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הסכם קיבוצי זה נרשם כחוק
שיכון ובינוי  -סולל בונה־ תשתיות בע״מ

בין:

ביום

0§■ 2019

23.

שיכון ובינוי  -סולל בונה )בנין ותשתית( בע״נ| ומספרו:
שיכוןובינוי -סולל בונ ה -ת ש תיו ת )פיתוח ונ|בישים(ב^)׳^קה ורבנו{,עו״ד
הממונה הראשית על י ח סי עבודה

)להלן " :סולל בונה״(

לבין:

 ...................... 1־

מצד אחד ;

הסתדרות העובדים הכללית החדשה ,הסתדרות עוברי הבניין והעץ
)להלן" :הסתדרות עובדי הבניין והעץ"(
הועד הארצי של ארגון היציבים והקבועים בסולל בונה
מצד שגי ;

)להלן :״ועד העובדים״(

הואיל ועל הצדדים חלים הסכמים קיבוציים מיוחדים וכן הסכמים והסדרים קיבוציים נוספים
אשר נחתמו במהלך השנים ;
והואיל והצדדים ניהלו מו״מ לצורך עדכון ההסכמים וההסדרים הקיבוציים הנ״ל בקשר לעדכון
השכר של עובדי המפעלים בסקטור היציבים והקבועים בסולל בונה ;
והואיל וברצון הצדדים לעגן בכתב את ההסכמות אליהן הגיעו במטרה לקיים תנאי עבודה
הוגנים ,לטפח יחסי גומלין תקינים בין החברות לבין העובדים ונציגותם ולהבטיח ביצוע
יעיל של העבודה בחברות ,והכול כמפורט להלן ;
לפיכך הוסכם ,הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן;
 .1כללי

המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.
 . 2תוקף ההסכם
תקופת הסכם קיבוצי מיוחד זח הינה מיום  1.1.2019עד ליום . 1.1.2023
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שמירתזכויות:
הסכם קיבוצי זה אינו בא למעט ו /או לגרוע מכל זכות או
לרבות תנאי העסקה ושכר ,ככל שהם מיטיבים עם העובד הטבה קיימת למי מן העובדים,
והם ימשיכו לחול על העובד.

תחולת ההסכם
הסכם זה יחול על הצדדים להסכם החתומים עליו ועל עובדי המפעלים המשתייכים לסקטור
היציבים והקבועים ,כהגדרתם בהסכם הקיבוצי מיו ם  . 01.08.2011למען־ הסר ספק מובהר כי
הגדרה זו כוללת גם את מנהלי העבודה המועסקים במפעלי סולל בונה או במטה החברה.
מוספת שבר
העובדים י היו זכאים לתוספת שכר בשיעור של  8%מתעריף דרגתם ,כדלקמן :
 294החל מיום . 1.1.2019
 2%נוספים החל מיו ם . 1.1.2020
 2%נוספים החל מיו ם . 1.1.2021
 2%נוספים החל מיום . 1.1.2022

להסרת הספק ,תוספת השכר מהווה שכר לכל דבר ועניין ומהווה בסיס לחישוב ערך שעה,
הפרשות סוציאליו ת וכיו״ב.
יום בחירה
החל מיום  1.1.2019יתוסף יו ם בחירה לעובדי המפעלים ,ובסך הכל יהיו העובדים זכאים ל2-

ימי בחירה בשנה.
מיצוי תביעות
הסכם זה מהווה מיצוי של כל טענות ו /או תביעות הצדדים בנושאים המוסדרים בו ,אך
ורק ביחס לעובדים עליהם חל הסכם זה )עובדי המפעלים המשתייכים לסקטור היציבים
והקבועים( ,וזאת עד ליום . 31.1.2023

שקט תעשייתי
הצדדים ישמרו על שקט תעשייתי בנושאים המוסדרים בהסכם זה ,אך ורק ביחס לעובדים
עליהם חל הסכם זה )עובדי המפעלים המשתייכים לסקטור היציבים והקבועים(  ,וזאת עד
ליום . 31.1.2023
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תצדיים י ^ ל לי לרשום חטב□ זה כחסכס קי בןצי
מיוחד מיד לא חו התיטתח
ההסכם.
ולראיה באו הצדדים על1

קץיזווסומזרותז

ארגון היציבים והקבועים
שיכוןוביםי־סולל בוש-תשתיות בע״ם
־ מ^ מ^ ה א רצ•
ועדהעובדיס
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]במן ותשתיות[ בע״ה
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