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למחירים לחץ על הקישור:
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מורי דרך מוסמכים לתיירות

הסכם עבודה קיבוצי כללי למורי דרך מוסמכים לתיירות בישראל -
התאחדות משרדי הנסיעות ויועצי התיירות
1
1/10/14
תוכן הענינים
עמ'

סע'
הפניות:

סע'
 .3.4גובה השכר ליום עבודה

א .ראה הסכם של ארגון מעבידים אחר
(לשכת מארגני התיירות הנכנסת
לישראל) ,בפרק  98לעיל;
ב .ראה צו הרחבה בקשר להסכם של ארגון
המעבידים האחר ,בפרק  98.9להלן.
(בהערה) 2

מראי מקום
הצדדים

2

המבוא

3

 .1כללי

3

 .1.1פירושים ומונחים (ראה גם סעיף 7.4
3
להלן)
 .1.2תחולת ההסכם (ראה גם סע' 1.2.5
להלן)
 .1.2.3תקופת תוקף ההסכם

4

 .1.2.4חידוש או ביטול ההסכם

4

 .1.2.5חריגים לתחולה (עובדים בשכר
חודשי ועוד)

4

 .1.3העסקה על פי קריאה והעדר
התחייבות

4
5

 .2.3 - .2.1משך יום העבודה והעסקה
בשעות נוספות

5

 .2.4בקשת אישור השר

5

 .3שכר עבודה

 .3.5דמי הבראה ותמורת חופשה שנתית
(ראה גם סעיף  3.8להלן)

6

 .3.6ביטוח מחלה

7

 .3.7תוספת שפות

7

מועד תשלום השכר

7

 .3.8חופשה שנתית ודמי הבראה למועסק
7
ברציפות (ראה גם סעיף  3.5לעיל)
7

 .4זכויות סוציאליות
 .4.1ניכויים כדין

7

 .4.5 - .4.2ביטוח פנסיוני

7

 .4.5משיכת כספי פיצויים על ידי מעביד 8
4

 .2שעות עבודה

עמ'
6

5

 .4.6מורה הזכאי כבר לקצבה

8

 .5התחיבות לסודיות ואי תחרות

9

 .6תנאי העסקה – זכויות וחובות

10

 .6.2 - .6.1החזר הוצאות (כולל אש"ל
והוצאות נסיעה .ראה לגביהם גם
10
בסעיפים  6.7ו 6.10 -להלן)
 .6.3הזמנת מורה דרך  -בכתב

10

 .6.4ביטול הזמנה על ידי מעביד ודמי
10
ביטול
 .6.5ביטול הזמנה על ידי מורה דרך

10

 .6.6ישוב סכסוכים בענין
ביטול הזמנות

		
10

 .3.1שכר בסיס ותוספת גלובלית עבור
עבודה בשעות נוספות

5

 .3.2תשלום בגין העסקה בת יותר מ12 -
שעות ביום

 .6.7לינה וכלכלה (אש"ל) והוצאות נסיעה
(ראה גם סע'  6.2 - 6.1לעיל; לענין כלכלה
11
ראה גם סע'  6.10להלן)

6

 .6.8תמורת ימים חופשיים ,במהלך
תקופת ההדרכה

 .3.3העסקה במנוחה השבועית ובימי חג 6
 1תאריך החתימה הופיע בכתב יד מעל לכותרת ההסכם ,ודפוס בסוף ההסכם  -העורכים.

11
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מורי דרך מוסמכים לתיירות
סע'
 .6.9דמי טיפול ארגוני-מקצועי

עמ'
11

סע'
 .7.2ניכויי מס ותשלומי חובה

עמ'
13

 .7.3דרך ביצוע התשלום

13

 .7.4מיצוי זכויות

13

 .6.10תשלום עבור ארוחות כשרות (ראה
11
גם סעיפים  6.1ו 6.7 -לעיל)
 .6.11אחריות מעסיק כלפי מטיילים

12

 .6.12סמכות הניהול של המעביד

12

 .6.12.1תוכנית הסיור וחומר שיווקי

12

 .7.5שקט תעשייתי

 .6.12.2דיוק בזמנים והופעה נאה

12

 .6.12.3התייצבות לתדרוך ולסיכום
וגמולם

 .7.8 - .7.6ההסכם עם ארגון המעבידים
13
האחר

12

14

 .6.12.4צירוף נוסעים

12

 .6.12.5סיורים נוספים ()optionals

12

 .7שונות

 .7.4טיוטות קודמות ופרשנות (ראה גם
13
סעיף  1לעיל)
13

 .7.9בקשת צו הרחבה

14

תאריך וחתימות

13

 .7.1יישוב סכסוכים  -אישיים
וקיבוציים

		
13

הסכם עבודה קיבוצי כללי למורי דרך מוסמכים לתיירות בישראל
בין
2

התאחדות משרדי הנסיעות ויועצי התיירות בישראל שהינה הארגון היציג
של סוכנויות הנסיעות בישראל דהיינו מעסיקים של מורי הדרך בתיירות
בישראל ,אשר תיקרא להלן "ההתאחדות".
לבין

אגודת מורי הדרך בישראל ,שהיא הארגון היציג 3של מורי הדרך המוסמכים
בישראל ,בשם ועבור חבריה מורי הדרך המוסמכים בישראל ,שתיקרא
להלן "אגודת מורי הדרך".
הערת מראי המקום:
בפרק זה מובא הסכם מיום ( 1.10.2014שמספרו בפנקס ההסכמים הקיבוציים .)7046/2014
תוכן הענינים והערות השוליים הוספו על ידי עורכי הקובץ.

2
3

הודעה בדבר הרכב המועצה המייעצת לעניני אתיקה של מורי דרך פורסמה בי"פ התשמ"ז,
עמ'  ;717ותוקנה בי"פ התש"ן עמ'  ;2436ובי"פ  ,3803התשנ"א ,עמ' .11
הערת מערכת והפניה :לפי הידוע לנו ,חוק הסכמים קיבוציים ,אינו מגדיר "יציגות" בקשר
לארגוני מעבידים (אלא אך ורק בקשר לארגוני עובדים) .ראה החוק בפרק  10.1לקובץ.
לענין יציגות של ארגוני עובדים ,ראה את הוראות סעיפים  3עד  6לחוק הסכמים קיבוציים,
התשי"ז  ,1957 -בפרק  10.1לקובץ משפט העבודה; ופסיקה לפיהם בפרק  10.1.8שם.
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