חדש! מהדורת אינטרנט.
למחירים לחץ על הקישור:
לתיאור לחץ על הקישור:

http://www.glima.info/prices.html
http://www.glima.info/benefits.html
כרך ה' בקובץ ההסכמים הקיבוציים

תוכן העניינים
הסכמים קיבוציים  -כרך חמישי
תוכן הענינים המלא
מפתח אלפאביתי  -נמצא בכרך א'( )1לקובץ

ענפי החקלאות

22

תקנון עבודה
הסכם עבודה
צווי הרחבה -
צו בענפי החקלאות ואריזת פרי
הדר ונשירים
צו בענף עובדים בדירוג חדשי מינהלי
צו בענף גנני הנוי
אמנה בדבר ארגוניהם של עובדים
כפריים1975 ,

ענף הסיגריות ומוצרי טבק

22.0
22.1
		
22.9.1
22.9.2
22.9.3
		
22.10

23

הסכם קיבוצי כללי
צו הרחבה משולב

23
23.9

ענף הפרמצבטיקה

24

הסכם עבודה
זכרון הדברים בדבר דירוג ידע
צו הרחבה משולב

24.1
24.2
24.9

אחיות ואחים

מרפאים בעיסוק

25.2

רנטגנאי אבחון וריפוי

26.1

ענף תעשיית היהלומים
הסכם עבודה בענף

התעריף בענף
חישוב השכר הקובע לפנסיה
צו הרחבה משולב

28

החרושת ההסתדרותית  -הושמט
חוקת העבודה לפועלי הייצור
העובדים החודשיים במפעלי "כור"
חניכים ,שוליות ונוער עובד במפעלי "כור"

28
28.1
28.8

29

חברות כוח אדם  -הסכם קיבוצי
צו הרחבה

29.9

ענפי היבוא ,היצוא ,המסחר
בסיטונות והשירותים

50
50
(50)7
50.1
50.9

תקנון עבודה
רשימת הענפים
הסכם עבודה
צו הרחבה משולב

ענפי המסחר הקמעונאי ושירותים

52

הסכם קיבוצי כללי
מעבידים בארגון הספרים (מעצבי שיער)

52
52.1

53

ענף ההלבשה  -המסחר*
* לענין ענף הטקסטיל וההלבשה ,ראה בפרק  15לקובץ.

25.1
הסכם עבודה
הקצאת תקני כח אדם סיעודי בבתי החולים 25.1.2
		
הפעלת ססיות בבתי החולים ממשלתיים
25.1.8
והעירוניים-ממשלתיים
25.1.9
תפקוד
אחיות בריאות הציבור  -שעות עבודה
25.1.10

הסכם עבודה
תפקוד

27.1
27.2
27.9

26.1
26.1.1

53
53.9

הסכם עבודה
צו הרחבה

54

רשתות לשיווק מזון
הסכם עבודה
צו הרחבה

עובדי הוראה וחינוך

54
54.9

80 - 13

		
הסכם העבודה של הסתדרות המורים
80 - 13.01
("אופק חדש")  -נוסח משולב
הסכמי ארגון המורים לא משולבים בקובץ
(הסכם "עוז לתמורה" נכרת ביום ,14.8.2011
ומספרו .)7040/11
(הושמטו מהקובץ ,פרקים  80-13.02עד )80-13.05

27

קרן ימי מחלה לעובדי הוראה
החינוך הרשמי

27

(הושמט מהקובץ ,פרק )80-13
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80 - 13.06

כרך ה' בקובץ ההסכמים הקיבוציים
דמי חבר בהסתדרות המורים
(וההסכם המוקפא בדבר מס ועד)

		
80 - 13.1

(הושמט מהקובץ ,פרק )80-13.2

80 - 13.3
יום חינוך ארוך (יוח"א)
הסכמי ביניים בקשר ל"אופק חדש" והסכמי
רפורמת תשס"ו ותשס"ז  -קיצור שבוע
		
