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

http://www.glima.info/prices.html
http://www.glima.info/benefits.html
שמירה ואבטחה

הסכם עבודה קיבוצי כללי בענף השמירה והאבטחה (גם ההסכם הענפי וגם
1
ההסכם בענין ליווי טיולים ומשלחות)  -נוסח משולב
תוכן הענינים
סע'
מראי מקום

עמ'
(בהערה) 2א

סע'
 .17בגדי עבודה וציוד

תקנון עבודה בענף

פרק 12.3.1

 .18החזר הוצאות נסיעה

17

הסכם לאכיפת זכויות בענף

פרק 12.3.3

 .19תשלום בגין חגים

17

 .20היעדרות ביום הזכרון

18

 .21ימי אבל

18

 .22הפסקות

19

 .23איסור על הטלת קנסות ועונשים

19

 .24פיטורים והתפטרות

19

פרק 12.3.9
צו הרחבה
		
פסיקה לענין החלפת ארגון
(בהערה) 2א
מעבידים ענפי
		
קישורים לנוסחים משולבים
(בהערה) 2א
קודמים
לענין קבלנים למתן שרותי שמירה ,ראה
גם הוראות בחקיקה (קובץ משפט העבודה,
פרקים  10.3.5בו מובא החוק להגברת
האכיפה ו 10.4.5 -בו מובא חוק העסקת
עובדים על ידי קבלני כוח אדם) ,והסכם לענין
מתן שרותי שמירה למדינה (בפרק .)12.5.2
הצדדים

2

עמ'
15

 .25הסדרת התעסוקה והתחרות ההוגנת בענף
השמירה והאבטחה
20
(א) ועדת פיקוח

20

(ב) עלות ערך שעת עבודה מינימלית

21

(ג) מניעת מכרזי/הצעות הפסד

21

המבוא

3

 .26תלוש השכר/משכורת

22

 .1מבוא ,פרשנות וכותרות

3

 .27תקנון עבודה

22

 .2הגדרות

4

 .28תשלום בגין ביטול משמרת

22

 .3סוג ההסכם והיקפו

5

 .29מטווחים ,השתלמויות ,רענון ירי

23

 .4תוקף ותחולת ההסכם

6

 .30נשק

23

 .5תקופת ניסיון

6

 .31רישום נוכחות

23

 .6שעות העבודה

7

 .32העסקה במשרה חלקית

24

 .7תעריף שעתי/שכר חודשי

7

 .33צו הרחבה

24

 .8עבודה בשעות נוספות

8

 .34יישוב חילוקי דיעות וסכסוכים

24

 .9הפרשות לקופת גמל לקצבה

9

 .35דמי חבר \ דמי טיפול מקצועי ארגוני

25

 .36ועדת מעקב

26

חתימות וחותמות

26

 .10קרן השתלמות

11

 .11דמי הבראה

12

 .12סבסוד ארוחות במזנון במקום העבודה 13

נספח א'  -טופס הסדר תשלום תוספת כוללת
לעובד (סעיף (8ב)( )5להסכם)
27

 .13שי לחגים ומתנה בטובין

13

 .14דמי מחלה

14

נספח ב' תמחירי  -עלות ערך שעת עבודה
28
מינימלית לעובד

 .15חופשה שנתית

15

 .16חופשה מסיבות משפחתיות

15

ליווי טיולים ומשלחות  -הסכם מיום
( 26.2.2015ראה התוכן מעבר לדף)

1

30

ראה את הערת מראי המקום ,בעמוד 2א.
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שמירה ואבטחה
עמ'

סע'
הסכם בענין ליווי טיולים ומשלחות

(בהערה) 2א
מראי מקום
30
הצדדים והמבוא
30
 .1מבוא ,פרשנות וכותרות
31
 .2הגדרות
31
 .3תעריף יומי
31
(3א)( )1בסיס השכר
31
(3א)((3 ,)2ג) דמי הבראה
(3ב)(3 ,ד) כוננות ולינה (ראה גם סע' 31 )6
32
(3ה) גמול עבודה בשעות נוספות
(3ו) עבודה בימי המנוחה השבועית
32
ובחגים

סע'
 .4הפרשות לקופת גמל לקצבה
(4ב) ביטוח סיכונים קבוצתי (ריסק
קולקטיבי)
 .5קרן השתלמות
 .6לינה ,אוכל וכיו"ב
 .7הוצאות נסיעה
 .8החלת הוראות של ההסכם הענפי
 .9בקשת צו הרחבה
 .10מועד התחילה
חתימות וחותמות (ובכלל זה חותמת של
האיגוד הישראלי לביטחון ורפואה
בטיולים)

עמ'
32
32
33
33
33
33
34
34

34

להלן הצדדים והמבוא להסכם מיום ( 22.7.2014שמספרו :)7029/2014
בין :הארגון הארצי של מפעלי השמירה והאבטחה בישראל
(להלן" :הארגון")
מצד אחד;
לבין:הסתדרות העובדים הכללית החדשה  -האגף לאיגוד מקצועי  -האיגוד הארצי
של עובדי השמירה
(להלן":ההסתדרות")
מצד שני;
(המשך בעמוד 2א)
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