
 להלו• מצד אחד. להלן: ״צד א״
 לבין: ההסתדרות הכללית של העוברים ב»יץ ישראל, האג!* לאיגוד מקצועי על
 יחידותיו ושלוחותיו מצד שני. להלן: ״צד ב״
 הואיל: וביום 16.7.85 חתמי הגדו״מ על הסכם קיבתי• כללי יי־ב־שנתי) בדבר תוספת היוקר.
 לתקופת ההירוס במסגרת התכנית הכלכלית, (להלן ההסכם המתק1)אשר שינה וחיקו
 את ההסכם הקיבוצי כללי (בסיסי) רב שנתי בדבר תוספת היוקר סיום 7.6.84! (להלן

 ההסכם)־:
 והואיל : והצדדים ניסכיסים כי בהתאם להסכם המחקו מתחייב חשלום תוספת יוקר ההל ב־1

• 1 9 8  ב0בו־י*י־ 6
 אי־לבך הוסכס בין תצדדים כדלקמן:

 1. המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה.

 ¿ החל ביום 1.2.86 תשולם תוספת יוקר בשיעור של 0.3%׳ על ״השכר המשולב־
 כפי שהוגדר בהסכם, הבולל את תוספת ההתייקרות כשעור של 3.5% המשולמת
 לעובדים החל מ־3.2£6 בהתאם להסכם המתקן. למען הסר ספק, מובהר כי איו
 בהסכם זה כדי לפנוע בתשלום תופפת ההתייקרות בשעור של 3.5% שתשולם

 בהתאם להסכם המתקן החל ביום 1.2.86.
. תוספת היוקר תשולם עד ל״תקרה״ של 955.14 ש״ח לחודש או 38.21 ש״ח ליום. 3 

 4• סכומי תוספת היוקר, כאמור בד.0בס זה, יחושבו לגבי משדה חודשית מלאה או
 לגבי יום עבודה מלא. בעד משרה חלקאית או בזנו־ יום עבודה חלקי תשולם תוספת
 יו£ר המתקבלת מהכפלת סכום תוספת היוקד שישולם לאותה משרה מלאה בשיעור

 חלקיות אותה משרה.

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

׳ ג י *  לשבת התיאומ - צד א׳ ההטתירוה וזגלל״י! -

 • ראה רשימת הארגונים הכלכליים בברק 991.1 לעיל.
 1 מספרו בפנקס ההסכמי• הקיבוצ״ם 7007/85¡ ומחייב כל מעביר בישראל בהתאם
 לסעיף 5 לחוק הסדרים לשעת חירום במשק המדינה, התשמ״ו—1985, ראת בפרק
 991.2.8 לעיל j תודעו! על כוונה לטוע vt הרחבח פורסמה בי״פ 1307, התשמ ״ו, עט•

1461 
 בהתאם להסכם הקיבוצי הכללי שנחתם ביו הצדדים ביום Ï4.12.S5 בדבר תמסת
 מיגיםום, עודמח מכנסת המינימום, חוול »1.2.8 בסקטור הפרטי ל-1.50ע ?ו*ה
 להיד־5• »ו11-18מ־יז ליו0 עגיחז.ד.תו0» כיללת^נ אהוז־ס שיעלי ו״ניריס מדשנידת

 »ביז*ר. ראה בפרס 991-3 ל«זל.
m י1)יד־15 t 323.97 לייס *בידה, או n*W 12.46- !במפעלי תחסתדרות ובמוסדותיו 

i1e J״n למודזז או J12.1 ייימ. , 9 — יד,יה המכר בסקטור הפרטי • 5 w 3־ בכז1<רס 
P W J -0יי< n"V 13.S0 לחידע או m? 351.05 — במפעלי תהסתדרות ובסוסדיתיה 

 *"T «*« כיוליה בש?ד זה, ראה חוור האנף לאינוד מקצועי 4/86םיום. 16.3.85.
 2 ראה בפרק 991.5 לעיל,
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 תוספת היוקר -M.31.3 -1.4.M - ההסכם הבסיסי וצו ההרחבה
 חסכמ קיג«ב« כלל*(גסיסי) יג־שנתי גדגד תוספת ח>וקר

 שנעיד ונחתם בתל־אביב ביום * במאי 11986
! לשכת התיאום של האו־גו־נימ הכלכליים בשם הארגונים המאוגדים בה ץ  נ

 כמפורט להלן', באנמעווז נציגי ארגונים אלה, מגד אחד, להלן - ״נד א׳׳׳
 לבץ! ההסתדרות הכללית על העובדים באר־ךישראל, האגף לאיגוד מקצועי, על

 בל יחידותיו ושלוחותיו, מצד שבי, להלן - ״צד כ׳״
 הואיל: והצדדים כרתו הסכמים קיבוציים כלליים רב-שנתיים שהסדירו את נושא

 תוספת חיוקד.
 והואיל: והצדדים סיכמו ביניחס על כריתת הסכם קיבוצי כללי (בסיסי) רב־שנתי

 בדבר תוספת היוקר מיום M*.1 ועד pri» 31.3.88: •החסכםי׳).
 והואיל: והצדדים הסכימו ביניהם לשנות חלק םעקרונות תוספת היוקר ולהתאימם
 להתייקרות המואצת במשק ושלא בסועדים קבועים ולשלם את תוספת

 היוקר עפ־י התייקרות מצטברת.

 א«*לכך הוסכט בין הצדדים כדלקמן:
 1. המבוא להסכט זה במזווה ומיק בלתי נפת־ מגוף ההסכם. מ־ניא

 2. בהסכם m יהיו למונחים הבאים. הפירושים שלצידם:
m-mn ,א. ״מדד״ - מדד המווירים לצרכן >המדד הכללי) כפי שיתפרסם במהלך תוקפו של ההסכם 

 עיי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
 ב. ״המדד הבסיסי׳׳ - המדד שהתפרסם ב־15 לאותו חודש שהחל 3*1 בו שולמה תוספת

 יוקר לאחרונה עפ״י הסכם זד״
 ג. ״המדד החודשי הקונע־י׳ - לגני חודש מסויים - המדד שהתפרסם ב־15 באותו חודש

 והמתייחס לחודש הקודם. המשמש לחישוב ־אחוז השינוי־ כמפורט להלן.
 ד. ״אחוז השינוי־ - שיעור השינוי באחוזים המתקבל מחישוב היחס שבק ״המדד החודשי
 הקובע־ הבא או ה3אים אחרי ״המדד החודשי הקו3ע״, הכל לפי הענק (״המונה״) לבין

 ״המדד הבסיסי־ עפ־י הסכם זה דהמכנה״).
 ה. ״השכר המשולב״ - פירושו בהסכם זה אחד מאלה ~ הכל לפי הענק:

 >1< שכר כמפורט בטבלאות השכר, תוספת ותק, תוספת אשה(או משפחה) פרט למקרים
 בהם נאמר אחרת בהסכם קיבוצי או בחוק וכל תוספת לשכר אשר לפי הסכם קיבוצי
 כעל תוקף חלה עליה תוספת יוקר, לרבות כל תוספות היוקר שניתנו עד החודש בו

 שלמד. תומספת היוקר לאחרונה ועד נכלל.
 (2) נקבעו בהסכם הקיבוצי או 3חוזה עבודה תעריפי ״שבר משולב״ לחודש מסויימ יראו

 בתעריפי שכד אלה ״שכר משולב״ לאותו חודש כפי שהוגדר בהסכם או בחוזה.

 התאחדות התעשיינים בישראל, התאחדות האיכרים בישראל, לשבות המסחר בישראל, מרכז
 הקבלני• והבונים בישראל, התאחדות הסוחרים בישראל, איגוד הבנקים בישראל, התאחדות
 תעשייני היהלומים בישראל בע־מ, התאחדות המלונות בישראל, התאחדות ענף הקולנוע
 בישראל, התאחדות חברות לביטוח חיים בע״מ, הארגון הארצי של מפעלי השמירה בישראל,
 איגוד העתונים היומיים בישראל, האיגוד הכל ארצי של מפעלי הנקיון והאחזקה בישראל,

 התאחדות בעלי מלאכה ותעשיה זעירה בישראל, האיגוד הארצי לססתר בישראל.
 מספרו בפנקס ההסכמים הקיבוציים 7020/86, כפי שתוקן בנספח להסכם מיום 22.9.84 (מספרו
 7043/86) ומחייב כל מעביד בישראל בהתאם לסעיף 5 לחוק הסדרים לשעת חירום במשק

 המדינה, התשמ״ו-1985, ראה בפרק 991.2.8 לעיל.
 הסבם זה הורחב בצו ההרחבה שפורסם בי°פ 3395, התשמ״), עמי 108, כפי שתוקן בי״פ 3428,

 התשמ״ז, עמי 1004 הניתן בפרק 991.5-86/88.9 להלן.
ם ע״י הצדדים המציין כי מי ששכרו המשולב החדשי צמוד ו ת ח á ,4.5.8 להסכם צורף מכתב מיום 

 במלואו למטבע חוץ, לא יחול עליו ההסכם, כל עוד משולם שכרו צמוד למטבע חוץ כאמור,
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צ צ  תוספת היוקר - 1.4.84-31.3.8$ - החסכס הבסיסי וצו ההרחבה צ
 !™•m >$) נקבע ״שט־ משולב״ כאמור בסעיף 2 דלעיל ושונו שיעו־די תוספת היוקר לאחר
 החודש שהוגדר בהסכם או בחוזרי יטעלו בהתאם להוראות סעיף >» דלעיל, עד

 שהסכם או חוזה יגדיר מחדש את ״השכר המשולב״.
 ו. ״התקרה״ - ־השכר המשולב־ המירבי עליו תשולם תוספת יוקר בחודש או משולמת

 תוספת היוקר.
 ™>™«- 3. א. היה -אחוז השינוי׳׳ 7% או יותר בתקופה של חודש אחד מאז שולמה תוספת היוקד
ס לאחרונה יוכפל אחוז זה ב־0.8 והוצאת במפלה זו היא תוספת היוקר שתשולם באחוזים ט ^ י נ ^ 

 על ״השכר המשולב״ ההל באחד באותו חודש עד ל־תקרה־.
 כ. היה ״אחוז השינוי׳׳ 1% או יותר בתקופה של חודשיים מאז שולמה תוםפת היוקר
 לאחרונה יוכפל אחוז זה ב־5ז.0 והתאת מכפלה זו היא תוספת היוקר שתשולם באחוזים

 על ״השכר המשולב־ החל באחד באותו חודש עד ל־הקרה״.
 ג. היה ״אחת השינוי־ 7% או יותר בתקופה של 3 חודשים מאז שולמה תוספת היוקר
 לאחרונה מכפל אחוז זה ב־׳נ.0 והוצאת מכפלה זו היא תוספת היוקר שתשולם באחוזים

 על ״השכר המשולב־ ההל נאחד באותו חודש עד ל״תקרה־.
 ד. היה ״אחוז השינוי׳׳ פחות מ־7% לא תשולם תוספת ימך באותו חודש ויחושב ״אחוז
 השינוי־ של ־המדד הקוכע״ של החודש הבא או הבאים אחריו(כל עוד לא הגיע ״אחוז

 השינוי־ ל־7%< ביחס למדד הבסיסי(הנותר ללא שינוי במקדה זה).
ץ הצדדים, על אף האמור לעיל, כי המועד הראשון לתשלום הוספת יוקר עפ״י t ה״י״י 4. מסכם נ ™ 

יייי יז1־<׳״,ו הxם זה, ומועד זה בלבד, יהיה כאשד ״אחוז השינוי־ יהיה 8% (כמקום 7%< או יותר. 0 3 

 מיע א״״ 5. הגיע ״אחוז השינוי־׳ ל־15% או יותר בתקופה של חודשיים או יותר מאז שולמה תומת
ipvn 1 לאחרונה, יכופל אחוז זה, למרות האמור בסעיף 3 לעיל, ב־0.8 ותוצאת מכפלה זו  י״״״' י־"5
 תהיה שיעור תוספת היוקר שתשולם באחוזים על ־השבר המשולב־ ההל באחד באותו חודש

 עד ל״תקרה״.
 מקיים יוי״יט 6. מוסכם בץ הצדדים כי בכל עת שלאחר חתימת הסבם זה יהיו נציגיהם מסמכים לקבוע,
 במקדה של התייקרות חריגה בשיעור שיקנעו, את המקדם בו יוכפל ־אחוז השינוי־ כדי

 לחשב את שיעור תוספת היוקר.
 קביעה של הצדדים כאמור תהא חלק בלתי נפרד מהסכם זח.

 עיניי התקרה 7. א. ״התקרה׳׳ תשתנה בכל חודש בו מושלמת תוספת יוקר ע׳׳י צירוף תוספת היוקד ששולמה
 לאחרונה.

 ג. נקבעה תוספת לשכר בהסכם קיבוצי כללי בין הצדדים להסכם ואשר כתוצאה ממנה
 שונה ״השכר המשולב־ כמוגדר בסעיף 2.ה• לעיל, תצורף גם תוספת זו ל׳׳תקו־ה״ למדך

 תשלום הוספת יוקר בחודש בו משולמת תוםפת יוקר והתקרד־ תשתנה בהתאם.
 נ. אם צד מהצדדים ירצה לשנות את ׳׳תקרת־ תוספת היוקר הוא יפנה אל הצד השני

 ויתקיים דיון בין הצדדים בנדון.
™ ״״״!י -8. א. ״המדד הבסיס״׳ הראשון עפ״י הסכם זה יהיה מדד של חודש ינואר 1986 וישמש בסים  ״

י m לחישוב ־אחוז השינוי־ החל בחודש אפריל 1986. ״ ״ י י י ! 
 והתקרה

 ב. בחודש, בו תשולם תוספת היוקר לראשונה עפ־י הסכם זה, להלן ״המועד הראשון־,
 תהיה ״התקרה־ 1200 שקליט חדשים לחודש או 48 שקלים חדשים ליום, ואילו במועד
 הבא לתשלום תוספת יוקר תחושב התקרה לכל דבר ועני ץ כאילו נמעד הראשון האמור

 היתה 1400 שקלים חדשים לחודש או 56 שקלים חדשים ליום.
 ״״״־י׳ י״יקי 9. סכומי תוספת היוקר יחושבו לפי השיטה והשיעורים המפורטים לעיל, לגבי משרה הורשית
 "*יי" י*"',׳ מלאה או לנבי יום עבודה מלא בזד• משרה חלקית או בעד יום עבודה חלקי תשולם תוספת
 יוקר המתקבלת מהכפלת סכום תוספת היוקר שישולם לאותה משרה מלאה בשיעור חלקיות

 אותה משדה.
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 ^ תוספת היוקד - 1.4.86-31.3.88 - ההסכם הבסיסי וצו ההרחבה
 10. א. תוקפו של המם זה הוא מיום 1.4.86 ועד 31.3.88. ״ימ׳ החס־ם

 ב. פניית צד אל משנהו בקשר לשינויו או תיקונו של הסכם זה לאחר תקופת תוקפו תבוא
 בהודעה מוקדמת של 60 עם לפחות וה^ס זה ימשיך להיות בתוקף כל עוד לא נחתם

 הסכמ הדש בין הצדדים להסכם זה.
 11. הוראות הסבם זה באות לכל דבר ועניין במקום ההסכם הקיבוצי הכללי(בסיסי) הרב שנתי ניטיל הסכם

ם י י  בדבר תוספת היוקר שהיה בתוקף מיום 1.5.84 ועד 31.3.86. ק
 12. זכותו־ של עיבד לתוספת יוקר עפ׳׳י הסכם זה כפופה לשינויים שיוסכם עליהם בץ הצדדים הזנייי נ«=י־

״«0 י י » 2 ם ^ ב ס ה 1 ם , י ך ך צ ץ ה ללי 2 ף כ ן ו ב ם קי כ ס ; 1 ר יןןעף, ג ו מ ! , ״ ו נ ך > ן ה ם קי^י, ז כ ם ח  ל
 ולראיה באנו על התתופ:

 נשם לשכת התיאום של גשם ההסתדרות הכללית על העוכדימ
 הארגונים הכלכליים בארץ־ישראל

 סעיף m 2 הוסף בנספח שנחתם ביום «.22.9*>םספדו X7043/W בתיקן׳ מיום 4.86.נ.
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 צו הרחבה בדבר תוספת יוקר (בסיסי, רב־שנתי)
ג עינמי}1 ד תוספת יוקר (בסמוי, ר ג ד  צו חרחבת ג

 לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי״ז~1957
 בתוקף סמכותי לפי סעיף 25 לחוק הסכמים קיבוציים, התשי״ז-~1957, אני מצווה כי
 תורחב תחולתן של הוראות ההסכם הקיבוצי הכללי שביו לשכת התיאום של
 הארגוני• הכלכליים לבין ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל, האגף
 לאיגוד מקצועי, שנחתם ביום כ״ה בניסן התשמ״ו(4 במאי 1986) ומספרו בפנקס
 ההסכמים הקיבוציים הוא 7020/86, כמפורט בתוספת, וכי ההוראות המורחבות
 יחולו מיום כ״א באדר ב׳ התשמ׳׳ו(1 באפריל 1986) על כל העובדים והמעבידים

 בישראל למעט:
 1. עובדים ומעבידים שנושא תוספת היוקר הוסדר או יוסדר לגביהם בהסכם

 קיבוצי;
 2. עובדים ומעבידיהם שבהסכם הקיבוצי שחל או שיחול עליהם נקבע במפורש כי

 לא יחול שינוי בשכרם עקב תנודות בתוספת היוקר או בפיצוי בעד חתיקרות!
 3. עובדים עם מגבלות פיזיות, נפשיות או שכליות המועסקים במפעלים מוגנים

 שאוצר המדינה משתתף באחזקתם!
 4. עובדים ששכרם משתלם צמוד במלואו למטבע חוץ, וכל עוד משתלם כאמור.

