חדש! מהדורת אינטרנט.
למחירים לחץ על הקישורhttp://www.glima.info/prices.html :
לתיאור לחץ על הקישורhttp://www.glima.info/benefits.html :

ענף ההסעים הפרטיים

ענף ההסעים הפרטיים
(נהגי אוטובוס וכדומה)
תוכן הענינים

עמ'
סע'
(בהערה) 3
מראי מקום
(הפניה :ראה צו הרחבה ,בפרק  12.9.9להלן).
3
הצדדים והמבוא הראשון
פרק א'  -כללי
א 1.מבוא (מבוא שני)
 .1פרשנות (זכר/נקבה ,יחיד/רבים)
 .2תוקף המבוא והנספחים

3
4

א 2.הגדרות  -סע' 3

4

א 3.תחולת ההסכם
 .5 - 4תחולה וחריג לענין נהגי פרויקט
החרגה מכוח הסכם קיבוצי מיוחד

5

א 4.תקופת ההסכם  -סע' 8 - 6

6

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

6
6
7

א 6.מנגנון שמירת שכר
7
 .16 - 14תוספת שמירת שכר
 .17שמירת "שכר קובע" לענין זכויות שונות 8
פרק ב'  -מסגרת שעות העבודה
(הפניה לענין הפסקות)
 .19 - 18סידור העבודה
 .22 - 20יום המנוחה השבועי וחגים ,תמורה
8
ומנוחת פיצוי
8
 .23דו"ח שעות עבודה
9
 .24שיבוץ נהגים לעבודה
8
8

פרק ג'  -שכר ורשת ביטחון
שכר מינימום ענפי  -נספח מיום 9 6.3.2018
ג 1.נהגי אוטובוס
 .33 - 25תעריפי השכר לפי מעמד ,ותק
וחלקיות המשרה

10

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

11

ג 3.נהגי אצ"ז (אוטובוס ציבורי זעיר)

עמ'

סע'
 .51 - 43תעריפי השכר לפי מעמד ,ותק
וחלקיות המשרה

12א

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

13

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

13

ג 6.סכום וכללי תשלום רשת הביטחון
 .62 - 59השכר המובטח לבעלי רשת הביטחון,
14
עדכונו ורכיביו
ג 7.שלילת רשת ביטחון
 .65 - 63חובת עמידה בסידור העבודה,
הפרתה ,שימוע ,הודעה על השלילה,
15
וערעור
16
 .66בוטל (עסק בשלילה ומכסת המינימום)
 .67השפעת חופשת מחלה או חופשה ללא
16
תשלום על רשת הביטחון
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 16
 .72 - 71תשלום בעבור זמן ההפסקות שבין
הזמנות עבודה ,נסיעה חזרה לנקודת
17
המוצא ,ונסיעה בין הזמנות
 .73ביטול עבודה לעובד שעתי מסיבות שאינן
18
תלויות בו
ד 2.כללי תשלום בנסיעה רב יומית
 .77 - 74תשלום לפי שעת התחלה ,יום ,שעת
18
סיום ,וגמול עבודה בשעות נוספות
 .78התאמה לקיצור עתידי של שבוע העבודה 19
 .79ביטול עבודה לעובד שעתי מסיבות שאינן
19
תלויות בו
 .80אי-גריעה מזכות לתשלום בגין זמני נסיעה
19
לעבודה
20
 .81תוספת לינת לילה
ד .3.פיצוי בגין זמני הנסיעה לעבודה וממנה
 .86 - 82הגדרות ,חנייה קרובה ,חניית ביניים,
קצובת נסיעה ופיצוי בגין זמן הנסיעה 20
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ענף ההסעים הפרטיים
פרק ה'  -עבודת תיירות חוץ
ה 1.שיבוץ לתיירות חוץ  -סע' 89 - 87

