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בענף  הכללי  הקיבוצי  ההסכם  עדכון  את  בפניכם  להציג  מאוד  גאה  אני 
שלפניכם  ההסכם  ההרחבה.  צו  פרסום  עם  לתוקפו  מיד  שייכנס  הבניה 
נחתם לאחר מו"מ ארוך ומאמצים של שני הצדדים לייצר הבנה ואינטרסים 
משותפים לעתידו של ענף הבניה, שלמרות הטכנולוגיה המתקדמת, עדיין 
מתבסס ברובו על הון אנושי – עליכם, עובדים יקרים באשר אתם, ישראלים 

פלסטינים וזרים.
ההסכם מהווה בשורה במספר מובנים; ראשית, ההסכם קובע רמות שכר 
ומנהלי העבודה, למעשה ההסכם מקבע את ענף  גבוהות מאוד לעובדים 
הבניה כענף בו כלל העובדים, באופן שוויוני,  נהנים משכר המינימום הגבוה 
כולל.   3 3 שנים עד דרגה  כל  אוטומטי בדרגות  קידום  ביותר במשק עם 
בדצמבר 2017 יעמוד שכר המינימום בענף על 5,600 ₪ ושכר המינימום 
בינלאומי.  מידה  בקנה  תקדים  חסר  שכר   -  ₪ 7,500 על  עבודה  למנהל 
שנית, הגדלנו את ההפרשות לקרן השתלמות לעובדים בעלי וותק של 6 
שנים ושלישית, הגענו להסדר עם המעסיקים לפיו עובד שיסיים הכשרה 
ידי  על  במשותף  שימומן   ₪  10,000 של  מענק  יקבל  עבודה  מנהל  של 

המעסיק והקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה. 
בהזדמנות זו ברצוני להודות לצוות המו"מ שליווה אותי בעריכת ההסכם: 
 - וייג-מלכא  נטע  והעץ,  עובדי הבניין  יו"ר הסתדרות  שאול כאתב- מ"מ 

הסתדרות עובדי הבניין והעץ, בנצי משולם – יו"ר ועד העובדים בסולל בונה, 
ג'מיל אבו-ראס – יו"ר מרחב משולש דרומי בהסתדרות, חנו אהרון- מזכיר 
איגוד הבניין והעץ במרחב ירושלים בהסתדרות ומזל דמתי- מזכירת איגוד 

הבניין והעץ במרחב חולון-בת ים בהסתדרות.
המהלכים שהביאו לשיפור הדרמטי של השכר בענף והרחבת ההכשרות 
המקצועית נולדו מתוך רצוננו לגייס עובדים ישראלים חדשים לענף ולייצר 

לעתיד דור חדש של מנהלי עבודה. 
בנוסף, אנו משקיעים משאבים עצומים בפעילות רווחה ענפית באמצעות 
הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה, בכדי שתוכלו ליהנות מאתנחתא קלה יחד 

עם בני המשפחה ומהטבות צרכניות שישפרו את רמת חייכם.
על   הקפדה  באמצעות  חייכם  על  שתשמרו  לבי  בכל  מבקש  אני  לסיום, 

תקנות הבטיחות, חייו של כל עובד  יקרים מפז. 
אני מברך אתכם בבריאות אושר והצלחה בעבודתכם.
                                שנה טובה וגמר חתימה טובה!  

ההסכם החדש בענף הבנייה, עליו חתמנו עם התאחדות בוני הארץ ובמעמד 
העובדים  העבודה שלכם,  תנאי  את  נועד להמשיך להסדיר  הכלכלה,  שר 
המינימום  העלאת שכר  תוך  בו,  ההעסקה  תנאי  את  משפר  הוא  בענף. 
בתחום, ומביא לחיזוק מעמד העובדים, דאגה לכבודם האנושי ושמירה על 

ערך השוויון. 

תרומתו  על  מויאל,  יצחק  והעץ,  הבניין  עובדי  הסתדרות  ליו”ר  מודה  אני 
הרבה לגיבוש ההסכם ועל פעילותו למען העובדים בענף.

אני מאחל לכם בריאות טובה והמשך עבודה מוצלחת,

יצחק מויאל יו"ר הסתדרות עובדי הבנין והעץ
ומ"מ נשיא הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה

עובדים יקרים,

עובדים יקרים,
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עובדים/ות יקרים/ות, 
ההסכם שנחתם לפני כחודש בלשכתי בהשתתפות יו"ר ההסתדרות אבי 
יו"ר  מויאל,  ויצחק  בובליל  ניסים  בוני הארץ  נשיא התאחדות  ניסנקורן, 
הסתדרות עובדי הבניין והעץ, היה פריצת דרך אמיתית. מדובר בהסכם 
לעובדים  זהים  תנאים  שמעניק  כזה  הבניין,  בענף  חדש  קיבוצי  עבודה 
ישראלים, יהודים וערבים, כאשר שכר המינימום יגיע ל-5600 שקלים. 
השקלים   30 רף  את  עובר  המינימום  ששכר  הראשונה  הפעם  זאת 
והתנאים הסוציאליים יוענקו מהיום הראשון לפי ותק בענף ולא לפי ותק 

אצל המעסיק. 

 10,000 בסך  מענק  השתלמות,  לקרן  הפרשות  לעובדים  יוענקו  בנוסף 
שקלים לקורסי מנהלי עבודה מהמעסיקים ומההסתדרות וכל אלה יהוו את 
לצו  כוונה  אפרסם  הקרוב  בשבוע  במשק.  ביותר  הטוב  הקיבוצי  ההסכם 
הרחבה ולאחר שאחתום על צו הרחבה זה יחייב את כל המעסיקים בענף. 
תנאי  היא  עובדים  למשוך  הדרך  עובדות.  ידיים  חסרות  הבניין  בענף 

עבודה טובים והוגנים.
אני שמח מאד שההסכם נחתם תוך הסכמה בין ההסתדרות למעסיקים 

ומתוך הבנה שהסכם כזה ישרת את העובדים ואת המשק כולו. 
עלו והצליחו !

