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  צו הרחבה בענף השמירה והאבטחה

צווי הרחבה להסכמים קיבוציים בענף השמירה והאבטחה1 )גם להסכם 
הענפי וגם להסכם בענין ליווי טיולים ומשלחות(

לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז - 1957

תוכן הענינים
עמ' סע'   עמ'  סע' 

)המשך מעבר לדף(

ראה את הערת מראי המקום, מעבר לדף.  1

ראה את ההסכמים הקיבוציים, בפרק 12.3.2 
לעיל.

מראי מקום )וכן קישורים לצווים קודמים, 
)בהערה( 2 ולנוסחים קודמים של פרק זה( 

הצו הענפי
2 הרישא )והוראות תחולה ותחילה( 

2א הגדרות )והוראות תחולה נוספות(   .2

3 שעות העבודה   .6

3 שכר מינימאלי בענף   .7

5 עבודה בשעות נוספות  8א. 

8 עבודה במנוחה השבועית  8ב. 

9 הפרשות לקופת גמל לקצבה   .9

11 קרן השתלמות   .10

11 דמי הבראה   .11

13 סבסוד ארוחות במזנון במקום העבודה   .12

13 שי לחגים ומתנה בטובין   .13

14 דמי מחלה   .14

15 חופשה שנתית   .15

15 חופשה מסיבות משפחתיות   .16

16 בגדי עבודה וציוד   .17

16 החזר הוצאות נסיעה   .18

17 תשלום בגין חגים   .19

18 היעדרות ביום הזכרון   .20

18 ימי אבל   .21

18 הפסקות   .22

18א איסור על הטלת קנסות ועונשים   .23

18א פיטורים והתפטרות   .24

18ב תלוש השכר/משכורת   .26

18ב תשלום בגין ביטול משמרת   .28

18ג מטווחים, השתלמויות, רענון ירי   .29

18ד נשק   .30

18ד רישום נוכחות   .31

18ד העסקה במשרה חלקית   .32

הצו בענין ליווי טיולים ומשלחות

2 מראה מקום )והוראת תחולה( 

19 הרישא 

19 הגדרות   .2

19 תעריף יומי   .3

20 3)א()1( בסיס השכר   

20 3)א()2(, 3)ד( דמי הבראה   

20 3)ג(, 3)ה( כוננות ולינה )ראה גם סע' 6(   

20 3)ו( גמול עבודה בשעות נוספות   

השבועית  המנוחה  בימי  עבודה  3)ז(   
20 ובחגים 

21 הפרשות לקופת גמל לקצבה   .4

)ריסק  קבוצתי  סיכונים  ביטוח  4)ב(   
21 קולקטיבי( 

21 קרן השתלמות   .5

22 לינה, אוכל וכיו"ב   .6

22 הוצאות נסיעה   .7

22 החלת הוראות של ההסכם הענפי   .8

והסיור,  המוקד  לשירות  הרחבה  צו  הפניה: 
פורסם בי"פ 10786, התשפ"ב, 29.8.2022, 

עמ' 11034, ולא שולב בקובץ.

ניתן לרכוש מנוי למהדורת האינטרנט 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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