 מסי הסעי1 תוספת
• • 1 • » . ל ו ב י ק  בהסכס ה
 ההוראות המורחבות

 2. בהסכם זה יהיו למונחי• הבאים, הפירושים שלצידם:
 א. ׳׳מדד״

 מדד המחירים לצרכן (המדד הכללי) כפי שיתפרסם, במהלך תוקפו של
 ההסכם, על־־ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

 ב. ׳׳המדד הבסיסי"
 המדד שיתפרסם ב־15 באותו חודש שהחל באחד בו שולמה תוספת יוקר

 לאחרונה על־־פי הסכם זה.
 ג. ׳׳המדד החודשי הקובע״

 לגבי חודש מסויים - המדד המתפרסם ב-15 באותו חודש והמתייחס לחודש
 הקודם, המשמש לחישוב "אחוז השינוי״ כמפורט להלן.

 ד. "אחוז השינוי״
 שיעורי השינוי באחוזים המתקבלים מחישוב היחס שבין ״המדד החודשי
 הקובע׳׳ הבא או הבאים אחריו, הכל לפי הענין, (ה״מונה״) לבין ״המרד

 הבסיסי״ על־פי הסכם זה (ה׳׳מכנה״).
 ה. ׳׳השכר המשולב״

 פירושו בהסכם זה, אחד מאלה - הכל לפי הענין:
 1. שכר כמפורט בטבלאות השכר, תוספת ותק, תוספת אשה (או משפחה),
 פרט למקרים בה• נאמר אחרת בהסכם קיבוצי או בחוק, וכל תוספת
 לשכר אשר לפי הסכם קיבוצי או חוזה עבודה בעל תוקף הוחל עליה
 במפורש תוספת יוקר, לרבות כל תוספות היוקר שניתנו עד החודש שבו

 שולמה תוספת היוקר לאחרונה, ועד בכלל.
 2. נקבעו בהסכם הקיבוצי או בחוזה עבודה תעריפי ׳׳שכר משולב״ לחודש
 מסוים, יראו בתעריפי שכר אלה "שבר משולב״ לאותו חודש בפי שהוגדר

 בהסכם או בחוזה.
 1 פורסם בי״פ 5595, התשמ״ז, עמי 108, כפי שתוקן בי״פ 28*ג, התשס״ז, עם׳ 1004.
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 וזרימיא והוויסגזיה
 צו הריובה בדבר הוספת יוקר (בסיסי, רבישנתי)

 3. נקבע ״שכר מושלב״ כאמור בסעיף 2 דלעיל, ושונו שיעורי תוספת היוקר י־ידיית
 לאחר החודש שהוגדר בהסכם או בחוזה, יפעלו בהתאם להוראות סעיף

 1 דלעיל, עד שהסכם או חוזה יגדיר מחדש את ״השפר המושלב״.
 ו. ׳׳התקרה״

 השכר המושלב המרבי עליו תשולם תוספת יוקר בחודש בו משולמת תוספת
 היוקר.

 3. א, היה אחוז השינוי 7% או יותר בתקופה של חודש אחד מאז שולמה תוספת *״יי ״״.־יי
° ף ״ ק " ^״  היוקר לאחרונה, יוכפל אחוז זה ב־0.8 ותוצאת מכפלה זו היא תוספת היוקר י

 שתשולם באחוזים על השכר המשולב, החל באחד באותו חודש עד לתקרה.
 ב. היה אחוז השינוי 7% או יותר בתקופה של חודשיים מאז שולמה תוספת
 היוקר לאחרונה, יוכפל אחוז זה ב־075 ותוצאת מכפלה זו היא תוספת
 היוקר שתשולם באחוזי• על השכר המשולב, החל באחד באותו חודש עד

 לתקרה.
 ג. היה אחוז השינוי 7% או יותר בתקופה של 3 חודשים או יותר מאז שולמה
 תוספת היוקר לאחרונה, יוכפל אחוז זה ב־0.7 ותוצאת מכפלה זו היא
 תוספת היוקד שתשולם באחוזים על השכר המשולב, החל באחד באותו

 חודש עד לתקרה.
 ד. היה אחוז השינוי פחות מ־7%, לא תשולם תוספת יוקר באותו חודש ויחושב
 ״אחוז השינוי״ של המדד הקובע של החודש הבא או הבאים אחריו(כל עוד
 לא הגיע אחוז השינוי ל-7%) ביחס למדד הבסיסי!הנשאר, במקרה זה, ללא

 שינוי}.
 4. על־אף האמור לעיל, יהיה המועד הראשון לתשלום תוספת יוקר על־פי הסכם י־חיי ימיי־יי

ך ננ׳״יר היא׳״! ת ו ן י } א ? ם % ן ק מ ב ח %% 5 י > >ךן מ < ש ז ה ן ח ך א ש א ׳ כ ד ב ^ ח ב ד ן ע ו מ ׳ ו ן ך  ן
 5. הגיע אחוז השינוי ל-15% או יותר בתקופה של חודשיים או יותר מאז שולמה מניע אחיי

0 י*.-״- 8 . ^ ב ף 3 ל י ע ס ר ב ן מ א ת ה ן ר מ ה ל ״ ? ח י א ק פ 3 ו ר לאחךןגח, י ק ן י  תוספת ה
 ותוצאת מכפלה זו תהיה שיעור תוספת היוקר שתשולם באחוזים על השכר

 המשולב החל באחד באותו חודש עד ל׳׳תקרח׳׳.
 6. בכל עת שלאחר חתימת הסכם זה יחיו נציגי הצדדי• מוסמכים לקבוע במקרה י׳קייס ״ייייס

 של התייקרות חריגה בשיעור שיקבעו את המקדם בו יוכפל אחוז השינוי כדי
 לחשב את שיעור תוספת היוקד. קביעה של הצדדים כאמור תהא חלק בלתי

 נפרד מהסכם זה.
 7. א. התקרה תשתנה בכל חודש בו משולמת תוספת יוקר על־ידי צירוף תוספת ״״יי חיזש-ד,

 היוקר ששולמה לאחרונה.
 ב. נקבעה תוספת לשכר בהסכם קיבוצי כללי בין הצדדי• להסכם ואשר
 כתוצאה ממנה שונה השכר המשולב כמוגדר בסעיף 2ה לעיל, תצורף גם
 תוספת זו לתקרה לצורך תשלום תוספת יוקר. בחודש בו מושלמת תוספת

 יוקר והתקרה תשתגה בהתאם.
 8. א. המדד הבסיסי הראשון על־פי חסכ• זה יהיה מדד של חודש ינואר 1986 ״״דדי־נסיס.-
" ק^ י י 1 ^״ 9 8 ל 6 י ך פ ש א ך ו ח : ל 1 ח י ח ו נ י ש  וישמש בסיס לחישוב אחי* ה

 ב. בחודש בו תשולם תוספת היוקר לראשונה על-פי הסכם זה (לחל! ~ המועד
 הראשון), תהיה התקרה 1200 שקלים חדשים לחודש או 48 שקלים חדשים
 ליום, ואילו במועד הבא לתשלום תוספת יוקר תחושב התקרה לכל דבר
 וענין כאילו במועד חראשון האמור היתה 1400 שקלים חדשים לחודש או 56

 שקלים חדשים ליום.
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 — צו חרחבח בדבר תוספת יוקר (בסיסי, דב־שנתי)
 השיטה והשיעורים המפורטים לעיל, לגבי

 nsow וזייקר nuena חלקית

 סכומי תוספונ היוקר יחושבו לפי 9.
 משרה חדשית מלאה או לגבי יום עבודה מלא. בעד משרה חלקית או בעד יום
 עבודה חלקי תשולם תוספת יוקר המתקבלת מהכפלת סכום תוספת היוקר

 שישולם לאותה משרה מלאה, בשיעור חלקיות אותה משרה.
 11. הוראות הסכם זה באות לכל דבר ועניו במקום ההסכם הקיבוצי הכללי(בסיסי)
 הרב־שנתי בדבר תוספת יוקר שהיה בתוקף מיום כ׳׳ז באדר בי התשמ״ד (31

 במרס 1984).
 12. זכותו של עובד לתוספת יוקר לפי הסבם זה כפופה לשינויים שיוסכם עליהם ביו
 הצדדים להסכם קיבוצי זה! שינוי כאמור ייעשה בהסכם קיבוצי כללי בין

 הצדדים להסבם זה1.

 ו»ס«ו היוקר

 ביטוי! הסנם
 קיז־ם

 msn ב3ו0ה
 ?שינויים

 כ״ו באלול חתשמ׳׳ו(30 בספטמבר 1986)
 משה קצב

 שר העבודה והרווחה

3 
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ה ב ר ע ז ח מ ס ע ו ז י נ ט נ י י י & ז ר ו ס י נ ז  תוספת היוקר החל 1,11.86-1 וצו ההרחבה •גדכגן ו
 חסבט קיבוצי בלל* בדבר תשלוט תוספת יוקד

במבר 1986ג ו נ ום 16 ב ב בי ם בתל־אבי מ ו  שנערך מ
ן: לישכת התיאום של האירנונים הכלכליים בשם הראנונים המאוגדים  ני

 כמפורט להלן* מצד אחד. להלן־׳׳צד א״
 לבין: ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל, האגף לאיגוד מקציעי על

 יחידותיו ושלוחותיו מצד שני. להלן! ״צד ב״
 מאיל: והנדרים כרתו ביום 4.5.86 הפכם קיבוני כללי >דב־שנתי) בדבר חוטפת ה־וקו־ כתוקף

 מ־1.4.86 ועד 31.3.88 (להלן - ההסכם*)2.
 ומאיל! ווזנדדים מםכימים כי'אחוו השיגו״ המתקבל בהתאם למ5ודס בהסכם, ב־1 בנובמבר

 86«1, מח״ב תשלום תוספת יוק־ במועד זד״
 אי-לכך הוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 1. המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד המסכם זה.
5 על ׳׳השכר המשולב׳׳ כפי שהוגדר  2. ההל ביום 1.11.86 תשולם תוספת יוקר בשעור של %

 בהסכם, לרבות תוספת היוקר ששולמה החל ב־1.6.86.
 3. תוספת היוקר תשלום עד ל׳׳תקרה־ של -.1,506 ש׳׳ח לחודש או 60.25 ש׳׳ה ליום.

 4. ׳סכומי תוספת היוקר, כאמור בהסכם זה, יחושבו לנבי משרה חודשית מלאה או לגבי יום
 עבודה מלא. בעד משרה חלקית או בעד יום עבודה חלקי תשולם תוספת יוקר המתקבלת

 מהכפלת סכום תוספת היוקר שישולם לאותה משרה מלאה בשיעור חלקיות אותה משרה.
 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 לשפת תתיאוט - צד א׳ ההסתדרות הכללית - צד ב׳
 * התאחדות התעשיינים בישראל, התאחדות האיכרים בישראל, לשכות המסחר בישראל, מרכז
 הקבלנים והבונים בישראל, התאחדות הסוחרים בישראל, איגוד הבנקים בישראל, התאחדות
 תעשייני היהלומים בישראל בע־ס, התאחדות המלונות בישראל, התאחדות ענף הקולנוע
 בישראל, התאחדות חברות לכיסוח חיים בעיס, הארגו! הארצי של הפעלי השמירה בישראל,
 איגוד חעתתיס היומיים בישראל, האיגוד הכל ארצי של מפעלי הנקיון והאחזקה בישראל,

 התאחדות בעלי מלאכה ותעשיה זעירה בישראל, האיגוד הארצי למסחר בישראל.
 ג מספרו בפנקס ההסכמים הקיבוציים 7050/86¡ והורחב בצו ההרחבה שפורסם בי׳׳פ 3428,

 התשמ־ז, עסי *«)1 על כל העובדים והמעבידים בישראל למעט:
 1. עובדים ומעבידים שנושא תוספת היוקר הוסדר או יוסדר לגביהם בהסכם קיבוציו

 2 עובדים שבהסכם הקיבוצי שחל או שיחול עליהם נקבע במפורש כי לא יחול שינוי בשכרם
 עקב תנודות בתוספת היוקר או בפיצוי בעד התייקרות, ומעבידיהם!

 3. עובדים עם מגבלות פיזיות, נפשיות או שכליות המועסקים במפעלים מוגנים שאוצר
 המדינה משתתף באחזקתם!

 בהתאם להסכם הקיבוצי הכללי שנחתם ביו הצדדים ביום 342.86: בדבר הכנסת מינימום,
 עודכנה הכנסת המינימום, החל ב-111,86 בסקטור הפרטי ל־420.00 שיח לחודש או - 16.15
 שיח ליום. וראה ההסכם הקיבוצי חכללי שנחתם ביו הצדדים ביום 22.9.84, בפרק 991.3

 לעיל.
 רשימת שכר המינימום ניתנת בפרק 991.3.1 לעיל, וחוק שכר המינימום התשמיז - ?198 ניתן

 בפרק א991.3 לעיל.
 בחוזר האגף לאיגוד מקצועי מם׳ 004/86 סיום 4.8.1986 נקבעה הכנסת המינימום במפעלי
 ההסתדרות ובמוסדותיה, החל באחד באוגוסט 1986, לסכום של 450 שקלים חדשים לחודש.
 במפעלי ההסתדרות ובמוסדותיה מגיע הכנסת המינימום, החל !־1.11.1986 לסכום של
 472.50 שקלים חדשים לחדש, או ל־18.17 שקלים חדשים ליום, ראה חוזר האגף לאיגוד

 מקצועי מסי 19/86 מיום 16.11.86.
 בהתאם להחלטת הוועדה חמדכזת סיום 7.124936 תהיה הכנסת חסיגימום, במוסדות
 ההסתדרות ובמפעליה, החל באחד בפברואר 1987 ~ 500 שקלים חדשים לחודש או 19.23

 שקלים חדשים ליום.
 בעקבות השינוי בתוספת היוקר יש לעדp את תוס8ת תעדנה, החל ב־1.11.1986 בשעור של
 5% והיא תגיע החל במועד זה, לסכום של 12.60 שקלים חדשים לחודש או ל-50 אגורות

 ליום.
 2 ראח בפרק 991.5-86/88 לעיל.
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ח י נ ע ו ת תוס3ו  י

 —־ י תוספת היוקר החל ב־87.נ,1 וצו ההרחבה
 תסכם קיבוצי כללי נדבר תשלום תוספת יוקר1
 שנערך מחת• בתליאביב ביום 16 במרץ 1987

 בין: לישכת התיאום של האירגונים הכלכליים בשם הארגונים
 המאוגדים כמפורט להלן * מצד אחד להלן: צד א׳

 לנין: ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל, האגף לאיגוד מקצועי
 על יחידותיו ושלוחותיו מצד שני. להלן: צד ב׳

 מאיל; והגדדיט ברחו ביים 4.4.86 הסכם קיביגי כללי ורב- שנתי) כדבר תוספת היוקר
 בתוקף מ- 1.4.86 ועד 88.ג,1נ (להלן - ההסכם! 1

 והואיל! וזזגדדיס להסכם זה וממשלת ישראל הסכימו לדחות תשלום של 2.7% משיעור
 תשלום תוספת היוקר למועד שיוסכם בץ ה1דדים וכאמור כהסכם כין הממשלה,

 ההסתדרות והמעסיקים מיום 127.1.87נ.
 והואיל: והגדדים מסכיםיט כ׳ ־אהוז השינוי• המתקבל בהתאם למפורט כהסכם ב־1

 במרץ 1987, מחייב תשלום תוספת יוקר במועד זה כאמור בהסכם ובהסכם זה.
 אי-לכך הוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 1. המבוא להסכם וה מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה.
. משיעור תוספת היוקר האמור להשתלם בהתאם להסכם תוספת היוקר ההל בי3.87.ו, יופחתו 2 
 2.7%. מועד התשלום של שיעור ההפחתה (2.7%) ידחה למועד שיוסכם בין יו״ר האגף לאיגוד

 מקצועי בהסתדרות ויו׳׳ד ועדת העבודה של לשכת התיאום.
 3. למרות האמור בסעיף 2 לעיל הרי סכום ״הכנסת מינימום״ בהתאם להסבם הקיבוצי הכללי

ז ״ ט י ג י מ ר ה ק ן < ת ה פ ס ו א ת ן 1 , מ 1 , ם א ת ה ן ב ב ך ן ע 2 י 2 , 9 , 8  בדבר ״הכנסת מינימום״ שנחתם בין הצדדים ביום 6
.  הקרונה והראשונה, בהתאם להסכם 4

ם ־ 5 ״ ז י י ה ר י ״ ׳  4. ההל ביום 1.3.87 תשולם תוספת יוקד בשיעור של 2.7% על ״השכר המשולב״ כפי שהוגדר ״
׳*" ,  בהסכם, לרבות תוספת היוקד ששולמה החל ב־86.ונ.ו. י0

י נ ״ ה״־ ר ?  5. תוספת היוקד תשולס עד ״לתקרה״ של .1,606 ש״ח לחודש או 64.24 ש״ח ליום. ״
! ! י ק י  6. סכומי תוספת היוקר, כאמור בהסכם זה, יחושבו לגבי משרה חודשית מלאה או לגבי יום מעירי! ״

 עבודה מלא. בעד משרה חלקית או בעד יום עבודה חלקי תשולם תוספת יוקר המתקבלת
 מהכפלת סכום תוספת היוקר שישולם לאותה משרה מלאה בשיעור חלקיות אותה משרה.

