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 הסכם שכר היסטורי
  25%תוספות שכר של עד 

 

 ,םעובדות ועובדים יקרי

שהפגנו. אנחנו יכולים להיות גאים בעוצמה ובאחדות  ,ביום שאחרי המאבק הנחוש של העובדים
הוכחנו לעצמנו ולהנהלה שאנחנו לא רק צודקים אלא גם חזקים. לאורך כל הדרך זכינו לתמיכה 

לאהדה ותמיכה אפילו רחבה מהציבור, מהתקשורת ומחברי הכנסת שנרתמו למאבק שלנו. זכינו 
 שהזדהו אתנו ועם המאבק הצודק שלנו.  מלקוחות הבנק, 

ר לעבודה ולהיות שמחים על המאבק העיקש שניהלנו ביום שאחרי השביתה אנחנו יכולים לחזו
של העובדים השגנו. הישגים שמשדרגים את רמת ההכנסה חסרי התקדים שמרוצים מההישגים ו

 . ויוצרים חלוקה מאוזנת יותר של רווחי הבנק

שמביא לכדי סיום תקופה של מזכר הבנות בינינו לבין ההנהלה הבוקר נחתם  ,כפי שאתם יודעים
עוול כלכלי הבנקאית  היעילים והטובים ביותר במערכת עובדי הבנקנו, בהן נגרם לשנים  13

 . מתמשך וחברתי

הן הן המשמעויות שללעובדים ו ותטובההבנות אותן השגנו במתווה של הסכם השכר הן 
לא רק שלהם בתלוש השכר ירגישו אלפי עובדי הבנק טובה את השפעתן ה. לכתמרחיקות 

 .ראיה עתידיתבברמה המידית אלא גם 

על מנת שתבינו כיצד ועד כמה הם  ם שהשגנוהישגיהעיקרי אנו שמחים להביא לידיעתכם את 
 :משדרגים את תלוש השכר של העובדים

בחישוב תוספות שכר כל עובדי הבנק יקבלו  - 25%תוספת שכר של עד  .1
ועד לתוספות שכר של  13% התחלתי של בשיעור 2016החל מינואר  אקטיבירטרו
ועד  2016)בגין התקופה שבין ינואר רטרו הסכום  בתום תקופת ההסכם. 25%

 חתימת ההסכם.למועד חתימת הסכם השכר( ישולם מיד עם 
 

 שכרם של כל העובדים שנדרשו עד היום – ביטול הצורך בהשלמה לשכר מינימום .2
  מינימום ישודרג באופן כזה שהם לא יזדקקו עוד להשלמה הזו. להשלמה לשכר

 

  יחולו על ציבור עובדים זה בצורה ריאלית,  1כל התוספות המופיעות בסעיף
כלומר קודם כל מתקנים את הצורך בהשלמה לשכר מינימום ורק לאחר מכן הם 

  יקבלו את התוספות! 

  כל עובד חדש שיתקבל לבנק יתקבל בדרגת שכר בה לא יזדקק  –עובדים חדשים
  .להשלמה לשכר המינימום

 

משכורות י"ג.  2בלו מענק בגובה של עובדי הבנק יק – כורות י"גמש 2מענק של  .3
מענק זה כולל בתוכו מענק חתימה, מענק מיזוג והשתתפות הבנק בתשלום בגין 

 .2021 – 2018בכל אחת מהשנים שוות פעימות  4 - ב ישולםהמענק  .ימי השביתה
 

)כדוגמת החזרי גנים, הוצאות לעובדים  בגין החזרי -לשנה  ₪מיליון  20תוספת של  .4
 (.1.1.2017 -מה  מוד וכו' החליהשתתפות בשכר ל

 

לראשונה בתולדות  –בגין עמידת הבנק ביעדי התשואה  מענקים חד פעמיים .5
של הבנק בגין עמידה הבנק שלנו עוגנה בהסכם הזכות של העובדים לקבלת מענקים 

ר העובדה שבנק התחייבות זו תקפה לאורך כל שנות ההסכם, ולאו ביעדי התשואה.
הישג זה יקנה לנו שותפות  –מזרחי טפחות הוא לא רק יעיל אלא גם רווחי ביותר 

 ברווחים הנאים. 



