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 שלב
 לבין: הסתדרות העובדים הכללית החדשה,

 הסתדרות המעו״ף, חטיבת עובדי הבנקים וחברות האשראי

 הועד הארצי של עובדי בצק דיסקוצט (להלן: ״צציגות העובדים״)

 מצד שצי

 הואיל ועל הצדדים חלה חוקת העבודה על כלל הסכמיה ונספחיה כהסכם קיבוצי מיוחד

 בבנק דיסקונט לישראל בע״מ;

 והואיל והצדדים קיימו ביניהם מו״מ לשינויים בחוקת העבודה כאמיר, והגיעו להסכמות

 המפורטות להלן בהסכם זה;

 לפיבד. הותצה והוסכם ביו הצדדים. כדל?זמו:

 1. המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

 2. סעיף 3 בפרק א׳ לחוקת העבודה (שתוקן בהסכם קיבוצי מיום 2.6.2011), שעניינו תוקף

 החוקה כהסכם קיבוצי, ימחק ובמקומו ירשם הסעיף הבא:

 ״3. תוקפה של חוקת העבודה על נספחיה כהסכם הקיבוצי

 המיוחד בבנקדיסקונט לישראל בעיים, מוארך עד ליום

 31.1z.zoz1 בכפוף לשינויים המפורטים בהסכם זה.

 אם לא יודיע אחרת מי מהצדדים למשנהו על ידי הודעה

 מוקדמת בכתב עד 3 חודשים לפני המועד הנ״ל, יוארך

 תוקפה לשנה נוספת, וחוזר חלילה (הארכה לשנה

 נוספת אם לא ניתנה הודעה מוקדמת בכתב עד 3

 חודשים לפני תום תקופת ההארכה,pi הלאה),׳.
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 חוזים אישיים

 3. מוסכם, פי לרשימת התפקידים אותם רשאי הבנק להעסיק בחוזה אישי במועד חתימת הסכם

10.1998.2x זה, על פי ההסכמים הקיבוציים בבנק, כאמור בסעיף 5 להסכם קיבוצי מיום 

 וההסכמים הקיבוציים שנחתמו מכוחו עד כה, יצטרפו התפקידים הבאים:

 • 15 דילרים,שאינם בתפקיד בדרג ניהולי ו

 • 15 בתחומי הרכש, קניינים, מפקחי בניה וחשמלאים, שאינם בתפקיד בדרג ניהולי;

 • 9 עורכי דין, מתוכם הבנק יהיה רשאי להעסיק עובד 1 בתפקיד בדרג ניהולי;

 • 6 רואי חשבון, מתוכם הבנק יהיה רשאי להעסיק עובד 1 בתפקיד בדרג ניהולי 5

 • 20 בתחומי האסטרטגיה, דיגיסל וחדשנות, מתוכם הבנק יהיה רשאי להעסיק עד

 10 בתפקיד בדרג ניהולי;

G.T ; 1 מנהל אגף ה־ • 

 • 1 מנהל אגף אסטרטגיה;

 • 1 מנהל אגף החשבות 5

 • 1 מנהל חננ״ה;

 • 1 מנהל ענף הרכש;

 • 1 מנהל מחלקת תפעול פיננסי;

 • 1 מנהל מחלקת תגמול והטבות;

 • 1 מנהל מחלקת בקרה תקציבית בחטיבת טכנולוגיות ותפעול.

 הגדרת יחידות הגנק

 4. מוסכם, כי סעיף 4 להסכם הקיבוצי מיום 2.4.2000 בנושא הגדרת יחידות הבנק יתוקן כך

 שמשך ההתדיינות בין ההנהלה לוועד המנהלים, יעמוד על 7 ימים מיום העברת ההודעה לוועד

 המנהלים.

 מינוי עובד בדרג הפקידותי לדיג ניהולי

 5. על אף האמור בהסכמים הקיבוציים בבנק ומבלי לגרוע מכלליות האמור, בסעיפים 1{ד) ו־3(א)

 להסדר קיבוצי מיום 14.5.1973, שצורף כנספח גי להסכם הקיבוצי מיום 21.10.1998, הנהלת

 הבנק תהא רשאית להעניק, בכל עת, זכות חתימה לכל עובד בדרג הפקידותי, לאחר שהשלים

 שנתיים לעבודתו בבנק, על פי שקול דעתה הבלעדי.

 6. הענקת זכות חתימה לפני תום שנתיים לעובד בתפקיד בנקאי אופרטיבי, מותנית בהסכמת

 הועד, ולעובד בכל תפקיד אחר ־ בהיוועצות עם הועד בלבד.
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 העביות מנהלים

 7. העברות מנהלים מתפקיד להפקיד תבוצענה על ידי הנהלת הבנק בהתאם לצרכי הבנק ובכפוף

 לסעיף 38 לחוקת העבודה ולהוראות הרלבנטיות בהסכם הקיבוצי מיום 21.10.98 (להלן:

 ״הסכם 1998״) ולרבות ההסדר הקיבוצי מיום 14.5.1973, שצורף כנספח ד׳ להסכם 1998.

