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כלליי קיבוצי הסכם

ושיפוצים ציבוריות ענודות צמ"ה, התשתיות, הבניה. בענף

בתלאביב 2010 ינואר לחודש 21 מוס ונחתם שנערך
957נ  תשי"ז קיבוציים הסכמים חוק
גוחול נרשם ק57ו5יזה ו?ס3ט ( בישראל והבונים הקבלנים התאחדות
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16. 05. 2010 ביום

^^1 0ע\ נ£\ ומספרו:

עו"ד יצחקי, שלמה
עבודה יחסי על הראשי הממונה

"ההתאחדות") (להלן:

החדשה הכללית העובדים הסתדרות

והעץ הבנין עובדי הסתדרות

"ההסתדרות") (להלן

בי0

לבין:

שנים. רבי קיבוציים עבודה יחסי מתקיימים ההסתדרות ובין ההתאחדות ובין

תנאי את שיסדיר כללי קיבוצי הסכם של לחתימתו ומתן משא ניהלו והצדדים
(להלן: ושיפוצים ציבוריות עבודות צמ"ה, תשתיות, הבנייה, בענף העבודה

"הענף").

עובדים לעודד כן וכמו הבנייה, לענף להצטרף עובדים לעודד מבקשים והצדדים
עמוד הצדדים רואים בהם עבודה, מנהלי ובמיוחד בו ולהתקדם בענף להישאר

הבנייה. ענף של והמקצועי התקין לקיומו ניהולי שדרה

העובדים זכויות של ויעילה פעילה לאכיפה לפעול מעוניינים זה להסכם והצדדים
הזכויות כל את לקבל יזכו בענף שהעובדים כך זה' הסכם הוראות של לרבות בענף,

זה. הסכם ועפ"י חוק עפ"י להם המגיעות

הואיל:

והואיל:

וה>א>ל

והואיל:

מבוא א.

מה כל את יבטל זה קיבוצי הסכם להלן, 4 בסעיף כאמור לתוקף כניסתו עם כי מוסכם
בענף, בעבר שנחתמו קודמים קיבוציים והסדרים להסכמים תוספות בהסכמים, שהוסדר
תוספותיו כל על ,(1255/68 (מס' 9.4.1968 מיום הבניה בענף הכללי הקיבוצי ההסכם לרבות
העובדים יהיו זה, קיבוצי הסכם של לתוקף כניסתו ממועד החל היום. ועד 1968 מאז ושינוייו
ולא הוראותיו; פי על נלווים ותנאים סוציאליים תנאים לשכר, זכאים זה הסכם חל עליהם
כניסתו עם בוטלו אשר הקודמים הקיבוציים ההסכמים של מכוחם לתשלומים זכאים יהיו

זה. קיבוצי הסכם של לתוקף
הסדרים ו/או מפעליים מיוחדים קיבוציים מהסכמים לגרוע כדי זה בהסכם אין כי מוסכם
מבלי וזאת שיהיו, ככל העבודה, במקומות עתידיים ו/או קיימים נוחלים ו/או נוהגים ו/או
שניתנו אישיות מזכויות לגרוע כדי זה בהסכם אין כן, כמו להלן. 15 בסעיף מהאמור לגרוע

שניתנו. ככל זה, הסכם חתימת ערב ביתר
הצדדים מתחייבים זה, הסכם של לתוקף כניסתו ממועד ימים 15 תוך הטוב, הסדר למען
כל של ביטולם דבר את לרשום מנת על הקיבוציים ההסכמים לרשם מתאימות הודעות להגיש

ותוספותיהס. הקודמים הקיבוציים ההסכמים
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ותחולת פרשנות ב,

ההסכם תוקף .4

ההסכם תקופת הוראותיו. את המרחיב הרחבה צו יוצא בו במועד לתוקף ייכנס זה הסכם
לתוקפו נכנס לא זה קיבוצי הסכם עוד כל ההרחבה. צו מתן ממועד שנים שלוש למשך חינה

הקודמים. הקיבוציים ההסכמים בתוקפם יעמדו

ההסכם פרשנות .5

לזכר המתייחסות ומלים רבים, למספר גם כוונתן יחיד למספר המתייחסות מלים זה בהסכם
זה. הסכם מהוראות אחרת משתמע אם אלא לנקבה, גם כוונתן

מונחים הגדרת ,6

בזאת; הנחתם הכללי הקיבוצי ההסכם זה" "הסכם או "ההשכם'י א.

ו/או ציבוריות עבודות ו/או תשתיות ו/או הבינוי בתחומי מעביד כל  "מעביד" ב.
לספר ו46 45 בסעיפים כמנוי לרבות צמ"ה ו/או שיפוצים ו/או אזרחית הנדסה
כל על לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה פרסמה אשר ,1993 לשנת האחיד הסיווג

שלהם. המשנה סעיפי
המועסק זה) בהסכם המונח (כהגדרת בנייה באתר עבודה ומנהל עובד כל  "עובד" ג.

משרדי. שאינו בתפקיד
כמנהל לשמש העבודה משרד ידי על והוסמך קורס שעבר מי כל  עבודה" "מנהל ד.
מנהל או אתר מנהל עבודה, מגהל בתפקיד בנייה באתר בפועל ומועסק עבודה,

התשתיות. בתחום ביצוע

לעבודות הנדסית לבניה המשמשת או המיועדת מכונה  הנדסי" מכני "ציוד ה.
טרקטור ולרבות לפריקה, או להעמסה להרמה, לחציבה, קרקע, לעבודת ציבוריות,
בחוק שנקבע כפי והכל "צמ"ה") גם. (להלן ואביזריהם לאלה עזר ציוד לרבות

התשי"ט1959. הנדסי ציוד רישום ובתקנות התשי"ז1957, הנדסי, רישום
שימור שיקום, בעבודות עיסוקו שעיקר מעביד  השיפוצים" בתחום "מעב>ד ו.
רשם מטעם המפורסמת הענפים לרשימת 131 לסיווג בהתאם מבנים ושדרוג

הקבלנים.
של בשרותו שיפוצים עבודות המבצע לעיל, כהגדרתו עובד  שיפוצים" "עובד ז.

השיפוצים. בתחום מעביד

הנדסה ו/או תשתיות ו/או בינוי עבודת בו מתבצעת אשר מקום  בנייה" "אתר ח.
לעיל. מעביד בהגדרת כמפורט אחר מסוג עבודה ו/או שיפוצים ו/או אזרחית

לעובדים, זה בהסכם העבודה שכר בטבלאות הנקוב השכר  תעריפי" "שכל ט.
לעת. מעת שיתעדכנו כפי עבודה, ולמנהלי שיפוצים לעובדי

קרן ו/או שונות גמל לקופות תשלומים ישולמו בגינו השכר הוא  מבוטח" "שכר י.
ובשום מקרה בשום יפחת, לא המבוטח השכר להלן. זה בהסכם כמפורט  ביטוח
והשכר עבודה) (ומנהל לעובד התעריפי מהשכר זה, הסכם חתימת לאחר מועד
כפי העובד דרגת ולפי לעת מעת שיתעדכן כפי העניין, לפי שיפוצים, לעובד התעריפי

השכר. תשלום במועד שתהיה

בשכר לפגוע ו/או למעט באה אינה זח בהסכם המבוטח השכר הגדרת ספק, לחסרת
זה. הסכם חתימת ערב קייס עובד של המבוטח

ר"

עבודה. מקום באותו או מעביד אותו אצל ותק  "ותק" יא.

עבודה מנהל או שיפוצים עובד או עובד של והמצטבר הכולל הוותק  ענפי" "ותק יב.
הועסק. אצלם לעיל כהגדרתם המעבידים כל אצל בישראל הבנייה בענף
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תלושי ו/או הקודבמיס מהמעביד/ים ו/או פנסיה מקרנות אישור  הוותק" ''הוכחת יג.
לאומי לביטוח המוסד ו/או המס מרשויות אסמכתאות ו/או 106 טופסי ו/או שכר

הפריטטית. הועדה של אישור ו/או
ההסתדרות. נציג ו/או העבודה, במקום עובדים ועד  עובדים" "נציגות יד.

תחזלה הגדרת .7

על: ויחול כללי קיבוצי הסכם הינו זה עבודה הסכם

שיהיו או ההסכם, חתימת בשעת בהתאחדות חברים אשר לעיל, כהגדרתם המעבידים כל א.
כהגדרתם שיפוצים ועובד עבודה מנהל לעובד, בהתייחס ההסכם תקופת תוך לחברים

בהסכם.

ובעתיד. זה הסכם חתימת במועד לעיל כהגדרתם שיפוצים ועובד עבודה מנהל עובד, כל ב.

