חדש! מהדורת אינטרנט.
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לתיאור לחץ על הקישורhttp://www.glima.info/benefits.html :
צו הרחבה בענף ההיסעים

צו הרחבה בענף ההיסעים (נהגי אוטובוס וכד')
לפי חוק הסכמים קיבוציים ,התשי"ז 1957 -

1

תוכן הענינים

עמ'
סע'
(בהערה) 1
מראה מקום
הרישא (תחולה ומועדי תחילה  -לענין
2
התחולה ראה גם בסע'  5להלן)
פרק א'  -כללי
א 2.הגדרות
 .3הגדרת מונחים

3

א 3.תחולת ההסכם
(ראה גם הרישא)
 .5נהגי פרויקט

5

א 5.סעיפי שמירת זכויות
 .9זכויות שקדמו להסכם
 .12 - 10נהלים
 .13חריג בקשר לפרק א6.

5
5
6

א 6.מנגנון שמירת שכר
6
 .16 - 14תוספת שמירת שכר
 .17שמירת "שכר קובע" לענין זכויות שונות 7
פרק ב'  -מסגרת שעות העבודה
7
 .19 - 18סידור העבודה
 .22 - 20יום המנוחה השבועי וחגים ,תמורה
7
ומנוחת פיצוי
7
 .23דו"ח שעות עבודה
7
 .24שיבוץ נהגים לעבודה
פרק ג'  -שכר ורשת ביטחון
ג 1.נהגי אוטובוס
 .33 - 25תעריפי השכר לפי מעמד ,ותק
וחלקיות המשרה

8

ג 2.נהגי מיניבוס
 .42 - 34תעריפי השכר לפי מעמד ,ותק
וחלקיות המשרה

9

ג 3.נהגי אצ"ז (אוטובוס ציבורי זעיר)
 .51 - 43תעריפי השכר לפי מעמד ,ותק
10
וחלקיות המשרה
1

עמ'

סע'
ג 4.רשת ביטחון
 .53 - 52הגדרת "רשת ביטחון" והבהרה

11

ג 5.כללי זכאות רשת הביטחון
 .58 - 54תנאי זכאות ,והודעת זכאות

12

ג 6.סכום וכללי תשלום רשת הביטחון
 .62 - 59השכר המובטח לבעלי רשת הביטחון,
12
עדכונו ורכיביו
פרק ד' -כללי תשלום
ד 1.כללי תשלום בנסיעה יומית
 .70 - 68נסיעות פנים ,מינימום שעות ,עבודה
בהפסקה ,שעות נוספות ,נסיעה ריקה,
חזרה כנוסע ,נסיעות לעבודה וממנה 14
 .72 - 71תשלום בעבור זמן ההפסקות שבין
הזמנות עבודה ,נסיעה חזרה לנקודת
15
המוצא ,ונסיעה בין הזמנות
 .73ביטול עבודה לעובד שעתי מסיבות שאינן
15
תלויות בו
ד 2.כללי תשלום בנסיעה רב יומית
 .77 - 74תשלום לפי שעת התחלה ,יום ,שעת
16
סיום ,וגמול עבודה בשעות נוספות
 .79ביטול עבודה לעובד שעתי מסיבות שאינן
17
תלויות בו
 .80אי-גריעה מזכות לתשלום בגין זמני נסיעה
17
לעבודה
17
 .81תוספת לינת לילה
ד .3.פיצוי בגין זמני הנסיעה לעבודה וממנה
 .86 - 82הגדרות ,חנייה קרובה ,חניית ביניים,
קצובת נסיעה ופיצוי בגין זמן הנסיעה 17
פרק ה'  -עבודת תיירות חוץ
ה 1.שיבוץ לתיירות חוץ  -סע' 89 - 87

19

ה 2.תיירות חוץ  -כללי תשלום
 .98 - 90שכר שעה ,רשת ביטחון ,החרגת
תוספות ,נסיעה יומית ,הפסקות ,אישור

