
 הסכם עבודה קיבוצי כללי(תיקוו להסכם קיבוצי כללי מספד 7029/2014)

ש ספטמבר 2016 ד ו ח  שנערך ונחתם כתל אכיכ כיום ב

 ביו: הארגון הארצי של מפעלי השמירה והאבטחה בישראל
 כ בוצי * רשם י- י י

 .2016 !,12״.,15 (להלן: ״הארגון״)

f לבין: הסתדרות העובדים הכללית החדשה - האגף לאיגוד מקצועי 
 מצד אחד;

 האיגוד הארצי של עובדי השמירה (להלן: ״ההסתדרות״)
--״.־׳־ורה ־•• -y״ •יל יחסי ׳יבודה

 מצד שני;

 הואיל וביום 22.7.2014 נחתם בין הארגון לבין ההסתדרות הסכם קיבוצי כללי בענף השמירה והאבטחה שמספרו

 בפנקס ההסכמים הקיבוציים הינו 7029/2014 (להלן: ״הסכם 7029/2014״) ;

 והואיל והצדדים להסכם זה מעוניינים לעדכן את תעריף השכר בהסכם 7029/2014 ;

 לפיכך, הוסכם הותנה והוצהר כדלקמן:

 1. במקום סעיפים 7(א) עד 7(ד) להסכם 7029/2014 יבוא האמור להלן:

 (א) החל מיום 1.1.2017 עובד בשכר, יהיה זכאי לתעריף שעתי אשר לא יפחת מסך 28.5 שקלים חדשים (עשרים
 ושמונה שקלים חדשים וחמישים אגורות).

 מאותו מועד עובד המקבל משכורת חודשית יהיה זכאי לשכר חודשי שלא יפחת מסך 5,300 שקלים חדשים
 (חמשת אלפים ושלוש מאות שקלים חדשים) למשרה מלאה. עובד המועסק במשרה חלקית, יחושב השכר

 החודשי יחסית לחלקיות משרתו.

 (ב) החל מיום 1.12.2017 עובד בשכר, יהיה זכאי לתעריף שעתי אשר לא יפחת מסך 30 שקלים חדשים (שלושים
 שקלים חדשים).

 מאותו מועד עובד המקבל משכורת חודשית יהיה זכאי לשכר חודשי שלא יפחת מסך 5,580 שקלים חדשים
 (חמשת אלפים חמש מאות ושמונים שקלים חדשים) למשרה מלאה. עובד המועסק במשרה חלקית, יחושב

 השכר החודשי יחסית לחלקיות משרתו.

 2. תוקפו של הסכם זה, מותנה במתן צו הרחבה להסכם, והוא יחול מיום 1.1.2017 או ממועד פרסום צו ההרחבה, לפי

 המאוחר.

 3. הוראות הסכם זה, לא יחולו על עובד המועסק אצל מעסיק שעיסוקו בליווי טיולים ומשלחות, כהגדרתם בהסכם
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