העמדה שעות ג,

העבודה שביע .8

שעות. 42 בן יהיה הבניין בענף העבודה שבוע

חתימת ערב העבודה במקום כמקובל בשבוע, ימים ששה או חמישה בן יהיה העבודה שבוע
זה, הסכם

העבודה בשעות ושינויים עדכונים .9

הרחבה צווי או חקיקה בעקבות בעתיד יגדל או יקטן העסקי במגזר העבודה ששבוע ככל
כך בהתאמה, העבודה, שבוע יגדל או יקטן העסקי, המגזר עובדי כל על החלים כלליים
העבודה משבוע אחת בשעה קצר יהיה ההסכם לפי שיפוצים ועובד עובד של העבודה ששבוע

העסקי. במגזר

יעבור והמשק היה שעות. 43 בן הוא במשק העבודה שבוע זה, הסכם לחתימת נכון  לדוגמא
שבועיות. שעות 41 לעבוד זה הסכם חל עליהם העובדים יעברו שבועיות, שעות 42 לעבוד

נוספות שעות גמול .10

בסעיפים הנקובים השיעורים לפי ישולם השבועית במנוחה עבודה וגמול נוספות שעות גמול ;/<
התשי"א1951. ומנוחה, עבודה שעות לחוק ו17 16 (. י

לילה עבודת .11

ובין 22:00 שבץ בטווח הינן ממנה שעתיים לפחות אשר במשמרת עבודה היא לילה עבודת
.06:00

עבודה. שעות 8 של בתשלום עבודה, שעות 7 בת היא לילה עבודת

אוויל מזג פגעי .12

אוויר מזג פגעי עקב לעבודה לצאת לא ממעבידו הוראה קיבל אשר שיפוצים עובד או עובד
יום. אותו בגין עבודה שעות 4 עבור לתשלום זכאי יהיה

פגעי בגלל לעבוד להפסיק הוראה קיבל היום ובמשך בעבודה, שיפוצים עובד או עובד התחיל
תשלום בצירוף בפועל שעבד העבודה שעות בעבור תשלום לקבל זכאי העובד יהיה אוויר, מזג
עבודה יום בעבור תשלום על עולה שאינו תשלום יקבל הכל שבסך בתנאי שעות, ארבע בעבור

רגיל.

יוצאים ממנו הריכוז למקום הגיע שיפוצים עובד או ועובד היה אוויר, מזג פגעי של במקרה
עובד על חובה עבודה. שעות 4 בעבור לו ישולם המעביד, רכב הגיע ולא המעביד, ברכב לעבודה
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אחת שעה לפחות המתין אחת, שעה לפחות להוראות או לרכב להמתין שיפוצים עובד או
שעת תיחשב לא ההמתנה, בתום לעבודה יצא ההמתנה. עבור גם אחת שעה שכר ישולם

עבודה. כשעת ההמתנה

עובד או והעובד הריכוז למקום להגיע שלא שיפוצים לעובד או לעובד המעביד הודיע אם
יום. אותו בגין עבודה שעות ל4 מעבר תשלום יקבל לא  עצמו דעת על כן עשה השיפוצים

זכאי יהיה אוויר, מוג פגעי בשל העבודה במקום להמתין הוראה שיפוצים עובד או עובד קיבל
בפועל. העבודה לשעות בנוסף ההמתנה שעות בעבור לשכר

יקבל אוויר מזג פגעי בשל עצמו, דעת על העבודה מקום את שיפוצים עובד או עובד עזב
בלבד. בפועל עבודתו שעות בעד תשלום

ועדכונו העבודה שפר ד.

של תוקפו תחילת ממועד שיחולו הטבלאות הן עבודה ולמנהלי לעובדים להלן הטבלאות .13
התע1יפ>>'). השכו "טבלאות (להלן זה הסכם

מכל בעבר, שנהגו השכר ורכיבי תוספות זה, הסכם של תוקפו תחילת ממועד החל כי מובחר .14
אי כלכלה, כגון. הענפייס, הקיבוציים ההסכמים הוראות מכוח ששולמו שהוא וסוג מין
התעריפי השכר בטבלאות מגולם שוויים ובטלו. העולם מן עברו ותק, אישה, היעדרות,

להלן. 15 בסעיף לאמור בכפוף להלן, כמפורט
בגין תשלומים (למעט רכיביה סך אשר משכורת לתוקף זה הסכם כניסת ערב המקבל עובד 5ב.
טבלאות בקביעת יהיה לא  דרגתו בגין המשולם התעריפי השכר מן גבוה הוצאות) החזרי
(למעט הכוללת שמשכורתו ובלבד משכורתו את להוריד או להעלות כדי עדכונן או השכר
ובהתייחס העובד של דרגתו לפי התעריפי השכר מן יפחתו לא המבוטח ושכרו הוצאות) החזרי

משרתו. לשיעור

עובד, של רכיביה סך על משכורתו להפחתת להביא כדי זח בהסכם באמור אין ספק, להסרת
לתוקף. זה הסכם כניסת ערב ששולמה שיפוצים עובד או עבודה מנהל

כדלקמן: השכר טבלאות פי על חודשי שכר יקבל שיפוצים), עובד (למעט עובד .16

זו?דרגה הסככ1 לפי שכר
14350

24850

35150

45400

55750

65960

76000

86200

1 יו
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 כדלקמן השכר טבלאות פי על שכר יקבל השיפוצים), בענף עבודה מנהל (לרבות עבודה, מנהל .17

זהדרגה הסכם לפי שכר
16550

27000

37390

47510

57770

67950

78200

לא הבניין בענף עבודה למנהל או שיפוצים לעובד לעובד, השכר כי הצדדים הסכמות לאור
ולעובד לעיל 16 בסעיף כמפורט לעובד הראשונה בדרגה התעריפי מהשכר מקרה בשום יפחת
ולעובד לעובד ראשונה בדתה התעריפי שהשכר הרי להלן, 61 בסעיף כמפורט שיפוצים

. ההסכם. חתימת במועד במשק הנהוג מינימום שכר על מוסכמת תוספת מהווה שיפוצים

ענפי מינימום שכר מהווה לעיל כמפורט ראשונה בדרגה התעריפי השכר כי מוסכם לפיכך,
התשי"ו1957. קיבוציים, הסכמים לחוק 33יד(ב) בסעיף המונח כמשמעות

יביאו לא זה תסכם חתימת לאחר במשק הנהוג המינימום בשכר שינויים ספק, לחסרת
אחרת. הצדדים בין יוסכם אם למעט הענפי, המינימום שכר לעדכון

עבודה בדיני האכיפה להגברת החוק חקיקת הליכי השלמת עם רק לתוקף ייכנס זה סעיף
מינימום שכר בדבר קיבוציים הסכמים לחוק 33יד(ב) סעיף שהוראת ובלבד לתוקף וכניסתו

לחוק. השנייה בתוספת תיכלל ענפי

מינימום שכר לתשלום החובה הפרת עקב מעביד על סנקציה תוטל לא כי הצדדים על מוסכם
לא וכי ההפרה; את תיקן לא והוא יום 30 של מראש התראה למעביד ניתנה כן אם אלא ענפי

ענפי. מינימום שכר לתשלום החובה הפרת בגין קנס כפל מעביד על יוטל

.18

 התשלום ומועד* השפר קביעת .19 ,~\

קודם, ענפי וותק לו יש אשר המעביד, אצל חדש שיפוצים ועובד עובד של במקרה א.
אסמכתאות באמצעות השיפוצים ועובד העובד של דרגתו את לוודא המעביד על
התעריפי. השכר לטבלת בהתאם ייקבע ושכרו השיפוצים ועובד העובד לו שיציג
למפרע דרגתו, לפי תשלום יקבל באיחור, האישור את שמציג השיפוצים ועובד עובד

האישור. הצגת ממועד יום 60
ה החלק הינו עבודה שעת כל של שוויה זה, הסכם פי על העובדים זכויות בחישוב ב.

לעיל. כמפורט התעריפי השכר מסך 182

עלפי שכרו את יקבל חלקית במשרה שיפוצים ועובד עובד  חלקית משרה ג.
משרתו. לאחוז ובהתאם להלן המפורטות הטבלאות

השכר. הגנת לחוק בהתאם יהא שיפוצים ועובד עובד שכר תשלום מועד ד.

עבודה ומנהל שיפוצים) עובד (למעט לעובד בדרגה וקידום דרגות .20

ונציג ההתאחדות מנציג המורכבת דרגות ועדת בזאת מקימים הצדדים
הצדדים ובסמכות בדרגות לקידום המידה אמות את תקבע הועדה ההסתדרות.

שינויים. בהן לערוך

א.

^'
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השכר לטבלאות בהתאם (כולל) 3 לדרגה עד בדרגות קידום כי מסכימים הצדדים
יתקדם בישראל, בענף מלאה עבודה של שנים שלוש כל אוטומטי. יהיה התעריפי

לתוקף. זה הסכם כניסת מיום מתחיל השנים שלוש מניין אחת. בדרגה עובד
ולקבוע לדון מוסמכת תהיה הדרגות ועדת דלעיל, בי סעיף של בסיפא האמור אף על
ומיוחדות, חריגות נסיבות בעלי לעובדים לעיל מהאמור יותר מהיר בדרגות קידום

ידה. על שייקבעו מידה לאמות בהתאם
לעיל. א' בסעיף כאמור הדרגות ועדת ידי על יקבע והלאה, 4 לדרגה קידום

העובדים נציגות או העובד של מזכותם למעט כדי לעיל באמור אין ספק, להסרת
בדרגה. קידומים בדבר מיטיב לסיכום להגיע והמעביד

הדרגה בדבר אישור למעבידו יציג ומעלה, 4 מדרגה קידום יקבל אשר עובד
למעביד. האישור את הציג שבו המועד מן החל בהתאם, יעודכן ושכרו החדשה,

מפורטות שיפוצים לעובדי דרגות קידומי בדבר מיוחדות הוראות ספק, להסרת
להלן. ט' בפרק

ג.

כולל לעיל התעריפי השכר בטבלאות המוצג התעריפי השכר כי בזאת מוסכם
של כניסתו ועד זה הסכם על החתימה ממועד שיהיו, ככל עתידיות, יוקר תוספות

לתוקף. ההסכם
 להלן לאמור בהתאם יבוצעו בשכר עדכונים

שפר עדכוני

א.

