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	 תקנון עבודה בענף השמירה
תקנון	עבודה	בענף	השמירה	1

תוכן הענינים
עמ' סעיף  עמ'  סעיף 

ראה את הערת מראי המקום, מעבר לדף.  1

מראי מקום - והערה לגבי תוקף   
)בהערה( 2 התקנון 

הפניות: א. ראה את ההסכם הענפי, הקובע 
את רוב הזכויות, בפרק 12.3.2 להלן; 

ב. פסיקה כללית לענין הטלת משמעת 
באמצעות הסכם קיבוצי, ראה בפרק 

10.1.5 לקובץ משפט העבודה.

2 הצדדים והמבוא 

א. כללי

2 ההסכם הכללי ותחולת התקנון   .1

3 פרשנות   .2

ב. עובדים חדשים ומועמדים לעבודה

מסירת פרטים אישיים ועדכונם )גם   .3
3 עובדים ותיקים( 

3 תעודה רפואית )גם עובדים ותיקים(   .4

ג. ביצוע העבודה והתנהגות בין אישית

3 חובת המשמעת   .5

3 נאמנות, יעילות וקיום נהלים   .6

7 7-8. התנהגות מנומסת 

7 איסור על פגישות אישיות בעבודה   .9

ד. כרטיס עבודה

7 החתמת כרטיס והנוהל בהעדרה   .10

7 החתמת כרטיס לעובד אחר   .11

ה. עמידה בזמנים והיעדרויות

חובת נוכחות והופעה מסודרת )ראה גם   .12
7 סעיפים 29 ו- 30 להלן( 

7 איחור וביטול משמרת   .13

5 עזיבת עמדה   .14

5 נטישת עמדה   .15

5 הודעה על העדרות   .16

5 הודעה על שירות מילואים   .17

5 אישור מחלה   .18

איסור המצאות במקום העבודה מחוץ   .19
5 לשעות המשמרת 

העדרות ממושכת - חובת הודעה על מועד   .20
5 החזרה הצפוי 

ו. עבודה במשמרות

5 סידור העבודה   .21

5 שינויים בסידור   .22

6 חובת המתנה למחליף   .23

ז. שמירה על ציוד וחומרים

6 חובות יעילות, חסכון וקיום נהלים   .24

6 חובת זהירות והודעה על קלקול   .25

מסירת חפצים הנמצאים במקום    .26
6 העבודה 

6 שימוש ברכב   .27

שימוש בציוד ובמדים רק לצרכי    .28
6 התפקיד 

ח. הופעה

6 נקיון ומדי עבודה )ראה גם סע' 12 לעיל(   .29

החלפת מדים ורחצה מחוץ לשעות   .30
6 העבודה 

ט. קנסות המוטלים ע"י מזמיני שירות ואשר 
יש בהם לפגוע בחוק להגברת האכיפה

6 מיגור תופעת הקנסות   .31

7 הסכם עם מקבל השירות   .32

7 פיצוי מקבל השירות   .33

7 ניכוי משכר העובד   .34

י. הליך הטיפול בהפרת הוראות תקנון זה

הטלת משמעת באמצעות ועדה פריטטית   .35
7 או בוררות 

8 הפרת משמעת חוזרת ופיטורים   .36

התקנון אינו גורע מהוראות ההסכם   .37
8 הענפי 

8 חתימות 
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http://www.glima.info/benefits.html

 חדש! מהדורת אינטרנט.
 למחירים לחץ על הקישור:
לתיאור לחץ על הקישור:

http://www.glima.info/12-3-2.pdf
http://www.glima.info/12-3-2.pdf
http://www.glima.info/12-3-2.pdf
http://www.glima.info/10-1-5.pdf
http://www.glima.info/10-1-5.pdf
http://www.glima.info/10-1-5.pdf
http://www.glima.info/10-1-5.pdf
http://www.glima.info/prices.html
http://www.glima.info/benefits.html
http://www.glima.info



