
 

 החלטות הועדה הפריטטית הארצית בענף הבניין
 3122ינואר 

1 

 

 

 

 

 3122ינואר 

 

החלטות הועדה הפריטטית הארצית ליישום הסכם העבודה הקיבוצי 

 להסכם 67בענף הבניין שהוקמה מכוח סעיף 

 

  - תרגום טבלאות השכר והצבת העובד בדרגה - 1' החלטה מס

 יוצב העובד בדרגת , במקרה של עובד אשר שכרו המבוטח גבוה משכר הדרגה בה שובץ

ושכרו יעודכן , בהסכם הקיבוצי המתאימה לשכרו המבוטחהשכר אשר בטבלת השכר 

 .לפי דרגה זו

 יוצב העובד בדרגה , במידה שהשכר המבוטח גבוה מדרגת השכר המקסימאלית

 .המקסימאלית ושכרו יעודכן בהתאם לדרגה זו

 יודגש כי דרגת השכר שבה הוצב העובד רלוונטית לכל דבר ועניין . 

 יה טרם ההסכם החדש לא יפגעשכרו של העובד כפי שה, בכל מקרה 
 

 1' דוגמאות להחלטה מס

 

 פ דרגות מקצועיות"המעסיק לא עבד בעבר ע פ דרגות מקצועיות"המעסיק עבד בעבר ע

 ( ₪ 4,942) 2עובד שהיה בדרגה מקצועית 

 פ הטבלה החדשה"ע 2ישובץ בדרגה 

 4,942  ₪ 5,461  ₪ 

 ( ₪  98)₪  5,461 -תחול על ה %3-תוספת ה  

זה יתווסף לשכר הכולל של העובד ולבסיס  סכום

 לחישוב קרן השתלמות

 מתאים לאחת הדרגות  בטבלה  השכר המבוטח

 ₪  7,111ערב ההסכם היה השכר המבוטח : לדוגמא

 בטבלה החדשה 8ישובץ לדרגה 

 ( ₪ 231)₪  7,111-תחול על ה %3 -תוספת ה

סכום זה יתווסף לשכר הכולל של העובד ולבסיס 

 לחישוב קרן השתלמות

שכר אך עם , (₪ 4,942) 2עובד שהיה בדרגה מקצועית 

ישובץ  ₪  7,111: לדוגמא,  מבוטח הגבוה מהדרגה

 בטבלה החדשה 8בדרגה 

 (  ₪  231)₪  7,111-תחול על ה %3 -תוספת ה

 סכום זה יתווסף לשכר הכולל של העובד ולבסיס

 לחישוב קרן השתלמות

 גבוה מטבלאות השכר השכר המבוטח

תוספת ( ₪ 7,311) 9ישובץ לדרגה  ₪  9,111לדוגמא 

 (₪ 235)₪  7,311 -תחול על ה %3 -ה

סכום זה יתווסף לשכר הכולל של העובד ולבסיס 

 .אך לא לשכר המבוטח לחישוב קרן השתלמות
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  – זמן נסיעה לאתר הבנייה - 2' החלטה מס

על מנת שלא לפגוע בתנאי . אינו כולל תשלום עבור זמן נסיעה לאתר הבנייה 3121הסכם 

ימשיך לקבל , עובד שהחל לעבוד באתר בנייה טרם ההסכם החדש, העסקת העובדים

עד שהעבודה באתר זה , בהתאם להסכמים קודמים, תשלום בגין זמן הנסיעה לאתר

 . עוד לתשלום זמן נסיעה לא יהיה זכאי, עם המעבר לאתר חדש. תסתיים

 

 נגזרת מכך . שכרו של העובד בענף הינו חודשיהועדה מבהירה כי , למען הסר ספק

 ( . 'חגים וכו, חופשה)היא החובה לבטח את התוספות הסוציאליות המשולמות לו 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