ב.

.21

השכר בטבלאות האמור השכר על 20/0 של תוספת  2011 ינואר חודש במשכורת
זה. בהסכם

נוספים. 40/0 של תוספת  2012 ינואר חודש במשכורת

האמורים השכר עדכוני חשבון על יבואו היוקר, מתוספת הנובעים שכר עדכוני ג.
להלן: כמפורט זה בהסכם

זה הסכם כניסת שבין במועד ישולם אשר יוקר, מתוספת הנובע שכר עדכון כל
חשבון על יבוא ,(%2 בת התוספת תשולם בו (המועד 2011 ינואר לבין לתוקף
שבין במועד ישולם אשר יוקר, מתוספת הנובע שכר עדכון כל ;20/0 בת התוספת
חשבון על יבוא ס/40), בת התוספת תשולם בו (המועד 2012 ינואר לבין 2011 ינואר

.4"/0 בת התוספת

(להוציא רכיביה סך אשר כוללת משכורת מקבל אשר שיפוצים ועובד עובד ד.
המשתלם התעריפי השכר מטבלאות יותר גבוה הוצאות) החזרי בגין תשלומים
ובמועדים בשיעורים משכורתו תעודכן דרגה, באותה שיפוצים ועובד לעובד

לעיל. הנקובים

פיטורים ופיצויי סוציאליים ביטוחים ה.

זמיות שמירת .22

וקרן הפנסיוני מהביטוח למעט או לגרוע כדי זה בפרק באמור איו ספק, הסר למען
זה, הסכם חתימת ערב המועסקים השיפוצים ועובדי העובדים זכאים היו להם ההשתלמות
מקרה ובכל התשלום ומועדי ההפקדה שיעורי המבוטח, השכר גובה  זה ובכלל שהיו, ככל

זה. בפרק הקבועים והתנאים מהשיעורים לגרוע כדי באמור יהא לא
הסוציאליים הביטוחים לפרק הגדלות .23

פיננסיים שירותים על הפיקוח בחוק כהגדרתן  זה בהסכם ג>ט1ח" גמל"/"קופת "קופת
.2005  התשס"ה גמל), (קופות
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חדשה מקיפה פנסיה בקרו פיטוח

צוברת, מקיפה פנסיה בקרן לביטוח עבודתו, תחילת מיום זכאי, יהא שיפוצים ועובד עובד כל .24
האוצר. במשרד וחסכון ביטוח ההון, שוק אגף ע''י המאושרת

לקרן המעביד יעביר המקיפה הפנסיה בקרן השיפוצים ועובדי העובדים זכויות להבטחת .25
מהשכר 120/0  המעביד חשבון על  כדלקמן המבוטח השכר מן שיעורים חודש, מידי הפנסיה,
לקרן ויועבר ינוכה השיפוצים ועובד העובד משכר לתגמולים), 60/0 + לפיצויים (0/ס6 המבוטח

המבוטח. משכרו לתגמולים 5.50/0 של שיעור הפנסיה
מדי יתבצעו כאמור, שיפוצים, ועובד העובד של משכרו והניכוי המעביד תשלומי א. .26
במועדים הפנסיה בקרן הכספים את יפקיד המעביד החולף. החודש עבור חודש

בדין. הקבועים
בה החדשה המקיפה הפנסיה קרן את לבחור לעת מעת רשאית העובדים נציגות ב.

ההתאחדות. עם ובהסכמה בתאום הכספים, יופקדו

כאמור כלשהי, ביטוח קופת או גמל בקופת שיפוצים ועובד העובד בחר לא עוד כל
שתבחר חדשה מקיפה פנסיה בקרן הכספים את המעביד יפקיד להלן, 30 בסעיף
ההתאחדות. עם ובהסכמה בתיאום העובדים נציגות ידי על לעת, מעת לעיל כאמור

וזתיקה מקיפו? פנסיה פקרו 3>טוח

 ותיקה פנסיה בקרן המבוטח שיפוצים ועובד עובד כי מובהר, זה בפרק האמור אף על ,17
על הדרושים והניכויים ההפרשות את ויעביר הותיקה, הפנסיה בקרן לבטחו המעביד ימשיך
20.5"/0  על זה הסכם חתימת למועד נכון (העומדים הותיקה הפנסיה לקרן דין כל פי

המבוטח). מהשכר
0/0ם7 ל השווה זקנה קצבת שיעור שצברו הותיקות הפנסיה בקרנות ותיקים עמיתים לגבי .28
הפנסיה בקרן זכויותיהם את להקפיא והמבקשים הקרן תקנון פי על הקובע מהשכר
ההסכמים הוראות את המחויבים, ובשינויים בהתאמה בזאת, מאמצים הצדדים  הותיקה
להתאחדות ההסתדרות בין שנחתמו ו8/1/07, 29/5/06 מיום הכלליים הקיבוציים

להסכם. א' כנספח ומסומנים המצ"ב זה, לעניין בישראל התעשיינים

מקיפה פנסיה קרו שאינה ביטוח קופת ו/או גמל בקופת ביטוח
פנסיה קרן שאינה ביטוח קופת או גמל בקופת המבוטח שיפוצים, ועובד עובד כי מובהר .29
ופיצויי תגמולים כספי תשלום על המבוססת לקופת, בגינו ההפקדה שיעורי מקיפה, { .
לפיצויים 8.33 0/0) זה בהסכם כהגדרתו המבוטח מהשכר 18.330/0 מ יפחתו לא פיטורים,
על שבנוסף ובלבד העובד), ע'יח לתגמולים %5+ המעביד ע"ח לתגמולים 0/ק5 + המעביד ע"ח
בשיעור העבודה כושר אובדן של למקרה תשלומים אף המעביד משלם האמורים השיעורים

המבוטח. מהשכר 2.50/0 על עולים שאינם המבוטח, מהשכר %75 להבטחת הדרוש
הגמל קופת את לבחור זיו פי על העובד זכות

ועובד עובד כל של דין פי על מזכותו לגרוע כדי זה, בפרק באמור אין ספק, הסר למען .30
שירותים על הפיקוח לחוק 20 בסעיף לאמור בהתאם גמל, קופת בכל לבחור שיפוצים

התשס"ה2005. גמל) (קופות פיננסיים
פיטורים פיצויי .31

ו/או גמל לקופת המעביד ותשלומי ההפקדות להלן, ג' קטן בסעיף לאמור בכפוף א.
פיצויי רכיב עבור ותיקה), או חדשה מקיפה, פנסיה לקרן (לרבות ביטוח לקופת
יבואו העניין), לפי המבוטח, מהשכר 8.330/0 או נ0/ם6 זה לפרק בהתאם הפיטורים
פיטורים פיצויי לתשלום המעביד מחובת 1000/0 במקום או 720/0 במקום בהתאמה
פיטורים"), פיצויי "חוק י. (להלן התשכ"ג1963 פיטורים פיצויי לחוק 14 סעיף לפי

בלבד. התפרשה נעשתה בגינם והשיעורים התקופות הרכיבים, השכר, בגין
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שיפוצים ועובד עובד של מזכותו לגרוע ו/או לפגוע כדי זה בסעיף באמור אין
אשר שיעורים ו/או תקופות ו/או רכיבים ו/או שכר בגין פיטורים פיצויי לתשלום

פיטורים. לפיצויי הפרשות בוצעו לא בגינם
העניין, לפי 8.330/0 או 0/ק6 של בשיעור פיטורים פיצויי רכיב עבור המעביד הפקדות
להחזרה מקרה, בכל ניתנות, אינן לעיל, זה בפרק כמפורט המבוטח, מהשכר
עבודתו. סיום עם העובד לבעלות ישוחררו התגמולים וכספי אלה כספים למעביד.

פיטורים פיצויי השלמת
לפיצויים), 60/0) פנסיה בקרן עובדו את המבטח מעביד לעיל, 31 בסעיף מהאמור לגרוע מבלי
גמל לקופת או שיפוצים ועובד עובד מבוטח בה הפנסיה לקרן חשבונו, על להפריש, רשאי
(להלן; פיטורים פיצויי להשלמת המבוטח מהשכר נוספים 2.330/0 העובד ע"ש אחרת
מחובת 280/0 במקום יבואו הפיטורים פיצויי השלמת וכספי פיטורים"), פיצויי "השלמת
והכל פיטורים, פיצויי לחוק 14 בסעיף לאמור בהתאם פיטורים, פיצויי לתשלום המעביד

להלן. ו34 33 בסעיפים לאמור בכפוף
כאמור %2.33 בשיעור פיטורים פיצויי השלמת השיפוצים ועובד העובד בגין המעביד הפריש
בפיצויי מזכות שאינן בנסיבות מעביד אצל שיפוצים ועובד עובד של עבודתו והסתיימה
מתוך כספים להחזר לו להיות שיכולה זכות כל על המעביד יוותר החוק, לפי פיטורים
וישחרר כאמור 2.330/0 בשיעור פיטורים פיצויי השלמת לצורך הופקדו אשר התשלומים
סיום עם לו שנצברו הפיטורים פיצויי השלמת הפקדות מלוא את שיפוצים ולעובד לעובד
בית של דין בפסק פיטורים לפיצויי שיפוצים ועובד עובד זכות נשללה כן אם אלא עבודתו,
העבודה לתקנון בהתאם או פיטורים פיצויי לחוק 17 או 16 סעיף מכות לעבודה הדין

