
 הסכמי קרן השתלמות
 

 25.10.1964ונחתם ביום  שנערך  654219 הסכם  
 
בגובה  תהיינה לקרן ההפרשות  .הציבורהשתלמות בשביל טכנאים בשירות המדינה ובמוסדות   קרן מוקמת.   ז

  לקרן. ההצטרפות של העובד  כאחד העובד ומצד  המעסיק  המוסד  מצדמהמשכורת הכוללת ברוטו   2%של 
  בלתיהצדדים תכין תקנון להפעלת הקרן, אשר יהווה חלק   שני מנציגי מורכבת  פריטטית  ועדה.  שותר  תהיה
 . זה הסכם של  נפרד

  
להסכם עד  להגיע גם רשאית  והיאהנ"ל תבדוק את אפשרויות הביצוע של ההסדר הנ"ל   הפריטטית הועדה

לסיכום דיוני הועדה הפריטטית  עד"ל. הנ ההסדר  במקום  אחר  השתלמותבדבר הנהגת הסדר   31.3.1965
 . זה בסעיף  שנקבעכנ"ל, לא יופעל ההסדר  

 16.10.1969  מיום  700017 הסכם

 ולטכנאיםההשתלמות להנדסאים  קרן
 להנדסאים ההשתלמותבקרן  השתתפות המעסיקתהיה  1.1.70-הצדדים הח"מ כי החל מ בין מוסכם

 . 2.5%ובה של בג - העובד, ושל 4%ולטכנאים, בגובה של 
השתלמות  תוכניות לעובדים הציעליד קרן ההשתלמות המורכבת מנציגי המעסיקים והעובדים,  המקצועית הוועדה

תוכלנה לשמש כהשתלמויות אלטרנטיביות  אשר"ל, בחו אוצמודות לתקנות הקרן, מאורגנות ומתוכננות בארץ  
של המעסיק, לסוג זה של השתלמויות,   4%ך מתו 1.5%להקדיש  היא המגמה  .הפרט  ביוזמתלאלה הבאות  

 הקרן.  תנאי לפי האישיתכל הסכום שהצטבר לזכות העובד לצרכי השתלמותו ביזמתו   ניצולמונע  זה אין  אך

 15.5.1973ביום  נחתםש  730215 הסכם  
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  5% - והטכנאים ההנדסאים  של  ההשתלמות  בקרן השתתפות צד אתהיה  1.4.72, מיום למפרע .א
 . אז עד  נהוגכפי שהיה   4%במקום ממשכורת העובד החבר בקרן,       

 היוקר והתוספות  תוספת, הוותק  תוספת,  התחילית  היסוד  משכורתזה, "משכורת" פירושה   לעניין             
 להסכם זה.  5-ו 4פי הסעיפים -על           

 בפסקה )א( לעיל.  כמוגדרממשכורתו  2.5%תישאר בקרן  של העובד השתתפותו.   ב    
 במשכורתו  למפרע, או שחל שינוי אחר למפרע, חבר בקרן ההשתלמות, שעלה בדרגה בתחולה עובדג.        

 הוא ושל הפרשות  הפרשותיו של מחדש  חישובלאחר שהוחל בהפרשות ממשכורתו לקרן ייערך         
 ו אליה. מעסיקו לקרן וההפרשים יועבר      

 מסך כל  אחד אחוזההפרש שבין   יחושב, 1972/73כל שנת כספים, החל בשנת הכספים  בתום .ד
 שעברה, ובין הסכום שהפריש  הכספים בשנת  לעובדים  ששולמוהמשכורות )כמוגדר בפסקה )א( לעיל(       
 ת אחוז אחד לקרן ההשתלמות באותה שנה, בגין תוספ בקרן  חבריםהמעסיק לגבי כל העובדים שהיו      
 . לעילכאמור בפסקה  )א(   

 שתיקבע.  למטרה לשימוש  ההשתלמות  בקרןידי המעסיק לחשבון נפרד  -הנ"ל יועבר על ההפרש         
 
  4.4.1979 מיום ב ר י ם  דכ ר ו ן    ז - 790290 הסכם 

 
זלמן שנקמן  מר  לכבוד  

 ההנדסאים  הסתדרות - כללי ה המזכיר
 
 .נ., א

  הפרשות לקרן ההשתלמות: הנדון
לקרן  המעסיק יהיו הפרשות 1.4.1978 ביום, הנני מודיעך כי החל 1978/80הסכם השכר לשנים  במסגרת

 משכרו של העובד באותם רכיבי שכר שנקבעו בעבר.  5% במקום 7.5%ההשתלמות של ההנדסאים והטכנאים 
 של העובד.  משכרו 2.5%י בהפרשות העובד לקרן והן ישארו יחול כל שינו לא

 . 1978/80 לשניםזה יהווה חלק בלתי נפרד מהסכם הקיבוצי עמכם  מכתב
 , בברכה                                               

 "ר אברהם פרידמן ד                                       
 שרות המדינה נציב                                                                                                       

 



 ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל
 הועד הפועל

 
 30.6.78תל אביב, יום 
 
 
 

 סיכום פגישה בין רשות החברות הממשלתיות וההסתדרות
 

 , נ. שפיצר, ז. שנקמן, מ. גני, מ. גלר, ב. דוזורצב, י. קיסרא. ירמנט, א. אוסטרינסקי, י. וגנרהשתתפו: 
 

בענין בצוע הסכמי שכר של ההסתדרויות: ההנדסאים, המהנדסים והמח"ר , לפי  22.6.78בבירור שנערך ביום 
 , מוסכם דלהלן: 14.5.78פנייתם מיום 

 ות המדינה.החברות הממשלתיות יבצעו את ההסכמים בין ההסתדרויות הנ"ל לבין נציבות שר
 

( בגין העובדים שלא %1החברות הממשלתיות ישלמו לקרנות השתלמות את האחוז אחד ) - %1קרן השתלמות 
 הצטרפו לקרנות השתלמות.

 
  – מסלולי ותנאי קידום

עובדי החברות הממשלתיות המקבלים את שכרם על פי בדירוגים המקצועיים של ההסתדרויות הנ"ל ינהגו 
 ם והסיכומים שבין נציבות שרות המדינה לבין ההסתדרויות המקצועיות הנ"ל.כלפיהם על פי ההסכמי

 
 האמור לעיל לא יפגע ולא יגרע מתנאים טובים יותר במידה וקיימים בנושא זה.

 
 כה,בבר                                                                                                                 

             
           (---------) 

                                                                                                             ------------------ 
 ישראל קיסר                                                                                                             

 
 


