חדש! מהדורת אינטרנט.
למחירים לחץ על הקישורhttp://www.glima.info/prices.html :
לתיאור לחץ על הקישורhttp://www.glima.info/benefits.html :
ענף הבניה ,התשתיות ,צמ"ה ,עבודות ציבוריות ושיפוצים

סע'
הפניות:

הסכם קיבוצי כללי  -נוסח משולב
בענף הבניה ,התשתיות ,צמ"ה ,עבודות ציבוריות ושיפוצים
תוכן הענינים
עמ'

סע'
 .12פגעי מזג אוויר

עמ'
8

ד .שכר העבודה ועדכונו

א .ראה צווי הרחבה ,בפרק  18.1.9להלן;
ב .הסכם לעובדי בנין ועץ במשטרת ישראל,
נכרת ביום ( 3.3.10מספרו  ,)137/10ולא
שולב בפרק זה;

ד .ראה בהערת מראי המקום שבהמשך
הפרק ,הפניות להסכמי התאחדות
מעסיקי כח אדם זר לבניין ,והסתדרות
העובדים הלאומית.
מראי מקום להסכם החדש ,וקבלת נוסח
(בהערה) 3
משולב מהסכמי עבר
הצדדים

3

המבוא הראשון

3

א .המבוא (המבוא השני)
1א .תוקף המבוא

 .13החלפת טבלאות השכר

9

 .14הכללת תוספות ורכיבי שכר

9

 .15עובד המקבל שכר גבוה מהשכר בטבלה -
9
ושיבוצו בטבלה

ג .הסכם אחר (מיום  ,24.12.2006מספרו
 ,)7004/07לענין קבלני תשתיות ומפעילי
ציוד מכני הנדסי ,הובא בעבר בפרק
 12.7.1לקובץ (עד שבוטל .ראה הודעה
בי"פ  ,28.3.2011 ,6217עמ' ;)3299

4

1ב .תוקף הסכמים קודמים

4א

 .2תוקף הסכמים אישיים ומפעליים

4א

 .3הגשת הודעות ביטול

4ב

ב .פרשנות ותחולה
 .4תקופות תוקף הסכמים (וצווי הרחבה) 4ב
 .5פרשנות ההסכם

4ג

 .6הגדרת מונחים

4ג

 .7הגדרת תחולה

6

ג .שעות העבודה
 .8שבוע העבודה

7

( .9בוטל  -עדכונים ושינויים בשעות העבודה)

7

 .10גמול שעות נוספות

7

 .11עבודת לילה

8

1

1

 .16טבלאות השכר לעובדים (למעט עובד
שיפוצים) ועדכוניהן

10

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

11

 .18שכר מינימום ענפי

12

 .19קביעת השכר ומועדי התשלום (ושכר
משרה חלקית)

13

 .20דרגות וקידום בדרגה לעובד (למעט עובד
13
שיפוצים) ומנהל עבודה
14

( .21בוטל)

ה .ביטוחים סוציאליים ופיצויי פיטורים
14

 .22שמירת זכויות

 .23הגדרות לפרק הביטוחים הסוציאליים 15
 .26-24ביטוח בקרן פנסיה מקיפה חדשה 15
 .28-27ביטוח בקרן פנסיה מקיפה ותיקה 16
 .29ביטוח בקופת גמל ו/או קופת ביטוח
16א
שאינה קרן פנסיה מקיפה
 .30זכות העובד על פי דין לבחור את קופת
הגמל

17

 .31פיצויי פיטורים

17

 .34-32השלמת פיצויי פיטורים

17

 .35קרן השתלמות

18

 .36קרן לעידוד ופיתוח ענף הבנייה בישראל 20
 .37מענק עידוד במסגרת הכשרת
מנהלי עבודה

		
21

ו .תנאים נלווים
 .38חופשה שנתית

22

ראה את מראי המקום ,בעמוד  3להלן.
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ענף הבניה ,התשתיות ,צמ"ה ,עבודות ציבוריות ושיפוצים
סע'
 .39דמי מחלה

עמ'
23

 .40דמי הבראה

23

סע'
ב .שכר העבודה למנופאים ועדכונו
ג .תנאים נלווים

עמ'
36
36

 .41חופשת חגים

24

 .13תוספת מאמץ (גובה ובידוד)

36

 .42ימי שמחה

25

 .14נסיעות

37

 .43ימי אבל

25

 .15עבודת לילה

37

 .44נסיעות

25

 .45סט ביגוד ובגדי מגן

26

 .16תוספת סיכון במקרה של מצב מיוחד
37
בעורף

 .46ימי מילואים

26

 .17קרן השתלמות

38

 .47אש"ל

26

ד .הוראות מעבר והתאמה

38

 .48שי לחג

27

ה .שיפור בטיחות וגיהות למנופאים

39

ו .שונות

42

ז .שקט תעשייתי ומיצוי תביעות (לגבי
מנופאים בלבד)

42

ז .משמעת ובטיחות בעבודה
 .49משמעת בעבודה

27

 .50בטיחות וגהות

29

ח .פיטורים והתפטרות
30

 .59-51פיטורים והתפטרות
ט .1זכויות עובדי שיפוצים

י .מהגרי עבודה ועובדים פלשתינאים
הגדרות

43

 .68תחולת ההסכם בכפוף לשינויים

43

 .69מניעה חוקית למתן זכות ופיצוי בגינה 43

מבוא

30

 .60תחולת ההסכם  -וחריגים לה

31

 .70הפקדות והפרשות

 .61שכר חודשי

31

 .72 - 71תשלום לפלשתינאים באמצעות מדור
44
התשלומים

 .62קידום בדרגה לעובד שיפוצים

32

44

 .63תוספת הכשרה לעובד שיפוצים

32

 .64השאלת עובד שיפוצים

33

 .65תשלום הוצאות אש"ל לעובד שיפוצים 33

 .73כפיפות לדין

44

יא .דמי חבר ודמי טיפול
 .74דמי חבר ודמי טיפול

44

יב .מעקב ובירור חילוקי דעות

 .66הוצאות נסיעה וזמן נסיעה לעובד
שיפוצים

33

 .76 - 75מעקב ובירור חילוקי דעות (כולל
44
סכסוכים של עובד כפרט)

 .67רצף ותק העובד לעניין זכויות
סוציאליות

		
33

 .77צו הרחבה

46

חתימות (כולל מספר אישיות משפטית)

46

חתימה מטעם התאחדות קבלני
השיפוצים ,שיקום שימור ושדרוג מבנים
בישראל (כולל מספרי אישיות משפטית
34
וטלפון)
ט .2מנופאים  -עגורן צריח
(הסכם נספח מיום )6.4.2017
הצדדים והמבוא

34

א .מבוא ,פרשנות ,תחולה
והוראות כלליות

		
35

נספח א'
חוזר מיום  29.6.2015בענין השכר הפנסיוני
47
המבוטח
נספח ב'
הסכמים קיבוציים מהימים 29.5.06
ו - 8.1.07-פרטים והפניה
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