הסכם קבוצי כללי בענף האפיה והקונדיטוריה

הסכם קבוצי כללי בענף האפיה

1

תוכן הענינים
עמ'
סע'
הפניה :ראה צווי הרחבה בפרק  21.1.9להלן.
(בהערה) 1
מראי מקום
1
הצדדים
3
המבוא
פרק א' :כללי
3
 .1הגדרות
 .2סוג ההסכם והקפו (תחולת ההסכם;
5
והחלה על קונדיטוריות)
6
 .3תקופת ההסכם
פרק ב' :סדר קבלת פועלים
 .4קבלת פועלים
 .5תקופת הנסיון

6
6

פרק ג' :סדרי העבודה
 .6שעות עבודה רגילות
 .7שעות נוספות ועבודת לילה

7
7

פרק ד' :שכר עבודה*
 .8שכר עבודה
 .9תוספת היוקר
 .10תוספת בעבור אשה
 .11תוספת ותק חדשי

8
9
9
10

פרק ה' :תנאים סוציאליים
 .12חופשה שנתית

10א

עמ'
סע'
10א
 .13השתתפות בהוצאות הבראה
11
 .14דמי חגים
11
 .15מס מקביל (הושמט ע"י העורכים)
11
 .16ביטוח מחלה
11
 .17קרן פנסיה מקיפה
12
 .18זכויות סוציאליות לפועלים זמניים
13
 .19בגדי עבודה
13
 .20ביטוח למקרה תאונה בעבודה
13
21א .קרן השתלמות
14
21ב .העמותה לקידום מקצועי חברתי
פרק ו' :סדרי פטורים -
פצויים ,מקרים מיוחדים
 .22סדרי פטורים
 .23פיצויי פיטורים  -הערת מערכת

14
15

פרק ז' :כללי  -שונות
 .24בטיחות בעבודה והיגיינה מקצועית 16
17
 .25השתתפות בהוצאות הנסיעה
17
 .26ועד הפועלים
 .27דמי חבר ודמי טיפול ארגוני מקצועי 17
17
 .28יישוב חילוקי דעות
18
 .29שקט תעשייתי
 .30הגשה לרישום ובקשה למתן צו הרחבה 18

בין :הועדה העליונה של עובדי האפיה בישראל ליד הסתדרות עובדי המזון
והפרמצבטיקה
להלן צד א'
לבין:

נציגי הועד הארצי של ארגוני בעלי המאפיות בישראל

להלן צד ב'

הערת מערכת :בענף זה נחתמו גם הסכמים על ידי "איגוד האופים בישראל  -עמותה
רשומה" ,ראה לעניין זה גם בהערת מראי המקום המתחילה בעמוד זה.
1

הפרק מבוסס על הסכם שנחתם ביום ( 4.7.1966מספרו בפנקס ההסכמים הקיבוציים
 ;)1161/66ועודכן עפ"י זכרון הדברים שנחתם ביום ( 2.4.70שמספרו  ;)7028 /70עפ"י זה"ד
מיום ( 7.8.72מס'  )7040 /72ובו חודש ההסכם בענף האפיה ,פרט לת"א ,חיפה וירושלים;
והוארך עד ליום  31.21.74בהסכם מיום ( 19.6.74מס'  ;)7035 /75והוארך שוב עד ליום
(המשך הערת מראי המקום בעמוד הבא)
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