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 ארגון עובדי מזרחי טפחות        ל ב י ן:
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על השינויים שחלו בה בהתאם  1981ועל הצדדים חלה חזקת העבודה משנת          הואיל 
 להסכמים קיבוציים שנחתמו לאחר מכן ;

  

י זכויות העובדים להחזר תשלום עבור השכלה ובין הצדדים התגלעו מחלוקות לגב         והואיל
גבוהה לילדי עובדים ולגבי זכויות הגמלאים לתשלומים שנתיים בעת הפרישה 

 "(;הזכויות" -)להלן

  

 ובמסגרת הליך בוררות שהתנהל ליישוב המחלוקות הצדדים ניהלו ביניהם מו"מ ;         והואיל

  

 ות ביחס להסדרת הזכויות לעבר ולעתיד ;והצדדים הגיעו ביניהם להסכמ         והואיל

  

  

 :לפיכך הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן

  

  

 המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.       .1

  

 "(החזר שכר לימודהחזר תשלום עבור השכלה גבוהה לילדי העובדים )להלן : "

  

)נהגים השונים  17.1.1992הקיבוצי המיוחד מיום להסכם  19.2בנספח אליו מפנה סעיף        .2
 הקיים יבוא הסעיף כדלקמן : 13מחוקת העבודה( במקום סעיף 

  

תשלום השכלה גבוהה לילדים עד שלושה חודשים לאחר  - 102 -חינוך ילדי עובדים    .13"
 חודשים, לפי המוקדם מבין השניים". 3 -ו  27החתונה או גיל 

  

  

  

  

  

  



"( תקופת הזכאות להחזר שכר לימודהמתוקן )להלן :" 13בתום תקופת הזכאות על פי סעיף        .3
או בעת סיום העבודה, המוקדם מבין השניים, יפסק הזיכוי החודשי לעובד עבור שכר 
לימוד של ילדו אם הזיכוי היה בשיטה חודשית, ואם ההחזר שולם לעובד מראש יחייב 

ת ניכוי או חיוב החשבון( בסכום היחסי ששולם לעובד ביתר הבנק את העובד )באמצעו
 (.30.9בהתאם לתקופת הזכאות והכל בכפוף למגבלת סוף שנת הזכאות )

  

 למשל :          

  

יהיה זכאי להחזר שכר  1.12או שילדו התחתן, לפי המוקדם, ביום  27עובד שילדו הגיע לגיל           
אר ופברואר של אותה שנה בתנאי שהיה עובד הבנק לימוד עבור החודשים דצמבר, ינו

 באותם חודשים ;

  

יהיה זכאי להחזר שכר  1.8או שילדו התחתן, לפי המוקדם ביום  27עובד שילדו הגיע לגיל           
לימוד עבור חודשים אוגוסט וספטמבר ולא יקבל החזר שכר לימוד עבור חודש אוקטובר 

 של שנת הזכאות שאחרי כן ;

  

יחוייב בסכום  30.7והוא קיבל החזר שכר לימוד וסיים עבודתו ביום  25עובד שילדו בן           
 ההחזר היחסי עבור החודשים, אוגוסט וספטמבר.

  

עובד הפורש לגמלאות )למעט במסגרת הסכם לפרישה מוקדמת(  3למרות האמור בסעיף        .4
ד, יהיה זכאי להחזר שכר לימוד ואשר במועד פרישתו היתה לו זכאות להחזר שכר לימו

חודשים נוספים לאחר מועד הפרישה בפועל ו/או עד תום תקופת  3עבור ילדו במשך 
 הזכאות, המוקדם מבין השניים.

  

אין באמור לשנות או לגרוע מנהלי הבנק בכל עניין למעט לעניין תקופת הזכאות להחזר שכר        .5
 לימוד.

  

 שנתיים יחסייםזכות גמלאים לתשלומים 

  

"(, עובד פורשעובד הפורש לגמלאות )למעט במסגרת הסכם לפרישה מוקדמת( )להלן : "       .6
יהיה זכאי לחלק יחסי של התשלומים השנתיים הקיימים בבנק : דמי הבראה, ספרות 

"(, בהתאם למספר התשלומים השנתייםמקצועית, ביגוד, משכורת יג, )לעיל ולהלן: "
ממועד תחילת הזכאות לתשלום השנתי באותה שנת זכאות קלנדרית ועד  חודשי עבודתו

חודשים, אך בכפוף לכך שבשנה בה פרש יקבל לא יותר מאשר  3מועד הפרישה, בתוספת 
מנה אחת של התשלומים השנתיים. יובהר כי בונוס אחיד, אינו מקוזז על ידי הבנק במועד 

 הפרישה.

