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

http://www.glima.info/prices.html
http://www.glima.info/benefits.html
נקיון ושמירה  -קבלני שירותים בשירות המדינה

נקיון ושמירה  -קבלני שירותים בשירות המדינה
תוכן הענינים
עמ'

סע'
הפניות :ההסכם הבסיסי ,מיום ,4.12.12
קיבל תוקף גם מכוח חוק העסקת עובדים על
ידי קבלני שירות בתחומי השמירה והניקיון
בגופים ציבוריים ,התשע"ג( 2013-ס"ח .)2406
וראה צווים ותקנות לפי החוק בק"ת ,7286
התשע"ג ,עמ'  ;1642בק"ת  ,7651התשע"ו,
עמ'  ;1078ובק"ת  ,7684התשע"ו ,עמ' .1568
הערות מערכת והפניות לענין מעמד ,תוקף
ואכיפת ההסכם
14
לענין זכויות עובדי שמירה ,ראה גם בפרקים
 12.3ואילך ,ולעובדי נקיון בפרקים  12.5ואילך.
מראי מקום

(בהערה) 2

1
הצדדים והמבוא
 .1תוקף המבוא ,הכותרות ,מסמך העקרונות
2
וחוזרים מאוזכרים
2
 .2תקופת ההסכם ,תחולתו ותחילתו
3
 .3הגדרות
 .4שיפור השכר ותנאי ההעסקה של עובדי
קבלני שירותים בתחום הניקיון
4
4
 4.1תנאי מינימום

עמ'
סע'
4
(א) שכר
6א
(ב) מענק מצוינות
7
(ג) הפרשות לקופת גמל לקצבה
9
(ד) קרן השתלמות
9
(ה) דמי הבראה
		
(ו) סבסוד ארוחות במזנון במקום
10
העבודה
11
(ז) שי לחגים ומתנה בטובין
 4.2החלת הוראות בדבר מיצוי תביעות
12
ושקט תעשייתי
 .5שיפור השכר ותנאי ההעסקה של עובדי
12
קבלני שירותים בתחום השמירה
 .6ביטול סכסוך עבודה ואי-גריעה ממכתבים
שנשלחו במקביל למסמך העקרונות 12
 .7מיצוי תביעות ואי-קיום משא ומתן נוסף 12
12
 .8שקט תעשייתי
 .9ועדת מעקב
12
חוזר החשב הכללי שצורף להסכם

הסכם קיבוצי מיוחד  -נוסח משולב

13

1

בין
ממשלת ישראל ,בשם מדינת ישראל ,המיוצגת על-ידי שר האוצר ,ד"ר יובל שטייניץ;
(להלן" :המדינה")

מצד אחד

לבין
הסתדרות העובדים הכללית החדשה ,המיוצגת על-ידי יו"ר ההסתדרות ,מר עופר
עיני ,ועל-ידי יו"ר האגף לאיגוד מקצועי בהסתדרות ,מר אבי ניסנקורן;
(להלן" :ההסתדרות")

מצד שני

הואיל :וביום  12.2.2012חתמו שר האוצר ויו"ר ההסתדרות על מסמך "עקרונות
מוסכמים"( 2להלן – "מסמך העקרונות המוסכמים") ,אשר סעיפים  3ו5-
1
2

ראה את הערת מראי המקום ,מעבר לדף.
פסיקה לענין מסמכים חיצוניים ואי-הגשתם לרישום ,ראה בפרק  10.1.4לקובץ משפט העבודה.

1
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