שנשללה. ובמידה בעתיד, הצדדים בין שייקבע
לאחר או פיטורים בפיצויי המזכות בנסיבות שיפוצים ועובד עובד של עבודתו הסתיימה
אירוע בקרות או הדין לפי פרישה בגיל לפנסיה בפרישה או בדין כהגדרתו פרישה לגיל הגיעו

. להלן האמור יחול שאירים, או נכות בפנסיית מזכה
2.330/0 בשיעור פיטורים פיצויי השלמת שיפוצים ועובד עובד שם על המעביד הפריש א.
שנצברו הפיטורים פיצויי השלמת כספי מלוא את המעביד יעביר עבודתו, בתקופת

שיפוצים; ועובד העובד לבעלות שיפוצים ועובד לעובד

בשיעור פיטורים פיצויי השלמת שיפוצים ועובד עובד עבור המעביד הפריש לא ב.
בגין האחרון השכר מן 280/0 של שיעור המעביד לו ישלם עבודתו, בתקופת 2.330/0
בכפוף והכול שנה, של חלק בעד יחסי וחלק המעביד אצל עבודתו משנות שנה כל

פיטורים. פיצויי חוק להוראות
השתלמות קרו
עבתה מנהל

מיום החל השתלמות לקרן זכאים עבודה מנהלי לעיל, 22 בסעיף מהאמור לגרוע מבלי
הראשון. עבודתם

.. התעריפי השכר עפ"י כדלקמן, בשיעורים יהיו ההשתלמות לקרן שיועברו התשלומים

מעביד ע"ח  7.50/0

עובד ע"ח  2.50/0

העזבדים יתר

יהיה בישראל, הבניין בענף שנים 3 של ותק בעל עובד לעיל, 22 בסעיף מהאמור לגרוע מבלי
השכר מתוך הבאים, בשיעורים בענף, ותק שנות 3 השלמת עם מייד השתלמות לקרן זכאי

.. התעריפי

מעביד ע"ח

עובד ע"ח

2.50/0

0/0ב

.32

.33

.34

.35 ר
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ללא בישראל, בענף שלו הותק לפי היא השתלמות לקרן עובד של זכאותו ספק, הסר למען
הינו זה הסכם של לתוקף כניסתו שבמועד עובד  לדוגמא זה. הסכם חתימת למועד קשר
של לתוקף כניסתו ממועד החל השתלמות לקרן זכאי יהא ומעלה, שנים 3 של בענף ותק בעל

זה. הסכם

בישראל הבניין? ענף ופיתוח לעידוד קרו
לעידוד לקרן עובדיו של התעריפי משכרו לחודש 0.80/0 חשבונו על יפריש מעביד כל א.

הבניה. ענף ופיתוח

יבוצעו עיון וימי מקצועיות השתלמויות מלגות, של נושאים כי הצדדים, על מוסכם ב.
באמצעות מטרותיה, בגדר בישראל, הבנייה ענף ופיתוח לעידוד הקרן ידי על

והעץ. הבניין עובדי הסתדרות
לעידוד הקרן ידי על יבוצעו מקצועית הכשרה של הנושאים כי הצדדים על מוסכם ג.

מטרותיה. בגדר בישראל הבניה ענף ופיתוח
שהיו כפי לחול ימשיכו הבניה ענף ופיתוח לעידוד לקרן והתשלומים ההסדרים שאר ד.

הקרן. לתקנון בהתאם והכל עתה, עד נהוגים

ביש1אל הבנייה ענף ופיתוח לעידוד הקזץ במסגרת חוץ ו>חלי> השתלמויות

.36

הבניה, בענף השתלמויות לקיום הבניה ענף לעידוד הקרן במסגרת יפעלו הצדדים א.
עזרה וגיהות, בטיחות סמינרים, ושיפוצים, צמ"ה ציבוריות עבודות תשתיות,
בארץ חדשים עבודה דפוסי לאומי, ביטוח דיני פנסיה, עבודה, דיני ראשונה,

ועוד. העובד רווחת ובעולם,
ענף ופיתות לעידוד הקח במימון עבודה מנהלי מועדון להקמת יפעלו הצדדים ב.

הבניה.

ולהסמכת להמשכיות, עתודה להכנת הנועדות פעילויות יהיו המועדון במסגרת ג.
מנופאיס, תשתיות, בניה, קרי הענף, ומקצועות התחומים בכל עבודה מנהלי

ועוד. צמ"ה ציבוריות, עבודות אתתים,
וגהות. בבטיחות לרבות מקצועיות הכשרות ייערכו המועדון במסגרת ד.

בינלאומיים חוץ קשרי לפיתות הבניה, ענף לעידוד הקרן במסגרת יפעלו, הצדדים ה.
בבתי ביקורים שיכללו ולעובדים למעבידים משותפות מקצועיות משלחות והחלפת
חידושים  בניה בתערוכות ביקור הדדי, מידע החלפת ובישראל, בחו"ל לבניה ספר

ועוד. בעבודה בטיחות בנייה, שיטות לימוד ובישראל, בחו"ל והמצאות
הקרן. לתקנון בכפוף הינו זה בתתפרק האמור כל ו.

/ .י

נלו1>0 תנאים

שנתית חופשה
זה להסכם בהתאם תינתן אשר שנתית לחופשה זכאי יהיה בענף שיפוצים ועובד עובד כל

להלן: כמפורט

בענף הנו שנתית חופשה לצורך שיפוצים ועובד עובד של וויתקו כי מובהר ספק הסר למען
המעביד. אצל ולא בארץ

ו.

.37
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כדלקמן הינה שיפוצים ולעובד לעובד השנתית החופשה טבלת

בישראל עגפי עבודהותק ימי מספר
בשבוע חופשה כימי
עבודה ימי ששה בן

עבודה ימי מספר
גשבוע חופשה כימי
ימי חמישת בן

עבודה
21 השנים 1210בעד

השלישית השנה 1311בעד

הרביעית השנה 1614בעד

החמישית השנה 1815בעד

והשביעית השישית השנה 1917בעד

השמינית השנה 1917בעד

ואילך התשיעית השנה 1623בעד

55 גיל מעל עובד
ואילך עשרה האחת השנה 2824בעד

לחוק. בהתאם היא חופשה ימי צבירת

וחגים. שבתות כוללת ואינה בלבד עבודה לימי מתייחסת לעיל הטבלה ספק, הסר למען

מחלה דמי .38

"עובדים ;להלן 1.8.2004 ביום בענף שעבדו השיפוצים ועובדי העובדים כל א.
והפנסיה הביטוח קרן של המחלה דמי בקרן מחלה דמי בביטוח ובוטחו ותיקים),
דמי "קין (להלן: בע"מ שיתופית אגודה ציבוריות ועבודות הבניין פועלי של
באותם מבוטחים להיות ימשיכו אחרת, וותיקה מחלה דמי בקרן או מחלה"),
הקרן ונוהלי הדין לפי זכאים הם עוד כל הפרשה, שיעורי ובאותם ביטוחים

כאמור. בביטוחים להמשיך
דמי בקרן זה הסכם חתימת ערב המבוטח כאמור, ותיק עובד ספק, הסר למען ב.
מן 2.50/0 בשיעור מחלה דמי קרן עבור מהפרשות ברציפות ליהנות ימשיך מחלה
הקרן ונוהלי הדין לפי זכאי הוא עוד כל זה, בהסכם כהגדרתו התעריפי השכר

כה. עד נהוג שהיה כפי כאמור, בביטוח להמשיך
פי על זכאי היה אשר ותיק עובד של מזכויותיו למעט כדי זה בסעיף באמור אין ג.
לביטוח לתוקף זה הסכם כניסת ערב בענף החלים הקיבוציים ההסכמים הוראות
את ממעבידו לקבל זכאי, יהיה כאמור עובד שהיא. סיבה מכל בוטח ולא מחלה דמי ■

תקנות להוראות בהתאם מחלה, דמי בקרן בוטח אילו זכאי היה להן הזכויות כל
דין. כל והוראות לעת מעת שיעודכנו כפי מחלה דמי קרן של מחלה דמי

זכאים יהיו לעיל ג' או ב' א', ס"ק הגדרת על עונים שאינם שיפוצים ועובדי עובדים ד.
.. להלן כמפורט מחלה דמי לתשלום

מחלה דמי חוק להוראות בהתאם בישראל בענף לעבודה הראשונות בשנתיים
תשל"ז1976.

מחלה ימי ל25 זכאי העובד יהיה בישראל בענף לעבודה השלישית השנה מן החל
יום. 161 של מקסימאלית ולצבירה בשנה,

ולא בענף הנו מחלה דמי תשלום לצורך העובד של וויתקו כי מובהר ספק הסר למען
המעביד. אצל
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הגראה דמ*

אשר הבראה, לדמי זכאי המעביד, אצל בעבודה שנה של ותק לאחר שיפוצים ועובד עובד
יום ערך בישראל. העניין, לפי השיפוצים, ענף או הבניין בענף שצבר לוותק בהתאם ייקבעו

לעת. מעת שיעודכן כפי הציבורי, בשירות הבראה יום לערך בהתאם הינו ההבראה

מהם. איזה או שנה, בכל יוליספטמבר חודשים במשכורות הבראה דמי תשלום

י. כדלקמן הנם בענף לוותק בהתאם ההבראה ימי מספר

עגפי ימים1תק
שנים לשנה21 הבראה ימי 6

שנים 4 עד 3 לשנהמ הבראה ימי 8
שנים 10 עד 5 לשנהמ הבראה ימי 9
שנים 15 עד לשנהמ11 הבראה ימי 10
שנים 19 עד 16 לשנהמ הבראה ימי 11
ויותר שנים 20 לשנהמ הבראה ימי 12

חגים חיפשת
על דתו מצוות לפי החג, במהלך העבודה מן להיעדר זכאי שיפוצים ועובד עובד א.
בחירה לפי נוסף ליום וכן בשנה, חג ימי תשעה עד של ובהיקף המעביד, חשבון

בתשלום. ימים 10 ובסה"כ
הפחות, לכל בישראל בענף עבודה חודשי שלושה של ותק בעל שיפוצים ועובד עובד ב.
ובאי יהיה החג, אחרי יום או לפני יום רשות ללא העבודה מן נעדר לא אשר
ליום וכן כאמור, בשנה חג ימי תשעה עד של בהיקף החג, ביום בתשלום לחופשה

בחירת.

