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  ניקיון ותחזוקה - ארגון חברות הנקיון בישראל
הסכם עבודה קיבוצי כללי בענף הניקיון והתחזוקה 

שנערך ונחתם בתל אביב ביום 11 ביולי 2013 )ותוקן ביום 26.8.13(
תוכן הענינים

עמ' סע'   עמ'  סע' 
הפניות: 

ראה צו הרחבה, בפרק 12.5.9 להלן; א. 

שכרתה  קודמים  ענפיים  הסכמים  לענין  ב. 
ארגוני מעבידים  עם  הכללית  ההסתדרות 
אחרים, ראה פרקים 12.5, ו-12.5.1 לעיל;

שירותי  למתן  קבלנים  לענין  הסכם  ראה  ג. 
בפרק  המדינה,  בשירות  ושמירה  נקיון 

12.5.2 לעיל.

)בהערה( 2 מראי מקום 
הערת מערכת: ביום 17.11.2021 נחתם הסכם 

קיבוצי ענפי מתקן )מספרו 7031/2021(. 
תוקפו הותנה במתן צו הרחבה, ובכוונתנו 

לשלבו בפרק אם וכאשר הצו ינתן.
2 הצדדים והמבוא 
3 תוקף המבוא, פרשנות וכותרות   .1
3 הגדרות   .2
סוג ההסכם והיקפו )הסכם קיבוצי כללי -   .3
4 תחולה לגבי מעבידים ועובדים( 

תוקף ותחולת ההסכם )התניית תוקף   .4
חלק מהסעיפים במתן צו הרחבה, ומועדי 
4 תחילה( 
5 תעריף שעתי/שכר חודשי   .5
5 עבודה בשעות נוספות   .6
6 תוספת ותק   .7
מענק מצוינות ו/או התמדה ו/או פעולות   .8

6 רווחה 
7 הפרשות לקופת גמל לקצבה   .9
9 קרן השתלמות   .10
9 דמי הבראה   .11
10 סבסוד ארוחות במזנון במקום העבודה   .12
10 שי לחגים ומתנה בטובין   .13
11 דמי מחלה   .14
11 חופשה שנתית   .15
12 חופשה מסיבות משפחתיות   .16
12 בגדי עבודה וציוד   .17
12 החזר הוצאות נסיעה   .18

13 תשלום בגין חגים   .19
14 היעדרות ביום הזכרון   .20
14 ימי אבל   .21

מקום לאחסון חפצים אישיים ומקום   .22
14 למנוחה והתרעננות 
14 23. הפסקות 
15 איסור על הטלת קנסות ועונשים   .24
15 פיטורים והתפטרות   .25
16 הודעה מוקדמת   .26

הסדרת התעסוקה והתחרות ההוגנת בענף   .27
16 הניקיון ותחזוקה 
17 תלוש השכר/משכורת   .28
18 תקנון עבודה   .29
18 בטיחות   .30
19 מקצועות הניקיון   .31
32. אי-גריעה משכר עובד נקיון ואחראי נקיון 
19 )בקשר לסעיפים 30 ו- 31 לעיל( 
20 רישום נוכחות   .33
20 חילופי מעסיקים   .34

בקשה להכללת נציג עובדים בועדת   .35
21 מכרזים 

אכיפת תקנה 22)א()6( בתקנות חובת   .36
21 המכרזים 
21 הגשה לרישום ובקשת צו הרחבה   .37
21 יישוב חילוקי דיעות וסכסוכים   .38
23 דמי חבר / דמי טיפול מקצועי ארגוני   .39
23 ועדת מעקב   .40

נספח א' – הסכם אכיפה
24 הצדדים והמבוא 
24 תחולת הנספח   .1
24 הגדרות   .2
25 הצהרה שנתית   .3
25 ועדת האכיפה   .4
25 הגורם המקצועי החיצוני   .5
26 ביקורות על ידי ועדת האכיפה   .6

ניתן לרכוש מנוי למהדורת האינטרנט של "משפט העבודה והסכמים קיבוציים":
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עמ' סע'   עמ'  סע' 

ארגון חברות הנקיון בישראל, ע"ר 580561926 בין: 
)להלן: "הארגון"(
מצד אחד;

הסתדרות העובדים הכללית החדשה – האגף לאיגוד מקצועי – האיגוד הארצי  לבין: 
של עובדי הניקיון

)להלן: "ההסתדרות"(
מצד שני;

הניקיון  בענף  המעסיקים  ארגון  הינו  בישראל  הנקיון  חברות  וארגון  הואיל: 
והתחזוקה המאגד בתוכו ומייצג מעסיקים בענף הנקיון והתחזוקה )להלן: 
"ענף הניקיון" ו/או "הענף"( וההסתדרות הינה ארגון עובדים הגדול במשק 

והינה ארגון העובדים היציג1;

והצדדים מכירים במשותף בצורך בקיומו של הסכם חדש בענף הניקיון, אשר  והואיל: 
יבטא את התמורות החקיקתיות והפסיקתיות במשפט העבודה, לרבות החוק 

להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב-22011;

והצדדים מעוניינים בהשתתת מערכת יחסי עבודה תקינה ומשופרת שתבוא  והואיל: 
לידי ביטוי בהסכם קיבוצי חדש אשר יבטיח לעובדי הניקיון והתחזוקה שכר 
ותנאי עבודה ראויים לעבודתם הקשה, אשר יגדיר את זכיותיהם וחובותיהם 
של העובדים והמעסיקים, ואשר יסדיר את הדרכים לפתרון הבעיות הנוגעות 

ליחסי עבודה בדרך של משא ומתן קיבוצי3;

והצדדים מכירים בעיסוק שירותי הניקיון כמקצוע ומשלח יד חשוב וחיוני  והואיל: 
המצריך את העוסקים בו בהכשרה, מיומנות ומומחיות;

הקיבוציים  ההסכמים  בפנקס   11.7.2013 מיום  ההסכם  של  מספרו  המקום:  מראי  הערת 
7035/2013. בפרק שולב הסכם מתקן מיום 26.8.2013 )מספרו 7062/2013(. תוכן העניינים 

והערות השוליים הוספו על ידי עורכי הקובץ.
 ,1957  - קיבוציים, התשי"ז  לחוק הסכמים   4 סעיף  עובדים, ראה את  ארגון  יציגות  לענין    1

בפרק 10.1 לקובץ משפט העבודה, ופסיקה לפיו בפרק 10.1.8 שם.
ראה את החוק להגברת האכיפה בפרק 10.3.5 לקובץ משפט העבודה.   2

פסיקה לענין משא ומתן קיבוצי, ראה בפרק 10.1.1 שם.   3
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27 פניית עובד   .7
27 מערכת חוזרים   .8
27 ועדת מעקב   .9

נספח ב'
נספח תמחירי – עלות ערך שעת עבודה 

28 מינימלית לעובד 
נספח תמחירי – עלות ערך שעת עבודה 

28 מינימלית לאחראי ניקיון 
נספחים לא מסומנים

ועדת האכיפה – הנחיות לביקורת לצורך 
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31 ביקורת מורחבת 
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