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  מורי דרך מוסמכים לתיירות

הסכם קיבוצי כללי למורי דרך מוסמכים לתיירות בישראל 
29/12/2015 - הסכם לשכת מארגני התיירות הנכנסת לישראל1

תוכן הענינים
עמ' סע'   עמ'  סע' 

ראה את הערת מראי המקום, מעבר לדף.   1

הפניות: 
ראה צו הרחבה ענפי בפרק 98.9 להלן;  א. 

ראה הסכם נוסף, עליו חתום ארגון  ב. 
מעבידים אחר, בפרק 98.1 להלן.

)בהערה( 2 מראי מקום 

2 הצדדים והמבוא 

כללי  .1

3 1.1. פירושים ומונחים )ראה גם סע' 8.3( 

3 1.2. התחולה, תקופת ההסכם וחידושו 

4 1.2.5. החרגה מתחולה   

4 1.3. העסקה "על פי קריאה"- ללא מחוייבות 

4 יום עבודה   .2

שכר עבודה )ראה גם סע' 6.9 ו- 6.10(  .3

3.1. גמול גלובלי בגין עבודה בשעות   
5 נוספות 

3.2. גמול בגין עבודה מעבר ל- 12 שעות   
5 ביום, ועבודת לילה 

3.3. גמול עבודה בימי המנוחה השבועית   
6 ובחגים 

3.4. השכר - שכר יום, תוספת שעות, יום   
6 ארוך, ותעריף שעה )ראה גם סע' 3.9( 

7         3.4)ג( דמי הבראה 

7         3.4)ד( שער הדולר 

8 3.5. תמורת חופשה 

8 3.6. תוספת שפות   

8 3.7. רכבי "אשכול" ועוד - שכר שונה   

8 3.8. מועד התשלום   

3.9. שכר מורה דרך מלווה )הנעזר 
9 במתורגמן( 

זכויות סוציאליות  .4
4.1. ניכויים משכר לפי דין )ראה גם סע' 

9 8.2 סיפא( 

4.2. - 4.7 ביטוח פנסיוני     
9 ופיצויי פיטורים 

11 התחיבות לסודיות ואי תחרות   .5

תנאי העסקה - זכויות וחובות  .6

6.1. - 6.3. החזר הוצאות אש"ל ונסיעות 
11 )ראה גם סעיפים 6.8 ו- 6.12( 

12 6.4. הזמנה תעשה בכתב   

12 6.5 - 6.7. ביטול הזמנה ופיצוי   

6.8. הלנה וכלכלה )ראה גם סע' 6.1 ו- 
12  )6.12

6.9. שכר ימים חופשיים במהלך   
13 הדרכה 

13 6.10. העברה ושכרה   

13 6.11. ניכוי דמי טיפול מקצועי-ארגוני   

6.12. ארוחות לשומרי כשרות )ראה גם 
13 סעיפים 6.1 ו- 6.8( 

6.13. אחריות המעסיק למטייל   
14 ולקבוצה 

6.14. ניהול הסיורים והתדרוכים,   
הופעה, איסור צירוף נוסעים,   
14 וסיורים נוספים 

14 תקנון משמעת והסדרת יחסי עבודה   .7

שונות  .8

8.1. - 8.2. יישוב סכסוכים )וכן ניכויי מס   
15 ותשלומי חובה - ראה גם סע' 4.1( 

8.3. מיצוי דרישות, הסכמים אחרים, 
15 ופרשנות טיוטות )ראה גם סע' 1.1( 

15 8.4. שקט תעשייתי   

15 8.5. בקשת צו הרחבה   

15 תאריך וחתימות 

ניתן לרכוש מנוי למהדורת האינטרנט של "משפט העבודה והסכמים קיבוציים":
http://www.glima.info/prices.html :למחירים לחץ על הקישור  
http://www.glima.info/benefits.html :להסבר לחץ על הקישור  

http://www.glima.info
http://www.glima.info/98-9.pdf
http://www.glima.info/98-9.pdf
http://www.glima.info/98-1.pdf
http://www.glima.info/98-1.pdf
http://www.glima.info/98-1.pdf
http://www.glima.info/98-1.pdf
http://www.glima.info/prices.html
http://www.glima.info/benefits.html