רים עובדים אנחנו בתקופה בה כל הבנקים בישראל מפט - הגנה מפני פיטורים .6
 ברורה וחד משמעית לאי פיטורים כלכלים!!! התחייבות השגנו

 

כל עובדי הבנק  - לעובדים הקיימים 4%שמירה על תוספת הוותק בגובה של  .7
קיטום תוספת , כאשר 4%של  "טייס אוטומטיתוספת "הקיימים היום יגיעו לתקרת 

בהקשר זה  .בבנק ם החלו עבודתםרעובדים שטתחול אך ורק על  3% - תק לוהו
תורגש  4%" בגובה של הטייס האוטומטישל מנגנון "אפקטיביות חשוב להדגיש שה

לאחר תוספות באופן ניכר בתלוש השכר של כל אחת ואחד מהעובדים במיוחד 
 במסגרת ההסכם החדש.השכר שהשגנו 

 

מימי השביתה ינוכו מימי החופשה המגיעים  60% – שביתהההתחשבנות בגין ימי  .8
יום בתעריף יום היעדרות ולא של ינוכו מהשכר על פי תעריף  40% רקו יםלעובד

באופן יקוזזו  הללוהיעדרות ה. ימי (25% -יום שביתה גבוה ב  ףתערישביתה )
לא כלל כך שבחודש ספטמבר שכר העובדים  2017החל מחודש אוקטובר הדרגתי 

עובדים שיתרת ימי החופשה שלהם תפגע עקב החיוב של ימי  יפגע וישולם במלואו!
 .2018וף שנת השביתה יוכלו להיות ביתרה שלילית של ימי החופש על לס

משמעות העובדה שהקיזוז החלקי של ימי השביתה תתבצע רק חשוב לציין כי 
החל מחודש אוקטובר היא בכך ששכר הנטו של העובדים לא יפגע וזאת תודות 

הרטרואקטיביות  לכך שהקיזוז בפועל יתבצע במקביל לקבלת תוספות השכר
  !2016-2017בגין 

 

 .5%מדורים בשיעור של  / תוספות ניהול למנהלי תחומים .9
 

התחייבות הבנק לשלם לעובדים בונוסים ודרגות בשיעור שלא יפחת מהשנים  .10
 .הקודמות

רשימה זו של הישגים חסרי תקדים, שהשגנו במסגרת המאבק על הסכם השכר, מוערכת 
 שיגיעו לכיס של כל עובד ועובד. ₪במאות מיליוני 

המאבק העיקש של העובדים וברצוננו התמיכה ולא היינו יכולים להשיג את ההישגים האלה בלי 
להזכיר שבנוסף לתוספות השכר המשמעותיות שכבר השגנו, אנחנו גם צפויים בחודשים 

. 2015 – 2005הקרובים לקבל את פסיקת הבוררים בנושא הבוררות הכלכלית בגין השנים 
השנים בהן  11ן תבענו מההנהלה לשלם לעובדים פיצוי כלכלי בגיזו במסגרת בוררות כלכלית 

לא היה בבנק הסכם שכר ואנחנו מקווים ומאמינים שהפיצוי שיפסק לטובתנו יהיה בערך גבוה 
 וראוי. 

הסכם השכר החדש ביחד עם הבוררות הכלכלית מצעידים אותנו לעידן חדש ומביאים סוף סוף 
ם אלא גם יוכלו כל העובדים לא רק להיות גאיזה לתיקון רמות השכר בבנק. בסופו של תהליך 

 של הבנק. במתאם לתרומה האדירה שלנו להצלחתו להשתכר משכורת ראויה והולמת שנמצאת

 יחד אנחנו מנצחים! 

 ויחד גם נביא לשגשוג ולהצלחה של הבנק ושל העובדים!

 

 