! י ז ״ נ ם ה ו נ  7. סכום ״הכנסת המינימום״ ליום עבודה רגיל במשרה מלאה ההל ב־1.3.87 בהתאם להxם ט
 קיבוצי כללי בדבר ״הכנסת מינימום״ שנחתם ביום 22.9.86 ובהתאם להסכם תוספת יוקר, הוא

 18.24 ש״ח ליוס עבודה לעובד יומי ו־474.30 ש״ח לחודש עבודה מלא לעובד בשכר חודשי.
 8. הסכם זה מתקן את ״הסכמ תוספת היוקר״ לענין שיעור תוספת היוקר במועד 1.3.87 ומהווה

ד °״י• ,לראיה באו הצדדים על החתים: ר פ י נ ת ל  ^ נ
 לשכת התיאום - צד א' התסתדמת הכללית - צד 2׳

 הפחת״ 1.7%
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* 3 י ״ ״ י י י ״ ^ ״ י 1  תוספת חיוקד החל ב־1.10,87 וצו חחרהבה •
1 ר ק נ מ ם תוספו ו ר תשל ג ־ ז י ב ל י פל צ ו ב  חסכם קי

בר 1987 ב ביום 6נ באוקטו י  שנערך ונחת• בתל ~ אב

 בין! לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים בשם הארגונים המאוגדים
 בה כמפורט להלן* מצד אחד. לתלו: ״צד א״

 לנין: ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל, האגף לאיגוד
 מקצועי על יחידותיו ושלוחותיו, מצד שני. להלן: ״צד ני׳

 הואיל: והצדדים כרתו ביום 4.5.86 הסכם קיבוצי כללי(בסיסי) רב־שנתי בדבר תוספת היוקר
 בתוקף מי1.4.86 ועד 31.3.88 (להל!: ״ההסכם״):

 והואיל: והצדדים מסכימים כי ״אחוז השינוי״, המתקבל בהתאם למפורט בהסכם באחד
 באוקטובר 1987, מחייב תשלום תוספת יוקר במועד זה, כאמור בהםכמ.

 אי לבך הוסכם בין הצדדים כדלקמן
 1. המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד מגוף ההסכם.

 2. ההל ביום 1.10.87 תשולם תוספת יוקד בשיעור של 5.5% על ״השכר המשולב״ כפי שהוגדר
 בהסכם, לרבות תוספת היוקר ששולמה החל נ־1.3.87.

 3. תוספת היוקר תשולם על ל׳׳תקרה״ של 1,650 ש״ה לחודש, א1 «.66 ש״ה ליום.
 4. סכומי תוספת היוקר, כאמור בהסכם זה, יחושבו לגבי משדה חודשית מלאה או לגני יום
 עבודה מלא. בעד משדה חלקית או בעד יום עבודה חלקי תשולם תוספת יוקר, המתקבלת

 מהכפלת סכום תוססת היוקר שתשולם לאותה משרה בשיעור חלקיות אותה משרה.

 ולראיה גאו הצדדים על החתום

 לשכת המיאוס - מצד ״א" ההסתדרות הכללית - מצד ״ג״

 * התאחדות התעשיינים בישראל, התאחדות האיכרים בישראל, איגוד לישכות חמסרזר בישראל,
 מרב) הקבלנים והבונים בישראל, התאחדות הסוחרים בישראל, איגוד הבנקים בישראל,
 התאחדות תעשייני היהלומים בישראל בע״מ, התאחדות המלונות בישראל, התאחדות ענן•
 הקולנוע בישראל, התאחדות חברות לביטוח חיים בישראל בע״מ, הארגוו הארצי של מפעלי
 השמירה בישראל, איגוד העיתונים היומיים בישראל, האיגוד הכל ארצי של מפעלי הנקימ

 והאחזקה בישראל, התאחדות המלאכה והתעשיה בישראל, האיגוד הארצי למסחר בישראל.
 ג מספרו בפנקס חחסכמיס הקיבוציים 7046/87, והורחב בצו ההרחבה שפורסם בי״פ 3529

 חתשמ״ח, עמי 864 ההל מיום 1.10.87 על כל העובדים והמעבידים בישראל, למעט;
 1. עובדים ומעבידים שנושא תוספת היוקר הוסדר או יוסדר לגביהם בהסכם קיבוצי!

 2. עובדים שבהסכם הקיבוצי שחל או שיחול עליהם נקבע במפורש כי לא יחול שנוי בשכרם
 עקב תנודות בהוספת היוקר או בפיצוי בעד התייקרות, ומעבידיהם!

 3. עובדים עם מגבלות פיסיות, נפשיות או שכליות המועסקים במפעלים מוגנים, שאוצר
 המדינה משתתף באחזקתם,-

 4. עובדים ששכרם משתלם צמוד במלואו למטבע חוזי וכל עוד סשתלס, כאמור.
 בחוזר האגף לאיגוד מקצועי בהסתדרות מיום 16.10.87 נקבע כלהל1:~

 בהתאם לחוק שכר המינימום, התשמ״)*1987 והסכם תוספת היוקר מיום 16.10.87 יגיע שכר
 המינימום בכל המשק, החל 0*1.10.1987, לסכום של 581.31 שיח לחודש או לסכום של 25.25 ש״ח

 ליום. (וראה ההודעה בדבר שכר מינימום מובדל כאמור, בי״פ 3497, התשם׳׳ח, עמ• 250).
 בעקבות השינויים בתוספת היוקר יש לעדכו גם את תוספת הערבה, והיא תגיע, החל באחד

 באוקטובר 4987 לסכום של 13.65 ש״ח לחודש או ל־55 אגורות ליום.
1 991.5 - 86/88.4 
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ה ב ו ע ז ן 1עספמ ו ט ד ע ם י י ט ו י פ / ה ו ז מ נ ו ה י נ ו  ע

־ 1 1 ך;— תוספת היוקר״החל 3*1.3.88 ועד 9.88. 0ג וצו ההרחבה — 
 הסבמ ק«גוצ« פלל* גדגד תשלום תוספת יוקר־

ס 1988 ר מ ום 22 ב  שנערך ונחתם בתל־אביב בי
 בין: לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים בשפ הארגונים המאוגדים בה

 כמפורס להלן/ מצד אחד להלן: ׳׳צד א״
 לבין: ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל, האגף לאיגוד מקצועי

ל יחידותיו ושלוהותיו, מצד שב* להלן: ״צד ב״ ? 
 הואיל: ווזגדדים כרתו ביום 1.86.* הטכם קיבוני כללי >ב0י0י) רב־שנתי בדבר ו1ו0פת

 היוקד בתוקף «-»4.8,! ו?ד 3.88.» *להלן: -ד,ה0כ0־<2ג
 והואיל; ותגדדים מםכימים כי -אמה השינוי', מםתקבל גזזתאם למפורס בהסכם באתד במיץ

 1988, םתייב תשלום תוטפת יוקד בפוזןד!ת, כאמור במסכם.
 אי לכך הוסכם בין הצדדים כדלקמן

 1. המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד מנוף ההסכם.

 2. החל ביום 1.3.88 תשולם תוספת יוקר בשיעור של 4.9% על ׳׳השכר המשולב׳׳ כפי שהוגדר
 בהסכם, לרבות תוספת היוקר ששולמה החל ב־1.10.87.

 3. תוספת היוקר תשולם על ל״תקרה׳׳ של »1,7 ש׳׳ח לחודש, או עד ל-69.64 ש״ח ליום.

 4. סכומי תוספת היוקר׳ כאמור בהסכם זה, יחושבו לגבי משרה חודשית מלאה או לגבי יום עבודה
 מלא. בעד משרה חלקית או בעד יום עבודה חלקי תשולם תוספת יוקד, המתקבלת מהכפלת

 סכום תוספת היוקר שתשולם לאותה משרה בשיעור חלקיות אותה משרה.

 ולראיה באו הצדדים על ההמום

ד ׳׳2״  לשכמ התיאום - צד ״א״ ההסתדרות הכללית - צ

 * התאחדות התעשיינים בישראל, התאחדות האיכרים בישראל, איגוד לישכות המסחר בישראל,
 מרכז הקבלנים והבתים בישראל, התאחדות הסוחרים בישראל, איגוד הבנקים בישראל,
 התאחדות תעשייני היהלומים בישראל בע־מ, התאחדות המלונות בישראל, התאחדות ענף
 הקולנוע כישראל, התאחדות חברות לביטוח חיים בישראל בע״מ, הארגון הארצי של מפעלי
 השמירה בישראל, איגוד העיתונים היומיים בישראל, האיגוד הכל ארצי של מפעלי הנקימ

 והאחזקה בישראל, התאחדות המלאכה והתעשיה בישראל, האיגוד הארצי למסחר בישראל,
 1 מספרו בפנקס ההסכמים הקיבוציים 7007/88, והורחב בצו ההרחבה שפורסם בי״מ 3561 התשמ״ח,

 עמי 2369, החל מיום 1.3.88, על כל העובדים והמעבידים בישראל, למעט:
 1. עובדים ומעבידים שנושא תוספת היוקר הוסדר או יוסדר לגביהם בהסכם קיבוצי!

 2, עובדים שבהסכם הקיבוצי שחל או שיחול עליהם נקבע במפורש כי לא יחול שנוי בשכרם עקב
 תנודות בתוספת היוקר או בפיצוי בעד התייקרות, ומעבידיהם;

 ג. עובדים עם מגבלות פיסיות, נפשיות או שכליות המועסקים במפעלים מוגנים, שאוצר המדינה
 משתתף באחזקתם;

 A עובדים ששכרם משתלם צמוד במלואו למטבע חוץ וכל עוד משתלם, כאמור.
 2 ראה בפרק 86/88 - 991.5 לעיל. בחוזר האגף לאיגוד מקצועי בהסתדרות מס׳ 3/88(32} מיום
 17.3.88 נקבע כלהלן:- בהתאם לחוק שכר המינימום, התשמ״ז־1987 והסכם תוספת היוקר יגיע
 שכר המינימום בכל המשק, ההל ם־1988.ג.1, לסכום של 609.79 ש״ח לחודש או לסכום של 24,39

 ש״ח ליום. ההודעה בדבר שכר מינימום מוגדל כאמור, פורסמה בי״פ 3553, התשט״ה, עמי 1985,
 כן נקבע בחוזר האגף לאיגוד מקצועי הנ־ל כי בעקבות השינויים בתוספת היוקר יש לעדכן גם את
 תוספת הערבה, והיא תגיע, החל באחר כמיס 1988, לסכום של 52.45 ש״ה לחודש או ל־2.10
 אגורות ליום, וזאת בעקבות החלטת ועדת המעקב להגדיל תוספת זו החל באחד בנובמבר 1987

 לסכום של 50 ש״ח לחודש.
 בחוזר האגף לאיגוד מקצועי מסי 5/88() 33סיום 8S.6.4 נקבע כי מיום 1.4.88 יהיה שכר המינימום
 706.95 ש״ח לחודש או 28.28 ש״ח ליום, המהווה תוספת של 15.93% ביחס לשכר המינימום בחודש
 מרץ 1988, וזאת בהתאם לסעיף 5 לחוק שכר מינימום, התשמ־ז - 1987, ראה בפרק א3.ג99 לעיל.

 ההודעה בדבר השכר המוגדל כנ״ל, פורסמה בי״פ 3555, התשמ׳׳ח, עמי 2034.
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 מהדורמ 1989 - עדכון מס׳ 49



 הסכמ קיבוצי כלל* בדבר תשלוט תוספת *וקר1
ם 13.10.1988 מ נל־אביב ב ד ונחתם בו עי  שנ

 בין: לשכת התיאום של הארנונים הכלנליים בשם הארגונים המאוגדים בה
ד להלן: ״צד א״ ח  כמפורט להלן* באמצעות נציגי ארגונים אלה, מצד א

 לבין; ההסתדרות הכללית W העובדים בארץ ישראל, האגף לאיגוד מקצועי
ד שני להלן: ״צד ב״ צ  על יחידותיו ושלוחותיו, מ

י בדבר תוספת יוקד; ל  הואיל: והגדדים מנהלים משא ומתן לכריתת הפכם קיגו1י כל
׳ תשולם חוםפת יוקר כמפורט להלן בהסכם זה.  והואיל: והגדדיס הסכימו ביניהם כ

 לפיכך הוסכם ביו הצדדים כדלקמן
 1. המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד מגוף ההסכם.

 2. בהסכם זה יהיו למונחים הבאים, הפירושים שלצידנ3-
״ הלשכה המרכזית לססטיססיקה. ק >מטדר הכללי} כפי שמתפרסם, ע ר 1  א. •־מדד־ - מדד O'THOB ל

י הענץ: פ  ב. ״השכר המשולב־ ״ פירושו בחסכמ זה, אהד מאלה •••• הכל ל
 1. שכד כמפורט בטבלאות השכר, תוספת ותק, תוספת אשה >או םשפווה), פרס למקרים ביזם נאמר אחרת
י הסכם קיבוגי או חוזה ?בודה בעל תוקף הוחל עליר. פ ל תוםפת לשכר אשר ל כ ל או בחוק, ו ו ב י  בהפכם ק
ל תוספות היוקר שניתנו עד החודש, שבה שולמה תוספת היוקד לאהרונה,  במפורש תופפת יוקר, לרבות כ

עד בכלל.  ו
ר אלה כ ר משולב״ להורש מסוים יראו בתעריפי ע כ ש * או בחוזה עבודה תעדיפי י ם י ק  2. נקבעו בהסכם ה

י שהוגדו־ בהםכמ או פחתה. ע כפ ד  ־שכר משולב• לאותו הו
ו שיעורי תוספת היוקד לאהד החודש שהוגדר בהסכם או ע ש  נ. נקבע •שכר משולב־ כאםוד בסעיף 1 דלעיל, ו

ל, עד שהסכם או חוזה יגדיר מחדש את ׳השכר המשולב־. ף ו דלעי י ן  בחוזה, יפעלו בהתאם להוראות ם
ו משולמת תוספת יוקר, לפי הסכם ו תשולם תוספת יוקד בתודש ב  ג. ״התקרה־ - ׳השכר המשלב• המידבי עלי

 זה.
 3. בעבור ההתייקרות שחלה מאז שולמה תוספת יוקר לאחרונה ועד מדד חודש ספטמבר 1988

 ועד בכלל תשולם תוספת יוקר של 4.5% החל ביום 1.10.88.
 4. מוסכם בין הצדדים כי ימשיכו לנהל משא ומתן בדבר הסכם תוספת יוקר לתקופה שעד ליום
 31.3.90, כשהמדד הבסיסי לחישוב ההתייקרות (לחישוב תוספת יוקר במועד הראשון של ההסכם

 האמור והכל כפי שיוסכם באותו הסכם), חינו מדד חודש ספטמבר 1988.
 5. למען הסר ספק מובהר כי אם נקבעה תוספת לשכר בהסכם קיבוצי כללי בין הצדדים להסכם
 ואשד כתוצאה מזנה שונה ״השכר המשולב׳׳ כמוגדר בסעיף 22. לעיל, תצורף גם תוספת זו,
 ל״תקרה׳׳ לצורך תשלום תוספת יוקר במועד בו משולמת תוספת יוקר עפ׳׳י הסכם זה והתקרה

 תשתנה בהתאם.
 6. בחודש אוקטובר 1988, בו תשולם תוספת יוקר עפ׳׳י הסכם זה, תהיה ״התקרה״ 1830 ש״ח

 לחודש או 73.20 ש־ח ליום.
 7. סכומי תוספת היוקר יחושבו לפי הערמה והשיעורים המפורטים לעיל, לגבי משרה חודשית
 מלאה או לגבי יום עבודה מלא. בעד משרה הלקית או בעד יום עבודה חלק־ תשולם תוספת יוקר
 המתקבלת מהכפלת סכום תוספת היוקר שישולם לאותה משרה מלאה, בשיעור חלקיות אותה

