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  תנאי העבודה של מפעילי האוטובוסים במועצות האיזוריות
הסכם קיבוצי על תנאי העבודה של מפעילי האוטובוסים במועצות  

האיזוריות - נוסח משולב 1
תוכן הענינים

עמ' סע'   עמ'  סע' 

)המשך מעבר לדף(

ראה את הערת מראי המקום, מעבר לדף.  1

הפניה: ראה לענין תחולת חוקת העבודה 
ברשויות המקומיות, על עובדי המועצות 

האזוריות, בהערה לסעיף התחולה של 
החוקה, בתחילת פרק 12.1.8 לעיל.

)בהערה( 2 מראי מקום 

2 1א. מבואות 

1ב. התניית כניסתו לתוקף של ההסכם מיום 
2 9.1.2013 בקבלת אישורים 

3 1ג. פרשנות והגדרת מונחים 

3 1ד. תחולה 

4 1ה. שעות עבודה 

4 אופן העסקתם של הנהגים   .2
4 מבוא לענין קביעת אופן ההעסקה   
5 א1. עבודה רצופה   
5 א2. תחילה וסיום בפגרת בתי הספר   

ב1. עבודה בפיצול של משך יום     
5        העבודה 
6 ב2. תוספת פיצול   
6 ב3. הסעה בפיצול   
6 ב4. זמן הנסיעה   
6 ב5. דמי פיצול   

6 ג1. עבודה במשמרות   
6 ג2. תוספת משמרות   
6 ג3. תחום המשמרת   

תשלום בעבור שעות עבודה    .3
6    בשעות נוספות 

7 חופשה   .4

הזמנת נהג לנסיעות )מיוחדות( שמעבר    .5
7    ליום העבודה הרגיל 

טיולים - התשלום, חישוב יום העבודה,   .6
שעות נוספות, שעות כוננות והסדרי   
8     הלינה 

9 דמי אשל וכלכלה   .7

9 נקיון האוטובוס   .8

10 תוספת שכר מקצועית   .9

10 השתתפות באחזקת טלפון   .10

10 ביגוד   .11

11 שדרוג מתח הדרגות   .12

12 גרירת ותק   .13

12 תוספת ערבה   .14

13 תוספת נהיגה   .15

13 תוספת איזון   .16

13 עידוד נהיגה זהירה   .17

העסקתו של עובד במשרת נהג אוטובוס   .18
14 במקרה של שלילת רישיון 

14 מתן הגנה משפטית   .19

15 תקנים   .20

16 ביטול הסכמים מקומיים   .21

16 תחולת ההסכם על מנהלי מחלקות   .22

16 הועדה הפריטטית   .23

17 שמירת זכויות   .24

17 מיצוי תביעות   .25

18 שקט תעשייתי   .26

18 ביטול סכסוכי עבודה - הפניה   .27

הודעה בענייני עובדים מספר 06/ 1: גמול 
השתלמות לנהגי התחבורה במועצות 

19 האזוריות 

20 מענק חד פעמי - שנת 2018 - הפניה 

ניתן לרכוש מנוי למהדורת אינטרנט של "משפט העבודה והסכמים קיבוציים":
http://www.glima.info/prices.html :למחירים לחץ על הקישור  
http://www.glima.info/benefits.html :להסבר לחץ על הקישור  
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