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  צו הרחבה - ענף הבניה
צו הרחבה משולב1

בענף הבנייה, התשתיות, צמ"ה, עבודות ציבוריות ושיפוצים
לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957

תוכן הענינים
עמ' סע'   עמ'  סע' 

ראה את הערת מראי המקום, בעמוד 2א.   1

הפניה: ראה ההסכמים הקיבוציים, בפרק 
18.1 לעיל.

מראי מקום )וקבלת צווים קודמים(  
)בהערה( 2א  

הוראות רישא, מועד תחילה, ותוקף צווים 
2א קודמים 

ב. פרשנות ותחולה
2ב הגדרת מונחים   .6

ג. שעות העבודה
5 שבוע עבודה   .8

5 בוטל )עדכונים ושינויים בשעות העבודה(   .9

5 10.  גמול שעות נוספות 

5 עבודת לילה   .11

6 פגעי מזג אוויר   .12

ד. שכר העבודה ועדכונו
6 מבוא לענין טבלאות השכר החדשות   .13

7 הכללת תוספות ורכיבי שכר   .14

7 עובד המקבל שכר גבוה מהשכר בטבלה   .15

טבלאות השכר לעובדים ועדכוניהן     .16
7 )למעט עובדי שיפוצים( 

טבלאות השכר למנהלי עבודה ועדכוניהן   .17
9 )לרבות בענף השיפוצים( 

10 שכר מינימום ענפי   .18

10 קביעת השכר ומועדי התשלום   .19

דרגות וקידום בדרגה לעובד )למעט עובד   .20
11 שיפוצים( ומנהל עבודה 

ה. ביטוחים סוציאליים ופיצויי פיטורים
11 שמירת זכויות   .22

12 הגדרות לפרק הביטוחים הסוציאליים   .23

12 24-26 ביטוח בקרן פנסיה מקיפה חדשה 

13 ביטוח בקרן פנסיה מקיפה ותיקה   .27

ביטוח בקופת גמל ו/או קופת ביטוח    .29
13 שאינה קרן פנסיה מקיפה 

זכות העובד על פי דין לבחור את    .30
14 קופת הגמל 

14 פיצויי פיטורים   .31

14א 32-34. השלמת פיצויי פיטורים 

15 קרן השתלמות   .35

17 קרן לעידוד ופיתוח ענף הבנייה בישראל   .36

מענק עידוד במסגרת הכשרת מנהלי   .37
17 עבודה 

ו. תנאים נלווים
18 חופשה שנתית   .38

19 דמי מחלה   .39

20 דמי הבראה   .40

20 חופשת חגים   .41

21 ימי שמחה   .42

21 ימי אבל   .43

21 נסיעות   .44

22 סט ביגוד ובגדי מגן   .45

22 ימי מילואים   .46

23 אש"ל   .47

23 שי לחג   .48

ז. משמעת ובטיחות בעבודה
24 בטיחות וגיהות   .50

ח. פיטורים והתפטרות
25 54-51. הודעה מוקדמת, שרירות, ושימוע 

ט. זכויות עובדי שיפוצים
25 תחולת הצו ושינוי הוראות   .60

חדש! מהדורת אינטרנט.
http://www.glima.info/prices.html :למחירים לחץ על הקישור
http://www.glima.info/benefits.html :לתיאור לחץ על הקישור
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25 61. שכר חודשי לעובד שיפוצים 

27 62. קידום בדרגה לעובד שיפוצים 

27 תוספת הכשרה לעובד שיפוצים   .63

27 64. השאלת עובד שיפוצים 

27 65. תשלום הוצאות אש"ל לעובד שיפוצים 

66. הוצאות נסיעה וזמן נסיעה לעובד 
28 שיפוצים 

67. רצף ותק העובד לעניין זכויות   
28 סוציאליות  

ט2. מנופאים - עגורן צריח

28 הרישא והתחילה 

מבוא, פרשנות, תחולה    א. 
28 והוראות כלליות 

30 שכר העבודה למנופאים ועדכונו  ב. 

30 תנאים נלווים  ג. 

30 13. תוספת מאמץ )גובה ובידוד(   

31 14. נסיעות   

31 15. עבודת לילה   

16. תוספת סיכון במקרה של מצב מיוחד   
31 בעורף 

32 17. קרן השתלמות   

32 הוראות מעבר והתאמה  ד. 

32 שיפור בטיחות וגיהות למנופאים  ה. 

35 שונות  ו. 

י. מהגרי עבודה ועובדים פלסטינים
רישא, וסע' 73-68. הגדרות, תחולה, שוויון 

35 וחריגים, הפקדות, ושמירת דינים 