אריה מכלוף דרעי,
שר הכלכלה והשר לפיתוח הנגב והגליל

הדרך למשוך
עובדים היא
תנאי עבודה

טובים והוגנים

שר הכלכלה והשר לפיתוח הנגב והגליל, אריה מכלוף דרעי

וגמר  ומוצלחת  מתוקה  טובה,  שנה  זו,  בהזדמנות  לכם,  מאחל  אני 
חתימה טובה!

התאחדות בוני הארץ הינה הגוף היציג הרשמי של העוסקים 
בענף הבנייה, המאגדת תחת כנפיה את כלל העוסקים בו. על 
ביותר  החשוב  המשאב  ההתאחדות,  של  עולמה  תפיסת  פי 

להצלחת הענף הם העובדים בו. 
המהווה  חדש,  קיבוצי  הסכם  חתימת  על  שמחים  אנו  כן,  על 
למעסיקים  העובדים  בין  היחסים  במערכת  דרך  ופריצת  איזון 

בענף הבנייה. 
לאור  השנים  לאורך  התגבשו  בענף  הקיבוציים  ההסכמים 
בוני הארץ להסתדרות  בין התאחדות  שיתוף הפעולה הפורה 
זכויות  עין בעין את השמירה על  והעץ, הרואות  עובדי הבניין 
כמפתח  המעסיקים,  זכויות  על  שמירת  עם  יחד  העובדים 

להצלחה ולשמירה על יחסי עבודה הוגנים. 
וסטנדרטים  קובע שורה של הטבות  ההסכם הקיבוצי החדש 
הראשון  הענף  זהו  לחינם  ולא  הבניה,  בענף  העובד  לזכויות 

במשק הישראלי שבו נקבע שכר מינימום ענפי הגבוה משכר 
הקיבוצי  בהסכם  כמו  כי  נדגיש,  הישראלי.  במשק  המינימום 
הקודם שעליו חתמנו, גם הסכם זה מעניק זכויות שוות לבני כל 

הדתות והלאומים העובדים בענף הבנייה הישראלי. 
בענף  העובדים  אלף  כ-200  קידום  לשם  לעמול  נמשיך  אנו 
מקצועיים  וכנסים  הכשרות  השתלמויות,  בעריכת  הבנייה 
ובנושאי בטיחות, למיצוב תדמיתו של הענף ולשירות העובדים 

והעוסקים בו ולרווחתם. 
בטחוני כי תמצאו בעלון זה כלי עזר ברור ואמין בכל הקשור 

ליחסי העבודה בענף.
אני מאחל לכן ולכם שנה טובה וגמר חתימה טובה!

של  ייצוגם  על  האמון  הגוף  היא  השיפוצים  קבלני  התאחדות 
קבלני השיפוצים במדינת ישראל והמאגד תחתיו את העוסקים 
ולשיפור  לרווחתם  פועלת  ההתאחדות  השיפוצים.  בתחום 
מעמדם המקצועי במדינה של העוסקים בענף השיפוצים על 
ידי ביצוע של מגוון פעולות כגון קיום ימי עיון מקצועיים, עזרה 

ברישום בפנקס הקבלנים בענף השיפוצים ועוד.
ההתאחדות מכירה בכך כי חלק מהותי מקידום ענף השיפוצים 
הוא הדאגה לעובדי ענף זה ועיגון תנאי העסקה נאותים עבורם. 
ההסכם הקיבוצי החדש קובע תנאי עבודה משופרים לעובדי 
ענף השיפוצים המתבטאים בהעלאת שכר המינימום לעובדים 
עובדי  של  השכר  לטבלאות  הדרגה  תוספת  ובשיפור  בענף 
השלישית  השכר  מדרגת  שיפוצים  עובדי  שכל  כך  שיפוצים, 

ומעלה ישובצו בדרגת שכר גבוהה יותר באופן אוטומטי. שיפור 
אנשים להשתלב  יותר  יעודד  בענף השיפוצים  תנאי העבודה 

ולהתמקצע בו ולהצעידו קדימה.
הבניין  עובדי  הסתדרות  יו"ר  את  לברך  ברצוני  זו  בהזדמנות 
את  וכן  ההסתדרות  עובדי  צוות  את  מויאל,  איציק  מר  והעץ, 
נשיא התאחדות בוני הארץ, מר ניסים בובליל וצוותו אשר סייעו 

בהכנת הסכם זה.
הבניין  ובענף  השיפוצים  בענף  העוסקים  לכם,  מאחל  אני 

בכללותו, הצלחה רבה בעבודתכם ושנה טובה ומבורכת.

עתיד  מכך  פחות  לא  אך  לליבי,  יקר  והתשתית  הבניה  ענף 
בתחושה  להתאפיין  צריכות  העבודה  שנות  בישראל.  החברה 
בעד  הולם  תגמול  זאת  עם  ויחד  והגשמה  יצירה  סיפוק,  של 
העובדים  טיפוח  לכך,  אי  לחברה.  והתרומה  הפריון  העבודה, 
של  איכותי  לביצוע  הכרחי  תנאי  הוא  המקצועי  וקידומם 
של  מובהק  אינטרס  והינו  ולתשתית  לבנייה  פרויקטים 
שיטות  ולומד  מתקדם  הענף  כאחד.  והעובדים  המעסיקים 
בנייה חדשות, ציוד חדש נכנס לאתרים ואתם, עובדים יקרים 
– ישראלים, פלסטינים וזרים, מפעילים אותו בתבונה ותורמים 

לפריון העבודה ולאיכות ביצוע גבוהה יותר.