 משרה.
 8. הודאות הסכם זה מבטלות את הוראות ההסכם הקיבוצי הכללי (בסיסי) הרג־שנתי בדבר

 תוספת היוקר שהיה בתוקף מיום 1.4.86 ועד 31.3.88.
 ולראיה באו הצדדים על החתום

 לשכת המיאום - צד ׳׳אי׳ החסמדרות הכללית - צד ״ב״

 * ראה רשימת הארגונים הכלכליים, מעבר לדף.
 1 מספרו בפנקס ההסכמים הקיבוציים 7041/88, והורחב בצו ההרחבה שפורסם בי״פ 3617,
 התשמ־ט, עמי 1315, על כל העובדים והמעבידים בישראל, למעט המפורטים שם, ראה מעבר לדף.
 בחוזר האגף לאיגוד מקצועי סס' 13/88(32) מיום 14.10.88 נקבע כי בהתאם לחוק שכר המינימום,
 התשמ״ז־1987 והסכם תוספת היוקר הנ״ל יגיע שבר הממימום גכל המשק, החל באחד באוקטובר
 1988, לסכום של 738.76 ש״ח לחודש או לסכום של 29.55 ש״ח ליום. (ההודעה בדבר שכר מינימום

 מוגדל כאמור, פורסמה בי־9 5387, התשמיש, עמי 130).
 p נקבע כי בעקבות השינויים בתוספת חיוקד יש לעדכן גם את תוספת הערבה, והיא תגיע, ההל

 באחד באוקטובר 1988, לסכום של 54.81 ש־ח לחודש או לי2.19 ש״ה ליום.
1 991.5~~86/88.6 
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! ! חרי1ו ו ו ר ק ״ ו ו ז  ו

 עיניו יזביסון חמיניטיס ועדיין יזיק0ת וזערבין
 • תוספת היוקר ~ 90.ג.1ג - 1.2.89 - חחסכס וצו ההרחבה

 הספמ קיבוצי פללי בדגד תוספת יוקר
ר 11989 א ו ר ב פ ם 20 ב ו  שנערך ונחתם בתל־־אביב בי
 ביו: לשכת התאום של הארגונים הכלכליים, גשם הארגונים המאוגדים בוז,

 כמפורט להלן', באמצעות נציגי ארגונים אלד״ מצד אחר (להלן - ׳׳צד א׳״£
 לבין: ההסתדרות הכללית של העובדים בא׳׳י, האגף לאיגוד מקצועי על כל

í׳״a ד צ  יחידותיו שלוחותיו, מצד שני (להלן - "
 הואיל: והגדדים סיכמו ביניהם על כדיתת הסכם קיבו1י כללי בדבר תשלום הוספה יוקר

 לתקופה מיום 1.2.89 ועד J.90.31 ולתקופה זו בלבד(להלן: ־ההסכם*};
 לפיכך הוסכם נין הצדדים כדלקמן־

 1. המבוא להסכם m מהווה חלק בלתי נפרד מגוף ההסכם.
 2. בהסכם זה יהיו למונחים הבאים הפירושים שלצידם:

 א. •מדד״ - מדד המווידים ל1דכן >הםדד הכללי<, כפי שיתפרסם במהלך תוקפו על ההסכם עיי הלשכה המרכזית
 לסטטיסטיקה.

 ב. ־המועד הקובע הראשון־ - 1 בספטמבר 1989.
 נ. ׳המועד הקובע השנ״ - 1 במרס 1990.

 ד. ״המדד הקובע•־:
 למועד הראשון - מדד חודש איגוטס 1989;

 למועד השני - מדד חודש פברואר 1990.
 ה. •אחת השינוי*:

 (11 במועד הקובע הראשון - השינוי באחוזים בץ מדד הודש אוגוסט 1989 לבין מדד חודש פברואר 1989
.m בהפחתת 

 >2< במועד הקובע השני - השינוי באחוזים בץ מדד חודש פברואר 1990 לבין מדד חודש אוגוסט 1989
 בהפהתת 3%.

 ו. •השכר המשולב׳ « פירושו בהסכם זד״ אתי מאלה - הכל לפי העניץ:
 >» שכר כמפורט בטבלאות השכר, תוספת ותק, תוסםת אשה >או טשםההו, מרס למקרים בהם נאמד אהדת
 בהסכם קיבתי או בחוק, וכל תוספת לשכר אשד לפי הסכם ק״בוני או הוזה עבורה בעל תוקף הוהל עליה
 תוספת יוקר, לרבות כל תוספות היוקר שניתנו עד החודש שבו שולמה תוספת היוקד לאחרונה ועד בכלל5.
 (12 נקבעו בהסכם הקיבוג* או במוזה עבודה תעדיפי •שכד משולב־ לחודש מסוימ בתקופת תוקפו של ההסכם,

 ידאו בתעריפי שכד אלה ישכר משולב־ לאותו הודש, כפי שמגדר בהסכם או בהווה.
 >!t נקבע ־שכר משולב־ כאמור בסעיף >2ו דלעיל, ושנו שיעוד׳ תוספת היוקד לאמי ההודש שהוגדר בהסכם
 או בחוזה, יפעלו בהתאם להוראות(״דף m דלעיל, ׳מ־ שהסכם או הוזה יגדיר מחדש את *השכר המשולב׳.
 ז. ־התקרה־ בתקופת תוקפו של הסנס זה - ׳השכר המשולב׳ הםידבי עליו תשולם תוספת יוקד בחודש בו

 משולמת תוספת היוקר.
 3. אחוז השינוי יוכפל ב־0.85, ותוצאת מכפלה זו היא תוספת היוקר שתשולם באחוזים על ׳׳השבר

 המשולב״ החל בבל אחד משני המועדים הקובעים, בהתאמה, בהסכם זה, עד לתקרה.
 4. א. ״התקרה״ תשתנה בבל אחד מהמועדים הקובעים בו משולמת תוספת יוקר ע׳׳י צירוף ר״קי-ח

 תוספת היוקר ששולמה לאחרונה.
 2. נקבעה תוספת לשבר בהסכם קיבוצי כללי בין הצדדים להסכם זה ואשד התוצאה ממנה
 שונה ״השכר המשולב״ כמוגדר בסעיף 2 ר לעיל, תצורף גם תוספת זו ל״תקרה״ לצורך

 תשלום תוספת יוקד בחודש בו משולמת תוספת יוקר, והתקרה תשתנה בהתאם.
 5. א. במקרה של התקרות הרינה בין מדד חודש בפרואר 1989 לבין מדד חודש אוגוסט 1989

 ידונו הצדדים בשאלת תשלום תוספת היוקד בעבור תקופה זו.
 2. הגיע אחוז עליית המדד בין מדד חודש כלשהו שלאחר מדד חודש אוגוסט 1989 (ולפני

 * ראה רשימת הארגתימ הכלבל״ס בהסכמי תוספת היוקר קודמי• לעיל.
 1 מספרו בפנקס ההסכמים הקיבוציים 7018/89, ההסכם ניתן להלן כפי שתוקן בהסכם הקיבוצי
 הכללי מיום 17.9.89 (מספרו 7046/89) והורחב בצו ההרחבה שפורסם בי״פ 3675, התשמ״ט, עמי
 3486 ותוקן בייפ 3733, התש״!, עמי 1403, על כל העובדים והמעבידים בישראל למעט העובדים
 המנויים בצו. בחוזר האגף לאיגוד מקצועי של ההסתדרות מסי 2/89 (£52 מיום 12.2.89 נקבע כי:־-
 בהתאם למק שכד המינימום, התשמ־ז-1987, וסיכום הדברים הנ־ל יגיע שכד המינימומ בכל המשק התל באהד

 בפברואר 1989 לסכום של 760.91 שיה לחודש או לסכום של 44.« שיח ליום.
 בעקבות השינויים בתוספת היוקד יש לעדכן נם את תופפת הערבה, והיא תגיע החל באהד בפברואר 1989 לסכומ

 של s6.4s שיח ליום2.26 שיה לחודש או לסכום של .
 וראה עדכוו שכר המינימום ותוספת הערבה, החל מיום 1.8.89, בהערה 4 להלן! והחל מ־1.9.89 -
 בהערה 5. שכר המינימום מיום S.90.1 נקבע עם תשלום תוספת היוקר למועד זה, ראה בפרק
 991.5-90 להלן. מיום 1.4.90 עודכן שכר המינימום לפי החוק (45% מהשכר הממוצע נסשק)

 ל־985,95 ש״ח לחודש.
 2 ראה לעניו חישוב התוספת מן השכר בדושו, דב״ע מז/7נ~3, יוסף חלפון - המרתן בע״מ; פד״ע

 כרן י״ט, עמי 18נ, ופסה״ד המאוזכרים שם.
99Í.5-89/90 1 
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 מדד חודש פברואר 90«< לבין מדד חודש אוגוסט 1989 ל־8% או יותר, ישולם לעובדים
4 כמקדמה על  החל בי1 לחודש בו פורסם המדד הנדון תשלום תוספת יוקר בשיעור של %
ר המתחייבת בהתאם להסכם זה במועד ה קובע השני. מקדמה זו תקוזז ק י י  חשבון תוספת ה

! המתחייבת במועד הקובע השני. ? ו  ותופחת מתוספת הי
 ך 6. בעבור ההתייקרות שחלה מאז שולמה תוספת יוקד לפני תחילתו של הסכם זה ועד מדד חודש

:  פברואר 1989 ועד בכלל תשולם תוספת יוקר במועדים ובשיעורים כדלקמן3
 א. החל ב־1.2.89 תשולם תוספת יוקד בשיעור של 3% עד לתקרה של 2,000 ש׳׳ה לחודש.

.  ב. ומזל 3*1.8.89 תשולם תוספת יוקר בשיעור של 1% עד לתיךה של 2,060 הרח לחודש4
 ג. החל 1,9.89-3 תשולם תוטטה *וקו בשיעור של 3.5% על ה״שכר המשולב״ עד לתקרה של

 ~.2,085 ש׳׳ח.
 הי* 7. למדות האמור בסעיף 6 לעיל הסכימו הצדדים כי אס ההתיקרות בתקופה בעבורה תשולם
 תוספת היוקר, כאמור לעיל, תפחה או תעלה על 12%, יופחת או יתתםף ההפרש, כאמור,

 לחישוב אחוז השינוי במועד תשלום תוספת היוקר 1.9.89-3*.
ד ״ה״־ינ 8. סכומי תוספת היוקר יחושבו לפי השיטה והשיעורים המפורטים לעיל, לגבי משדה חדשית י  י
 מלאה או לגבי יום עבודה מלא. בעד משרה חלקית או בזד־ הלקי יום עבודה תשולם תוספת
 יוקד המתקבלת מהכפלת סכום תוספת היוקר שישולם לאותה משרה, בשיעור חלקיות המשרה.
 ירד ח״יייי 9. זכותו של עובד לתוספת יוקר עפ״י הסכם זה כפופה לשינויים שיוסכם עליהם בין הצדדיכ׳

 להסכם קיבוצי זה. שינוי, באמור, יעשה בהסכם קיבוצי כללי בין הצדדים להסכם זה.
 ״יק!׳ 10. תוקפו של הסבם זה הוא מיום 1.2.89 ועד ליום 31.3.90 ולתקופה זו בלבד.

 3 בהתאם לסעיף 10 לסיכום בי! שר האוצר לביו ההסתדרות, ראה בפרק 991-89 לעיל, נחקק חוק
 הגימלאות (השלמה להוספת היוקדת התשמ״ש-1989, שנתקבל בכנסה ביום א׳ באב התשמ״ט (2
 אוגוסט 1989)¡ הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק 1942, מיום כ״ב בתמוז חתשם״ט

 (25 ביולי 1989), עמי 120. ופורסם בס״ח 1284, 9.8.89, עמי 99 כלהלן:-
r לתיס0״1. על אף האמור בכל חוק, מנעם קיבול או הסדר אחר שמכותם משולמת קיגבה מתקלבו של מעביד(למלן - m y m 
̂ימי פנסיה תקלבית), תשולמ לזכאים לפנפיה חקלבית השלמה לתוטפח היוקד; למשכורת הקובעת שעל פיה  י

 מחושבת הפנסיה התקלביח(להלן - המשכורת הקובעת!, •ווםפו במועדים כלהלן בשעורים אלה:~
 1» מהקינבה המגיעה לזכאי בעד חודש פבדואד 1989 עד הקי1בה המגיעה לו בעד חודש יולי 1989 - 4.8596

 מהמשכורת הקובעת:
 t12 מהקיגבה המגיעה לזכאי בעד חודש אוגוסט 1989 עד מקיגבה המגיעה לו בעד מודש נובםבר 1989¬ -

 3*2% מהמשכורת הקובעת;
9%J2 - 1998 ד 1989 עד הקיגבה המגיעה לו בעד חודש מרס ב מ 1  >מהקינבה המגיעה לזכאי בעד הודש ד< 3

 מהמשכורת הקובעת;
1 מהקיגבה המניעה לזכאי בעד חודש אפריל 1990 - %«1.8 מהמשכורת הקובעת. « 

״*>ה 2. הוראות סעיף 1-  ו
 (1) ימולו על משכורת קיבעת עד לתקרה הקבועה בהסכם הקיבול הכללי בדבר תוספת יוקר מיום 20 פברואר
 1989 בץ לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים לבין ההסתדרות הכללית של העובדים בא־׳, האנף לאיגוד

 מקלעי, שמספרו בפנקס ההסכמים הקיבוניים 018/89?;
 21< לא יחולו לענין מישוב מענק או היוון של פנסיה חקלבית;

 «< לא •מולו על זכאי לקיגבה על פי מוק גיטלאות לנושאי משדה בדשרית השלטון, הת?ע־ט-11969, וחוקי
 הרשויות המקומיות (גמלאות לראש דשות ומניח, התשליז-977!2, ועל מקבלי פנסיה תקלבית, אשר

 קי*בתם גמודה לקי1נ» של נושא משדה אשד חל עליו אחד החוקים האמורים.
 n*t <1 י»מנ־Bv ,0.מ'

itv 77 ,ש״ה הוי׳יל־י ) 
 4 בהתאם לחוזר האגף לאיגוד מקצועי מם׳ 9/89(57) מיום 18.7.89, הקובע כי בהתאם לחוק שכר
 חמיניפום, התשמ־ז-1987 וההסכם ומיל יניע שכד ד״נדניטום בכל ממשק, ההל באחד באוגוסט 1989, לסכום של
 863.42 שיח לחודש (וראה החודעח בדבר שכד מינימום מוגדל כאמור בי־פ 94*3, התשמ״ט, עסי

7.01S 4037כעקבות השינויים בתומפת היוקר עודכנה תופפת הערבה, והיא הניעה החל ב־). 1.8.89 לסכום של 
 שקלים לחודש.

 5 בהסכם מיום 17.9.89 הסכימו הצדדים לדחות את סועד ההפחתה מתוספת היוקר בשיעור של 196,
 שהתחייבה בהתאם להסכם ב־1.12.89 ל*1.4.90 ולאחרוז עם תשלום תוספת היוקר המחייבת
 בהתאם להסכם באותו מועד. הסכם m מיום 17.9.89 בדבר תשלום תוספת יוקר של 1.2856
 ס-1.4.90, בוטל בסעיף 9 להסכם הקיבוצי הכללי בדבר תוספת יוקר שנחתם ביום 29.3.90, הניתן

 להלן בפרק 991.5-90/92.
 בחוזר האגף לאיגוד מקצועי מסי 11/89(60) מיום 17.9.89 נקבע כי בהתאם לחוק שכר מינימום,
 התשמ־ז~1987 והסכם זה יגיע שכר המינימום בכל המשק הרמז נ־1 בספטמבר 1989 לסכום של

 S8.S89 שקלים, וראה ההודעה בי״פ .212חתש״ן, עמי , 3708
 בעקבות השינויים בתוספת היוקר יש לעדמ את תוספת הערבה, והיא תגיע, החל ב־1 בספטמבר

 1989, לסכום של 59.01 שקלי• לחודש.

Í 991.5-89/90 
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 עוניו ׳זבו־ ר־מיגיטים •01־׳ חיק החל 1.11.90-3 ״ ״ , ,
1 ״ תוספת היוקד - הסכם בסיסי - 31.3.92 - 14.90 — 

 וזסבס קיבוצי פללי בידבר תוספת יוקר (בסיסי)
ס 1990* ר מ 2 ל ם 9 ו ב בי  שנערך ונחתם בתל־אבי

 גין: לשבת התיאום של הארגונים הכלכליים, בשם הארגונים המאוגדים
ד (להלן - ״צד א׳״} ח ך א צ ׳ מ ה ל  בה*, כמפורט להלן, באמצעות נציגי ארגונים א

 לגין: ההסתדרות הכללית של העובדים בא״י, האגף לאיגוד מקצועי על כל
£ ״ ׳ ך 3 צ לן _ ״ ח ל  יהידותיו שלוהותיה מצד שני (

י בדבר תשלום תוספת יוקד ל ל כל ו ב י  הואיל: וה1דדים סיכמו ביניהם על כריתת הסכם ק
: •ההסכמי); ו בלבד(להלן מ ולתקופה ז . ג . עד מ  לתקופה נדום 1.4.90 ו

 לנויכך הוסכם בין מדדיה כדלקמן!
 1. המבוא להסכם זה מהווה הלק בלתי נפרד מגוף ההסכם.

