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  2011 בדצמבר 19            
  
  

  לכבוד
  ל התאחדות הקבלני� והבוני�"מנכ �מוטי כידור

  משרד הפני�, מנהל מדור התשלומי� �אהרו� בראזני
  ר התאחדות קבלני התשתיות"יו �איל� מרדכי 

  ר התאחדות קבלני השיפוצי�"יו �ער� סיב
  מנהלי הארגוני� המקומיי� בהתאחדות הקבלני� והבוני�

   במרחבי ההסתדרות הבניי� והע�יגודמזכירי א
  
  
  .נ.ג.א
  

  הטבלאות השכר בהסכ� הקיבוצי בענ  הבנייעדכו� : הנדו�
  

ציבוריות העבודות ה, ה"צמה, התשתיות, להסכ� הקיבוצי הכללי בענ� הבניה) ב(21פ סעי� "ע .1

 ( 2012במשכורת חודש ינואר , 12.8.2010  שנכנס לתוקפו ע� מת� צו ההרחבה ב, שיפוצי�הו

 על השכר בטבלאות השכר 4%תוספת של לעובדי� תשול�   )2012ולמת בפברואר המש

  .בהסכ�

  . פ הדרגה בה הוצב" תחול על שכרו התעריפי של העובד ע4%   תוספת ה .2

 1 במסגרתו נקבע כי דרגה 2011הסכ� הקיבוצי שנחת� ביולי יוצא צו הרחבה לבמידה ו .3

 .  בנפרדהודעה תצא על כ& , 5,000%תעמוד על 

 :התוספת ולאחר התוספת בשכר השכר טר� בלאותטל� לה .4

  :עובד בניי�

  תוספת  2011ינואר בשכר   דרגה
01/12  

שכר החל ממשכורת ינואר 
2012   

1  4,437*   4%  4,614 *   

2  4,947*   4%  5,145 *   

3  5,253*   4%  5,463 *   

4  5,508*   4%  5,728 *   

5  5,865*   4%  6,100 *   

6  6,018*   4%  6,259 *   

7  6,120*   4%  6,365 *   

8  6,324*   4%  6,577 *   
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  ):כולל מנהל עבודה בענ  השיפוצי�(מנהל עבודה

  
  תוספת  2011שכר בינואר   דרגה

01/12  
  2012שכר החל ממשכורת ינואר 

1  6,681 *   4%  6,948 *   

2  7,140*   4%  7,425 *   

3  7,538*   4%  7,839 *   

4  7,660*   4%  7,966 *   

5  7,925*   4%  8,242 *   

6  8,109*   4%  8,433 *   

7  8,364*   4%  8,698 *   

  
  

  :עובד שיפוצי�
  

  תוספת  2011שכר בינואר   דרגה
01/12  

  2012שכר החל ממשכורת ינואר 

1  4,437 *   4%  4,614 *   

2  5,202 *   4%  5,410 *   

3  5,661 *   4%  5,887 *   

4  5,916 *   4%  6,152 *   

5  6,120 *   4%  6,364 *   

  
  

יוצב , במקרה של עובד אשר שכרו המבוטח גבוה משכר הדרגה בה שוב-: בעניי� דרגת העובד .5

ושכרו , העובד בדרגת השכר אשר בטבלת השכר בהסכ� הקיבוצי המתאימה לשכרו המבוטח

יוצב העובד , המכסימאליתבמידה שהשכר המבוטח גבוה מדרגת השכר  .יעודכ� לפי דרגה זו

יודגש כי דרגת השכר שבה הוצב העובד .  לדרגה זואלית ושכרו יעודכ� בהתא�סימכבדרגה המ

  .נטית לכל דבר ועניי�ברל

  
  

   בברכה

  
  

   :העתקי�
     ר האג� לאיגוד מקצועי בהסתדרות" יו אבי ניסנקור� 

  ר האג� לאיגוד מקצועי בהסתדרות"מ יו"ר חדר מצב ומ" יו יהאד עקל 'ג
  ל כספי� וכלכלה בהתאחדות הקבלני�" סמנכ–צחק גורבי- י