חג ימי שני הכיפורים> יום השנה; ראש ימי שני זה הסכם לפי יהודיים חג ימי ג,
העובד) בדת תלוי (אינו העצמאות יום השבועות; חג הפסח? חג ימי שני הסוכות;

חג. ימי 10 בסה"כ אחד. בחירה יום ובנוסף
או לעיל, התנאים פי על בתשלום, חופשה יקבל יהודי שאינו שיפוצים ועובד עובד ד.
החופשה תעלה לא מקרה ובכל היהודיים, החג בימי או דתו מצוות לפי החג בימי

בחירה. יום + בשנה חג ימי תשעה על בתשלום
עובד של השבועית המנוחה על הנופל חג יום בעבור תשלום אין כי בזאת, מובהר ה.

שיפוצים. ועובד

שמחה ימי
עבור עבודה שכר לתשלום זכאי יהיה המעביד, אצל שנה של ותק בעל שיפוצים ועובד עובד

 הבאים השמחה בימי היעדרות

ימים 2  העובד/ת נישואי א.

יום 1 ילד/ה הולדת ב.

יום 1  ילד/ה נישואי ג.

אנל >מ>

בשל העבודה מן הנעדר בענף, לפחות חודשים שלושה של ותק בעל שיפוצים ועובד עובד
ובמידה ישראל, מנהגי עפ"י באבל שבתו בתקופת לתשלום זכאי יהיה אבלות, מנהגי קיום

ימים. משבעה יותר לא אך דתו, מנהגי עפ"י אתרת דת בן והוא

#

.39

.40

.41

.42

ר/



ו

12

י .

נטיעות .43

נזקק ואשר הסעה, לרשותו מעמיד אינו המעביד אשר שיפוצים, ועובד עובד א.
להחזר זכאי יהיה וחזרה, העבודה למקום מביתו להגיע מנת על ציבורית לתחבורה
הקיבוציים בהסכמים הקבועים ולסכומים לכללים בהתאם נסיעה הוצאות
להסתדרות הכלכליים הארגונים של התיאום לשכת בין הנחתמים הכלליים

לעת. מעת שיעודכנו כפי נסיעה, הוצאות החזר בעניין החדשה הכללית העובדים

ליום. ש"ח 22.70 היא היומי הסכום הקרת זה הסכם חתימת ליום נכון

למקום להגיע שיפוצים עובד או עובד נדרש אם כי מוסכם לעיל, האמור למרות ב.
לרשותו יעמיד שהמעביד מבלי מגוריו, ממקום ק"מ 40 מ למעלה המרוחק עבודה
האמור מהתעריף 1500/0 בגובה נסיעה הוצאות להחזר זכאי העובד יהיה הסעה,
עם שיסוכם כפי בפועל הוצאות לפי או לעת, מעת שיעודכן כפי לעיל, אי בס"ק

קבלות. כנגד מראש, מעבידו

מגו ונגזל גיגוד סט .44

לקבל, זכאי יהיה המעביד אצל ומעלה שנה חצי של בותק שיפוצים ועובד עובד א,
וכובע חולצה, מכנסיים, נעליים, הכוללת טובה מאיכות ביגוד מערכת לשנה, אחת { ;

מצחייה.

כובע מגפיים, כגון. מגן בגדי מחייבת שיפוצים ועובד עובד עבודת כאשר בנוסף, ב.
אלו מגן בגדי לעובדים יעניק המעביד בעבודה, בטיחות על שמירה לצורך וזאת וכד'

בלבד. חשבונו על
זה. בהסכם וגהות בטיחות מפרק לגרוע בא אינו האמור ג.

מילואים ימי .45

המחושב שלו, המילואים שירות בתקופת השכר למלוא זכאי שיפוצים ועובד עובד א.
כדין,

עם מייד לחברה מילואים צו בהצגת מותנה המילואים תקופת בגין השכר תשלום ב.
לעבודה. שובו עם מילואים שירות ביצוע על טופס והמצאת קבלתו

מן שיתקבל והסכום היה המילואים. כספי את הלאומי מהביטוח יגבה המעביד ג.
יקבל שיפוצים, ולעובד לעובד ששולם הסכום על עולה לאומי לביטוח המוסד

ממעבידו. ההפרשים את השיפוצים עובד או העובד

אש"ל .46

דרישת עקב שלו הרגיל הלינה למקום מחוץ ללון שיידרש שיפוצים ועובד עובד כל א.
תמורתם. או ולילה ערב צהריים, בוקר, ארוחת המעביד מן יקבל המעביד

בוקר, ארוחות תמורת הכלכלה, קצובת לשיעורי בהתאם יהיה הנ"ל התשלום גובה
לעת מעת ומפורסמים שמעודכניס וכפי בתקש"יר שנקבעו כפי ולילה, ערב צהריים,

האוצר. במשרד עבודה והסכמי השכר על הממונה ע"י

עקב שלו הרגיל הלינה למקום מחוץ ללון שיידרש שיפוצים ועובד עובד כל בנוסף, ב.
תמורתו. או מתאים לינה מקום המעביד מן יקבל המעביד דרישת

ההוצאה את מראש יאשר שיפוצים, ולעובד לעובד הלינה מקום את יקבע המעביד ג.
לעובד ההוצאה בהשבת אם ובין ישיר באופן אם בין בתשלומח, ויישא הלינה, בגין

קבלות. לפי

אי, בס'ק כאמור שלו, הרגיל הלינה למקום מחוץ ללון יידרש אשר שיפוצים עובד ד.
או 66 סעיף (לפי התשלומים שני מבין הגבוה את ארוחות בגין לקבל זכאי יהיה

.(46 סעיף

ר;<
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שילחג

לחג. שי לעובדיו המעביד ייתן ובפסח, השנה בראש בשנה, פעמיים

.47

וגהות בטיחות ז.

והגהות. הבטיחות כללי את בקפדנות לקיים והעובדים המעביד על .48

חשבוני; על יספק המעביד .49

הגנה. וציוד מיוחדות בעבודות בגדים א.

חמים מים מסודרות, אוכל פינות כיורים, מקלחות, שירותים, לרבות היגיינה תנאי ב.
קרים. ומים

תעסוקתי. רופא החלטת פי על תקופתיות רפואיות בדיקות ג.

לחוק. בהתאם ראשונה עזרה בהגשת השתלמויות ד.

והתפטרות פיטורים ח,
לחוק. בהתאם בכתב, תינתן והתפטרות לפיטורים מוקדמת הודעה .50

עובדים. לפיטורי הנוגע בכל לב משרירות להימנע יש .51

ועובד העובד מסודר. שימוע יתקיים שיפוצים, ועובד עובד פיטורי על החלטה תתקבל בטרם .52
מהודעת העתק השימוע. לפני לפחות ימים שלושה לפיטורים, הטעמים. את יקבל שיפוצים
יוכל השימוע במועד קיים. באם העבודה, במקום העובדים לוועד במקביל תישלח השימוע

טענותיו. את להעלות השיפוצים ועובד העובד
השימוע. הליך לאחר רק תתקבל הפיטורים החלטת .53

שהנציגות מנת על העובדים, לנציגות לפנות אפשרות תהיה שיפוצים ולעובד לעובד בנוסף, .54
הפיטורים. על ההחלטה קבלת טרם המעביד עם דיון תקיים

הפניה. ממועד ימים 7 בתוך לנציגות המעביד בין היוועצות תקוים כאמור, הנציגות פנתה .55

ועובד עובד של המוקדמת ההודעה מתקופת כחלק ייחשבו ההיוועצות זמן כולל הפניה זמן .56
השימוע. עריכת את לדחות כדי בהם ואין העסקתו, תסתיים שכן ככל שיפוצים,

חפצה. ובנפש לב בתום תתקיים ההיוועצות .57

לפרק בהתאם בירור ייערך שיפוצים, ועובד עובד לפיטורי בנוגע דעות חילוקי של במקרה .58
לאחר גם בהתאם להסכמה הצדדים הגיעו ולא היה דעות". חילוקי ובירור "מעקב י"ב

לתוקף. הפיטורים יכנסו  הדעות חילוקי הליך
המעבידים ^על עליהם שיחול העבודה תקנון כללי קיבוצי בהסכם לקבוע הצדדים בכוונת .59

בענף. והעובדים

^
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שיפוצים עינדי זמיות ט.