 2. בהסכם זה יהיו למונהים הבאים הפירושים שלצידה
״ הלשכה המדברת ל ההסכם ע !המדד הכללי!, כפי שיתפרסם במהלן־ תוקפו ש  א. ׳מדד״ - מדד המחירים לגרבן

 לםססיםטיקה.

 ב. •המועד הקובע הראשון״ - 1 בספטמבר 990נ.

' - 1 במדם 1991. י  נ. ׳המועד הקובע השנ

״ - 1 בספטמבר 1991. ש י ל ש  ד. ׳המועד הקובע ה

ע״ - 1 במרס 1992.  ה. -המועד הקובע הרבי

 ו. ״המדד הקובע־:

ד הורש אוגוסט 1990.  למועד הראשון •••• מר

 למועד השני •••• מדד חודש פברואר 1991.

 למועד השלישי - מדד חודש אוגוסט 1991.

 למועד הרביעי •••• מדד הודש פברואר 1992.

 ז. ״אהוז השינוי׳:
ץ םדד הודש פברואר 1990 ב  11) במועד הקובע הראשון - השינוי באחוזים בין מדד הודש אוגוסט 1990 ל

. 3  בהפחתת %
ן מדד הודש אוגוסט 1990  >2) במועד הקובע השני - השינוי באחוזים בין ממד חודש פברואר 1991 לבי

, 3  בהפחתת %

ן מדד הודש אוגוסם 1991 לבין מדד חודש פברואר 1991  (13 כמועד הקובע השלישי - השינוי באחוזים בי
 בהפהחת %%.

ן מדד חודש אוגוסט 991!  >4) במועד הקובע הרביעי - השינוי באחוזים בין ממד הודש פברואר 1992 לבי
. 3  בהפחתת %

 התאחדות התעשיינים בישראל, התאחדות האיברים בישראל, איגוד לישכות המסהר בישראל,
 מרכז הקבלנים והבונים בישראל, התאחדות הסוחרים בישראל, איגוד הבנקים בישראל,
 התאחדות תעשייני היהלומים בישראל בע־מ, התאחדות המלונות בישראל, התאחדות ענף
 הקולנוע בישראל, התאחדות חברות לביטוח חיים בישראל בע״ם, הארגון הארצי של מפעלי
 השמירה בישראל, איגוד העיתונים היומיים בישראל, האיגוד הכל ארצי של מפעלי הנקיון

 והאחזקה בישראל, התאחדות המלאכה והתעשיה בישראל, האיגוד הארצי למסחר בישראל.
 מספרו בפנקס ההסכמים הקיבוציים (7039/90).

 בחוזר האגף לאיגוד מקצועי של ההסתדרות הכללית מסי 4/90 (69) מיום 1.4.90 נקבע כי:-
 בהתאם לחוק שכר המינימום, התשמ״ז--1987, לפיו מעודכן שכר המינימום ב־1.4.90 ל־4556 מהשכר

 הממוצע במשק, יגיע שכר המינימום במועד זה ל־985.95 ש״ח לחודש.
 וראה עדכון שכר המינימום ותוספת הערבה, החל מיום 1.8.89, בהערה 3 בפרק 991.5-89/90 להלן.
 ראה לענין חישוב התוספת מן השכר ברוטו, דב״ע סז/3-27, יוסף חלפון - המרתד בע״ס; פד״ע

 כרף י״ט, עם' 218, ופסה״ד המאוזכרים שם.
# 

991.5-90/92 
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י - 31.3.92 - 1.4.90 ס י ס ה ב ב ס ד - ה ק ו י ת ה פ ס ו  ת

 ג5ס5«! ח״זוב
 nocm היוקר

 הוזקו־י־

י העניץ: פ רושו בהסכם זה, אהד מאלה - הכל ל  ח. ״השכר המשולב־ - פי

 11¡ שכר כפפוו־ס בסבלאות השכר, תוספת ותק, תוספת אשה (או םשפהה!, פרט למקרים בהם נאסר אהדת
ל או חתה עבודה בעל תוקף הוחל עליה ו ב י י הסכם ק פ כל תוספת לשכר אשר ל ל או בהוק, ו ו ב י  בהסכם ק
. 3 ל ל כ עד ב ל תוספות היוקד שניתנו עד החודש שבו שולמה תוספת היוקד לאחרונה ו  תוספת יוקד, לרבות כ

ל או בחוזה עבודה תעדיפי •שכד משולב* לחודש מסוים בתקופת תוקפו של ההסכם, מ י ק  >2< נקבעו בהסכם ה
שכר משולב־ לאותו הודש, כפי שהוגדר בהסכם או בחוזה.  יראו בתעריפי שכר אלה י

ו שיעורי תוספת היוקד לאחד ההורש שהוגדר בהסכם נ  (13 נקבע ״שכר משולב־ כאמור בסעיף(13 דלעיל, ושו
ד מהדש את •השכר המשולב*. י ד נ  או בחוזה, יפעלו בהתאם להוראות סעיף »1 דלעיל, עד שהסכם או חוזה י

ל הסכם זה ~ ׳השכר המשולב׳ המירב׳ עליו תשולם תוספת יוקד בחודש בו  ס. -התקרה׳ בתקופת תוקפו ש
 משולטת תוספת היוקר.

 3. אחוז השינוי יוכפל ב*0.85, ותוצאת מכפלה וו היא תוספת 1"1ייקר שתשולם באחוזים על ״השכר
 המשולב״ החל בכל אחד מארבעת המועדים הקובעים, בהתאמה, בהסכם זה, עד לתקרה.

 4. א. ״התקרה״ תשתנה בכל אחד מהמועדים הקובעים בו משולמת תוספת יוקר ע״י צירוף
 תוספת היוקר ששולמה לאחרונה.

 ב. נקבעה תובעת לשכר בהסכם קיבוצי כללי בין הצדדים להסכם זה ואשר כתוצאה ממנה
 שונה ״השכר המשולב״ כמוגדר בסעיף 2 ח׳ לעיל׳ תצורף גם תוספת זו ל״תקרה״ לצורך

 תשלום תוספת יוקר בחודש בו משולמת תוספת יוקד, והתקרה תשתנה בהתאם.

 נ. אם צד מהצדדים ירצה לשנות את ״התקרה״ של תוספת היוקד, הוא יפנה אל הצד השני
 ויתקיים דיון בין הצדדים בנדון.

ץ אותו  מקימי־ ״יס-> 5. א. הגיע אחוז עליית המדד בין מדד חודש כלשהו שלאחר אחד המדדים הקובעים לב
״ ״יייה מדד קובע כאמור ל־8% או יותר, ישולם באחד בחודש בו פורםמ המדד הנדון תשלום ו  ״**״קי
 תוספת יוקר בשיעור של 50% מההתיקרות האמורה כמקדמה על חשבון תוספת היוקר
 המתחייבת בהתאם להסכם זה במועד הקובע שלאחריו. מקדמה זו תקוזז ותופחת מתוספת

 היוקר המתחייבת במועד הקובע האמור לעיל.
 למרות האמור לעיל, לא תשולם מקדמה כלשהי אם ההתיקרות של 8% או יותר תהיה

 בחודש שלפני מועד קובע כלשהו.
 דין מקדמת תוספת היוקר כדין תוספת יוקר לכל דבר וענין.

 ב. במקרה של התייקרות הרינה בין מועד תשלום תוספת יוקר לבא אחריו ידונו הצדדים
. ג ו  בשאלת הפיצוי עבוד תקופה ז

 6. סכומי תוספת יוקר יחושבו לפי השימה והשיעורים המפורטים לעיל, לגבי משרה חדשית מלאה
 או לגבי יום עבודה מלא. בעד משרה חלקית או בעיי חלקי יום עבודה תשולם תוספת יוקר

 המתקבלת מהכפלת סכום תוספת היו?ך שישולם לאותה משדה בשיעור חלקיות המשרה3.
ך עפ״י הסכם זה כפופה לשינויים שיוסכם עליהם בין הצדדים מ  7. זכותו של עובד לתוספת י

 להסכם קיבוצי זה. שינוי, כאמור, יעשה בהסכם קיבוצי כללי בין הצדדים להסבם זה.
 8. הוראות הסכם זה מבטלות את הוראות ההסכם הקיבוצי הכללי בדבר תוספת עקר מיום 20.2.89

 שמספרו הרשום 7018/89 שהיה בחוקי מיום 1.2.89 עד 431.3.90.
 9. הוראות הסכם זה מבטלות גם את סעיף 2 בהסכם הקיבתי הכללי בדבר תוספת יוקד מיום

ונך של 1.28% מ־4.90.»5.  17.9.89 מספרו הרשום 7046/89 (בדבר תוספת י
 ״וקו־ 10. תוקפו של הסכם זה הוא מיום 1.4.90 ועד ליום 31.3.92 ולתקופה זו בלבד.

 דרך הח״זיב

m׳*m דרן 

 ביטי>

 נימיי:

ת ו ר ד ת ס ה י ב ע ו צ ק ד מ ו ג י א ף ל ג א ! ה י ה ב ג י ר ת ח ו ר ק י י ת ו ה י י ם בענ כ ס ו מ ר ה כ ז ו ה מ  בנספח להסכם ז
ף 5(0 י סעי פ גה ל י ת הר ו ר ק י י ת י ה ע כ ב ו ק ם ה י י ם הכלכל י נ ו ג ר א ל ה ם ש ו א י ת ת ה כ ש ו ל י ב ת ל י ל  הכל
א ב ד ל ח ע א ב ו ד ק ע ו ! מ י ת ב ו ח ו פ ם א י ש ד ו ה ח ש ל ש ה ש פ ו ק ת מעלה ב ל 15% ו ת ש ו ר ק י י ת א ה י  ה

. ו י  אחר
ק 991.5-89/90 לעיל. ר פ ה ב א  ר

ק 991.5-89/90 לעיל. ר פ ה בהערה 5 ל א  ר

991.5-90/92 
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 הוספת היוקר ~ יזסכס בסיסי - 51.3.93 - 1.4.90
 י. ־השכר המשולב־ - פירושו בהסכם זה, אחד מאלה - דגל לפי הענין:

 >» שכד כמפודפ בפבלאות השכר, תוספת ותק, תוספת אשה >או משפההו, פרס למקרים בהט נאמר אהדת
 בהסכם קיבוזי או בהוק, וכל תוספת לשכר אשד לפ* הסכם קיבוג* או חוזה עבודה בעל תוקף הוחל עליה
 תוספת יוקד, לרבות כל תוספות היוקר שניתנו עד החודש שבו שולמה תוספת היוקד לאחרונה ועד ככלל2.
 (2) נקבעו בהפכם הקיבו*׳ או בחוזה עבודה תעריפי •שכד משולב* לחודש מסוים בתקופת תוקפו של ההסכם,

 ידאו בתעריפי שכד אלה •שכר משולב־ לאותו חודש, כפי שהוגדר בהסכם או בחוזה.
 «< נקבע •שכד משולב• כאמור בסעיף >2< דלעיל, ושונו שיעורי תוספת היוקר לאחד החודש שהוגדר בהסכם
 או בחוזה׳ יגמלו בהתאם להודאות סעיף(1) דלעיל, עד שהסכם או הוזה יגדיר מהדש את *השכד המשולב׳.
 יא. •התקרה* בתקופת תוקפו של הסבם וה - •השכר המשולב־ המירבי עליו תשולם תוספת יוקר בהודש בו

 משולמת תוספת היוקד.
2 והתוצאה  3. א. אחוז השינוי במועד הקובע השלישי מכפל ב־0.85 ומתוצאת המכפלה יופחתו %
 היא תוספת היוקר שתשולם באחוזים על השכר המשולב במועד הקובע השלישי «1.8.9)

 עד לתקרה.
 ב. בכל אהד מהמועדים הקובעים הרביעי, החמישי והשישי, אחוז השינוי יוכפל ב־0.85
 ותוצאת מכפלה זז היא תוספת היוקר שתשולם באחוזים על ״השכר המשולב״ ההל בכל

 אחד משלושת המועדים הקובעים הנ״ל, בהתאמה, עד לתקרה.
 4. א. ״התקרה* תשתנה בכל אחד מהמועדים הקובעים בו משולמת תוספת מקד ע״י צירוף

 תוספת היוקר ששולמה לאחרונה.
 ב. נקבעה תוספת לשכר בהסכם קיבוצי כללי בין הצדדים להסכם זה ואשר כתוצאה מנעה
 שונה ״השכר המשולב־ כמוגדר בסעיף 2 ח׳ לעיל, תצורף גם תוספת זו ל״תקרה״ לצורך

 תשלוט תוספת יוקר בחודש בו משולמת תוספת יוקר, והתקרה תשתנה בהתאם.
 ג. אס צד מהצדדים ירצה לשנות את ״התקרה״ של תוספת היוקר, הוא יפנה אל הצד השני

 ויתקייס דיץ בץ הצדדים בנתן.
 5. א. הגיע אחוז עליית המדד בין מדד חודש כלשהו שלאחר אהד המדדים הקובעים לבין אותו
 ח מדד קובע באמור ל־8% או יותר, ישולם באחד בחודש בו פורסם המדד הנדון תשלום

 תוספת יוקר בשיעור של 50% מההתיקתת האשרה כמקדמה על חשבון חוספת היוקר
 המתחייבת בהתאם להסכם וה במועד הקובע שלאחריו. מקדמה זו תקוזז ותופחת מתוספת

 היוקד המתחייבת במועד הקובע האמור לעיל.
 למתת האבזר לעיל, לא תשולם מקדמה כלשהי אם ההתיקרות של 8% או יותר תהיה

 בחודש שלפני מועד קובע כלשהו.
 דין מקדמת תוספת היוקר כדין תוספת יוקר לכל דבר וענץ.

מך לבא אחריו ידונו הצדדים  ב. במקרה של התייקרות חריגה בץ סועד תשלום תוספת י
 בשאלת הפיצוי עבוד תקופה זו*.

 6. סכומי תוספת יוקד יחושבו לפי השיטה והשיעורים המפורטים לעיל, לגבי משרה חדשית מלאה
 או לגבי יום עבודה מלא. בעד משרה חלקית או בעד חלקי יום עבודק תשולם תוספת יוקר

 המתקבלת מהכפלת סכום תוספת היוקר שישולם לאותה משרה בשיעור חלקיות המשרה.
ץ הצדדים  7. זכותו של עובד לתוספת יוקר עפ״י הסכם זה כפופה לשינויים שיוסכם עליהם נ

 להסבם קיבוצי זה. שינוי, כאמור, יעשה בהסכם קיבוצי כללי בין הצדדים להסבם זה.
 8. הוראות הסכם זה מבטלות את הוראות ההסכם הקיבוצי הכללי בדבר תוספת יוקר מיום 20.2.89

 שמספרו הרשום 7018/89 שהיה בתוקף מיום 1.2.89 עד 31.3.90*.
 9. הוראות הסכם זה מבטלות גם את סעיף 2 בהסכם הקיבוצי הכללי בדבר תוספת יוקד מיום

 17.9.89 מספת הרשום 7046/89 (בדבר תוםפת יוקד של 1.28% 0.4.9013*.
 10. תוקפו של הסכם זה הוא מיום 1.4.90 ועד ליום 31.3.93 ולתקופה זו בלבד.

 3 בנספוו להסכם זה מוזכר המוסכם בענייו התייקרות הריגה ביו האגף לאיגוד מקצועי בהסתדרות
 הכללית לבין לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים הקובע כי התייקרות חריגה לפי סעיף 5(ב)
 היא התייקרות של 15% ומעלה בתקופה של ששה חודשים או פחות ביו מועד קובע אחד לבא

 אחריו.
 4 ראה בפרק 991.5-89/90 לעיל.

 5 ראה בהערה 5 לפרק 991.5-89/90 לעיל.
2 991.5-90/93 
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י א«־>> . י ס ו ז ! יב>ג1ו> ! ו ג ר מ ז ו ט ס י מ ניטום י ? vm ר־טי י נ  עד

צו ההרחבה  הוספה היוקר החל ב־1.3.90 ו
 הספם קיגוצי כללי בדבר השלוט מוספת יוקר1

 שנערך ונחתם בתל־אביב ביום 15 במרץ 1990
 בק: לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים בשם הארגונים המאוגדים

ד א  כמפורט להלן *, באמצעות נציגי ארמנים אלה, מצד אחד. pn<j. צ

ח ישראל, האגף לאיגוד מקצועי על א  לבין: ההסתדרות הכללית של העובדים ב
ד ב׳ • להלן• צ י נ  כל יחידותיו ושלייייהיי׳ ™ ש

 הואיל; והגדיים כרתו ביום 20.2.89 הסכם קיבוני כללי ברבר תוספת היוקר לתקופה מיום
 1.2.89 ועד ליום 90.ג.1נ (להלן - •ההסכם״)1(

 ומאיל: ובהתאם להסכם םתהייבת תשלום תוספת יוקד מ־1.3.90(•המועד הקובע השני׳).