ובשיתוף פעולה עם הסתדרות עובדי הבניין,  זו  ראייה  פי  על 
בתפישת  המהפכים  סדרת  את   2015 בהסכם  גם  המשכנו 
העבודה והשכר בישראל - שכר הבסיס יעלה בהדרגה ויהיה 
פנסיוני  מערך  ויצרנו  בישראל  המשק  ענפי  מכל  יותר  גבוה 
מרחיב המאפשר לעובד בנין הפורש לגמלאות ליהנות מפנסיה 

המאפשרת לו קיום בכבוד ללא צורך בסיוע ילדיו.
ברצוני לאחל לכם שתדעו לשמור על בטיחות בעבודה, פרנסה 
טובה וחיסכון פנסיוני ארוך לביטחונכם ולביטחון משפחותיכם.

שנה טובה וגמר חתימה טובה!

על  ומתן  משא  של  המוצלח  סיומו  על  ההסתדרות  את  לברך  רוצה  אני 
רוצה  אני  בישראל.  הבנייה  בענף  עובדים  של  החדש  הקיבוצי  ההסכם 
ואת המאמצים  שההסתדרות השקיעה על מנת  להוקיר את המחויבות 
יצחק  מאחור.  נשארים  אינם  הבניין  בענף  ואחיותינו  שאחינו  להבטיח 
מויאל, יו"ר הסתדרות עובדי הבניין והעץ, הוכיח כי אחדות חזקה והסכם 
העובדים  של  עבודתם  ותנאי  חייהם  לשיפור  הטוב  הכלי  הינם  קיבוצי 
של  הבינלאומי  הארגון   ,BWI-ה תמיד  מקפיד  אלה  דברים  על  בענף. 
וחיים  עבודה  למען  ולפעול  ולתת  לשאת  לארגן,  והעץ:  הבניין  עובדי 

ראויים. 
לעובדי הבניין מגיעה עלייה בשכר ואתם הצלחתם בכך. הסכם קיבוצי זה 
העניק תשומת לב מיוחדת לנושאי הבטיחות והבריאות של עובדי הבניין. 
השתלמויות מקצועיות הינן בעלות חשיבות רבה, במיוחד עבור העובדים 

הצעירים. המשיכו בעבודה הטובה שלכם.

לבסוף, אני רוצה לחזק את ידיכם, על כי נתתם עדיפות גדולה לעובדים 
הזרים ובמיוחד לעובדים הפלסטינים. הסכם קיבוצי אמור לכלול את כל 
העובדים ובמיוחד את העובדים הזרים. זכויות העובדים הזרים הינן זכויות 

כלל העובדים!

בברכת שנה טובה ומועדים לשמחה,

אמבט יוסון, מזכ"ל
BWI – הארגון הבינלאומי של עובדי הבניין והעץ

Ambet Yuson
General Secretary

BWI - Building and Woodworkers International

לאחר חבלי קליטה ודיונים ארוכים נחתם בשעה טובה ההסכם 
הענפי החדש בענף הבניין.

הארגון   - הארץ  בוני'  'התאחדות  מול  התבצע  ומתן  המשא 
כלפי  לציון  ראויה  לויאליות  גילו  אשר  הקבלנים,  של  הייצוגי 
עובדי  הסתדרות  מזכ"ל  מויאל,  איציק  עם  ביחד  העובדים, 

הבניין.
ההסכם משפר את שכרם ותנאי עבודת של עובדי הבנין ומנהלי 
קרן  כגון  נלוות,  וקרנות  ראויה  לפנסיה  דאגה  תוך  העבודה, 

השתלמות - גם לעובדי הבניין בשטח.
במלאכה  העוסקים  לכל  ותודה  הענף,  עובדי  לכלל  ברכותיי 

שהיו שותפים לגיבוש ההסכם. 

הראוי  מן  וסבור  ומתן,  המשא  לועדת  שותף  להיות  גאה  אני 
שארגונים נוספים יאמצו חלקים מההסכם.

העוסקים  לכל  הרחבה  צו  יקבל  שנחתם  החדש  ההסכם 
בענף הבנייה, על מנת למנוע ממקיימי ההסכם קשיים בתנאי 

התחרות.
בקבוצת שיכון ובינוי מיישמים את ההסכם ככתבו וכלשונו מייד 

עם הכנסו לתוקף, ועל כך תודתנו וברכתנו.

ברצוני לברך את הסתדרות עובדי הבניין והעץ והעומד בראשה 
יצחק מויאל על העדכון האחרון בהסכם הקיבוצי הכללי בענף 

הבניה.
הענף בו בחרנו לעבוד הוא ענף קשה. אנו עובדים בכל ימות 
כתפינו  על  הרובצת  והאחריות  האוויר  מזג  תנאי  בכל  השנה 
גדולה מאוד, עובדים ומנהלי עבודה כאחד. לכן, אני שמח מאוד 
טבלאות  את  משמעותי  באופן  לשפר  הצליחה  שההסתדרות 

השכר בענף הבניה.
ההסכם החדש ישפר במיוחד את שכרם של מנהלי העבודה 
בענף, שאמורים לספק עבודה איכותית, לעמוד בזמני הפרויקט 

ולשמור על הבטיחות וחיי העובדים באתר.

וקשה מאוד לגרום לעובדים  יציב  ענף הבניה הוא ענף בלתי 
חדשים וצעירים להשתלב בענף. בהקשר זה מוטלת על כתפי 
בלגייס  משקיעה  שהיא  והמאמצים  רבה  אחריות  ההסתדרות 

ישראלים ולשפר את תדמית ענף הבניה, מבורכים.

