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 בערב פסח ובערב יום הכיפורים:
ל 8 שעות ובתנאי שהעבודה תסתיים  5 שעות בשכר ס

 3 שעות׳ לפתות׳ לפני כניסת החג.

 ג. השכר
ם י ד ר ש מ  1. ב

 שכר חדשי בלירות שכר יומי בלירות

 שכר כולל: 3/016 116

ם — במרפאות ובמעבדות רפואיות וכן גם י ל ו י ח ת ב  2. ב
ן מבוצעת באמצעות ו  בדירות מגורים בהן עבודת הניקי
 קבלנים׳ תחול תוספת של 10% על המהירים הנקובים

י במשרדים.  לגבי ניקו

ר עבודות מיוחדות בביקיץ ו ב ע - ת ו ד ח ו י ת מ ו ד ו ב  3. ע
ן ובן גם עבור י  אחרי שיפוץ או צביעה. או סיוד בבנ
 עבודה לא רצופה (יום עכוזיה מפוצל בהספקת של
 שעתיים לפחות) לפי דרישת המעסיק׳ תשולם תוספת

 בשיעור של 10% לשכר האמור.

 4. לא יפתח שכרו של עובד חלקי משכר 3 שעות.

 ד. תוספת יוקר
 על השכר המשולב תתווספנה תוספות יוקר החל מ־1 באפריל

.1979 

 ה. תוספת ותק
 החל מהשנה השניה לעבודתו אצל המעסיק׳ תשולם לעובד
 תוספת וותק כדלהלן ליום ולחודש׳ החל מיום 1 באוקטובר

.1978 

 1. תוספת וותק/שנח עבודת בלירות בלירות
 לחודש ליום

 5 שנים ראשונות 57.20 2.20
 10 שנים נוספות 72.02 דד.2
 5 שנים נוספות 57.20 2.20

 2. העובדים אצל קבלן שהועברו מקבלן קודם במקום
ה׳ זכאים לתשלום חוםפח וותק ולכל שאר  עבודה ז
 הזכויות הנובעות מוותק׳ תופשה והבראה׳ לפי שנות
י י צו  עבודתם במקום אצל הקבלנים הקודמים׳ להוציא פי
ן אותם קיבלו העובדים מהקבלן הקודם׳ וחישובם  פיטורי

 יהיה מיום שהתחילו בעבודתם אצל הקבלן הנוכחי.

 ו. חשבון המשכורת
יב המעסיק לתת לכל עובד תלוש משכורת  עם תשלום השכר חי

 עם פירוט מלא של רכיבי השכר והניכויים.

 ז. תנאים סוציאליים
 1. תשלום ל״מבטחים״: לשם הבטחת התנאים הסוציאליים
 המקובלים׳ על המעסיק לשלם מדי חודש בחדשו
 ל״מבטחים״ - מוסד לביטוח סוציאלי של העובדים
 בע״מ׳ או לקרן מוכרת אחרת׳ אחוזים מהשכר הכולל

 של העובד לפי הפירוט דלהלן:

 צו הרחבה בענף מפעלי הנקיון והתחזוקה
ים׳ תשי״ז—1957  לפי תוק הסכמים קיבוצי

ים׳ תשי״ז—  בתוקף סמכותי לפי סעיף 25 לחוק הסכמים קיבוצי
 11957׳ אני מצווה כי תחולתן של הוראות ההפכמ הקיבוצי הכללי
ן והתחזוקה בישראל לבין ו  שבין האיגוד הארצי של מפעלי הניקי
גוד מקצועי שנחתם ׳ האגף לאי י  ההסתדרות הכללית של העובדים בא״
 ביום ם״ז בטבת תשל־י׳ט (15 בינואר 1979) ונרשם בפנקס ההסכמים
  הקיבוציים לפי מספר 7006/79 כמפורט בתוספת, תורחב׳ וכי ההו
 ראות האמורות יחולו על בל העובדים בניקיון ומעבידיהם בישראל
ון והתחזוקה׳ למעט עובדים שתנאי עבודתם הוסדרו  במפעלי הניקי
 או יוסדרו בהסכמים קיבוציים ומעבידיהם׳ ולמעט עובדי חברת

 *המשקם״ לתעסוקת קשישים ובעלי כושר גופני מוגבל בע״מ.

