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  צו הרחבה בענף ההובלה
צו הרחבה בענף ההובלה - נוסח משולב 1

תוכן הענינים
עמ' סע'   עמ'  סע' 

ראה את הערת מראי המקום, מעבר לדף.  1

הענפי  ההסכם  של  משולבים  נוסחים  ראה 
בפרקים 12.8 ו- 12.8.1 לעיל.

)בהערה( 2 מראי המקום 
תוקף, תחילה ותחולת הצווים )הוראות רישא 
2 - 2א וכן סע' 15 לצו מתשס"ז( 

פרק שני: קבלה לעבודה וסיומה
2ב תקופת ניסיון   .20

פרק שלישי: סדרי עבודה - זכויות וחובות
קביעת סדרי וסידור העבודה )ראה גם   .22

2ב בסעיף 27 להלן( 
חובת נאמנות ויעילות )ראה גם סע' 39   .23

2ב להלן( 
2ב חובת עבודה אישית   .24
3 רשיון נהיגה תקף   .25
3 תקינות הרכב - ובדיקתה   .26

שעת ומקום התייצבות לעבודה, קיום   .27
סדרי העבודה, איסור על עיסוק בעניינים 

שאינם קשורים לעבודה ועוד )ראה גם 
3 בסעיף 22 לעיל, ובסעיף 38 להלן( 
3 העדרות מהעבודה   .28
3 העמסת הרכב   .29
3 חתימה על תעודת משלוח וכד'   .30

פריקת הרכב והודעה על נזק או אי-  .31
3 התאמה בכמות המטען 
3 פריקת הרכב ואישור הלקוח   .32
3 יומן רכב   .33
4 חובת זהירות ודיווח על בעיות   .34
4 נהיגה זהירה בהתאם למטען   .35
4 שימוש ברכב לצרכי העבודה בלבד   .36
4 כללי בטיחות   .37

איסור על עבודה נוספת )ראה גם בסעיף   .38
4 27 לעיל( 
ביצוע נאות של העבודה, טיפול באביזרים,   .39
4 בנגרר, במטען וכד' )ראה גם סע' 23 לעיל( 
4 איסור קבלת טובות הנאה   .40
4 נימוס ואדיבות   .41

פרק רביעי: ימי עבודה ושעות עבודה
4 שעות נוספות   .46

פרק חמישי: שכר עבודה ותוספות לשכר
5 "שכר משולב"   .47
5 48א. השכר ועדכונו 
6 48ב. פרמיה - מידע על 
7 תוספת ותק   .52
7 תוספת משפחתית   .53
7 תשלום שכר משולב לפי ותק מקצועי   .54
7 תוספת מקצועית   .55

תשלומים מיוחדים והשלמות על בסיס   .56
8 שנתי 
8 א. הוצאות אש"ל   
8א ב. דמי הבראה   
9 ג. בגדי עבודה   
9 ד. הוצאות נסיעה   

פרק שישי: חופשות
9 חופשה שנתית   .57
11 חופשת חג   .58
11 חופשת אבל   .59
חופשת נישואין, ברית מילה ובר-מצווה 12  .60
12 פיצויי פיטורים   .62

פנסיה, מחלה ואובדן כושר )סעיפים 5 - 11 
12 לצו מתשס"ז( 
14ב קרן השתלמות   .64
כיסוי סוציאלי, ע"י הביטוח הלאומי     .65
14ד שירות מילואים 

פרק שמיני: השלמות שונות
15 אגרת רשיון נהיגה   .66
15 אגרת רשיון נשק   .67

נספח ב' לצו התשע"ח: טבלת שכר - עובדי 
15 תובלה 

נספח ב' לצו התשס"ז: אובדן כושר עבודה 
16 מקצועי 
19 נספח ג' לצו התשס"ז: תשלום ימי מחלה 

חדש! מהדורת אינטרנט.
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