שתהיה לכולנו שנה טובה, בריאות ואושר 

שלכם בברכה,
ניסים בובליל, נשיא התאחדות בוני הארץ
והקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל

בברכה,
אורי רובין, יו"ר ועדת העבודה התאחדות בוני הארץ

אתכם,
בנצי משולם, מנהל מחלקת בטיחות

ויו"ר ועד העובדים הארצי בשיכון ובינוי

בברכה,
ערן סיב, יו"ר התאחדות קבלני השיפוצים

עובדים יקרים,

עובדים יקרים,

עובדים ומנהלי עבודה יקרים,

בברכת סולידריות! עובדים ועובדות יקרים,

שלום לכולכם, עובדים יקרים,

בכבוד רב,
אלי זקן, יו"ר ועד העובדים הארצי

חברת דניה סיבוס
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לפיכך, הסכימו הצדדים כדלהלן:
מבוא

בענף הבניה, התשתיות, צמ”ה, עבודות ציבוריות ושיפוצים

הסכם קיבוצי כללי

פרשנות ותחולה

תוקף ההסכם

פרשנות ההסכם

הגדרת מונחים

ה-29 
וייכנס לתוקפו עם פרסום צו ההרחבה.

2015
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שבוע העבודה

עידכונים ושינויים בשבוע העבודה

גמול שעות נוספות

עבודות לילה

פגעי מזג האויר

שכר העבודה ועדכונו
שעות העבודה

הגדרת תחולה
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טבלאות השכר למנהלי עבודה ועידכוניהןטבלאות השכר לעובדים ועידכונים
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קביעת השכר ומועדי התשלום

דרגות וקידום בדרגה לעובד )למעט עובד שיפוצים( ומנהל עבודה

בוטל

שמירת זכויות

הגדרות לפרק הביטוחים הסוציאליים

ביטוח בקרן פנסיה מקיפה חדשה

ביטוח בקרן פנסיה מקיפה וותיקה

ביטוחים סוציאליים ופיצויי פיטורים
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ביטוח בקופת גמל ו/או קופת ביטוח שאינה קרן פנסיה מקיפה

זכות העובד על פי דין לבחור את קופת הגמל

פיצויי פיטורים

השלמת פיצויי פיטורים

קרן השתלמות

יתר העובדים

מנהלי עבודה
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תשלום חלף השתלמות

קרן לעידוד ופיתוח ענף הבנייה בישראל

השתלמויות ויחסי חוץ במסגרת הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבנייה בישראל

מענק עידוד במסגרת הכשרת מנהלי עבודה

תנאים נילווים

חופשה שנתית
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דמי מחלה

דמי הבראה

חופשת חגים

ימי שמחה

ימי אבל

נסיעות

סט ביגוד ובגדי מגן



2021 עמודעמוד

ימי מילואים

אש”ל

שי לחג

משמעת ובטיחות בעבודה
משמעת בעבודה

בטיחות וגהות

במסגרת זו, ומבלי לגרוע מן האמור לעיל, המעסיק יספק על חשבונו 
את המפורטים להלן:
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פיטורים והתפטרות

זכויות עובדי שיפוצים

שכר חודשי לעובד שיפוצים
קידום בדרגה לעובד שיפוצים

תוספת הכשרה לעובד שיפוצים
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השאלת עובד שיפוצים

תשלום הוצאות אש”ל לעובד שיפוצים

הוצאות נסיעה וזמן נסיעה לעובד שיפוצים

רצף ותק העובד לעניין זכויות סוציאליות

מהגרי עבודה ועובדים פלשתינאים

דמי חבר ודמי טיפול

מעקב ובירור
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 'בנספח 

 
 ה"תשע, תמוזי"ב                            

 2015, יוני 29                               

 לכבוד

 חברי התאחדות בוני הארץ

 א.ג.נ, 

  בענף הבניהעדכון השכר המבוטח הנדון: 

 

 נקבע כי 29.6.2015מיום הסכם בענף הבניה, התשתיות, צמ"ה, עבודות ציבוריות ושיפוצים ב
לא יפחת בכל מקרה  לקופות הגמל ולקופות הביטוח השונותהשכר המבוטח לצורך הפרשות 

 מהשכר התעריפי. 

-ככל ששכרו הקובע של העובד לפיצויי פיטורים )לפי חוק פיצויי פיטורים, התשכ"געוד נקבע ש
של העובד על השכר הקובע  השכר המבוטחיעמוד מן השכר התעריפי,  גבוהותקנותיו(  1963

 ₪ 9,260בהסכם פנסית חובה )כיום הקבועה לתקרה חוק ותקנותיו, ועד הלפיצויי פיטורים על פי 
 וכפי שתהיה מעת לעת(.

הסכם קיבוצי כללי )מסגרת( לביטוח פנסיוני מקיף במשק מיום  -לעניין זה, הסכם פנסיית חובה 
 .יעודכן מעת לעתזה כפי שו 6/3/2011

ככל שהשכר התעריפי גבוה מהשכר הממוצע במשק כאמור, יבוטח השכר ובהר כי מכמו כן 
 התעריפי במלואו. 

כל האמור הינו בכפוף להוראות הסכם פנסיית חובה ולעדכון השכר הממוצע במשק, כפי שיהיו 
 מעת לעת.