בישראל מבנים ושדרוג שימור לשיקום, השיפוצים קבלני והתאחדות וההתאחדות, הואיל:
הסכם הוראות כי מסכימים וההסתדרות השיפוצים") קבלני "התאחדות (להלן:
ממועד החל שיפוצים ועובדי השיפוצים בתחום מעבידים על גם יחולו זה קיבוצי

זה. הסכם של לתוקף כניסתו

כדלהלן: הוסכם לפיכד

אולם זה. להסכם ההגדרות בפרק כהגדרתו שיפוצים עובד על יחולו זה הסכם הוראות .60
הוראות במקום זה פרק הוראות שיפוצים עובד על יחולו זה בפרק המפורטים בעניינים

אחרת). בהן צוין אם (למעט ההסכם
שיפוצים לעובד חודשי שכר .61

כדלקמן: השכר טבלאות פי על חודשי שכר יקבל שיפוצים עובד

זהדתה הסככו לפי שכר
14350

25100

35550

45800

56000

שיפוצים לעונד בדרגה קידום
המפורט ולפי פז''מ פי על אוטומאטי קידום יהיה בדרגות הקידום כי מסכימים הצדדים

להלן

שנים; 3 אחרי הינו 2 לדרגה 1 מדרגה הקידום א.

שנים; 3 אחרי הינו 3 לדרגה 2 מדרגה הקידום ב.

שנתיים; אחרי הינו 4 לדרגה 3 מדרגה הקידום ג.

שנתיים. אחרי הינו 5 לדרגה 4 מדרגה הקידום ד.

שיפוצים לעובד השתלמות קרו
השתלמות לקרן זכאי יהיה בישראל, השיפוצים בענף שנים 3 של ותק בעל שיפוצים עובד

התעריפי: השכר מתוך הבאים, בשיעורים בענף, ותק שנות 3 השלמת עם מייד

.62

מעביד ע"ח

עובד ע"ח

2.5/0

%1

קשר ללא בישראל, בענף שלו הותק לפי היא השתלמות לקרן שיפוצים עובד של זכאותו
בעל הינו זה הסכם של לתוקף כניסתו שבמועד עובד  לדוגמא זה. הסכם חתימת למועד
של לתוקף כניסתו ממועד החל השתלמות לקרן זכאי יהא ומעלה, שנים 3 של בענף ותק

זה. הסכם

מעבידו אל העובד פניית עם יתבצע לעיל, כאמור השתלמות לקרן תשלום האמור, למרות
אל העובד פנה לא עוד כל העובד. שם על השתלמות לקרן הנ"ל הסכום את יפריש כי בבקשה
ל>%2.5 השווה בסכום השתלמות" "חלף לעובד המעביד ישלם כאמור, בבקשה המעביד

^
.63
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ובנוסף ברוטו שיפוצים, לעובדי השכר בטבלאות כמפורט לדרגתו, בהתאם מתעריפי משכרו . י |
בדרגתו). התעריפי מהשכר גבוה שכרו אס (אף לשכרו *

ערך חישוב לעניין לרבות ועניין, דבר לכל שכר יהווה לא האמור, התשלום ספק, הסר למען /

דין. פי על נוספות וזכויות פיטורים פיצויי השעה, 1

שיפוצים לעופד הפשרה תוספת .64 |

להכשרה המעביד ע"י שנשלח שיפוצים עובד כל בהסכם, האמורות הזכויות לכל בנוסף 1

סיומו ועם זה הסכם פי לרעל המגיע השכר על בנוסף זכאי יהיה מוכר", ב"מוסד מקצועית ן
הכשרה" ל"תוספת כאמור, לסיומו המוסד מאת אישור והמצאת ההכשרה את בהצלחה /

של הקובע משכרו חלק חינה ההכשרה תוספת לו. המגיע השכר מגובה 50/0 של בשיעור |
וחובותיו. זכויותיו חישוב לשם העובד |

שיפוצים עובד השאלת ,65 $

ומוגדרת קבועה לתקופה אחר למעביד אצלו העובד שיפוצים עובד להשאיל רשאי מעביד 1

המעביד של עובדו בגדר העובד ייוותר כזה, במקרה והעובד. המעבידים שני בין שסוכמה ,. 4
תיחשב השואל המעביד אצל הומנית העבודה תקופת ספק, הסר למען (המשאיל). המקורי ( י ;|
זכאי יחיה העובד (המשאיל). המקורי מעבידו אצל העובד של ותק תקופת ועניין דבר לכל 1 " |י
ערב לו משולמים שהיו לאלו בגובהם הזהים עבודה ותנאי לשכר השאלתו בתקופת |

הזמנית. ההשאלה |
שיפוצים לעונד הוצאותאש"ל תשלים .66 |

אם (בין עבודה יום כל עבור ,₪ 20 בסך אש'יל הוצאות לתשלום זכאי יהיה שיפוצים עובד \
אותו בגין לעובד, המעביד סיפק כן אם אלא והכול המעביד, אצל שעבד חלקי) אם ובין מלא

ארוחה. יום

שיפוצים לעובד נסיעה וזמו נסיעה הוצאות .67

עבור תשלום יקבל שיפוצים עובד דלעיל, 43 בסעיף כאמור נסיעה הוצאות לתשלום בנוסף
למקום המעביד ידי על איסופו ממקום או העבודה למקום מגוריו ממקום הנסיעה זמן
הנסיעה זמן כיוון. לכל ק"מ 50 על יעלה שניהם בין הנסיעה מרחק אם והכול העבודה,

זה. בהסכם כאמור העובד, של עבודתו שעות ממניין כחלק יחשב לעיל, האמור על העולה
סוציאליות זכויות לעניין העוגד ותק ר** .65 .

בענף. העובד לוותק הכוונה בותק, התלויות זכויות זה בהסכם מפורטות בו מקום בכל י ( /

מלכתחילה ייחשב לאומי, שירות לרבות חובה צבאי שירות בצה"ל ששירת עובד כי מוסכם,
תשלום גובה לעניין למעט ועניין, דבר לכל הענפי מג1\תקו כחלק הני'ל, בשירות וויתקו

הפיטורים. ופיצויי השכר

מ^ השיפוצים:לאחדות גקי!0^'^3^9|וגקןלני ונחתם אושר זה פרק

077450"
לשיקום, [וצים

ס

השי קבלני התאחדות

בישראל מב\ים ושדרוג שימור
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פלשתינאים ועובדים עבודה מהגר* י.
עובדים למעט התשנ"א1991, זרים, עובדים בחוק זר" "עובד כהגדרת  עבודה" "מהגר

להלן, כאמור פלשתינאים
זרים, עובדים בחוק כהגדרתם ויריחו, עזה ומשטחי מהאזור עובדים  פלשתינאי" "עובד

התשנ"א1991.

והן פלשתינאים ועובדים עבודה מהגרי על חלות זה קיבוצי הסכם הוראות ספק, הסר למען .69
בהתאם המחויבים לשינויים ובכפוף אחרים עובדים ובין אלה עובדים בין בשוויון תיושמנה :

כאלה, שיהיו ככל הדין, מכוח שיוצאו או המוצאים נוהליס לרבות דין כל להוראות :;

המפורטות  אחרות או כספיות  הזכויות לכל זכאי יהיה פלשתינאי ועובד עבודה מהגר }

אחרים, עובדים כמו שיעורים ובאותם סכומים באותם זה בהסכם ;

נסיבות מכוח מניעה, קיימת תחיה בהם במקרים לעיל, האמור מהעיקרון למעט מבלי .70 ■י

איזו להחלת שבדין, בהוראה שמקורן או בצדדים תלויות שאינן אובייקטיביות חיצוניות יי

מנגנון על הצדדים יסכימו פלשתינאים, ועובדים עבודה מהגרי על זה הסכם לפי מהזכויות ;;,

במשותף ויפעלו לה ערך שווה או הזכות לתשלום ו/או הזכות להקניית אחר מוסכם ,. י
מהגר כלפי החובה מן ימעט לא כאמור מניעה של קיומה כי, מוסכם העניין, להסדרת י". ;

מניעה שקמה הזכות של עלות ובאותה ערך שווה לתשלום פלשתינאי עובד ו/או העבודה . י יי ■;■

י לשלמה. כאמור !

לעניין בדין שנקבע המינימאלי ההפקדות שיעור לעיל, 69 בסעיף מהאמור לגרוע מבלי .71 .יי

,(₪ 700 על זה הסכם חתימת למועד נכון (העומד לעת מעת שיעודכן וכפי עבודה מהגרי ןיי

זה, הסכם פי על המתחייבות השתלמות ולקרן לפיצויים לפנסיה, ההפקדות חשבון על יבוא ?י

דין. לכל בכפוף והכול /

התמ"ת משרד של התשלומים שירות באמצעות יבוצע פלשתינאי עובד עבור תשלום .71 /
דין. כל להוראות ובכפוף ובהתאם י 1

בכפוף והכל חובתו, ידי המעביד ייצא לעיל, כמפורט תשלום בביצוע ספק, הסר למען .73 1

והדין. הקיבוצי ההסכם הוראות את למילויו |
ו/או עבודה מהגרי של בעניינם החל דין כל בהוראות לפגוע כדי זה הסכם בהוראות אין .74 |

פלשתינאים. עובדים ן

טיפול ודמי חבר דמ> יא< |

הכלכליים הארגונים של התיאום לשכת שבין הקיבוציים ההסכמים פי על ינהגו הצדדים .75 ,\
ארגוני, טיפול ודמי חבר דמי גביית בעניין 22,2.2005 ומיום 9.1.1995 מיום ההסתדרות לבין ייי ..■ ן

לעת. מעת יתעדכנו אלה שהסכמים וכפי /

ו

דעות חילוקי ובירור מעקב י^
יחידיהם ו/או הצדדים בין זה בהסכם המוסדרים בנושאים דעות חילוקי יישוב לצורך .76

שלבים: שלושה בת פריטטית ועדה תוקם
תורכב אשר מרחבית פריטטית ועדה בפני שבמחלוקת הנושא יעלה תחילה א.
המעביד של מושבו מקום נמצא בתחומו במרחב המקצועי האיגוד ממזכיר

המעביד. ונציג

יעלה ימים, 14 תוך להסכמה המרחבית הפריטטית הועדה הגיעה ולא במידה ב.
ועדת מיו"ר תורכב אשר ארצית פריטטית ועדה בפני שבמחלוקת הנושא
והעץ הבניין עובדי הסתדרות ויו"ר הקבלנים התאחדות של הארצית העבודה

מטעמם. אלה שימנו אחר נציג או בהסתדרות,
.■ ימים 14 תוך להסכמה הארצית הפריטטית הועדה הגיעה לא ג.