העבודה ,פיטורים ,שעות העשרה ועוד
80 - 13.4
 הפניות לאינטרנטעובדי החינוך המשלים (עבר לפרק ,12.1.8
		 סעיף  101ואילך)

הסכמים קיבוציים  -כרך ראשון
מפתח אלפאביתי

(דפים בצבע צהוב)

עובדי מוסדות ההסתדרות (הושמט)

12

רשויות ומועצות מקומיות ,ומעסיקים ציבוריים
 הסכמים ,חוקים ותקנות ואילך 12.1.5(ראה את הסכמי הדירוגים ,והסכמים נוספים
בשירות הציבורי ,בהמשך הקובץ)

הסכמים קיבוציים  -כרך שני
הדירוג האחיד  -עובדי מינהל ושירותים -
12.1.12
מעסיקים ציבוריים
12.1.13
הסכם בדבר חריגות שכר
12.2
עובדים צעירים ושוליות
12.2.5
רבנים
12.3
שמירה ואבטחה
12.4
ענף המלונאות
12.41
אולמות לחתונות ולמסיבות
12.5
ענפי הנקיון והאחזקה

12.6
תחנות הדלק
מפעילי ציוד מכני הנדסי (עבר לחלק )18.1
12.7
12.8
ענף ההובלה
הדירוג המינהלי בשירות המדינה 13.0.1
		
עובדי המינהל בשירות המדינה
13
(מקודם הדירוג האחיד)
13.1
סגל אקדמאי בכיר
13.2
משפטנים ופרקליטים

הסכמים קיבוציים  -כרך שלישי
13.3
דירוג המהנדסים
13.4
דירוג הרופאים
13.4.5
דירוג הרופאים הוטרינריים
דירוג המח"ר (מדעי החברה והרוח) 13.5
13.5.1
דירוג הפסיכולוגים

13.5.2
דירוג העובדים הסוציאליים
13.6.1
דירוג העתונאים
דירוג הביוכימאים והמיקרוביולוגים 13.7
13.8
דירוג הרוקחים
13.9
סטודנטים
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כרך ה' בקובץ ההסכמים הקיבוציים

הסכמים קיבוציים  -כרך שלישי (המשך)
דירוג הטכנאים וההנדסאים
מקצועות טכניים בשירות המדינה
(מקצ"ט)

14
		
14.1

ענף הטכסטיל וההלבשה*
*

15

ראה הסכם קיבוצי להלבשה  -ענף המסחר ,בפרק  53להלן.

הסכמים קיבוציים  -כרך רביעי
16.1
ענף הפלסטיקה
16.2
ענף הגומי
16.3
ענף העור  -ייצור נעליים ותפרות
16.4
ענף הבורסקאות
		
ענפי הדפוס ,הכריכה ,לוחות
17.1-5
האופסט ועוד
ענף הקרטונז' ,מוצרי נייר ,קרטון ואריזה 17.6
ענף הבניה ,התשתיות ,צמ"ה ,עבודות
18.1
ציבוריות ושיפוצים

18.2
ענף העץ ומוצריו
18.3
ענף ייצור מרצפות
		
ענפי תעשיית המתכת ,החשמל,
19
האלקטרוניקה והתכנה
19.3
ענף התכשיטנות וחפצי נוי
מלאכה ותעשיה זעירה  -ענפי המתכת 		
19.4
החשמל והאלקטרוניקה
תעשיות הקרמיקה ,הזכוכית ומוצריהם 20
21
ענפי המזון

הסכמים קיבוציים  -כרך שישי
ענף בתי הקולנוע
ענף המוסכים
אומנים בסרטי קולנוע וטלויזיה
מכבסות קיטור
מורי דרך מוסמכים לתיירות
אמנה בין ל.ה.ב לבין ההסתדרות
הסכמי מסגרת
המגזר העסקי והרחבת הסכמיו
שכר מינימום ,וסכומי מקסימום
בפשיטת רגל ובפירוק
ההסדרים הכוללים במגזר הציבורי
תוספת היוקר