: ם כדלקמן י ד ן הצד  ל6*כך הוסכם בי

! ט  1. המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד מנוף ההסכם. ״

3 על ״השכר המשולב׳׳, כפי שהוגדר ״״» . 9 % 3 . 9 t תשולם תוספת היוקר בשיעור 0  2. החל ^
 בהסכם, לרבות תוספת היוקר ששולמה החל ב־1.9.89.

 3. תוספת היוקר תשלום עד ״לתקרה״ של 2,220 ש״ח לחודש. תה,

 4. סכומי תוספת היוקר, כאמור בהסכם זה, יחושבו לגבי משרה חודשית מלאה או לגבי יום י!״־
״  עבודה מלא. בעז־ משרה חלקית או בעד יום עבודה חלקי תשולם תוספת יוקר המתקבלת מהכפלת ם

 סכום תוספת היוקר שתשולם לאותה משרה מלאה בשיעור חלקיות אותה משרה.

ם על ההמום: י ד ו הצד א ה ב לראי  ו

ד 3׳ ׳ ההסמדרות הכללית ~~ צ ד א אום - צ  לשכת המי

 * האדגוגיס הגלכלייס
 התאחדות התעשיינים בישראל, התאחדות האיכרים בישראל, איגוד לשבות המסחר בישראל,
 מרכז הקבלני• והבונים בישראל, התאחדות הסוהרים בישראל, איגוד הבנקים בישראל,
 התאחדות תעשייני היהלומים בישראל גע״ם, התאחדות המלונות בישראל, התאחדות ענף
 הקולנוע בישראל, התאחדות הברות לביטוח חיים בישראל בע״מ, הארגון הארצי של מפעלי
 השמירה בישראל, האיגוד הכל ארצי של מפעלי הנקיון והאחזקה בישראל, התאחדות המלאכה

 והתעשיה בישראל, האיגוד הארצי למסחר בישראל.
 1 מספרו בפנקס ההסכמים הקיבוציים 7034/90, והורחב בצו ההרחבה שפורסם בי׳׳פ 3791, התשיץ,
 עמ• 3698, על כל העובדים והמעבידים למעט ~ (1) עובדים ומעבידים שנושא הסכם תוספת היוקר
 הוסדר או יוסדר לגביהם בהסכם קיבוצי! (2) עובדים שבהסכם הקיבוצי שחל או יחול עליהם
 נקבע במפורש, כי לא יחול שינוי בשכרם עקב תנודות בתוספת היוקר או בפיצוי בעד ההיקרות,
 ומעבידיהם! >3} עובדים עם מגבלות פיסיות, נפשיות או שכליות המופעלים במפעלים מוגנים,

 שאוצר המדיגה משתתף באחזקתם.
 2 ראה פרק 991.5-88/90 לעיל. בחוזר האגף לאיגוד מקצועי בהסתדרות מסי 3/90(68) מיום 15.3.90
 נקבע כי בהתאם לחוק שכר המינימום, התשמ־ז־?198 והסכם זה יגיע שכר המינימום בכל המשק,
 החל מ־1990.ג.1, לסכום של !926.7 ש״ח לחודש (הודעה בדבר שכר מינימום מוגדל כנ״ל פורסמה

 בי״פ 3757, התש׳׳ו, עמ• 2416).
 כו נקבע בחוזר האגף לאיגוד מקצועי הניל כי בעקבות השינויים בתוספת היוקר יש לעדכן גם את

 תוספת הערבה, והיא תגיע, החל באחד במרס 1990, לסכום של 61,31 שיח לחודש.
 בהסכם סיום 17.9.89 הסכימו הצדדים לדחות את מועד ההפחתה מתוספת היוקר בשיעור של 1%,
 שהתחייבה בהתאם להסכם ב־1.12.89 ל־1.4.90 ולאחדה עם תשלום תוספת היוקר המחייבת
 בהתאם להסכם באותו מועד. הסכם זה מיו• 17.9.89 בדבר תשלו• תוספת יוקר של 1,28%
 מי1.4.90, בוטל בסעיף 9 להסכם הקיבוצי הכללי בדבר תוספת יוקר שנחתם ביום 29.3.90, הניתן

 להלן בפרק 991.5-90/92.
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^ מ ^ ו י נ ד מ ס י ^ ר ^ ו י ה ^ ב ח ר ה [ > ^ ^ ^ ו ח ן ת ^ י פ ס ן  ת

 הסבמ קיבוצ* בלל* ב?גר תשלוט תוסצת יוקר1
ר 1990 ב מ ט פ ס ם 23 ב מ ב ב  שנערך ונחתם בתל־אבי

 בין: לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים בשם הארגונים המאוגדים בת
ד א>  כמפורט להלן *, באמצעות נציגי ארגונים אלה, מבד אתל. ,;״^ן. צ

 לבין: ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל, האגף לאיגוד מקצועי על
• להלן: צד ב׳ י נ י ש י 5 1  כל יחידותיו ושלוחותיי׳ 0

י תופפת היוקר לתקופה מיום ב ד במי כללי ב  הואיל; והגדדים כרתו ביום 19.3.90 הסכם קי
; 1! 3 >להל! - •ההסכם׳ 1 . 1 י ליום » ע  1.4.90 ו

 והואיל: ובהתאם להסכם מתמ״בת תשלום תוספת יוקד 1.9.90-0 (•המועד הקובע הראשון״).

ע כדלקמן: י ד צ  ל0יכך הוסכם בין ה
 1. המבוא להמם זה מהווה חלק בלתי נפרד מגוף ההסכם.

 2. החל ב-1.9.90 תשולם תוספת היוקר בשיעור 5.7% על ״השכר המשולב׳׳, כפי שהונדר
 בהסכם, לרבות תוספת היוקר ששולמה החל בי1.3.90.

 3. תוספת היוקר תשלום עד ״לתקרה־ של 2,500 ?ורה לחודש.

 4. סכומי תוספת היוקד, כאמור בהסכם זה, יחושבו לגבי משדה חודשית מלאה או לגבי יום
 עבודה מלא. בעד משרה חלקית או בעד יום עבודה חלקי תשולם תוספת יוקר המתקבלת מהכפלת

 סכום תוספת היוקר שתשולם לאותה משרה מלאה בשיעור חלקיות אותה משרה.

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 לשכת המיאוס - צד א׳ ההסתדרות הכללית - צד 3׳

 * חאדגוגיס הבלכל״ס
 התאחדות התעשיינים בישראל, התאחדות האיכרים בישראל, איגוד לשבות המסחר בישראל,
 מרכז הקבלנים והבונים בישראל, התאחדות הסוחרים בישראל, איגוד הבנקים בישראל,
 התאחדות תעשייני היהלומים בישראל בע״ס, התאחדות המלונות בישראל, התאחדות ענף
 הקולנוע בישראל, התאחדות חברות לביטוח היי• בישראל בע־׳מ, הארגוו הארצי של מפעלי
 השמירה בישראל, האיגוד הכל ארצי של מפעלי הנקיון והאחזקה בישראל, התאחדות המלאכה

 והתעשיה בישראל האיגוד הארצי למסחר בישראל.
 1 מספרו בפנקס ההסכמי• הקיבוציים 7058/90 והורחב בצו ההוחבה שפורסם בי־פ 9נ38,התשנ״א,
 עמ׳ 1167, על כל העובדים והמעבידים למעט - «< עובדי• ומעבידים שנושא הסכם תוספת היוקר
 תוסדר או יוסדר לגביהם בהסכם קיבוצי! (2) עובדי• שבהסכם הקיבוצי שחל או יחול עליהם
 נקבע במפורש, כי לא יחול שינוי בשכר• עקב תנודות בתוספת היוקר או בפיצוי בעד התיקדות,
 ומעבידיהם; (3) עובדים ע• מגבלות פיסיות, נפשיות או שכליות המופעלים במפעלים מוגנים,

 שאוצר המדינה משתתף באחזקתם.
 2 דאת פרק 9915-90/92 להלן. בחוזר האגף לאיגוד מקצועי מס׳ 8/90 מיו• (».16.9, חושב שכר
 המינימום והוא עומד החל מיום 1.9.90 על סד 1042.15 ש־ח לחודש. ההודעה על שכר מינימום
 מוגדל זה פורסמה בי־פ 3827, התשנ־א, עם׳ 846. מ עודכנה תוספת הערבה בתוספת הנ־ל והיא

 מגיעה חתל במועד זה לסכום של 64.80 ש־ח לחודש.

1 
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י WIBJ yymon •wm ramn naoui ,crawnfi] תוספת היוקר ההל ב־91.ג.1 וצו ההרחבה » fla״ry 

 מסבס קיגוצ* צלל* גדבר משלומ מוספה *וקד1
ום 19 במרס 1991 ב בי  שנערך תחונם בתל-אבי

 ביין: לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים בשם הארגונים וזמאונרים בת
• להלן• צד א׳ ד ז ן ד א 5 ׳ מ , י ^ 0 ' 3 , יג6 ' אי ג י ג  כמפורם להלן*, באמצעות נ

 לבין: ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל, האגף לאיגוד מקצועי על
• להלן• צד ב׳ י נ ד ש צ ׳ מ י , ן ו ו ז ז ו ל ש '  בל יהידותיו 1

 הואיל! והגדדים בדחו ביום 29.3.90 ר.0כם ?ףבוגי כללי נדבר תו0פח יזיוקו־ לתקופה מיום
 1.4.90 ועד ליום 1.3.91« (להלן - •ההסכם*)3;

 והואיל; ובהתאם להפכם מתחייבת תשלום תוספת יוקר «-1.1.91 (*המועד הקובע השנ״ו.

 לטיכך הוסכם ג«ן הצדד«מ כדלקמן:

 1. המבוא להסכם זה מהווה הלק בלתי נפרד מגוף ההסכם. ״״״א

י ־ ס ו ״ ר י ע  2. ההל 3*1.5.91 תשולם תוספת היוקר בשיעור 3.9% על ״השכר המשולב״, בפי שהוגדר מ
 בהסכם, לרבות תוספת היוקר ששולמה החל ב־1.9.90.

״ ח״כי• י ק ׳  3. תוספת היוקר תשלום עד ״לתקרה״ של 2,700 ש׳׳ח לחודש. י

י ב ג נ ל ״ ״ ז  4. סכומי תוספת היוקד, כאמור בהסכם זה, יחושבו לגבי משרה חודשית מלאה או לגבי יום י
־ י ״ חלקי ר «  עבודה מלא. בעד משרה חלקית או בעד יום עבודה הליך תשולם תוספת יוקר המתקבלת מהכפלת ״

 סכום תוספת המלך שתשולם לאותה משרה מלאה בשיעור חלקיות אותה משדה.

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 לשכת התיאום - צד א׳ ההסתדרות הכללית - צד ב׳
 * תאדגוגיפ הכלכליים

 התאחדות התעשיינים בישראל, התאחדות האיכרים בישראל, איגוד לשכות המסחר בישראל,
 מרכז הקבלנים והבונים בישראל, התאחדות הסוחרים בישראל, איגוד הבנקים בישראל,
 התאחדות תעשייני היהלומים בישראל בע״מ, התאחדות המלונות בישראל, התאחדות ענף
 הקולנוע בישראל, התאחדות חברות לביטוח חיים בישראל בע״ס, הארגון הארצי של מפעלי
 השמירה בישראל, האיגוד הכל ארצי של מפעלי הנקיון והאחזקה בישראל, התאחדות המלאכה

 והתעשיח בישראל, האיגוד הארצי למסחר בישראל.
 1 מספרו בפנקס ההסכמים הקיבוציים 7013/91, והורחב בצו ההרחבה שפורסם בי־פ 3898, התשנ״א,
 עבר 969¿ על כל העובדים והמעבידים למעט - (1) עובדים ומעבידים שנושא הסכם תוספת היוקר
 הוסדר או יוסדר לגביהם בהסכם קיבוצי! (2< עובדים שבהסכם הקיבוצי שחל או יחול עליהם
 נקבע במפורש, כי לא יחול שינוי בשכרם עקב תנודות בתוספת היוקר או בפיצוי בעד התיקרות,
 ומעבידיהם־, (3) עוברים עם מגבלות פיסיות, נפשיות או שכליות המופעלים במפעלים מוגנים,

 שאוצר המדינה משתתף באחזקתם.
 בחוזר האגף לאיגוד מקצועי מסי 91/ג (71) מיום 10.3.91, חושב שכר המינימום והוא עומד החל
 מיום 1.3.91 על סך 1082.79 ש״ח לחודש. ההודעה על שכר מינימום מוגדל זה פורסמה בי״פ 3827,
 התשנ״א, עסי 846, ובי״פ 3882, התשנ״א, עמי P ,2613 עודכנה תוספת הערבה בתוספת הנ״ל והיא

 מגיעה ההל במועד זה לסכום של 67.33 ש״ח לחודש.
 בהתאם לחוק שכר המינימום עודכן שכר המינימום ליום 1.4.91 והוא עומד על 1,163.33 ש״ה
 לחודש, הודעה על כד פורסמה בי״פ 3882, התשניא, עמי 2613, וראה טבלת השכר הממוצע במשק
 בפרק 991.3.1 לעיל, לפיה השכר הממוצע במשק לצורן קביעת קצבת הזקנה הבסיסית, החל סיום

 1.3.91, הוא בסך 2,530 ש־ח.
 2 ראה פרק 991.5-90/92 לעיל.
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 תוספת היוקר החל ב־1.8.91 וצו ההרחבה- w »ny1 ה0עיnoon •awn napm namn ,010בטמק»

 להלך: צד א׳

 לחלן: צד ג׳

 הסבם ק«ג«נ* כללי
1 ! ן ? ט ! ס ו ג ו א ב ביום 16 ב  שנערך ונחתם בתל־אבי

 בין: לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים בשם הארגונים המאוגדים בוז
 כמי׳ורס להלן*, באמצעות נציגי ארגונים אלה, מצד אהד.

 לגין: ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל, האגף לאיגוד מקצועי על
 כל יחידותיו ושלוחותיו, מצד שני.

 מאיל! והניייט כרתו ביש 29.3.90 הפכם קיבתי כללי ביבר ו!ו0«ו1 היוקד לתקופה מיום
עי ליום 11.3.92, אשד תוקן והוארו־ עד ליום 31.1.91 בהסכם מיום 16.8.91 (להלן  1.4.90 ו

- ״ההסב0־»

 והואיל! ובהתאם להסכם מתהייבת תשלום תופפת יוקר נד1.8.91 י־המועד הקובע השלישי־);

 לפיכך הוסכם בין הצדדים פדלקמן:

 המניא 1. המבוא להמם זה מהווה הלק בלתי נפרד מגוף ההסכם.

! על ״השכר המשולב־, כפי שהוגדר בהסכם, . . 2. ההל ב־1.8.91 תשולם תוספת יוקר בשיעור 0% ־ י ״  ״״!י,- ״

 לרבות תוספת היוקר ששולמה החל ב־1.3.91.

 י׳ק״׳ הייני• 3. תוספת חיזקו־ תשלום עד ״לתקרה״ של 2,900 ש׳׳ח לחודש.