 8. למרות האמור לעיל, נוסח סעיף ב׳ להסדר הקיבוצי שצורף כנספח ד׳ להסכם 1998 ישונה

 ונוסחו החדש יהיה כדלקמן:

 ״החליטה ההנהלה להעביר מנהל מתפקיד לתפקיד, רשאי ועד המנהלים לערער תוך 7 ימים

 מיום קבלת ההודעה על החלטת הבנק, בטענה של הרעה בתנאים ומעמד של המועבר. הגיעו

 ההנהלה והועד לידי הסכמה ההעברה תבוצע. במידה ולא הגיעו הצדדים לידי הסכמה תוך

 דיונים במשך שבועיים מהיום בו הוגש ערעור הועד על ההעברה, יפנו לבורר מוסכם וקביעתו

 תהיה סופית. לעניין קביעת הבורר יפעלו הצדדים בהתאם לנספח א׳ להסכם הקיבוצי בנושא

 הארכת תוקפה של חוקת העבודה בכפוף לשינויים מיום 2.6.2011.

 בכל מקרה של החלטה להעביר מנהל מתפקיד לתפקיד תודיע על כך ההנהלה בכתב ליו״ר

 ועד המנהלים 36 שעות מראש לפני ההעברה ולפני הפרסום.״

 ניטול והמרה ״תוספת בגיו העבוה״ 1- ״חשבון רעיוני״, לעובדים בדרג ניהולי

 9. החל מיום 1.1.2017 ואילך, תוספת בגין העברה מתפקיד לתפקיד שאינה קידום (״דמי מעבר״}

 לעובדים בדרג ניהולי ולרבות ״החשבון הרעיוני״, כפי שחם מופיעים בהסכמים הקיבוציים

 בבנק, בטלים. כנגד ואת, תשולם לעובדים בדרג הניהולי, תוספת שכר ייעודית, כאמור

 בהסכם השכר, שייחתם בין הצדדים במקביל להסכם זה.

 תיסוו סעיף 4(א) להסבם בנושא רישום נוכחית וגמול שעות נוספות מיום 28.3.2014 (להלו:

 ״הסכם השעוו״)

 10. סעיף 4 (א) להסכם השעון יתוקן ונוסחו יהיה, כדלקמן:

 ״4, הסכם זח לא יחול על:

 א. כל העובדים בדרג ״מנהל ענף״ ומעלה. עובדים אלה חמם במשרות אמון ו/או

 משרות הנעדרות פיקוח. עובדים אלה נדרשים להחתים את כרטיס הנוכחות

 האישי פעמיים ביום, בכניסה למקום העבודה וביציאה ממנו.״

 הרחבת אמצעי המשמעת הקיימים בחוסת העבודה

 11. בנוסף לאמצעי המשמעת הקבועים בחוקת העבודה, יהיה הבנק רשאי לנקוט כנגד מי

 מעובדיו, אשר ביצע עבירת משמעת, באמצעי המשמעת הבאים, אשר יתווספו לחוקת

 העבודה ־.
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 • אי קידום בדרגה או אי תשלום תוספת לשכר (לרבות מענקים) בהתאם להסכמי

 השכר הרלבנטיים לאותו מועד, בהסכמה בכתב עם הועד.

 • השעיה למשך תקופה שלא תעלה על 90 ימים, אף ללא פתיחה בחקירה כאמור בסעיף

 36 לחוקת העבודה • כאשר לדעת הנהלת הבנק הימצאות העובד בבנק מהווה סיכון

 מהותי לבנק ו/או ללקוחותיו ו/או לעובדיו, והכל מבלי לפגוע בזכויות העובד כאמור

 בסעיף 36 הנ״ל. יובהר, כי בכל תקופת ההשעיה כאמור, עובד יהא זכאי לקבל את

 מלוא משכורתו.

 עדכון רכיב ״ארוחות״ בהסכם עדכוו הדירוג והשלבים מיוס 2.6.2011

 12. רכיב ה-״ארוחות״ שבנספח א׳ להסכם עדכון הדירוג והשלבים, יעודכן לפקידים בדרג א׳ ו-ב׳

 לסך של 50 ₪ ברוטו ליום. יובהר, כי אין בסעיף זה כדי לגרוע מזכות פרטנית של עובד, ככל

 שהיא עולה על סך של ra 50 ברוטו ליום.

 הארכת תיתופת הארעיות

 13. על אף האמור בסעיף 4 א. להסכם בנושא הארכת תוקפה של חוקת העבודה בכפוף לשינויים

 מיום 2.6.2011 ובהסכם מיום 12.9.2013, תקופת הארעיות המקסימאלית לעובד חדש

 שיתקבל לעבודה בבנק ״במעמד ארעי״ החל ממועד חתימת הסכם זה, או עובד קיים

 שהתקבל לעבודה בבנק ״במעמד ארעי״ עד למועד חתימת הסכם זה, תעמוד על 48 חודשים.

 14. אין באמור לעיל כדי לגרוע מאפשרות קבלת עובד לעבודה במעמד ״מן המניין״, ללא צורך

 בתקופת ארעיות קודם לכן, כולה או חלקה.