לעבודה. הדין בית של להכרעתו הנושא את הצדדים יביאו .1
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זה, הסכם לפרשנות הנוגעים בעניינים לעיל, א' קטן בסעיף האמור אף על .2
בענף עובדים על רוחב השלכות בעלות עקרוניות ולשאלות יישומו לאופן
הצדדים, בין שיוסכמו אחרים בעניינים או פרטניות) משאלות (להבדיל
מקצועי לאיגוד האגף יו"ר להכרעת המחלוקות את להביא הצדדים יכסו
לפי לעבודה הדין לבית פנייה טרם והבונים הקבלנים התאחדות ונשיא

לעיל. א' קטן סעיף
המוסכם חיצוני בורר למנות הצדדים של מזכותם לגרוע כדי לעיל באמור אין

הדעות. בחילוקי שיכריע מנת על שניהם על
ד.

כלל על זה, קיבוצי תסכם על הרחבה צו להוציא מנת על התמ''ת לשר במשותף יפנו הצדדים
בענף. המעבידים וכלל העובדים

.77

החתום: על הצדדים באו ולראיה

■> 

דשה הר הכללות חסתדרות'ז?עובדים
ו!^ ז

געג

. ו הבניין עומ;י הסתדרות

החדשה הכללית ההסתדרות
והעץ הנני! הסתזחז^ונזי

>^<4

.1
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גללי ק>^:> הט*מ

.?5 ל5 ...ן^ ביןם ונחתם שגערד

י'*יו^אתתוחנ") (להלן,
ג>שר<3! ההנעש"ממ והתאחדות גזן.

(להלולייה^'סת^גווג'י.)
ן?סתךתו5ה>>וגד>ג1הגלליתהחזשו?)ה^ףי!איגח*ג(קצ^* לגע: 1

שירותים על הפיקוח בחוק (כהגדרתה ותיקח בקרן הפנסיוני הביטוח וחזבת הואיל
מיוחד מנחל לח שמוגח ה9יקות") "1^ק (לקלן ההשמ"א981ג (ביטוח), פיננסיים
המעסיקים על חלה וי?>קת") *>ס>ת "קין ביחו' (לחלן הפיקוח) בחוק (כהגדרתו
4.6,1979 ב>ו0 הצדדיט בין שנחתכו כללי ק>בוצל בהסכם ומעוגגת החתאווזזת חברי

0גס*תמק>פו1?")ן "חקיכמ 1 {לרזלן *גסגחיו תיקוניו כל על ,7011./79 שמספרו

ותיקח פגסיה כקרן עמית שהוא עובד הפיקוח לחוק 78י(בג) סעיף להוראת בהתאם והואיל:
חפ0קח ואת ממשכורתו עמיוגשכיר השלונ(> חעגרת ת2סקת את לגקש רשאי יהא
(להלן"ותמקוקמ חלקס או כולם משכורת, אותח בעד מעסיקו תשלומי העברת

העליו; החל קיבוצי בהסכם כך נקבע אם השוט6;>נ)י'} ה1*של1מי0

(קופותנמל), פיננסיים שירותים על הפיקוח חוק לתוק5'ו נכנס 2005.נג.10 יביוס והואיל.
ן גנ;ל") קו0וזג "חוק (להלן; תתשס"ה2005

כלליי, קיבוצי הסכם על לחתום והסכימו 'מ טו ביניהם ניהלו זה לךוסכמ והצדדים והואיל:
קצגנוג שיעור וגבר אשר לעובד רק יאפשר אשר המקיפה, הפנסיה להסכס נספח
השוטפים, התשלומים הפסקת לבקש ו;לבד, ולו ל0/נ70, השווה (באחווים) ןקנח
פנסיה בקיץ המבוטחים לעוגדלמ בהתייחס גמל קונות חוק הוראות יישום חון
(להלז המעסיק* ותשלומי תעמית (תשלימי התשלומים והעברת ותיקח

ן זה תסכם 'אות לחו בהתאם ה^ו13^י6'0 "היגשלומיגז

כאמור והעברתם ותיקה פנסיה לקרן השוטים התשלומים העברה ולהפסקה והואיל;
של אישית והתאמת יסודית בדיקה המחייבות העובדים על השלכות זח, בהסכם

} חלופיים פגסייח הסדרי

גי.

ג.
3|

נ
{

גדלקמןל ווצז'ז'ימ גי1 הו^גמ ל0>3ך,

7.1
י 1*1
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ממט, גפת' בלתי חלק מחווח לה להסכם המגוא

ה*1יות א.

חתשכ"19$47. גמל), קופון* ואישור לניהול (כלליט הכנסח מס תקנות  התקנות .1

גטל. קופות בחוק כהגדרתן גמל קופות ו/או קופה  גמל קופת .2

ח£נס>ח. תסכם עללו שחל ההתאחדות חגר  מעמיק .3

הפיקוח. לחוק 78ט סעיף לפי ווביטוח עליקי על רמפקח שקבע התקנון " האחיד התקנון .4 \י

ך

בתקנות. מקיפהכהגדרתה קרןחדשה ,5 ( * \

בהקנות, כהגדרתה י ותיקה פנסיה קרן .6 " 1\

תתשלומיגז מצעו בגינו! ורכיבים, תוספות לוגית חמלאח, המשכורת  שכר או משכורת .7 /
על להלן, כהגדרתו העיבד, להודעת עוגר הו^יקת חפנטלח לקרן לעיל, כהגדרתם השוטפים, 1

להלן. זח גרסכס כאמור והכל השוטפים התשל1מים הפסקת ,■/

1ס>י*י0 ן/ה*ז/ ב. /

1
חפנסלה הט3ם חל עליהם ותיקה פנסיה גקרו עמיתלמ שחם עוגדימ על רק יחול זח הסכם .8 |
ותיקח, פגטיח בקרן ל%70 השוות (באחוזים) זיקגה קיצגת שיעור צברו אשר המקיפה, |

"עיגל"), מאי "עוגד>0" . (להלן ג>כד ועליהם יותר, או אחת |

הפנסיה הסכם הוראות על להוסיף ו/או ל'^גוע ו/או לגרוע ו/או לשנות >נ7> זה בהסגס אין .9
עובד, כל ^ל האישית לזקותו להוסיף ו/או לפגוע ו/או לגרוע ו/או לעיל כהגדרתו המקיפה
תכןוטנם השינוי למעט המקיפה, הפנסיה £ הלזג מכוח לרגות הסכם ו/או דין כל מכוח

זה. בחסכם המפורט

מ^יגר למעסיק נוספות חבויות ו/או עלויות לחוסיף ו/או להפחית כדי וח בהסכם אק כן כמו
לכןרך השזטפיס התשלומים אה להפסיק העובד יבקש יגו לבוועד עובר תקיימוח לאלוז

זה. להסכם ו13 12 0ע'פי0 להוראות וגיתוף בהתאם הותיקה, הפגייה

אוווית ^ לקופת 31(<>גר ז^וינ הקי*את ג.

השוטפימ לזמשלומים הפסקת לגקש בכך, החפץ לעובד לאפשר זח ה0כם של מטרתו .10
אחחת \מל לקוקות ו/או לקופה השוטפים חתש>ומי0 והעברת לעיל, זה מוגח כחונדרוג

להלן. ו13 ,12 בסעיפים לאמור בתתאמ והכל גמל"} "קוקלג זה: גהסכמ (להלן

78>ןב1) בסעיף כאמור לגביו, יחולו לעלל, גאמ'ר השוטפים התשלומים אה; המפסיק יגובד .1,1

פעיל, לא עמית לעגון האחיד התקנון הוראות כל הפיקוח, לחוק

לקרן השולחים חתשלומיס בהפסקת '^ונו על למעסיק בכתב להורות רשאי יהיה עוגד ,12
גמל, קופות של שילוכ או גמל, לקופת השוטפים התשלומים העברת ועל המקיפה הפגסיח

השוטפים, הרנשלומי0 יועברו אליה/ן

* , 1 //



במצטבר: להלן המפורטים התנאים גל ולמילוי דין לגל כפוף זה בהסכם האמור ,13

אה ולתעגיר משכורתו את לבטח בחר אשר לעיל 2ג גטעיף כאמור שחורה עובד א,
מקיפה", חדשה "קרו שאינה גמל לקופת חלק0/ או גולם השוטפים התשלומים
כושר אובדן של למקרה ביטוח המעסיק, של חשבונו על לעובד, המעסיק ירכוש
שתשלום ובלגד מהשכר %75 להבטחת הדרוש מן יפחת שלא בשיעור עבודה,
גמוללמ דמי מתשלום שחרור יכלול אשר מחשקן, 2.54* ע> יעלח לא המעסיק
עגודמ") קושר אוגזץ ג*>ן י'התשלוט (להלן מעבקי) וחלק עוגד (חלק הגמל לקופת
כהגדרתו מעיל לא כעמית שאירים, בביטוח מגוטח >ח>ות למשלן שהעובד ןגלכד

הותיקה. הפנסיה קרן בתקנון

לאמור.ג*עיד עגודח כושר אובדן בביטוח העובד את לגטח הביטוח חגרת סרגה
על ההודעה למתן עובר מבוטח חיה כת הפנסיה גקרן מבוטח העוגד ישאר זח, קטן
ל*עול מחזייב יחיה לא והמעסיק זה, בהטכם כאמור חשןט*ים התשלומים הפסקת

העובד. הודעת פי על

לעיל, 12 בסעיף כאמיר העובד, גחר גח הגמל לקופת ולשוטרים התשלומים שיעור ג,
הפיקוח, י"אילחוק 78 בסעיף הקבועים המוגדלים לשיעורים בהתאם להיות ימשין
לעיל, א' קטן גסעיף לאמור בהתאם לפעול יבחר אשר עוגד כל מוכהר, ואת עס
3אמור מהשיעורים יקוזז עבודה כושר אובדן גגלן חהשלוט של האחוזי השיעור

לעיל.

