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הסכם קי בו צי מיו ח ד
שנערך ונחתם ביום  2בינואר 2019
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הסתדרות העובדים הכללית החדשה,
הסתדרות המעו״ף ,חטיבת עובדי הבנקים וחברות האשראי )להלן" :הסתדרות
המעו״ף"(
וועד העובדים הארצי של עובדי בנק ישראל )להלן" :הועד" או "הועד הארצי"(
)להלן יחד " :נציגות העובדים"(
מצד שני

והואיל:

וביו ם  09.06.2015נחתם הסכם קי בו צי מיוחד בין הבנק לבין נציגות העובדים )להלן :
״הסכם המעבר״( ;

והואיל:

ובהתאם להסכם המעבר עברו עובדי הבנק ממתחם הבנק בקרית הממשלה בירושלים
)להלן" :מתחם ירושלים"( לבניין חלופי באזור התעשייה הר חוצבים בירושלים
)להלן" :הבנייןהחלופי"(;

והואיל:

והצדדים הגיעו להסכמות לעניין הסדרת חזרתם של עובדי הבנק מהבניין החלופי
למתחם ירושלים.

לפיכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן :
.1

המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד מההסכם.

.2

הסכם זה מתייחס לגברים ולנשים כאחד ולשון נקבה גם לשון זכר במשמע ולהפך ,אלא אם
משתמעת כוונה אחרת.

.3

הסכם זה מתייחס ליחיד ולרבים כאחד ולשון רבים גס לשון יחיד במשמע ולהפך ,אלא אם
משתמעת כוונה אחרת.

.4

כל שינוי בהסכם זה יעשה בהסכמת הצדדים ,בכתב בלבד.
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.5

טיוטו ת שהוחלפו בין הצדדים עובר לחתימת הסכם זה ,לא ישמשו לפרשנותו.

.6

עובדי הבנק יחזרו לעבוד במתחם ירושלים לפי החלטת הבנק ובמועד שזה יקבע ,ללא כל
דרישה או התניה .הסכמה זו מחליפה את הסכמת הצדדים בסעיף  27להסכם המעבר.

.7

הסכם זה מהווה מי צוי מלא ומוחלט של כל טענות ו /או תביעות הצדדים הכרוכות הן בעצם
חזרת עובדי הבנק למ5נחם ירושלים -ל בניין  1ולבניין  2והן בהשלכות החזרה למתחם
ירושלים -ישירות ועקיפות כאחד.

 . 8הצדדים מתחייבים כי לא ינקוט צד מהצדדים נגד הצד השני באמצעי שביתה ,מלאה או
חלקית ,או כל פגיעה מאורגנת אחרת בהליכי העבודה וסדריה בעניין עצם והשלכות חזרתם
של עובדי הבנק מהבניין החלופי למתחם ירושלים.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