 

 

 

 

 

 

 

 יצחק מויאל
 יו"ר הסתדרות עובדי הבניין והעץ

 אורי רובין  
 התאחדות בוני הארץ -יו"ר ועדת העבודה 

 

 

אורי רובין, 
יו"ר ועדת העבודה - התאחדות בוני הארץ  

יצחק מויאל, 
יו"ר הסתדרות עובדי הבניין והעץ
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על  ביוני  ב-29  היום  חתמו  הארץ  בוני  והתאחדות  הבניין  עובדי  התסדרות 
הסכם ענפי חדש בענף הבנייה, התשתיות, צמ"ה ועבודות ציבוריות. הסכם זה 
נועד להסדיר את תנאי העבודה בענף, ומשפר משמעותית את תנאי ההעסקה 

של העובדים. 
אריה  הכלכלה  שר  ניסנקורן,  אבי  ההסתדרות  יו"ר  במעמד  נחתם  ההסכם 
דרעי, נשיא התאחדות בוני הארץ ניסים בובליל, ויו"ר הסתדרות עובדי הבניין 
והעץ איציק מויאל. ההסכם הענפי יחול על כלל העוסקים והמעסיקים בענפי 

הבנייה, מיד לאחר שייחתם צו ההרחבה. 

ההסכם הקיבוצי החדש יעלה את שכרם של עובדי ענף הבנייה ל-5,600 שקל 
בשלוש פעימות עד לשנת 2017 )השכר המעודכן שווה ערך לשכר שעתי 
כבר ממועד תחולתו של ההסכם, שכר המינימום בענף  30.76 שקל(.  בסך 
יעלה ל-5,100 שקל בדרגה הראשונה, כלומר 450 שקל מעל לשכר המינימום 

המעודכן במשק, ול-7,000 שקל לעובד בדרגה השמינית המקסימאלית. 
הפעימה השנייה של ההסכם תחול תוך שנה מיום כניסתו לתוקף ושכרו של 
העובד בדרגה הראשונה יתעדכן ל-5,200 שקל. ב-1.12.2017 תיכנס לתוקף 
יתעדכן  הראשונה  בדרגה  עובד  של  המינימום  ושכר  השלישית  הפעימה 

ל-5,600 שקל.

כך  בענף.  הדרגות  לכל  יתווספו  השכר  תוספות  הצפויות,  הפעימות  בכל 
למשל שכר המינימום של עובד בדרגה השמינית יעמוד ב-2017 על 7,500 
מהדרגה  יותר  גבוה  יהיה  העובד  של  הנוכחי  שכרו  שבו  מקרה  בכל  שקל. 
הדרגה  לבין  שכרו  בין  ההפרש  בגובה  תוספת  יקבל  העובד  המקסימאלית, 

הגבוהה ביותר בטבלת השכר, על מנת שלא תהיה כל פגיעה בזכויותיו.
במקביל לכך, ההסכם מביא לשיפור בשכר הבסיס של מנהלי העבודה בענף 
הבנייה, אשר תוך שנתיים ממועד תחולתו של ההסכם יעמוד בדרגה 7 על 

עשרת אלפים שקלים.

עם כניסתו לתוקף של ההסכם הנוכחי, יחול עדכון גם בטבלאות השכר של 
כתוצאה  נוספת.  דרגה  השכר  לטבלאות  שתתווסף  כך  השיפוצים,  עובדי 
מעדכון זה, כל עובדי שיפוצים מדרגת השכר השלישית, ישובצו בדרגת שכר 
גבוהה יותר באופן אוטומטי. כך למשל, עובד שיפוצים בדרגה שלוש, ישודרג 
לדרגה הרביעית וכבר מהפעימה הראשונה שכר המינימום של עובד זה יעמוד 

על 6,000 שקל. 

ההסכם  של  מההוראות  גורע  לא  הנוכחי  ההסכם  השכר,  לתוספות  בנוסף 
העבודה  שבוע   .2011 בשנת  להסכם  ומהתוספת  ב-2010  שנחתם  הקודם 
בענף ימשיך להיות שעה אחת פחות משבוע העבודה הנהוג במשק, כלומר 
3 שנות עבודה  כל העובדים אשר השלימו   .43 42 שעות שבועיות במקום 
בענף, יהיו זכאים לקרן השתלמות, והפרשות המעביד יעמדו לכל הפחות על 
יזכה להפרשה של 5%  6 שנים בענף  וותק של  עובד בעל  2.5% מהשכר, 
מקרן השתלמות ומנהל עבודה יהנה מהפרשה של % 7.5 כבר מהיום הראשון.

כל העובדים זכאים לפנסיה מקיפה מהיום הראשון ולמכסת ימי חופשה שנתית 
גבוהה יותר מהמקובל במשק. כך למשל, עובד במתכונת שישה ימי עבודה 

בשבוע בעל ותק מעל 9 שנים בענף, יהיה זכאי ל-26 ימי חופשה שנתית. 

ההסכם מעגן גם מכסות ימי מחלה והבראה גבוהות מהמקובל במשק ופיצוי 
להסדרה  שזוכים  נוספים  נושאים  האוויר.  מזג  פגעי  עקב  עבודה  ביטול  על 
לשיעורי  בהתאם  אש"ל  ותשלומי  המעסיק  חשבון  על  לביגוד  הזכאות  הם 
קצובת הכלכלה שנקבעו בתקנון שירות המדינה. בנוסף, כל עובדי הענף יהיו 
זכאים לקבל  פעמיים בשנה שי לחג בשווי כולל של 500 ₪ לשנה. יצוין כי 
ההסכם כולל גם מנגנון פיטורים מסודר שכולל שימוע ומחייב היוועצות עם 

ההסתדרות ומנגנון מוסדר ליישוב חילוקי דעות בין הצדדים.