 תוספת
ת ו ב ח ר ו מ ת ה ו א ר ו ה  ה

ן והתח ו ל ההסכם הקיבוצי הכללי בענף מפעלי הניקי  תוקפו ע
יים הבאים: נו  זוקה 2 (להלן - ההסכם)׳ יוארך בשי

 א. תקופת ניםיץ
 1. כל עובד המתקבל לעבודה נחשב כעובד בנסיון במשך

 ששת החדשים הראשונים מיום כניסתו.

 2. בתקופת הנסיון רשאי המעסיק לפטר עובד בהודעה
 מוקדמת בכתב של יום לכל חודש עבודה.

ל העובד המתפטר. ל חלה גם ע י נ  3. חובת ההודעה המוקדמת כ

 4. אדןדי תקופח הנהיון ייחשב העובד כעובד קבוע ויהגה מכל
 הזכויות הנובעות מהסכם זה מיום כניסתו לעבודה.

 5. בתקופת חנםיון ישולמו כל התנאים הסוציאליים המת
 חייבים מהסכם זה.

 ב. שעות עבודה
 1. שעות עבודתם של העובדים הם:

 47 שעוח.

 בימי א׳—ה׳ בשבוע:
 8 שעות ליום

:  בימי ששי
ת׳ ובתנאי שהעבודה תסתיים  7 שעות בשכר של 8 שעו

׳ לפחות׳ לפני כביסת השבת.  שעה

י יום העצמאות:  ביום שלפבי פורים וביום שלפנ
 7 שעות בשכר של 8 שעות׳ ובתבאי שהעבודה תסתיים

 שעה אחת לפחות לפני צאת הכוכבים.

 בערבי שביעי של פסח׳ ראש השנה, סוכות׳ שמחת תורה:
יפ  6 שעות בשכר של 8 שעות׳ ובתנאי שהעבודה תסתי

 3 שעות׳ לפחות׳ לפני כניסת החג.

, עמי 63. ״ז  1 ס״ח תשי
פ תשל׳׳ח, עמ׳ 980. ״  2 י
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י ז  הנעליים תהיינה בהתאם לדרישות משרד העבודה. בג
ן העובד רשאי  העבודה תינם רכושו שיל המעסיק־ אי
 להשתמש בהם מחוץ לשעות עבודתו ובסיום עבודתו
יב העובד להחזירם למעסיק. המעסיק רשאי לנכות  חי
ים, שהעובד נעלי ל בגדים ו  משכר העובד את מחירם ע

 לא החזירם בעת סיום עבודתו אצל המעסיק.

 ט• פיטורים רגילים
 1. פיטורים רגילים של עובדים׳ לאחר תקופת במיון׳ אפש
 ריים בהודעה מוקדמת בכתב של יום אחד לכל חודש

 עבודה (מכסימום 12 יום) לעובד.

 2. חובת ההודעה המוקדמת בנ״ל חלה ;ש על עובד המתפטר
 מעבודתו.

חמת צמצום בעבודה׳ זכותו קודמת לשוב  3. עובד שפוטר נ
 לעבודה, במקרה של קבלת עובדימ תוך 6 חדשים מיום

 הפיטורים.

. פיצויי פיטורים  י
י הפיטורים עד לשיעור לו זכאי י צו  המעסיק ישלים אח דמי פי
יים שהופקדו על ידי המעסיק  העובד עפ״י החוק, אם דמי הפיצו
 ב״מבטחים״ או בקרן מוברח אחרת ואשר הצטברו לזכותו של
י הנדרש ׳ אינם מכסים את שיעור הפיצו ו  העובד ליום פיטורי

 לפי החוק.

 לשבירי יום לעובדיט חדשיים

 ישראל כץ
 שד העבודה והרווחה

 כי׳ז באלול תשל״ט(19 בספטמבר 1979)
 (חמ 3-107)

 הודעה בדבר כוונה למתן צו הרחבה
ים׳ תשי״ז—1957  לפי חוק הסכמים קיבוצי

ים׳ תשי״ז—  בתוקף סמכותי לפי סעיף 26 לחוק הסכמים קיבוצי
 1957 •נ׳ אני מודיע על כוונתי לתת צו לפי סעיף 25 לחוק׳ המרהיב
ן ׳ 7038/79) שבי מס ) י  את תחולתן של הוראות ההסכם הקיבוצי הכלל
ן ההסתדרות הכללית של  לשבה התיאום של הארגונים הכלכליים לבי
״א בתשרי תש״ם (2 באוקטובר 1979) בדבר י מיום י  העובדים באי

 תשלום תוספת יוקר.

