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 . 1שיכון ובינוי בע״מ
 . 2שיכון ובינוי  -סולל בונת  -תשתיות בע״מ
ומספרו:
רבקה ורבנר ,עו״ד
 . 3שיכון ובינוי  -סולל בונת ) -בנין ותשתיות( בע]׳מ
 .4שיכון ובינוי  -סולל בונת  -תשתיות )פיתוח וכ|ניעמ9ןן>מ)?׳מראשית על י ח סי עבודה
 . 5שיכון ובינוי נדל״ן בע״מ
< .אס.בי.איי  -אי אנד אם )שרותי הנדסה וכת אדם( בע״מ
מצד אחד:
)להלן יחד ולחוד" :החבות"(

ל ביו
 .1ההסתדרות הכללית תתדשת ־ הסתדרות עובדי תבניין והעץ
 . 2ההסתדרות הכללית החדשה ־ במרחב רמת גן -בני ברקן
 .3הועד הארצי של ארגון המהנדסים ,ההנדסאים ,המח״ר ומנה״ע בחברה
 .4הועד הארצי של ארגון הפקידים
 . 5הועד הארצי של ארגון המפעילים והמקצ״טים
 .6הועד הארצי של ארגון הנהגים
 . 7הועד הארצי של ארגון היציבים והקבועים בחברה
 . 8ועד עובדי שיכון ובינוי נדל״ן
מצד שני;
)להלן  :״נציגויות העובדים״(
הואיל:

והצדדים ניהלו מו״מ על תשלום מענק מכירה לעובדים עקב העברת השליטה בקבוצת
שיכון ובינוי ) להלן  :״המענק״( ; י ------- -------------

והואיל:

והצדדים הגיעו להסכמה לגבי עצם תשלום המענק ואופן חישובו ;
לפיכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

.1

המבוא להסכם זה מהוה חלק בלתי נפרד ממנו.

.2

בעקבות העברת מניות השליטה בקבוצת שיכון ובינוי למר נתי סיידוף ולבקשת נציגויות
העובדים ,החברה מצהירה ומתחייבת כי כל זכויות העובדים ולרבות הזכויות מכוח
ההסכמים הקיבוציים שחלים על עובדי החברה ערב העברת השליטה כל אחד מהם
במעמדו המשפטי ובתוקפו כפי שהוא ערב חתימת הסכם זה ,ימשיכו לחול וממשיכים
להיות בתוקף ו/או תוקפם יוארך כמפורט וקבוע בחוק הסכמים קיבוציים תשי״ז.1957-
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כנגד התחייבויות נציגויות העובדים בהסכם זה ,סוכם בין הצדדים על תשלום מענק חד
פעמי בהתאם לתנאים הבאים :
א .זכאות למענק
 (1המענק ישולם לעובדים שתנאי עבודתם מוסדרים בהסכמים או הסדרים
קיבוציים ,אשר צברו ותק של  3שנות עבודה מלאות ורצופות בחברה נכון ליום
 31.7.2018ואשר הינם עובדים פעילים ביום חתימת הסכם זה )להלן" :העובדים"(
וששכרם החודשי ברוטו להפרשות אינו עולה על .₪ 36,500
 (2סכום המענק הינו תלוי ותק .הוסכם כי המועד הקובע לחישוב ותק הינו
) 31.7.2018להלן  " :המועד הקובע לחישוב ותק"(.
 (3המענק ישולם רק לעובדים המועסקים בחברת שיכון ובינוי בע״מ ובחברות הבנות
שאחזקות שיכון ובינוי בהן ב 31.12.2014-הייתה בשיעור  85%ומעלה.
ב .סכום המענק
ותק העובד בתאריך הקובע מענק*
לחישוב ותק )(31.7.18
 ₪ 2,500ברוטו סה״כ
 3.0עד 5
 5.1עד 10
 10.1עד 15
 15.1עד 20

 20שנים ומעלה

ג.

 ₪ 600ברוטו לשנת ותק
 ₪ 700ברוטו לשנת ותק
 ₪ 800ברוטו לשנת ותק
 ₪ 900ברוטו לשנת ותק

הערות
סכום אחיד לכל קבוצת
הותק

 22.5הינו הותק המקסימלי
עבורו ישולם מענק .כלומר,
המענק המקסימלי האפשרי
לעובד בותק  22.5ומעלה
הינו ₪ 900 * 22.5

מענק מקסימלי  -בכל מקרה מענק מקסימלי לעובד לא יעלה על  1.5פעמים )קרי(150% ,
של שכר ברוטו חודשי קבוע להפרשות ,למעט עובדים אשר השכר להפרשות נמוך מ 8,000
 ₪עבורם תקרת המענק תהיה  2פעמים שכר )קרי  (200%ברוטו חודשי קבוע להפרשות.

ד .המענק ישולם במועד תשלום השכר בתוך  45יום ממועד חתימת הצדדים על הסכם זה.
ה .המענק לא ייחשב בשום מקרה כחלק ממשכורתו הקובעת של העובד לכל עניין לרבות לא
לחישוב השכר הקובע ,לפיצויים ,דמי הודעה מוקדמת וכל זכות סוציאלית.
עם קיום וביצוע האמור בהסכם זה ,מצהירות נציגויות העובדים ומתחייבות לפעול לביטול
ההודעה על סכסוך עבודה מכוח חוק יישוב סכסוכי עבודה התלויה ועומדת בין הצדדים
להסכם אשר הוכרזה בתאריך .17/09/2018

.5

הסכם זה ממצה את כל תביעות נציגויות העובדים בנושאים המוסדרים בו .עם חתימת
הצדדים על הסכם זה מצהירות נציגויות העובדים ומתחייבות כי אין להן ולא תהיינה להן
כל טענות ו/או דרישות כספיות ן/או אחרות נגד החברה או בעליה בכל הקשור להעברת
הבעלות וכי יחול שקט תעשייתי בכל הקשור לסוגיות העברת הבעלות וכל נושא אחר
שהוסדר בהסכם זה.

ולראיה באו הצדדים על החתום:
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המהנדסים ,ההנדסאים ,המח״ר ומנה״ע בחברה
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הועד הארצי של ארגון היציבים והקבועים בחברה
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