חדש! מהדורת אינטרנט.
למחירים לחץ על הקישורhttp://www.glima.info/files/price_list.htm :
לתיאור לחץ על הקישורhttp://www.glima.info/files/benefits.htm :
הסכם עבודה  -התאחדות בעלי אולמות וגני אירועים בישראל

הסכם עבודה קיבוצי כללי בענף אולמות וגני אירועים בישראל שנערך
2
ונחתם ביום  19לפברואר  ,2006בתל אביב - 1נוסח מתוקן
תוכן ההסכם
עמ'
(בהערה) 1

פרק
פרק שנים עשר  -דמי מחלה

עמ'
9

פרק
מראה מקום
הצדדים והמבוא

1

פרק שלוש עשר  -קרן פנסיה

10

פרשנות זכר ונקבה ,ותוקף המבוא

2

פרק ראשון  -הגדרות

2

פרק ארבע עשר  -השתתפות בהוצאות
הנסיעה של העובדים למקום העבודה

		
13

פרק שני  -סוג ההסכם והיקפו

4

פרק חמישה עשר :בגדי עבודה

13

פרק שלישי  -תוקף ההסכם

4

פרק ששה עשר  -דמי חבר/דמי טיפול

14

פרק רביעי  -קבלת עובדים

4

פרק חמישי  -שעות העבודה

5

פרק שישי  -שכר עבודה

5

פרק שביעי  -תשלום בגין חגים לעובדים
בשכר

		
7

פרק שמיני  -ימי אבל

8

פרק תשיעי  -חופשה שנתית

8

פרק עשירי  -דמי הבראה

9

פרק שבעה עשר  -קרן השתלמות והדרכה 14
14

פרק שמונה עשר  -משמעת בעבודה
(פרק  19לא קיים  -העורכים)
פרק עשרים  -פיטורים והתפטרות

14

פרק עשרים ואחד  -יישוב חילוקי דעות
(ועדה פריטטית)

		
15

פרק עשרים ושניים  -אי הרעת תנאים

16

פרק עשרים ושלושה :כללי  -הגשת ההסכם 		
16
לרישום ובקשה למתן צו הרחבה

פרק אחד עשר  -חופשה מסיבות משפחתיות 9

בין:

התאחדות בעלי אולמות וגני אירועים בישראל

לבין:

הסתדרות הכללית החדשה מיוצגת ע"י הסתדרות עובדי האירוח
והמלונאות
להלן" :ההסתדרות"

הואיל:

וההתאחדות מייצגת את המעסיקים בענף אולמות השמחה וגני אירועים
בישראל;

והואיל:

וההסתדרות מייצגת את העובדים בענף זה;

להלן" :ההתאחדות"

1

מספרו בפנקס ההסכמים הקיבוציים  .7014/2006תוכן העניינים והערות השוליים הוספו על
ידי עורכי הקובץ .הודעה על כוונה למתן צו הרחבה ,פורסמה בי"פ  ,5680התשס"ז,14.6.07 ,
עמ'  .3129וראה הצו ,בפרק  12.42.9להלן.

2

הערת מערכת :ההסכם הוגש לרישום פעמיים כשהוא נושא את אותו התאריך ,וקיבל רק
מספר אחד .התוצאה היתה ,לכאורה ,פגיעה באמינות המרשם כלפי כל מי שעיין בהסכם
בתקופת הביניים.

1
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