 ישראל כץ
 שר העבודה והרוותה

׳ בחשון חש״מ (24 באוקטובר 1979)  ג
 (חמ 3-107)

׳ עמי 63. ז ״  1 ם״ח תשי

 הודעה על מינוי סגן מפקח על מטבע חוץ
 לפי חוק הפיקוח על המטבע, תשל״ח-8ד19

י מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 7 כפי שהואצלה לי לפי  אנ
יתי נ  סעיף 23 (ב) לחוק הפיקוח על המטבע, תשל״ח—11978, מי

ג להיות סנן המפקח על מטבע חוץ. ר ב מ ו ל ד ב ו  את ד

 יוסף סריג
 המפקח על מטבע חוץ

 ד׳ בתשרי תש״ם (25 בספטמבר 1979)
 (חמ 3-407)

 דמי מחלה 2.5%

 פנסיה ותגמולים

 3.5% (עד 1,500 ל״י)

 פנסיה ותגמולים

 5.0% (מעל 1,500 ל׳יי)

 פיצויים 4.0%

2.5% 

 3.5% (עד 500׳1 ל׳׳י)

 5.0% (מעל 500׳1 ל״י)

8.3% 

 כל הכספים האמורים יועברו מדי חודש בחדשו לסניף
 ״מבטחים״ במקום העבודה, או לקרן מוכרת אחרת׳ עם

 העתק להסתדרות על פי דרישתה.

: המעסיק ישלם לעובדים שכר בעד ימי חג. ג י ח מ  י
׳  הוראה זו תחול על העובדים שעבדו ביום הסמוך לחג
׳ או שלא עבדו בם מחמת סיבה מוצדקת ו ו ואחרי י  לפנ

 ומוסכמת; ימי החג "הם כדלהלן:
מי ראש השגה׳ 1 יום הכיפורים׳ 1 יום סוכות;  2 י
מי פסח׳ 1 הג  1 שמיני עצרת (שמחת תורה)׳ 2 י

 השבועות׳ 1 יום העצמאות.
 העובד זכאי לתנאים סוציאליים על פי שעות עבודתו

 ולפתוח בעד 3 שעוח׳ גם אם עבד פתוח מזח.

 תאונות בעבודה: כל העובדים יבוטחו בפני תאונות
 בעבודה׳ בהתאם לחוק.

.4 

. ו כדלהלן: ד  ימי ההבראה יהי
 שנה 1 עד 3 5 ימים
 שנה 4 עד 10 7 ימים
 שבה 11 עד 15 8 ימים
 שנה 16 עד 19 9 ימים
 שנה 20 ואילך 10 ימים

ן של ן: עובד קבוע זכאי לחופשת נישואי  6. חופשת נישואי
׳ על חשבון ו אי ו ולרגל נישו אי  שלושה ימים, בעד נישו

 המעסיק.

מי אבל: כל עובד קבוע זכאי להיעדר מהעבודה בימי  ד. י
ו י ישראל׳ במות עלי נ  אבלו — ״שבעה״ — בהתאם לדי
׳ לצורך  קרוב משפחה מבלי לגכוח משכרו או מהופשהו
 סעיף זה קרובי משפחת הנפטר הם: הורים׳ אשה׳ בעל׳

 בן, בת, אח, אחות.

 ח. בגדי עבודה
:  כל העובדים זכאים מדי שנה לבגדי עבודה כדלהלן

 בעבודה מ־4 שעות בעבודה חלקית

 ומעלה ליום עד 4 שעות ליום

 1 ם״ח תשל״ח, עמי 108.

 1 חלוק לנשים

 1 מטפחת ראש לנשים

 1 זוג מכנסיים לגברים

 1 זוג נעליים

 1 זוג מגפיים ל־4 שנים
 לעובדים בקביעות ברטיבות

 מיוחדת
 1 זוג כפפות לשימוש

 בכימיקלים

 2 חלוקים לנשים

 1 מטפחות ראש לנשים

 2 זונות מכנסיים לגברים

 2 זוגות נעליים

 1 זוג מגפיים לשנתיים
 לעובדים בקביעות
 ברטיבות מיוחדת

 1 זוג כפפות לשימוש
 בכימיקלים
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