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	 נהגים שכירים בענף ההובלה
הסכם		עבודה	קיבוצי	כללי	בענף	ההובלה	-	נוסח	משולב1

תוכן הענינים
עמ' סעיף  עמ'  סעיף 

ראה את הערת מראי המקום, בעמוד 3, להלן.  1

הפניות: 

ראה גם הסכם פנסיה בפרק 12.8.1 להלן; א. 

ראה צווי הרחבה, בפרק 12.8.9 להלן. ב. 

)בהערה( 3 מראי מקום 

3 הצדדים 

3 המבוא 

פרק ראשון - מבוא

5 1. תוקף המבוא והנספחים 

2. תוקף הסכמים קודמים ונוסח משולב 
5 מטעם הצדדים 

6 3. תחולת ההסכם 

4. תיאור הצדדים, תוקף משפטי, טיוטות, 
6א ואכיפה 

נוהג מיטיב, הסכמים פרטניים    .5
6ב והסכמים מפעליים 

11-6. )שולבו לעיל; למעט סע' 9 שבוטל(.

הסדרים אירגוניים

7 תקופת ההסכם   .12

7 שינויים בהסכם   .13

7 14.  הארכת תוקף באין שינוי 

7 15.  תחילת תוקף הסכם  

7 16.  נציגות העובדים 

8 17.  נציגות המעסיקים )ורשימת החברים( 

8א רישום הסכמים ובקשת צווי הרחבה   .18

פרק שני - קבלה לעבודה וסיומה

קבלה לעבודה, מסירת פרטים     .19
8ב ובדיקות 

9 תקופת נסיון, פיטורים בנסיון, וקביעות   .20

סיום העבודה, הודעה מוקדמת, זכות    .21
10 חזרה, פיטורי צמצום, והחזרת ציוד 

פרק שלישי - סדרי עבודה - זכויות וחובות

10 סמכות ההנהלה   .22

10 חובות העובד   .23

10 איסור העברה   .24

11 רשיון נהיגה   .25

11 תקינות הרכב   .26

חובת ההתייצבות לעבודה, רציפות    .27
11 בעבודה והמנעות מענינים אחרים 

11 הודעה על העדרות וחזרה לעבודה   .28

11 נוכחות בהעמסה   .29

11 חתימה על תעודת משלוח   .30

11 נוכחות בפריקה   .31

11 וידוא קבלה   .32

12 יומן רכב   .33

12 זהירות בנהיגה   .34

12 מניעת נזק   .35

12 בלעדיות השימוש ברכב   .36

12 כללי בטיחות   .37

12 איסור ביצוע עבודה אחרת   .38

12 ביצוע נאות   .39

12 איסור קבלת טובות הנאה   .40

12 נימוס ואדיבות   .41

12 השעיה   .42

הדיון המשמעתי - ועדה    .43
13     פריטטית ובוררות 

13 44.   ביטול השעית עובד 

פרק רביעי - ימי העבודה ושעות העבודה

13 א. 5 ימי עבודה   .45

13 ב. שעות עבודה   

13 ג. ערבי שבתות וחג   

13 ד. התחלת העבודה וסיומה   

 http://www.glima.info/prices.html
http://www.glima.info/benefits.html

 חדש! מהדורת אינטרנט.
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13 שעות נוספות   .46

פרק חמישי - שכר עבודה ותוספות לשכר

15 הגדרות   .47

15 48. השכר ועדכונו 

16 מועד התשלום   .49

16א פרמיה   .50

16א הפרמיה - שכר   .51

מתן הסבר לענין אופן חישוב הפרמיה 16א  

16ב תוספת ותק   .52

16ב תוספת משפחה   .53

א. תשלום שכר משולב לפי    .54
16ב      וותק מקצועי 

16ב ב. הוכחת הותק   

16ג ג. ותק מקצועי בגין שרות בצה"ל   

16ג תוספת מקצועית   .55

תשלומים מיוחדים והשלמות    .56
16ד   על בסיס שנתי 

16ד א. הוצאות אש"ל   

16ד ב. דמי הבראה   

17 ג. בגדי עבודה )וציוד בטיחות(   

19 ד. הוצאות נסיעה לעבודה   

פרק שישי - חופשות

19 חופשה שנתית   .57

20 א. חופשות חג   .58

21 ב. זכות להעדר ביום הזכרון   

21 ג. יום חג שחל בשבת   

21 ד. עובדים חדשיים   

21 חופשת אבל   .59

חופשת נישואין, ברית-מילה    .60
21   ובר-מצווה 

21 חופשת מחלה   .61

21 א. הפרשה לקופת גמל   

22 ב. הודעה על העדר   

22 ג. תעודה רפואית   

22 61א.  גיבוש תוכנית לביטוח נכות 

פרק שביעי - ביטוח סוציאלי, פיצויי 
פיטורים וקרן השתלמות

22 א. הזכות לפיצויים   .62

22 ב. רכיבי השכר   

ביטוח פנסיוני ותגמולים ראה בפרק 12.8.1  .63

23 קרן השתלמות   .64

כסוי סוציאלי על ידי המוסד    .65
24   לביטוח לאומי 

24 א. תשלום במקרים של תאונה בעבודה   

25 ב. שירות מילואים   

25 ג. העסקת נשים   

פרק שמיני - השלמות שונות

25 אגרת חידוש רשיון נהיגה   .66

26 אגרת רשיון נשק   .67

דמי חבר, דמי טיפול מקצועי אירגוני ומס   .68
26 ועד 

27 69.  השתלמות חברי ועדים 

27 שלילת רשיון נהיגה   .70

28 יישוב חילוקי דעות   .71

נספח א' - רשימת הסכמים ענפיים  
29 בענף ההובלה 

נספחים ב'1 וב'2 )נספחים א' ו-ב' להסכם 
מיום 12.1.17( - טבלאות שכר - ענף 

31 ההובלה - החל ב- 1.10.2016 

נספח ג' אירגונים/חברות בהתאחדות בעלי
33  מפעלי הובלה )לקוח מהסכמים קודמים( 
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