יו"ר ההסתדרות, נשיא התאחדות בוני הארץ, יו"ר הסתדרות עובדי 
הבניין והעץ ויו"ר וועדת ההעבודה בהתאחדות בוני הארץ, חתמו 
על הסכם קיבוצי חדש בענף הבנייה במעמד שר הכלכלה. ההסכם 
משפר משמעותית את תנאי העסקתם של העובדים ומעלה את 

שכר המינימום בענף הבנייה ל-5,600 שקל לחודש

בשורה אמיתית,
שכר משמעותי ואופק 

תעסוקתי לעובדים

נושאי הבטיחות והגהות זוכים להתייחסות מיוחדת בהסכם וכל מעסיק מחויב 
באתרי  לבטיחות  הנוגעים  והתקנות  החוקים  קפדני של  יישום  למען  לפעול 
יחויבו לספק על חשבונם: בגדים בעבודות  בנוסף לכך, המעסיקים  הבנייה. 
אוכל  ופינות  מקלחות  שירותים,  לרבות  היגיינה  תנאי  הגנה,  וציוד  מיוחדות 
ראשונה  עזרה  בהגשת  והשתלמויות  תקופתיות  רפואיות  בדיקות  מסודרות, 

בהתאם לחוק.

ההסכם כולל גם סעיף המתייחס להשקעת המשאבים הדרושה לשם פיתוח 
מהשכר  לחודש   0.8% חשבונו  על  יפריש  מעסיק  כל  בענף.  האנושי  ההון 
הקשורים  נושאים  הבנייה.  ענף  ופיתוח  לעידוד  לקרן  עובדיו  של  התעריפי 
באמצעות  הקרן,  ידי  על  יבוצעו  ומלגות  עיון  ימי  מקצועיות,  להשתלמויות 
עבודה  מנהלי  מועדון  גם  יוקם  הקרן  במימון  והעץ.  הבניין  עובדי  הסתדרות 
ומקצועות  בכל התחומים  עבודה  מנהלי  ויסמיך  שיקיים הכשרות מקצועיות 
עידוד  מענק  יקבל  עבודה,  מנהלי  הכשרת  קורס  ישלים  אשר  עובד  הענף. 

בגובה עשרת אלפים שקל, אשר ימומן על ידי המעסיק והקרן.  
פלשתינאים,  ועובדים  עבודה  מהגרי  על  גם  יחולו  הנוכחי  ההסכם  הוראות 
תוך הקפדה על ערכי השוויון והבטחת כלל הזכויות – כספיות ואחרות, כפי 

שמפורטות בהסכם.

יו"ר ההסתדרות, אבי ניסנקורן: "ההסכם החדש בענף הבנייה מביא לחיזוק 
מעמד העובדים, תוך דאגה לכבודם האנושי ושמירה על ערך השוויון. הסכם 
זה משדרג את האטרקטיביות של הענף ועוזר להבטיח עתודה איכותית של 
הבניין  עובדי  הסתדרות  ליו"ר  מודה  אני  הארץ.  בניית  עתיד  למען  עובדים 

והעץ על תרומתו הרבה לגיבוש ההסכם ורואה במהלך זה כלי חשוב לצמצום 
הפערים במשק".

נשבר  "לראשונה  דרעי:  אריה  והגליל  הנגב  לפיתוח  והשר  הכלכלה  שר 
המחסום של 30 שקלים לשעה. בענף הבנייה חסרות ידיים עובדות והעלאת 
משוכנע  אני  טובים.  עבודה  תנאי  לייצור  ביותר  הטובה  הדרך  היא  השכר 
על  האוצר  לשר  הודעתי  וכבר  נוספים  הסכמים  לחתימת  יגרום  שההסכם 

כוונתי להעלות את שכר המינימום הכללי במהלך 2017".
נשיא התאחדות בוני הארץ, ניסים בובליל: "כעשור חלף מאז קיבלה התאחדות 
בוני הארץ את ההחלטה ההיסטורית להפוך לצד בהסכם הקיבוצי, המסדיר 
העקרונות  על  שמרנו  החדש  בהסכם  גם  הבנייה.  בענף  העבודה  יחסי  את 
ומבטיחים  שבים  אנו  לפיהם  הבנייה,  בענף  כמעסיקים  אותנו  המובילים 
לעובדינו זכויות יתר משמעותיות מעבר לנהוג ברוב המגזר העסקי בישראל, 

תוך שמירה על שוויון מלא בין כל עובדי הענף בלי הבדל מוצא, דת ומין".
עוד הוסיף בובליל: "ענף הבנייה זקוק היום, יותר מאי פעם לתוספת גדולה של 
עובדים בדגש על העובדים בעבודות הרטובות, עבודות הבסיס. הסכם זה הוא 
צעד נוסף שמאפשר להבטיח שכל עובד ועובד שיצטרף לענף, יזכה לזכויות 

יתר אלו. אנו מצפים שממשלת ישראל תסייע לנו למלא את השורות".
יו"ר הסתדרות עובדי הבניין והעץ, יצחק מויאל, הוסיף כי: "ההסכם החדש הוא 
בשורה אמיתית מאחר והוא מספק לעובדים שכר משמעותי ואופק תעסוקתי. 
ההסכם מבטיח את צמיחתו של ענף הבנייה בישראל, מבלי להזניח נושאים 

מהותיים כמו: פיתוח ההון האנושי והגברת הבטיחות במקומות העבודה".

