חדש! מהדורת אינטרנט.
למחירים לחץ על הקישורhttp://www.glima.info/prices.html :
לתיאור לחץ על הקישורhttp://www.glima.info/benefits.html :
קיצור שבוע העבודה ל 42 -שעות

קיצור שבוע העבודה ל 42 -שעות
הסכם קיבוצי כללי וצו הרחבה
תוכן הענינים

עמ'
סע'
הפניה :לענין השפעת ההסכם שכאן על גובה
שכר המינימום לשעה ,ראה החלטת
הבהרה מיום ( 24.4.2018מספרה כהסכם
קיבוצי  ,)7026/2018אשר שולבה על ידינו
בפרק  991.3לקובץ.
הפניות להסכמים וצווים קודמים:
הסכמי לשכת התיאום של הארגונים
הכלכליים ,היא נשיאות הארגונים העסקיים:
הסכם וצו הרחבה בענין המעבר ל 45 -
שעות עבודה ול  5 -ימי עבודה בשבוע 		
פרקים  992.5ו992.5.9 -
הסכם וצו הרחבה בענין המעבר ל 44 -
		
ול  43 -שעות עבודה בשבוע
פרקים  992.6ו991 -ג (בעמ' )9
		
הסכם המעבר ל  5 -ימי עבודה בשבוע
פרק 992.7
במשרדי הממשלה
ההסכם הקיבוצי
(נחתם ביום )29.3.2017
(בהערה) 1
מראה מקום
1
הצדדים

עמ'
סע'
2
המבוא
2
 .1תוקף המבוא
2
 .2קיצור שבוע העבודה במשק
 .3משא ומתן להסדר חלופי  -הארכת מנוחת
4
סוף השבוע (ימי א' חופשיים)
 .4שינוי הסדרי עבודת לילה (ומכסות שעות
4
העבודה)
5
 .5צוות היגוי
 .6הרחבת הוראות ההסכם על כלל המשק 5

צו ההרחבה
(פורסם ביום )19.3.2018
מראה מקום
הרישא (זיהוי ההסכם ,תחולה ,תחילה
ופקיעת תוקף)
 .2קיצור שבוע העבודה במשק
(סוף)

6
6
7

הסכם קיבוצי כללי
לקיצור שבוע העבודה במשק הישראלי
1

שנחתם ביום  29במרץ 2017
בין :נשיאות הארגונים העסקיים המפורטים מטה ,2ובראשה יו"ר נשיאות הארגונים
העסקיים ונשיא התאחדות התעשיינים ,מר שרגא ברוש;
(להלן" :צד א'" ו/או "נשיאות הארגונים העסקיים")
מצד אחד;
1

הערת מראה המקום :מספרו של ההסכם מיום  29.3.2017בפנקס ההסכמים הקיבוציים,
 .7019/2017תוכן העניינים ורוב הערות השוליים הוספו על ידי עורכי הקובץ.
רשימת הארגונים :התאחדות התעשיינים בישראל ,התאחדות בוני הארץ ,התאחדות
האיכרים בישראל ,איגוד הבנקים בישראל ,התאחדות חברות לביטוח חיים בע"מ,
התאחדות תעשייני היהלומים בישראל ,התאחדות המלונות בישראל ,האיגוד הארצי של
מפעלי השמירה בישראל ,התאחדות המלאכה והתעשייה בישראל ,להב  -לשכת אירגוני
העצמאיים בישראל ,ארגון החברות לאספקת משאבי אנוש בישראל ,התאחדות ענף הקולנוע
בישראל.

1

992.6.1

2
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