כסעיף כמג'זרט השוטפים התשלומים והעברת התשלומים להפסקת העובד הוראת 01

ייעוץ קיג> הי העובד יצהיר בו ידו, על חתום במסמך אישי באופן תוגש לעיל, 2ג
בהתאם פגס>וג> בייעוץ לעסוק רשיץ בעל שהוא פנסיוני יועץ עלידי כדין, פנסיוני
הוא וכי חתשס/יה'2005 פנסיוני] ושיווק (יעוץ 3ינ00י>0 שירותים על הפיקוח לחוק
והפסקת ממשכוורחן עמיתשגיר תשלומי חעבך1 הג'סקת של להשלםת מודע
והעברת וחלקה לקרן חלקם, או טל6 משכורת, אותה בעד מעסיקו תשלזמי העברת
לרגות לבחירתו, בהתאם אחרות גמל לקופות האו לקוג'ה השוטפים התשלומים
לו יהיו לא ימ (ותיקה), מחלה דמי בקרן מגוטח חיות* ש> שישנן, כבל ההשלמה,
וסוג מץ מכל דרישה ו/או טעגה כל לעזבונו, ו/או ליורשיו ו/או מטעמו למי ו/או

ההסתדרות. כגגד וחן המעסיק מגד חן כאמור, חוראת בשל שהוא

כבל בידי^, חמצוייט הנתונים את בקשהו </) על העוגד לרשות יעמיד המעסיק ד.
לקרן התאומים הפסקת על הודעתו ^רם מושפלת החלטה לקבלת שישנם,

זח. גחסכס כאמור גמל לקופת השוטפים התשלומים והעברה הותיקה

גו מהמועוו החל כי מוסכם לעיל, *ה להסכם ו13 12 בסעיפים לאמור גהתאם העובד גחר .1♦
לקופו? והעברוגס זה בהסכם לאמור בהתאם חשוטפיו* התשלומים הפסקת על חעוגד הודיע
על המקיאה הפנסיה להסכם ג1א' סעיף המראית יחולו בלגד, זח ו*מועד אחרת, גמל
פיטורים פיצויי רכיב בגין חעובז, בחר גה הנמל לקופת קיטורים לפיצויי המעסיק תשלומי
הפיטורים פיצויי רכיב בגין העוגד, גהר בה הגמל לקופת המעסיק שתשלום לך, בלבד.
גח הגמל לקופת המעסיק וונשלוס הפיטורים מפיצויי ?'2^0 במקום יבואו ,*% של גשיעור
מפיצויי 0/י100 במקים יבואו ,8.33^1 של גשישר פיטורים פלצויי רכיב בגץ העובד, בחר

הגמל. לקופת הוע.:ח בגינם והתקופה הרכיבים בגין הפיטורים,

, . עתי עוגר / שר*א^עשי
חחסתדיוו>. ר לוי' התאןזחת^עשייגינ! נשיא

מקצו^ לאיגוד האגף ויו"ר
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93 ארלוזורוב רחי
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חנכגד, עיני מר

05.>.9נ מי1>^ ה3לל> הק>גו^> ^להק1בנ< נ1 ל0#>\< וץגו^ת הגיח*

כרצוני 29.5.2005 מיום הכללי ר'קיבוצי להסב© ב' 13 בסעיף לאמור בהת"רוס
כ?, כמ1 הפיקוח. בחוק כיום שמפורטים כפי התשלומים לשיעור הכוונה כי להבהיר
גמל לקופות העבדתם ועל התשלומים חפסקת על שלודיע עובד כי להבהיר ברצוני
דמי של להעלאה זכאי יתיה שבנדון, להסב* בחתאס ,2006 שנת במהלך אחיות

הנ<יקות. בחוק כמפותה 2007 ינואר בחודש שתחול הגמולים

חשיגןי בהשלכות הצדדים ידונו יהיה, וכאשר אם ההפרשות, בגובה עתידי שינוי כבל
עלההסכמ.

רב, בכבוד

י?/
לעיל, לאמוי ג*^>ט הוני

11.^17.0ז5^ח1.^"¥ 0,035198832ק035103184:0 טל: .58125 תלאביב ,29 המת רחי ביתהת^"ה, ב^רא^ ונת^ש"ניפ וט1אוז1זת
^*ץ^,<0^|111^1^ ^5500181*10^ 7*^ח611*181ז0 ^00$6, 9ג "^161,^15טת6יתג^ 8115.19861$. ^ח 97135198822 ?80 97235103154 1



כללי גצי קי; הסכם
31.413^ ביום ונחתם שנערך

ו

.* *

"ההוזאח'חת") (להלן: בישראל התאחדותחתעשייטם ביו

"ההסתלוות"). .י (להלן מקצועל איגוד ל האגף החדשה, הכללית העובדים הסתדרות לבין

צברו אשר לעובדים מאפשר אשר כללי, קיבוצי הסכם הצדדים בין נחתם £29.5.0 וביום . הואיל
לבקש "עוג1>0"), (להלן בלבד ולהם ל%70, השווה (באחוזים) זקנה קצבת שיעור
ותיקח פנסיה בקרן חמגוטחים לעובדים בהתייחס השוטפים, התשלומים הפסקת
"חוק (להלן התשמ>יאג198 (ביטוח), פינגסילם שירותים וגל הפיקוח בחוק (כהגדרתה
טגסיח "קרן ביחד: (להלך הפיקוח) בחוק (כהגדרתו מיוחד מנהל לה שמונה הפיקוח")
ותשלומי העמית (תשלומי התשלומים והעברה ולקוח ח חוק הוראות יישום תוך וןנ>?ה")
נטל לקופת האמור ההסכס להוראות כהתאט השז'*ג'>ב1י') "התשלוג^גז (להלן המעסיק)

לגיטותגקו*יגגמליי); (להלן:"ה©3ט אחרת

מכוח חינה ותיקה פנסיה לקח שהצטר0>תם עובדים על חל גמל בקופת לביטוח וההסכם והואיל
תפג>זיח "חס03 (להלן 4.>5,?'9 ביום הצדדים :ין חכלליישנחתם הקיבוצי ההסכם

חגגקיקת");

זה הסכם חתימת במועד התעשיינים בהתאחדות חחבר>:ו העבודוז ממקומות ובחלק והואיל
מכוח שלא ותיקח מקיפה פנסלה בקרן עובדים מבוטחים עגת'ת"), "מקומות (להלן.

המקיפה; הפנסיה הסכם

לביטוח ההסכם את עבודה מקומות באותם טבדים על גם לחח>ל מבקשים והצדדים והואיל;
ו/או קיבוצי הסדר ו/או הסכם בכל למעט תאו לגרוע ו/אר לפגוע מבלי וואת גמל, בקופת
א\זו"); "הסדר ■. (להלן מקיפה לפנסלה הזכות לעובד קיימת מכוחו אחר נוהג ר/או אישל

כדלקכע. הצדדים ביין תוסכם לפיכך
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/ /
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אחר. הסדר מכות ותיקח פנסיה בקרן עובדים ממטרים נחס עבודת במקומות יחול וח הסכם .1

גמל. בקופת לביטוח חחסכט הוראות כל מלא באחד יחולו אחר הסדר חל עליהם עובדים על .2

עד הותיקה הפנסיה בקרן ביטוח המחייבות האחר להוראו^ימהסדו יתתקנ'ו זח הסכם הוראות .3

קיימת מכוחו האחר חחסדך מהוראות לטע0 ו/או לפגו'> ו/או לגרוע כדי בהן ואץ הפרישה גיל
לקופת והעברתם השוטפים התשלומים הגסקת כאפשר מטרתו א>א מקיפה, לפנסלה הזכות לעובד

גמל. בקופות לביטוה ההסגם להוראות בהתאם והכל גמל,
הקיימזת לאלה מעבר למעסיק נוספות חבויות או ע>ן'>ות להוסיף 1/או להפחית כדי זה בהסכם אין .4
הותיקח,בהתאם הפגגויה לקרן השוטפים התשלומים את להפסיק העובד יבקש בו למועד עובר

גמל. בקופת לביטוח להסכם ו13 12 סעיפים להוראות ובכפוף

> *

י'/

; עיני עופר .

ההסתדרות יו"ר
מקצועי לאיגוד האגף ויו"ר
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