מימין: ערן סיב יו"ר התאחדות קבלני השיפוצים, אורי רובין, ניסים בובליל, אריה דרעי שר הכלכלה, אבי ניסנקורן, יצחק מויאל ושאול כאתב
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לפרויקט הרכבת הקלה בתל אביב
דרושים/ות 

לחברת שיכון ובינוי סולל בונה תשתיות

קורות חיים נא להעביר ל-
  job@shikunbinui.com

או לפקס: 073-2837445
המודעה מיועדת לנשים וגברים כאחד
רק פניות מתאימות תענינה, סודיות מובטחת

בוא/י לסלול את העתיד שלך

מנהלי/ות פרויקטים מנהלי/ות עבודהמהנדסי/ות ביצוע
השכלה:

הנדסה אזרחית - חובה 
ניסיון של שנתיים לפחות 
כמהנדס/ת ביצוע – חובה

ניסיון בעבודות בטון - יתרון

השכלה:
מנהל/ת עבודה מוסמך – 

חובה
ניסיון של 5 שנים לפחות 
כמנהל/ת עבודה – חובה

השכלה:
הנדסה אזרחית – חובה 

 ניסיון של שנתיים
לפחות כמנהל/ת 
פרויקטים – חובה

מנהל/ת יחידה סביבתית
השכלה: הנדסת סביבה – חובה

ניסיון של 5 שנים לפחות בתפקידים דומים 
ובניהול פרויקט תשתית בהיקף דומה - חובה

ידע ברגולציה סביבתית- חובה
ניסיון בפיתוח והטמעה של מערכת 

ניהול סביבתי - חובה

מבקר/ת איכותבקר/ית  תקציבי/ת
השכלה: 

תואר ראשון בכלכלה / מנה"ס / תעו"נ - 
חובה

ניסיון של 3 שנים לפחות בביצוע בקרה 
פרויקטאלית – חובה

ניסיון בבניית תקציב וניתוחו – חובה

השכלה:
מהנדס/הנדסאי אזרחי

ניסיון של 5 שנים בבקרת איכות פרויקטים
ניסיון בפרויקטי תשתיות – יתרון משמעותי

ההסכמים הקיבוציים בין הסתדרות עובדי הבניין והעץ לבין התאחדות בוני 
הארץ, שנחתמו בשנת 2010 והעדכון האחרון של 2015, מהווים דוגמא בולטת 

לניהול מערכת יחסי עבודה נכונה בין העובד למעסיק.
קיום מערכת יחסים כה חיובית מחוללת  תועלות רבות ותורמת לענף ובעיקר 

בשיפור תדמית העוסקים בו  בעיני הממסד והרגולטור. 
תנאים  מתן  וכן  במשק  המינימום  משכר  גבוה  ענפי  מינימום  שכר  קביעת 
סוציאליים מטיבים ביחד עם  הדרישה להכליל תחת תנאים אלו גם אוכלוסיות  
והזרים ולאחרונה גם "המסתננים",  יותר כגון העובדים הפלסטיניים  חלשות 
הביאה למציאות שבעיני הממסד ענף הבנייה הוא דוגמא חיובית בהשוואה 

לענפים אחרים )חקלאות, תעשיה, שירותים(.
לא פעם הזדמני לשמוע  נציגים של משרדי  הממשלה המטיפים כלפי נציגם 

של ענפים אחרים, לפעול כמו "הקבלנים".
כבר לא שומעים את האמירות "אתם מעוניינים בפועלים זרים או  פלסטיניים 
כי הם זולים יותר". באופן זה מתקבלת ביתר קלות הדרישה להרחבת מכסת 
הגבוה  והעליה  הדיור  במצוקת  לטיפול  כפתרון  ופלסטיניים  זרים  עובדים 

במחירי הדירות.
הדבר גם נכון כשאנו דורשים שינוי ברגולציה בכל הקשור להכשרת מנהלי 
עובדה וכן טיפול מובנה בסוגיית תאונות העבודה, כי הרי הנושא הוא בנפשנו 
והפניות מגיעות מנציגים של ענף )עובדים ומעסיקים( שרואה ביחסי העבודה 

תקינים ערך עליון.
המנהלים  ידי  על  המוקדש  הזמן"  "משאב  בצמצום  הינה  נוספת  תועלת 
תועלת  להשיג  כדי  הצדדים.  והזכויות של  לחובות  הקשור  בכל  והעובדים  

זו על הצדדים לנהל מערכת 
ברורה  תיעוד שכר, שקופה, 
נדרשת  כך  לשם  ואחידה. 
והודעות  שכר  תלושי  בניית 
שקופים  מתאימים,  לעובד 

וברורים.
רק בדרך זו יבואו לידי ביטוי 
על  המוקנות  הזכויות  כלל 
ידי ההסכם הקיבוצי. במהלך 
עשרות ימי העיון והמפגשים 
קבלניים,  עם  הפרטניים 

נוכחתי לדעת שאמצעים אלו )תלוש שכר והודעה לעובד(, הביאו להקטנה 
ניכרת במתחים בין העובד למעסיק.

ולבסוף התקווה הינה שמערכת יחסי  עבודה תקינה  המושתת בין היתר  על 
תנאיי עבודה "טובים" תהווה מניע וזרז  להרחבת השתתפותם של הצעירים 
הישראליים בענף הבנייה. אין ספק שתועלות אלו הם פונקציה של מנהיגות 
בשני הצדדים, שרואה מעבר לאופק, שמבינה את הצרכים גם של הצד השני 

ושמכירה בתרומת מערכת יחסים טובה זו, למשק כולו.
אנו מחויבים ומצווים להגיע לכל עובד ומעסיק עם בשורת ההסכם הקיבוצי 
החדש, לפעול להטמעתו אצל המעסיקים ולהביא לידיעתם של כלל העובדים, 
כדי שהישגי הצדדים כפי שתורגמו בהסכם הקיבוצי יקבלו ביטוי ויחזקו את 

המרקם בין המעסיק לעובד. 