 יי׳יינ ׳:״> A סכומי תוספת היוקר, כאמור בהסכם זד» יחושבו לגבי משרה חודשית מלאה או לגבי יום
" עבודה מלא. בעד משדה חלקית או בעד יום עבודה חלקי תשולם תוספת יוקר המתקבלת מדגפלת ,* " י*, י " 0 

.  סכום תוספת היוקר שתשולם לאותה משרה מלאה בשיעור חלקיות אותה משרה2

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 לשכת התיאום - צד א׳ ההסתדרות הכללית - צד ב׳

 האדגוגיס הכלכליים
 התאחדות התעשיינים בישראל, התאחדות האיכרים בישראל, איגוד לשכות המסחר בישראל,
 מרכז הקבלנים והבונים בישראל, התאחדות הסוחרים בישראל, איגוד הבנקים בישראל,
 התאחדות תעשייני היהלומים בישראל בע־ס, התאחדות המלונות בישראל, התאחדות ענף
 הקולנוע בישראל, התאחדות חברות לביטוח חיים בישראל בע״מ, הארגוו הארצי של מפעלי
 השמירה בישראל, האיגוד הכל ארצי של מפעלי חנקיון והאחזקה בישראל, התאחדות המלאכה

 וחתעשיח בישראל, האיגוד הארצי למסחר בישראל.
 מספרו בפנקס ההסכמים הקיבוציים 044/91?, והורחב בצו ההרחבה שפורסם בי״פ 3946, התשנ״ב,
 עמי 876 על כל העובדים והמעבידים למעט - (1) עובדים ומעבידים שנושא הסכם תוספת היוקר
 הוסדר או יוסדר לגביהם בהסכם קיבוצי! (2) עובדים שבהסכם הקיבוצי שהל או יחול עליהם
 נקבע במפורש, כי לא יחול שינוי בשכרם עקב תנודות בתוספת היוקר או בפיצוי בעד התיקרות,
 ומעבידיהם; (3) עובדים עם מגבלות פיסיות, נפשיות או שכליות חםופעכי• במפעלים מומים,
 שאוצר המדינה משתתף באחזקתם. p עודכנה תוספת הערבה בתוספת היוקר הנ־־ל, והיא
 י־^מדה, מיום 1.8.91 על סן -.70 שיח לחודש, בחוזר האגף לאיגוד מקצועי מסי 8/91(71) מיום
 1.8.91 שם עודכן גס שכד המ׳נימומ והוא עומד ביום 1.8.91 על 1,221.50 ש״ח לחודש, וראה טבלת
 השכר הממוצע במשק בפרק 991.3.1 לעיל, לפיה השכר הממוצע במשק לצורן קביעת קצבת

 הזקנה הבסיסית, החל מ־נ4.8.9 הוא 2,753 ש־ח לחודש.
 ראה לעניו חישוב התוספת מן השכר גרושו, דב״ע מז/3-27, יוסף חלפון - הסרתך בע״ס; פד׳׳ע

 כרך ייט, עמי 218, ופסח״ד המאוזכרים שם.
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mui.it £66î - <acU «a, E9 
T T'Z6־־S'T66 

a.L <«o׳ «a, tcû1i״L uaaucua aa׳ 
í LHU í(í(1t uusut ütíiacií ai uacL cu«1' i.c״fi CU/«~E׳ <u& U<GU - uauíi crt-a* G1-1־t 
I LNU CCLd Íí/06~S־tí6 (fiiÇ 

CLî6־*T UlM tli<lí BS¿': ß״U ÍUaa־ 
UíN ST8*Ï «־U W1Q, ÍKli-i dCiftf fflCL UCWtetlÜ («ti dKttf UídCU UCQiQiií' LJU< 
ftCütr uACb iioniKK CK«ÍÍ ciirctx ccui n׳T66 (IÍ< (G1U urna. uaaiKrt caad ttta ÍÓTT 
Î6־*T autai tT״G tsöf uiífflc״r «a, *w 
cutua' utítLrtsu ttu. uaçtr &o, yaittaiQ (aa ÍÉTI «xa. utuif act ueuciaia fw.0 
KS* IÜ»CL UQQlKrt OJIÍNQ <lÄd UttCUU ILItlrt UU( C.Ï6־*'t «ÓClO «< OI'ÍHI «־U 
SUIN ftOÍ. Ctia Z6*í't ffí OS'Stí'I «״U (UUÄ׳ CUli.a NGU< 16« IÍU.CÍ ÄCL UCUCtCH.0 (GT 

(uaa' tuia. owu adKwtt aa, z6/t(iz) GUIO í*־rt «o «LCI ta act yo.tttua 
ífiasii L'1(1.cu rt!.LC[u ariasir uadi ucא<ע1 ')״ úSaiií' cuta ÍÍT« «( ai 69'0¿ a״u 
K> «tua rto atcair cuiii/' csaiitr 1א AC(»UT uautadta caGí<1a QI«(Q «NIKL 

1íde tícaiu ciíiacií Uiidt. 1א CG«KU MÍ. 1¡1r«du1f' ta«E1u1íaí 
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 הסבם קיבוצי פללי 1
גוסט 1992* • 16 באו ו  שנערך ונחתם בתל-אביב בי

 כין: לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים בשם הארגונים המאוגדים בה
• להלן: צד א׳ ד ה  כמפורט להלן', באמצעות נציגי ארגונים אלה׳ מגזי א

 לבין: ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל, האגף לאיגוד מקצועי
 על כל יחידותיו ושלוחותיו, מצד שבי• להלן: צד ב׳

 מאיל! והגיו״ש כרתו ביוש 29.3.90 הפכם קיבוזי כללי בדבר תוספת היוקר לתקופה מיום
 1.4.90 ועד ליום ».11.3, אשד תוקן והוארך עד ליום JI.J.93 כהסכם מיום 16.8.91

 (להלן - ׳ההסבס־!3;
,  והואיל: ובהתאם להסכם מתה״בת תשלום הוספת יוקד ra1.8.9״המועד הקובע החמישי*!־ (

 ל0יפך הוסכט בין הצדדים כדלקמן:
 1. המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד מגוף ההסכם.

 2. ההל 1.8.92-3 תשולם תוספת יוקר בשיעור 1.5% על ״השכר המשולב׳׳, כפי שהוגדר
 בהסכם, לרבות תוספת היוקר ששולמה החל ב־1.2.92.

 3- תוספת היוקר תשלום עד ״לתקרה״ של 3,200 ש״ה לחודש.

 4. סכומי תוספת היוקר, כאמור בהסכם זה, יחושבו לגבי משרה חודשית מלאה או לגבי יום
 עבודה מלא. בעד משרה חלקית או בעד יום עבודה חלקי תשולם תוספת יוקר המתקבלת

 מהכפלת סכום תוספת היוקר שתשולם לאותה משרה מלאה בשיעור חלקיות אותה משרה3.

 ולראיה גאו הצדדים על החתום:

 לשכת התיאום - צד א׳ ההסתדרות הכללית - צד ב׳

 * הארגונים הכלכליים
 התאחדות התעשיינים בישראל, התאחדות האיכרים בישראל, איגוד לשכות המסחר בישראל,
 מרכז הקבלנים והבונים בישראל, התאחדות הסוחרים בישראל, איגוד הבנקים בישראל,
 התאחדות תעשייני היהלומים בישראל בע״מ, התאחדות המלונות בישראל, התאחדות ענף
 הקולנוע בישראל, התאחדות חברות לביטוח חיים בישראל בע״מ, הארגון הארצי של מפעלי
 השמירה בישראל, האיגוד הכל ארצי של מפעלי הנקיון והאחזקה בישראל, התאחדות המלאכה

 והתעשיח בישראל, האיגוד הארצי למסחר בישראל, לשכת ארגתי העצמאיים בישראל.
 1 מספיו בפנקס ההסכמים הקיבוציים 7039/92 צו ההרחבה פורסם בי״פ 069*. התשנ״ג, עמי 809,

 על כל העובדים והמעבידים בישראל למעט -
 (1) עובדים ומעבידים שנושא תוספת היוקר הוסדר או יוסדר לגביה• בחסכם קיבוצי;

 (2< עובדים שבהסכם הקיבוצי שחל או שיחול עליהם נקבע במפורש כי לא יחול שינוי בשכרם
 עקב תנודות בתוספת חיוקר או בפיצוי בעד התייקרות, ומעבידיהם•

 >3) עובדים עם מגבלות פיזיות, נפשיות או שכליות המועסקים במפעלים מוגנים שאוצר
 המדינה משתתף באחזקתם.

 תוספת הערגה עודכנה בתוספת היוקר הנ״ל, והיא ה>נמדה, מיום 1.8.92 על סך 72,77 ש״ח
 לחודש, ראה חוזר האגף לאיגוד מקצועי מסי 5/92(69) מיום 16.8,92 שם עודכן גמ שכר

 המינימום והוא עומד ביום 1.8,92 על 1,259.72 ש״ח לחודש, י״פ 4048 חתשנ״ג, עסי 77.
 שבלו! השבר הממוצ־ג במשק ניתנת בפרק 991.3.1 לעיל, לפיה השכר הממוצע במשק ביום 1,2.92
 הוא 2,815 ש״ח ואילו לצורך קביעת שכר המינימום לעניו קצבת הזקנה הבסיסית, החל

 מ־1,4.92, הוא יהיה 2,758 ש״ח לחודש.
 2 ראה בפרק 991,5-90/92 לעיל.

 3 ראה לעניו חישוב התוספת מן השכר גרושו, דב׳׳ע מז/3-27, יוסף חלפון - חמרתך בע״מ: פד״ע
 כרד י״ט, עסי 218, ופסה״ד המאוזכרים שם.
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wn l תוספת היוקר החל 1.2.93-2 a u m naoin13pvta w t a a n ,ם 1יםי  0 הUP !myי

1 * ל ל י ב צ ו ב » ם ק כ ס ו  י
אר 1993'  שנערך ונחתם בתל־אביב ביום 16 בפברו

 כין: לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים נשם הארגונים המאוגדים 2ה
י אי׳י• לחלן: צד א׳  כמפודס להלן*, באמצעות נציגי ארגונים אלה, מג

 לבין: ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל, האגף לאיגוד מקצועי על
 כל יחידותיו ושלוחותיו, מצד שני• למלן: צד ג׳

 הווניל: והגידים כרתו כיוס 19.3.90 הסבם יךבוג• כללי בדבי תוספת היוקד לתקופה מיום
 1.4.90 ועד ליום נ9.ג.1ג, אשד תוקן והוארך עד ליום נ1.5.9נ בהסכם מיום !16.8.9 (להלן

;  •• יהה0כםי1־

 יהויויל: ובהתאם להפנט מתהייבת תשלום תופפת יוקר מ־ג1.1.9(־המועד הקובע ההםיש״1;

 לפיכן הוסכס בין הצדדים כדלקמן:
 1. המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד מגוף ההסכט. המי״־

 2. החל ב־1.2.93 תשילמ תוספונ יוקר בשיעור 2.3% על ״השבר המשולב״, כפי שהוגדר בהסכם, תיס-י
 לרבות תוססת היוקד ששולמה החל ב־1.8.92.

 3. תוספת היוקר תשלוט עז־ ״לתקרה״ של 3,248 ש״ח לחודש. י־י״י•״ י,׳יגי

 4. סכומי תוספת היוקר, כאמור בהסכם זה, יחושבו לגבי משדה חודשית מלאה או לגבי יום יי״ינ לגני
, חלקי״ י י « ת ט ל פ : נ ה ת מ ל ב ק ת מ  עבודה מלא. בעד משרה חלקית או בעד יום עבודה הלקו תשולם תוספת יוקר ה

 סכום תוספת היוקר שתשולם לאותה משרה מלאה בשיעור חלקיות אותה משרה*.

 ולראיה צאו הצדדים על החתום:

 לשכת התיאום - צד א׳ ההסתדרות הכללית - צד ב׳

 * חאדגוציט הכלכלייס
 התאחדות התעשיינים בישראל, התאחדות תאיכרים בישראכ, איגוד לשכות המסחר בישראכ,
 מרכז הקבלנים והבונים בישראל, התאחדות הסוחרים בישראל, איגוד הבנקים בישראל,
 התאחדות תעשייני היהלומים בישראל בע״מ, התאחדות המלונות בישראל, התאחדות ענף
 הקולנוע בישראל, התאחדות חברות לביטוח חיים בישראל בע״ס, הארגון הארצי של מפעלי
 השמירה בישראל, האיגוד חבל ארצי של מפעלי חנקיון והאחזקה בישראל, חתאחדות המלאכה

 והתעשיה בישראל, האיגוד הארצי למסחר בישראל, לשכת ארגתי העצמאיים בישראל.
 1 מספרו בפנקס ההסכמים הקיבוציים 7005/93, והורחב בצו ההרחבה שפורסם בי״פ 4122, התשנ־ג״
 עסי 3391, על כל העובדים והמעבידים בישראל, למעש ~ (1) עובדים ומעבידים שנושא הסכם
 תוספת היוקר הוסדר או יוסדר לגביהם בהסכם קיבוצי; m עובדים שבהסכם הקיבוצי שחל או
 יחול עליהם נקבע במפורש, כי לא יחול שעוי בשכרם עקב תנודות בתוספת היוקר או בפיצוי בעד
 ההיקרות, ומעבידיהם! (3) עובדים עם מגבלות פיסיות, נפשיות או שכליות המופעלים במפעלים

 מוגנים, שאוצר המדינה משתתף באחזקתם.
 תוס«ו י״מ־בת עודכנה בתוספת היוקר הנ״ל, והיא ה^מדח, מיום 1.2.93 על סך 74.44 שיח לחודש,
 ראה חוזר האגף לאיגוד מקצועי סס׳ 1/93 >69< מיום lfi.2.93 שם עודכ! גם שנד המ׳נימוס והוא
 עומד ביום 1.2.93 על U88.69 שיח לחודש. ההודעה בדבר שכר המינימום המוגדל פורסמה בי״פ

 4093, התשנ־ג, עמי »198.
 »2לי1 תשגר חממחנע במשק ניתנת בפרק 991.3.1 לעיל, לפיה השכר הממוצע במשק ביום 1.2.93
 הוא 3145 ש״ח ואילו לצורן קביעת שכר המינימום לעניו קצבת הזקנה הבסיסית, החל 0*1.2.93,

 יהיה 3210 ש״ח לחודש.
 2 ראה בפרק 991.5-90/92 לעיל.

 3 ראה לעניו חישוב התוספת ס! השכר בדוגיו, דב״ע מז/3-27, יוסף חלפו! - המרתן בע°ם; פד״ע
 כרן י״ט, עמי 218, ופסה״ד המאוזכרים שם.
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. _ ,״ ״ , ?דכו; יזנו הטיייטינז, ו׳יס3יז העו־בוז 1ו״ינו הממוצע ננ״יק _ ״ _ .  תוספת היוקר החל ב 1.8.93 י ״

1 י כלל* צ ו ב  תסכם קי
גוסט 1993* ו• 20 באו  שנערך ונחתם בתל־אביב בי

: לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים בשם הארגונים המאוגדים בה ץ  נ
 כמפורט להלן*, באמצעות נציגי ארגונים אלה, מצד אחד. לתלו: צד א׳

 לבין: ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל, האגף לאיגוד מקצועי על
' • להלן: צד נ י נ ד ש 5  כל יחידותיו ושלוחותיי׳ מ

 הואיל• והגדדיס כרתו ביום 18.3.93 הסכפ קיבוג׳ כללי בדבר תוספת היוקד לתקופה פיוס
 נ9.*.נ ועד ליום 31.12.94, (להלן - ׳ההסכם׳)2;

 והואיל• ובהתאם להסכם מתחייבת תשלום חומפת יוקר מ־נ1.8.9(׳המועד הקובע ההבדש״);

 לטיגך הוסכם בין הצדדים כדלקמן:
 1. המבוא להסכם זה מהווה הלק בלתי נפח־ נעוף ההסכם.

 2. החל ב־1.8.93 תשולם תוספת יוקד בשיעור 1.4% ?ל ״השכר המשולב״, כפי שהוגדר בהסכם,
 לרבות תוספת היוקר ששולמה החל ב־1.2.93.

 3. תוספת היוקר תשלום עד ״לתקרה״ של 3,323 ש״ה לחודש.

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 לשכת התיאום - צד א׳ ההסתדרות הכללית - צד ב׳

 • הארגמיס הבלגליימ
 התאחדות התעשיינים בישראל, התאחדות האיכרים בישראל, איגוד לשכות המסחר בישראל.
 מרכז הקבלנים והבונים בישראל, התאחדות הסוחרים בישראל, איגוד הבנקים בישראל,
 התאחדות תעשייני היהלומים בישראל בע״מ, התאחדות המלונות בישראל, התאחדות ענף
 הקולנוע בישראל, התאחדות חברות לביטוח חיים בישראל בע׳׳מ, הארגון הארצי של מפעלי
 השמירה בישראל, האיגוד הכל ארצי של מפעלי הנקיון והאחזקה בישראל, התאחדות המלאכה

 והתעשיה בישראל, האיגוד הארצי למסחר בישראל, לשכת ארגוני העצמאיים בישראל.
 1 מספרו בפנקס ההסכמים הקיבוציים 7044/93, והורחב בצו ההרחבה שפורסם בי״פ 4178. התשנ״ד,
 עסי 1379, על כל העובדים והמעבידים בישראל, למעט - (1) עובדים ומעבידים שנושא הסכם
 תוספת חיוקר הוסדר או יוסדר לגביהם בהסכם קיבוצי! (2) עובדים שבהסכם הקיבוצי שחל או
 יחול עליהם נקבע במפורש, כי לא יחול שינוי בשכרם עקב תנודות בתוספת היוקר או בפיצוי בעד
 ההיקרות, ומעבידיהם* (3) עובדים עם מגבלות פיסיות, נפשיות או שכליות המופעלים במפעלים

 מוגנים, שאוצר המדינה משתתף באחזקתם.
 תיספינ העיבה עודכנה בתוספת היוקר הנ״ל, והיא ה;5סדה, סיום 1.8.93 על סך 5,48? ש״ח לחודש,
 ראה חוזר האגף לאיגוד מקצועי מס׳ 7/93 (9» מיום 20,8.93 שם עודכו גם שכד הטיגימוס והוא

 עומד ביום 1.8,93 על 1,396.77 ש״ח לחודש, פורסם בי״פ 4147, התשנ״ד, עמי 54.
 2 ראה בפרק 991,5-90/92 לעיל.
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 יזחסנם ועדכון ״זכר חטיגים^ס
S תוספת היוקר - חסגט בסיס* - 31.12.94 - 1.4.93 ^ I S L S Z J S Í L ^ S S I 

( י ס י ס ב ר ( ק ו ג י ו צ ס ו ר ת ב ד * ב ל ל י כ צ ו ב י ס ק צ ס  ה

ום 15.3.93' ב בי ן ונחתם בתל-אבי ער  שנ
 בין: לשכת התאום של הארגונים הכלכליים, בשם הארגונים המאוגדים בה*,

 כמפורט להלן, באמצעית נציגי ארגונים אלה. מצד אהד (להלן - ״צד א׳״£
 לגין: ההסתדרות הכללית של העובדים בא״י, האגף לאיגוד מקצועי על כל

( H ׳ a צד  יחידותיז ושלוחותיו, מצד שני (להלן - "
 הואיל: והגדדים סיכמו ביניהם על בו״תת הסכמ קיבו1י כללי בדבר תשלים חו0ו1ו1 •וקר

 לתקופה מיום J1.4.9 ועד JI.12.94 ולתקופת זו בלבד()להלן: ׳ההסכט״;
 לפיכך הוסכם 3ק הצדדים כדלקמן!