22

ה 2.תיירות חוץ  -כללי תשלום
 .98 - 90שכר שעה ,רשת ביטחון ,החרגת
תוספות ,נסיעה יומית ,הפסקות ,אישור
לשעות נוספות ,נסיעה רב יומית ופיצוי
22
בגין זמני הנסיעה לעבודה וממנה
פרק ו' – תוספות שכר
ו 1.מעלון  -סע' 100 - 99

24

ו 2.מענק רבעוני  -סע' 104 - 101

24

פרק ז'  -תנאים סוציאליים
ז 1.חופשה שנתית
 .116 - 105חופשה בהתאם לחוק ושיפור
זכויות ,ערך יום ,צבירה והתראה לפני
מחיקתה ,מועד החופשה ,ימי חופשה
25
ברצף וחופשות מרוכזות
ז 2.קצובת הבראה  -סע' 118 - 117

27

ז 3.דמי חגים  -סע' 119

27

ז 4.מחלה  -סע' 126 - 120

27

ז 5.חופשת אבל  -סע' 127

28

ז 6.ימי זיכרון  -סע' 128

28

ז 7.אש"ל  -סע' 130 - 129

28

פרק ח' – ביטוח פנסיוני פיצויי פיטורים
וקרן השתלמות

ח 9.פיצויי פיטורים
 .143 - 140הפקדות במקום פיצויי פיטורים,
הפרשות עבר "על חשבון" ,שחרור
32
הפקדות ,והשלמת פיצויי פיטורים
ח 10.אפשרות השלמת פיצויים רטרואקטיבית
33
לעובדים קיימים  -סע' 144
ח 11.קרן השתלמות
 .149 - 145תקופת המתנה ,שכר קובע,
ושחרור כספים

36

ח 11.כללי
 .150תשלומים וניכויים חודשיים לפנסיה
37
ופיצויים
37
 .151הגדלת ניכויים על חשבון העובד
37
 .152בחירת קופת גמל
(הערת מערכת :פרק ט' לא קיים במקור)
פרק י'  -שלילת רישיון נהיגה
 .154 - 153שלילת זכויות כעובד

38

פרק יא'  -תקנון משמעת
 .155ינוסח בעתיד

38

פרק יב'  -השתלמות חברי ועדים
 .156מכסה ומימון

38

פרק יג'  -דמי חבר ,דמי טיפול מקצועי
ארגוני ודמי ועד
 .161 - 157שיעורי הניכויים ,רכיבי השכר
38
והעברת הכספים

29

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

פרק יד'  -כללי
 .162הארכת יום העבודה  -בקשת היתר
 .163פרשנות (טיוטות ההסכם)
 .164רישום כהסכם קיבוצי
 .165בקשת צו הרחבה
ועדת מעקב והכרעה בחילוקי דעות

30

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

30

נספח א' (הודעה על שלילת רשת הביטחון) 40
נספח ב' הראשון (הארכת יום העבודה) 41
נספח ב' השני (שכר מינימום ענפי) ,שולב על
ידינו בסמוך לפרק ג' להסכם ,לעיל.
נספח ג' (הפסקות מאריכות יום עבודה) 41
נספח ד' (דחיית מועד תחילה  - 28.2.2018תוך
מתן תשלומים למועד קודם43)1.1.2018 ,
נספח ה' (ועדת מעקב והחרגה באמצעות
הסכם קיבוצי מיוחד) ,שולב על ידינו
בהסכם לעיל.

ח 1.הגדרות  -סע' 131

ח 2.שמירת זכויות נהגים קיימים-סע' 29 132
ח 3.זכאות
 .134 - 133תחילת ביטוח ,פנסיה וכיסויים
30
ביטוחיים ,ובחירת קופה

ח 6.ביטוח בקופת ביטוח/קופת גמל שאינה
31
קרן פנסיה  -סע' 137
ח 7.נהג אשר מגיע עם פוליסה קיימת
 .138שיעור ההפקדה לפיצויים

31

ח 8.אפשרות הפקדה בשיעור של 8.33%
לרכיב פיצויי פיטורים  -סע' 139

31
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