נחתמו הסכמים קיבוציים חדשים בין חברת שיכון 
והסתדרות  ומפעלים  תשתיות  בונה  סולל  ובינוי 

עובדי הבניין והעץ
ב- 10 באוגוסט התקיים במשרדי שיכון ובינוי סולל בונה תשתיות טקס חתימה 
על הסכם קיבוצי מפעלי לסקטור עובדי המפעלים: המפעל לבנייה מתועשת, 

מפעל הבטון והמפעל לייצור עזרי הבנייה.
ובינוי  שיכון  מנכ"ל  קריסי,  ירון  בטקס:  השתתפו  ובינוי  שיכון  קבוצת  מטעם 
סולל בונה תשתיות, לימור שאקו סמנכ"ל משאבי אנוש ותפעול של הקבוצה, 
בדש  אורית  הקבוצה,  של  המשפטית  מהלשכה  גרשקוביץ-גבע,  בלה  עו"ד 
של  האנוש  משאבי  סמנכ"ל  כהן,  מירב  הקבוצה,  של  השכר  יחידת  מנהלת 
שיכון ובינוי סולל בונה תשתיות ומשה אנגרסט, יועץ לשיכון ובינוי סולל בונה 
בנושא משאבי אנוש. מטעם ההסתדרות השתתפו בטקס: יצחק מויאל, יו"ר 
הסתדרות עובדי הבניין והעץ ועו"ד נטע וייג-מלכא, מחזיקת תיק סולל בונה  
בהסתדרות עובדי הבניין והעץ. מטעם עובדי החברה השתתפו: בנצי משולם, 
יו"ר הועד הארצי של סקטור העובדים היציבים ומנהל מחלקת בטיחות ואורי 

חמדי, חבר וועד.  
טקס החתימה התקיים לאחר חודשים ארוכים של משא ומתן. צוות המו"מ כלל 
את אורית בדש, מירב כהן, אבי מוצפי - סמנכ"ל בקרה ותפעול, שיכון ובינוי 
ועו"ד בלה גבע מצד סולל בונה, בנצי  – תשתיות, משה אנגרסט  סולל בונה 
בליווי  וייג- מלכא  ונטע  מויאל  יצחק  ואת  היציבים,  ועד סקטור  יו"ר  משולם 

הלשכה המשפטית של האגף לאיגוד מקצועי בהסתדרות.
שני הצדדים ציינו במעמד החתימה, כי למרות שבמהלך הדרך היו לא מעט 
להבנות  להגיע  הטוב  ורצונם  הצדדים  בין  השוררים  האמון  יחסי  מחלוקות, 

הולידו בסופו של התהליך הסכם ראוי המשרת את טובת שני הצדדים. 
ירון קריסי הדגיש את מקומם המשמעותי של העובדים בעייני הנהלת קבוצת 
של  מפעילותה  מהותי  חלק  הם  "העובדים  בונה,  סולל  והנהלת  ובינוי  שיכון 

החברה ונמשיך להשקיע משאבים רבים לטובת העובדים ".  
לימור שאקו הדגישה כי יחסי העבודה הטובים השוררים בין הנהלת החברה 
וההסתדרות הם בסיס איתן המסייע לשני הארגונים להגיע להסכמות ולהישגים 
לשמש  צריכים  בונה  בסולל  העבודה  יחסי  כי  ציין  מויאל  יצחק  משותפים: 
דוגמא לחברות בניה נוספות בענף; "ערוצי התקשורת הפתוחים בין סולל בונה 

אפקטיבי  מו"מ  לנהל  לנו  מסייעים  הארגונים  בין  השורר  והאמון  להסתדרות 
והגון שבסופו מתקבלים הישגים יפים למען העובדים".

עדכניות  דרגות  עם  ייהנו מטבלת שכר חדשה,  "העובדים  הוסיפה:  וייג  נטע 
המותאמות לעדכוני השכר במשק. רמות השכר שופרו באופן משמעותי  משום 
שגם בסולל בונה היה רצון להגדיל את השכר ממנו מפרישה החברה לפנסיה. 
הסכם המפעלים נחתם לאחר שב- 5 ביולי חתמו הצדדים על הארכת ההסכם 
לקבוצת  שכר  תוספת  ניתנה  במסגרתו  הצמ"ה,   מפעילי  לסקטור  המפעלי 

עובדים ותיקה שכללה בעיקר עובדים הקרובים לגיל הפרישה.
של  הקיימות  תפיסת  את  מבטאים  הצמ"ה  מפעילי  והסכם  המפעלים  הסכם 
קבוצת שיכון ובינוי  ואת רצונה של הנהלת שיכון ובינוי להעניק לעובדי החברה 

רמת חיים ואיכות חיים שיאפשרו להם לחיות בכבוד גם לאחר הפרישה.  

חתימה על הסכם מפעיל הצמ"ה: מימין : נטע וייג, יצחק מויאל וירון קריסי. משמאל: אבי 
מוצפי, יוסי נוימן- יו"ר ועד מפעילי הצמ"ה ומירב כהן.

ברכות לעובדים שנבחרו כמצטיינים בענף הבניה והעץ לשנת 2105!
טקס הענקת מלגות ההצטיינות מטעם הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה 

בישראל יתקיים ב- 8 בנובמבר 2015 באולמי "האחוזה", מודיעין.

חברי מרכז ומזכירות יקרים,
כנס מרכז ומזכירות הקרוב כולל הרמת הכוסית לשנה החדשה, יתקיים ב- 9 

בספטמבר במלון לאונרדו פלאז'ה אשדוד.

יצחק גורביץ', משנה למנכ"ל וראש אגף נכסים וכלכלה - התאחדות בוני הארץ

התועלת בניהול מערכת יחסי עבודה נכונה

חדשות  חדשות   חדשות   חדשות  חדשות   חדשות  חדשות   חדשות   חדשות  חדשות   חדשות  חדשות  
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