 15. נעדר עובד בתקופת הארעיות מכל סיבה שהיא לפרק זמן העולה על 60 יום ו/או במקרה

 שבתום תקופת הארעיות יהיה הבנק מנוע על פי דין מלפטר את העובד מכל סיבה שהיא, יהא

 הבנק רשאי להאריך את תקופת הארעיות לפרק הזמן בו נעדר העובד או נמשכה המניעות -

 לפי העניין.

 16. למען הסר ספק החל ממועד חתימת הסכם זה, הוראות ספציפיות בהסכמים הקיבוציים

 בבנק על פיהן נקבעו תקופות ארעיות קצרות מהאמור בסעיף 13 בהסכם זה לעיל, בטלות.

 17. לקראת תום תקופת הארעיות תחליט הנהלת הבנק על פי שיקול דעתה הבלעדי אם לתת

 לעובד מעמד של עובד במעמד מן המניין בקביעות או לסיים עבודתו וזאת בהתאם לצרכי

 העבודה התאמת העובד לקביעות בבנק. החליטה ההנהלה על הענקת קביעות לעובד יומצא

 לעובד כתב מנוי כעובד קבוע. ממועד קבלת כתב המנוי כעובד קבוע, יחשב העובד כעובד קבוע

 מן המניין לכל דבר וענין.

 עמוד 4



 ביטול תסופת הניסיוו

 18. על אף האמור בחוקת העבודה ובהסכמים הקיבוציים בבצק, תבוטל תקופת הניסיון לעובד

 ארעי שיוסב למעמד של עובד מן המניין, בהתאם להחלטת הבנק. למען הסר ספק, האמור לא

 יחול על עובדים קיימים הנמצאים במועד חתימת הסכם זה במעמד של עובדים מן המניין

 בניסיון.

 הסבת עובדים במסגרת פדוי?ט תמיכה במהילה למעמד ״מו המגייר׳ בסביעית

 19. עובדים המועסקים בבנק במסגרת ״פרויקט תמיכה בקהילה״, יוסבו בחודש העוקב למועד

 חתימת הסכם זה למעמד שלעובדים ״מן המניין״ בקביעות.

 מתו ״רכב צמוד״ חלף ?ילומטראז׳

 20. החל מיום 1.1.2017 ואילן, הבנק יהיה רשאי, על פי שקול דעתו הבלעדי, לחייב כל עובד אשר

 יחיה זכאי בשל שיבוץ לתפקיד חדש, לקילומטראז׳ בסכום חודשי העולה על 4,000 ₪ ברוטו

 על פי ההסדר הקיים בבנק במועד חתימת הסכם זה, לקבל ״רכב צמוד״ חלף התשלום על פי

 ההסדר.

 למען הסר ספק, יובהר ויודגש, כי אין באמור בסעיף זח כדי לחייב עובד אשר קיבל עובר

 לחתימת הסכם זה, תשלום חודשי בגין קילומטראז׳, יהא הסכום אשר יהא, לקבל ״רכב

 צמוד״ חלף התשלום על פי ההסדר כל עוד הינו משובץ בתפקידו הנוכחי.

 הגדלת תסציב סל תרבית החודשי לעובד

 21. החל מיום 1,1.2017 ואילך יוגדל תקציב סל התרבות החודשי המשולם לוועד עבור כל עובד,

 לסכום של 200 ₪ נטו לעובד.

 עדכון ועד העובדים

 22. אחת לרבעון, יעביר הבנק לידי הוועד הארצי דיווח בכתב שיכלול את מספר העובדים בבנק

 לפי מתכונת העסקתם ונתוניס נוספים שיסוכמו מ״עת לעת״: עובד קבוע מן המניין/עובד

 בחוזה אישי/עובד ארעי/עובד מחשוב.

 העצמת עובדים

 23. אחת לרבעון תציג סמנכ״ל משאבי אנוש לוועד הארצי את עיקרי תוכניות העבודה של הבנק

 ומשאבי אנוש, לרבות תוכנית העצמת עובדים.
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 שמירת זכויות

 24. הסכם זה אינו בא כדי לשגות ו/או לגרוע מהוראות חוקת העבודה והסכמים קיבוציים, בכל

 שלא בוטלו או שונו באופן מפורש במסגרת הסבם זה, אך במקרה של סתירה בין הנ״ל לבין

 הסכם זה, יחול האמור בהסכם זה.

 שסט תעשייתי וביטול סבסוד קיבוצי קיים

 25. סכסוך העבודה שהוכרז בבנק ביום 23.7.2015 בטל עם חתימת הצדדים על הסכם זה.

 26. הצדדים מתחייבים לשמור על שקט תעשייתי בכל הנושאים שהוסדרו בהסכם זה עד ליום

.31.12.2021 

 1ישו0 הס3מ סיבוצי

 27. הסכם זה יוגש לרישום כהסכם קיבוצי מיוחד לפי חוק הסכמים קיבוציים, תשי״ז - 1957.
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