90
91
92.1
95
98
99
991א
991.3
991.4
991.5

991.6-7
הוצאות נסיעה ודמי הבראה
991.8
הכללת רכיבים בדמי חופשה
תוספות שכר ,החזר הוצאות ותנאים
נלווים בשירות המדינה ובשירות
992.0
הציבורי
992.1
הסדרים כלליים בתעשייה
992.5
שבוע עבודה מקוצר
993
פריון העבודה והייצור
		
נוער עובד ,חניכים ,קשישים
994.1,3
ומוגבלים
994.2-9
מלאכה ותעשיה זעירה
(ראה גם הסכמים ענפיים למלאכה
ולתעשיה הזעירה)

משפט העבודה  -כרך ראשון ()1
מפתח אלפאביתי
חופש העיסוק
זכויות אדם ,פרטיות וקנין
פסיקת ריבית והצמדה

(דפים בצבע ירוק)

1.1
1.2
1.4

5.1
עובדי ציבור
משא ומתן ,הסדרים והסכמים קיבוציים 10.1
		
זכויות מכוח חוקי מגן והסכמים
10.1.5
קיבוציים
יחסי עובד ומעסיק (מעביד)
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10.1.6

כרך ה' בקובץ ההסכמים הקיבוציים

משפט העבודה  -כרך ראשון ()2
חוזה עבודה אישי (משפט פרטי וציבורי) 10.1.6.1
10.1.7
צווי הרחבה
10.1.8
ארגוני עובדים ומעבידים
הסתדרות העובדים הכללית החדשה 10.1.8.1

יישוב סכסוכי עבודה (תיווך ובוררות) 10.2
10.2.5
על שביתה והשבתה
10.3.01
שכר מינימום
10.3
הגנת השכר

משפט העבודה  -כרך שני
העסקת עובדים ע"י קבלני כח אדם 10.4.5
10.5
שעות עבודה ומנוחה
10.6
חופשה שנתית
10.7
עבודת נשים
10.8
עבודת נוער

10.9
חניכות
פיטורים ,התפטרות ,ופיצויי פיטורים 10.10
		
ביטוח זכויות עובדים בפשיטת רגל
10.10.5
ופירוק תאגיד
10.11
שירות התעסוקה

משפט העבודה  -כרך שלישי
עובדים זרים
חיילים משוחררים
בטיחות בעבודה
ארגון הפיקוח על העבודה

10.11.10
10.12
10.13
10.14

10.15.01
סמכות עניינית
10.15
חוק בית הדין לעבודה
סדרי דין וראיות בענינים אזרחיים 10.15.1

משפט העבודה  -כרך רביעי
פרשנות
רכישת מפעלים בידי עובדיהם
שוויון הזדמנויות בעבודה
מניעת הטרדה מינית
פנסיה וגמלאות
חוק גיל פרישה
הסדרי פנסיה וגמלאות  -כללי

10.15.2
תקנות סדרי דין
		
חוק תובענות ייצוגיות,
10.15.9
התשס"ו 2006 -
הגנה על עובדים (חשיפת עבירות ופגיעה 		
בטוהר המידות או במינהל תקין) 10.16
10.17
דמי מחלה
10.18
שירות עבודה בשעת חירום
10.19
הבטחת הכנסה
משפט העבודה  -כרך חמישי
פנסיה וגמלאות (המשך מכרך קודם)
11.02
אישור וניהול קופות וקרנות
11.03.2
רפורמות בפנסיה
11.05
פנסיה מקיפה במשק

10.20
10.21
10.22
10.23
11א
11.01

11.10.01
פנסיה מקיפה בתעשיה
11.10.3
חוק שירות המדינה (גמלאות)
תקנוני קרנות ותיקות (הפניות אינטרנט) 11.10.4-8
11.11
הסכמי רציפות זכויות פנסיה
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