  

יקבל  1.8אות )למעט במסגרת הסכם לפרישה מוקדמת( ביום למשל : עובד הפורש לגמל          
תשלומים שנתיים גם בגין החודשים אוגוסט, ספטמבר ואוקטובר של אותה שנה למרות 

 1.12שלא עבד בהם ; עובד הפורש לגמלאות )למעט במסגרת הסכם לפרישה מוקדמת( ביום 
ולא יקבל תשלומים  יקבל תשלומים שנתיים גם בגין חודש דצמבר למרות שלא עבד בו,

 שנתיים בגין החודשים ינואר ופברואר של השנה שאחרי כן.

  

  

  

עובד פורש שקיבל טרם פרישתו החזר עבור ביטוח ורישוי רכב ששילם לשנה, אשר טרם        .7



הסתיימה במועד פרישתו, יהיה זכאי להחזר עבור התקופה שבין מועד תחילת 
חודשים, או עד תום שנת הביטוח/רישוי לפי  3וספת הביטוח/רישוי ועד מועד הפרישה בת

 המוקדם מביניהם.

  

למשל : עובד שקיבל החזר עבור ביטוח ורישוי רכב ששולמו לשנה עבור תקופת           
ופרש לגמלאות )למעט במסגרת הסכם לפרישה מוקדמת(  1.6ביטוח/רישוי המתחילה ביום 

. עובד שקיבל החזר עבור 1.11שקיבל עד ליום יהיה זכאי לחלק היחסי של ההחזר  1.8ביום 
ופרש  1.6ביטוח ורישוי רכב ששולמו לשנה עבור תקופת ביטוח/רישוי המתחילה ביום 

בשנה שלאחר מכן, יהיה זכאי  1.5לגמלאות )למעט במסגרת הסכם לפרישה מוקדמת( ביום 
 )מלוא החזר הביטוח השנתי שקיבל(. 1.6להחזר עד 

  

במסגרת גמר חשבון שייערך לעובד פורש יחוייב חשבונו אם שולם לו איזה מהתשלומים        .8
לעיל במלואם והוא זכאי רק לחלקם ויזוכה חשבונו אם טרם  6-7השנתיים הנזכרים בסעיף 

 לעיל. 6-7שולם לו איזה מהתשלומים השנתיים, והכל על פי החישוב המפורט בסעיפים 

  

 כללי

  

 וקפו של הסכם זה ממועד חתימתו.ת       .9

  

יובהר כי כל האמור לעיל יחול אף אם המועד הקובע הרלוונטי אירע בכל אחד מימי החודש,      .10
או שילדו  27: עובד שילדו הגיע לגיל  והחישוב ייעשה באופן יחסי לחלקיות החודש. לדוגמא

עבור התקופה שעד ליום יהיה זכאי להחזר שכר לימוד  15.6התחתן לפי המוקדם, ביום 
 .30.9 -ל  15.9ולא יקבל החזר שכר לימוד עבור התקופה שבין  15.9

          

עובדים וגמלאים של הבנק שחוייבו בהחזר כספים עד למועד חתימת הסכם זה בגין      .11
הזכויות שקיבלו אינם זכאים להשבה של כספים אלה ; ובנוסף עובדים וגמלאים של הבנק, 

בו בעבר ועד למועד החתימה על הסכם זה, אף אם קיבלו מעבר למה שמוסדר שלא חוי
 בהסכם זה, לא יחויבו בהחזר הכספים שקיבלו.

  

עם הגשת ההסכם הקיבוצי לרישום, יודיעו הצדדים לכב הבוררת כי הגיעו להסכמות בתיק      .12
 אשר עוגנו בהסכם קיבוצי ואשר מייתרים את הצורך בהליך הבוררות.

          

          

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

  

  

  

___________________                                                         ______________________ 

 העובדים ארגון                                                                                  הבנק               

  

  
 