הצו פורסם בי"פ  ,7846התשע"ח ,20.6.2018 ,עמ' .8930
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צו הרחבה בענף ההיסעים
עמ'
סע'
לשעות נוספות ,נסיעה רב יומית ופיצוי
20
בגין זמני הנסיעה לעבודה וממנה

סע'
ח 4.ביטוח בקרן פנסיה מקיפה חדשה
28
 .135שיעורי הפקדות וניכויים

פרק ו' – תוספות שכר
ו 1.מעלון  -סע' 100 - 99
ו 2.מענק רבעוני  -סע' 104 - 101

ח 5.ביטוח בקרן פנסיה מקיפה ותיקה
28
 .136הוראות שונות והבהרה

21
22

פרק ז'  -תנאים סוציאליים
ז 1.חופשה שנתית
 .116 - 105חופשה בהתאם לחוק ושיפור
זכויות ,ערך יום ,צבירה והתראה לפני
מחיקתה ,מועד החופשה ,ימי חופשה
23
ברצף וחופשות מרוכזות
ז 2.קצובת הבראה  -סע' 118 - 117
ז 3.דמי חגים  -סע' 119

25
25

ז 4.מחלה  -סע' 126 - 120

25

ז 5.חופשת אבל  -סע' 127

26

ז 6.ימי זיכרון  -סע' 128

26

ז 7.אש"ל  -סע' 130 - 129

26

פרק ח' – ביטוח פנסיוני פיצויי פיטורים
וקרן השתלמות
26
ח 1.הגדרות  -סע' 131
ח 2.שמירת זכויות נהגים קיימים-סע' 27 132
ח 3.זכאות
 .134 - 133תחילת ביטוח ,פנסיה וכיסויים
27
ביטוחיים ,ובחירת קופה

עמ'

ח 6.ביטוח בקופת ביטוח/קופת גמל שאינה
קרן פנסיה  -סע' 137

28

ח 7.נהג אשר מגיע עם פוליסה קיימת
29
 .138שיעור ההפקדה לפיצויים
ח 8.אפשרות הפקדה בשיעור של 8.33%
לרכיב פיצויי פיטורים  -סע' 139

29

ח 9.פיצויי פיטורים
 .143 - 140הפקדות במקום פיצויי פיטורים,
הפרשות עבר "על חשבון" ,שחרור
29
הפקדות ,והשלמת פיצויי פיטורים
ח 11.קרן השתלמות
 .149 - 145תקופת המתנה ,שכר קובע,
ושחרור כספים

31

ח 11.כללי
 .150תשלומים וניכויים חודשיים לפנסיה
32
ופיצויים
32
 .151הגדלת ניכויים על חשבון העובד
32
 .152בחירת קופת גמל
פרק י'  -שלילת רישיון נהיגה
 .154 - 153שלילת זכויות כעובד

32

בתוקף סמכותי לפי סעיף  25לחוק הסכמים קיבוציים ,התשי"ז,1957-
אני מצווה כי תורחב תחולתן של הוראות ההסכם הקיבוצי הכללי שמספרו
בפנקס ההסכמים הקיבוציים  ,7030/2017אשר נחתם ביום כ"ד בסיוון
התשע"ז ( 18ביוני  )2017בין ארגון חברות ההסעה לבין ההסתדרות הכללית
החדשה (להלן  -ההסכם) ,2וכי ההוראות המפורטות בתוספת יחולו 3על כל
העובדים (הנהגים) והמעסיקים בענף ההיסעים הפרטיים (הובלת נוסעים).
תחילתו של צו זה ב 1-בחודש שלאחר מועד פרסומו (להלן  -יום התחילה),
ולעניין מעסיק שהתקשר בהסכם קיבוצי מיוחד תקף ,הצו יחול בתום 6
2
3

הסכם זה שולב על ידינו ,ביחד עם הסכמים נוספים ,בפרק  12.9לעיל.
פסיקה לענין תחולת צווי הרחבה ,ראה בפרק  10.1.7לקובץ משפט העבודה.
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