 1. המבוא להסכם זה מהווה הלק בלתי נפרד מגוף ההסכם.
 2. בהסכם זה יהיו למנחים הבאים הפירושים שלצידם:

 א. ״מדד־ - מדד המהירים לצרכן(המדד הכללים כפי שיתפרסם במהלך תוקפו של ההסכם
די הלשכה המרכזית לםטסיםסיקה.  ז

 ב. ״המועד הקובע הראשון־ - 1 באוגוסט 1993.
 ג. ״המועד הקובע השני־׳ - ו בפברואר 1994.

 ד. ״המועד הקובע השלישי״ - 1 באוגוסט 1994.
 ה. ״המדד הקובע׳•:

 למועד הראשון - מדד הודש יולי 1993;
 למועד השני - מדד חודש ינואר 1994.

 למועד השלישי ~ מדד חודש יולי 1994.
 ו. ״אחה השינוי״:

 (0 במועד הקובע הראשון - השינוי באחוזים בץ מדד חודש יולי 1993 לבין מדד חודש
¿  ינואר 1993 בהפחתת %

 (2) במועד הקובע השני - השינוי באחוזים בין מדד חודש ינואר 1994 לבין מדד חודש יולי
4  1993 בהפחתת %

 (3) במועד הקובע השלישי - השינוי באחוזים בין מדד 1הורש עלי 1994 לבץ מדד חודש
 ינואר 1994 בהפחתת 3%.

: ץ ע  ז. ״השכר המשולב״ - פירושו בהסכם זד״ אחד מאלה ~ הכל לפי ה
 ט< שכד כמפורט בטבלאות העמד, תוספת ותק, תוספת אשה (או משפהה<, פרפ למקרים
 בהם נאמר אחרת בהסכם קיבוצי או בחוק, וכל תוספת לשכר אשר לפי הסכם קיבוצי או
 הוזה עבודה בעל תוקף הוחל עליה תוספת יוקר, לרבות כל תוספות היוקר שניתנו עד

 החודש שבו שולמה תוספת היוקר לאחרונה ועד בגלל*.
 י להלן רשימת 1זאר«מי0 הבלכל״ם:

 התאחדות התעשיינים בישראל, התאחדות האיכרים בישראל, איגוד לשכות המסחר בישראל,
 מרכז הקבלנים והבתים בישראל, התאחדות הסוחרים בישראל, איגוד הבנקים בישראל,
 התאחדות תעשייני היהלומים בישראל בע־ס, התאחדות המלונות בישראל, התאחדות ענף
 הקולנוע בישראל, התאחדות חברות לביטוח חיים בישראל בע־ס, הארגון הארצי של מפעלי
 השמירה בישראל, האיגוד הכל ארצי של מפעלי הנקיון והאחזקה בישראל, התאחדות המלאכה

 וחתעשיח בישראל, האיגוד הארצי למסחר בישראל, לשכת ארגוני העצמאיים בישראל.
 1 מספרו בפנקס ההסכמים הקיבוציים 7011/93 וראה לעגיו זה חוזר האגף לאיגוד מקצועי מס׳
 3/93, סיום 13.3.93 המאוזכר בסעיף 3 כי בהתאם להוראות pm שכד המינימוס יעודכן שכר
 המינימום החל ב־מ.*.1 כך שסכומו יחיה 9*.ז1,37 שיח **דש. סכום זח מבסא עלייה בשעור של
 é.9% ביחס לשכר המינימום שחיה בתוקף עד .3.93» (9UM.Í שיח), ההודעה על השכר המעודכן

 פורסם בי״פ 4105, התשניג, עבד »נ24.
 נ ראה לעניו הישוב התוספת מן השכר בדוסו, דב־ע 33AD27-Jהסרתך בע־~ יוסף חלפון פד־ע

 ברך י״ט, ענד 218, ופסחייז־ המאוזכרים שם.

991.1-93/94 
 מחדורת 1993- עדכון מס׳ 64

1 



ר ״- חסנ0 בסיס* - Sl.iz - 94.1.4.93 ־ ק ו י ה ה פ ס ו  ה
ם (2< נקבעו בהסכם הקיבוצי או בחוזה עבורו? תעריפי ״שכר במןזולב״ לחודש מסוים בתקופת . ״ ״ י  ־
 הוקפו של ההסכם, ידאו בתעריפי שכר אלה •שכד משולב״ לאותו חודש, כפי שהונדר

 בהסכם או במזה.
ו ערעורי תוספת היוקר לאחר נ ש  (3) נקבע ישכר משולב״ כאמור בסעיף >2< דלעיל, ו
 החודש שהוגדר בהסכם או במזה, יפעלו בהתאם להוראות כמדף(1) דלעיל, עד שהסכם או

 ווזה יגדיר מחדש אה ׳׳השכר המשולב׳׳.
 ה. ׳׳התקרה״ בתקופת תוקפו של הסכם זה - ״השכר המשולב־ המירבי עליו תשולם תוספת

 יוקר בחודש בו משולמת תוספת היוקד.
. אחוז השינוי יוכפל ב־0.85, ותוצאת מכפלה זו היא תוספת היוקד שתשולם באחוזים על ״השבי""""""־ n m 33 «י5סי 

״ י^י״י המשולב״ החל בכל אחד משלשת המועדים הקובעים כאמור בהסכם זה, עד לתקרה, י 0 ' " 
ך ע־י צירוף מ  הי־^י? 4, א. ״התקרה״ משתנה בכל אחד מהמועדים הקובעים בו משולמת תוספת י

 תוספת היוקר ששולמה לאחרונה.
 ב. נקבעה תוספת לשכר בהסכם קיבוצי כללי בץ הצדדים להסכם זה ואשד כתוצאה ממנה

 שונה ״השט־ המשולב״ כמוגדר בסעיף 2 ז׳ לעיל, תצורף גם תוספת זו ל״תקדה״ לצורך _
ך בחודש בו משולמת תוספת יוקר והתקרה תשתנה בהתאם. מ  תשלום תוספת י

 ג. אם צד מהצדדים ירצה לשנות את ״התקרה״ של תוספת היוקד, הוא יפנה אל הצד הש
 ויתקיים דיון בין הצדדים בנדון.

 ״תייי״י״ז ״יייה 5. א. הגיע אחוז עליית המדד בין הודש כלשהו שלאחר אחד המדדים הקובעים לבץ אותו מדד
 קובע באמיר ל־8% או יותר, ישולם באחד בחודש בו פורסם המדד הנדון, תשלום תוספת
 יוקר בשיעור של 50% מההתיקרות האמורה כמקדמה על השבח תוספת היוקר המתחייבת

 בהתאם להסכם זה במועד הקובע שלאחריו.
ר יבת במועד הקובע חאמו וקר המתחי ת מתוספת הי ח פ ו ת ו ו ק » ת t  מקדמה 1

 לעיל.
 ב. למרות האמור לעיל, לא תשולם מקדמה כלשהי אם ההתיקרוח של 8% או יותר תהיה

 בחודש שלפני מועד קובע כלשהו.
ץ מקדמת תוספת היוקר כדין תוספת יוקר לכל דבר וענק.  נ. ד

 ד. במקרה של התייקרות חריגה בץ מועד השלום הוספת יוקר לבא אחריו ידונו הצדדים
.  בשאלת הפיצוי בעבור תקופה זו3

ומם עליהם בין הצדדים ם 6. זכותו של עובד לתוספת יוקר עפ״י הסכם זח כפופה לשינויים שי ״ ״ י  ״
J שינוי, כאמור׳ משה בהסכם קיבוצי כללי בץ הצדדים להסכם זד״ W להסכם קיבוצי 

^ ד ק ו ס 7. הוראות הסכם זה מבטלות את הודאות ההסכמים הקיבוציים הכלליים בדבר תוספת י י־»>י 3 

 הרשומים להלן:
jn 1.4.90 א. הסכם קיבוצי כללי סיום 294.90 שמספרו הרשום 7039/90 שהיה בתוק׳י במם 

.314.92 
 ב. הסכם קיבוצי כללי מיום 16.8.91 שמספרו הרשום 7043/91 בתוקף מיום 16.8.91 עד 31.3.93.

 8. תוקפו של הסבם זה הוא כדום 1.4.93 עד ליום 31.12.94 ולתקופה זו בלבד.

 לשפת התיאום - ״צד א״ ההסתדרות הכללית - ׳׳צד a״

 ג בנספח להסכם נקבע כי ההתייקרות חריגה ל3י סעיף 5 (ד) היא התייקרות זול «15 ומעלה
 בתקופה של ששה חודשים או פחות ביו מועד קובע אחד לבא אחריו.

2 
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«tíUUí S66Ï - (ttcU öft, XI 

i vn-rus 
£ LHU CCLd ÏS/Ôé-Sîéé <W 

a.ts׳z־T' uw turn zéî'î ra״u <ua«־ 
*6TT UIN tts׳£ a«u <yaU. dz<m act uaiuma C¿&Á dazu; uidcu utata<u' UU< 
ac4u uacs. uamx* cnad WKU ccud ז» 66ז־£־ז< <jjtu UAO. UÖHUW caad caa 
uc־;!״ 
<UU.ß Eülfii• <Utd (MX U«tt<CKQ tffl itfLCl NU (HCL liCMXCftQ 03MÍU. LCIQGU IMdL 
uatuam WIN Äieu. caa «7־t «<; 0í8־í*׳í a״u <uu׳a' ixu• t6׳*־t «i ts99־s׳T ft״u 
íutLffl' UNU uuL y>«i> Qwa cidKutt ao* *6/t (¿9) atia t>6TT7 ra• «ad ta Act. 
uiaou Urticu «actu ctaasu yadt uc«< 1U1« u+ff+aLu' ano wri oL zz־¿¿ A״U 
yniGriçia cac«<<a mxaa' ¡MÍIKÍ. uaucu Q«UIÍÍ> ojuidutr 
CS*KU CÄL ULEtdUií' WKOUUQÍ iE) (ÍICUQ ffl CKC^tU GtOUU' CCfflitLt Hl ACÇiUI 
au¿; Nt íUt¡; Afyua cdoí casa«' a ¡y* di1< «tat cacto «de uetuu cutacií u<uK. NI 
fflUß* UtÜÜSJ U*idL UUU.L Kl ilOlL <CCiiia CÜQCD dtaKt ! ß) «Cita ACUQCa ud(ClK< 
uuac«j.׳ «a, 908ï' (tt; c< macua tueaí&ua CIALNÉ;' !;afín - ¡T) Atcua lascato 

z CIQGU. cíKda yyaccup udteiK«• té/600¿' mauc CKI yuuucy (AGILQQ a״c ezzt>' 
NUttt UrtKO>l«0 Ç<<AOI<־ 

euau*;' uuNuutx uaçHcy lytírtAiu C«ÄL>«;' MHAÍL UNL-KÍ ¿;aaut UALNC;' qkns 
uHixü uNLK( !ג*; tiGrtc¿ uacitcy CIMLNÉ;' ux«a UCÍ; HLKI at; QG«<Í ucdaL luwjtdy 
cuau«;' uixNULtu udu;cw E«ÄU«;' UKXUUU UCUU <C<CU.U UUD cirau*¡; ctt״Q׳ 
NttU UEtdtO UtfflLN*;' UtíNULÍU UrtfflitCs UtU<lH(Q E«»U«; C(í«a' UUNUULT Ua<ltt« 

(u׳»״ utGU׳ a.u»<tQ׳ c״aj' ßuci ydc<csa ixm.ua ZMLHC,' USIMUUU yaiutta C«SL«Í;' 
ytíHuuu: yuiîAuCt• c«a(.«<;' UUNUHU yxiCLio CÍ«UÍ<' Nttu <ACÍIÍ yaûUL CIÍSL«¿; 

L^LHiU Oil UKU.CO UULEtO
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l.fflíiLy1,Líd׳ KKL fflft־ £,U£,1
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, תוס3ת הערבה וחשכד wnon במשק a w a n ן עד«ן ל מ ח ו ה ק ן י ז  ^ ן

סטת יוקר" ו ג י בדבר ו צי כלל בו ם קי כ ס  ה
ט 1994 ס ו ג ו א ם 16 ל ו י  שנערך ונחתם בתל׳־אביב ב

 בין־ לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים בשם הארגונים המאוגרים בה
, באמצעות נציגי ארגונים אלה, מצד אהד. 5 ן  כמפורט להל

ד א' : צ  להלן

־ ץ ב  ל
 ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל, האגף לאיגוד מקצועי על כל יהידותיו

 ושלוחותיו, מצד שני.
ד כ׳  להלן־ צ

?! לתקופה מיום ו  הואיל: והצדדים כרתו ביום 15.3.93 הסבם קיבוצי כללי בדבר תוספת הי
 1.4.93 ועד ליום 31.12.94, (להלן - ־הו־,םכם־<6:

 והואיל: ובהתאם להסכם מתחייבת תשלום תוספת יוקד מ־1.8.94 (־המועד מקובע השלישי־)!

: ן מ ק ל ד ם כ י ד ד צ ן ה  לפיכך הוסכם בי

. המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד מגוף ההסכם.  ו
 2. החל ב־1.8.94 תשולם תוספת יוקר בשיעור 3.7% על ״השכר המשולב״, כפי

 שהוגדר בהסכם, לרבות תוספת היוקר ששולמה החל ב־1.2.94.
 3. תוספת היוקר תשלום עד ״לתקרה״ של 4,300 ש״ח לחודש.

ם: ם על החתו י ד ד צ ו ה א ה ב לראי  ו
 לשכת התיאום — צד א׳ ההסתדרות הכללית — צד צ׳

 יזפביא

 שעור וניס־״

 תקי־יג זזעלי•

 האדגוגימ תגלבלייפ
 התאחדות התעשיינים בישראל, התאחדות האיכרים בישראל, איגוד לשכות המסחר בישראל
 (ת״א, חיפה, ירושלים, ב״ש), מרכז הקבלנים והבונים בישראל, התאחדות הסוחרים בישראל,
 איגוד הבנקים בישראל, התאחדות תעשייני היהלומים בישראל בע״מ, התאחדות המלונות
 בישראל, התאחדות ענף הקולנוע בישראל, התאחדות חברות לביטוח חיים בישראל בע״מ,
 הארגון הארצי של מפעלי השמירה בישראל, האיגוד הכל ארצי של מפעלי חנקיון והאחזקה
 בישראל, התאחדות המלאכה והתעשיה בישראל, האיגוד הארצי למסחר בישראל, לשכת

 ארגוני העצמאיים בישראל.
 מספרו 7044/94 והורחב בצו ההרחבה שפורסם בי״פ 4285, חתשנ״ת, עמי 2167, על כל
 העובדים והמעבידים בישראל, למימי — {1) עובדים ומעבידים שמשא תוספת היוקר תוסדר או
 יוסדר לגביהם בחסכמ קיבוצי! (2) עובדים שבהסכם הקיבוצי שחל או יחול עליהם נקבע
 במפורש, כי לא יחול שינוי בשכרם עקב תנודות בתוספת היוקר או בפיצוי בעד ההיקרות,
 ומעבידיהם;(3) עובדים עם מגבלות פיסיות, נפשיות או שכליות המופעלים במפעלים מוננים,

 שאוצר המדינה משתתף באחזקתם.
 תוספת הערבה עודכנה בתוספת היוקר הנ״ל, והיא חץמדח, מיום 1.8.94 על סך 80.08 ש״ח
 לחודש, ראח חוזר האגף לאיגוד מקצועי מס׳ 4/94 (69) מיום 16.8.94 שם עודכן גם שצד

 המינימום והוא עומד ביום 1.8.94 על 1,624.41 ש״ח לחודש, י״פ 4245, חתשנ״ח, עמי 2.
 מגלת העונד הממוצע במשק ניתנת בפרק 991.3.1 לעיל, לפיה השכר הממוצע במשק ביום

 1.2.94 הוא 3,493 ש״ח ומיום 1.3.94 3,630. ש״ח.
 ראה בפרק 991.5-90/92 לעיל.
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