
 גמול השתלמות למשפטנים ולפרקליטים - החלטת ועדת מעקב מיום ר? 3-01•

/ בהתאם לסמכותה מכוח סעיף 19 להסכם הקיבוצי 5 ־ - * 2 . ^ 0 '  ועדת המעקב בישיבתה מיום 6

 מיום 24.10.1994 ומכוח סעיף 17 להסכם הקיבוצי מיום 16.2.1995, ובהמשך להחלטת ועדת

 המעקב מיום 5.12.2006 (להלן - החלטת ועדת המעקב מ״2006), י*^^^^^!^;^״״ -'׳ '.'

 1. הגדרות

מ^6ד ׳'מוכרי : ^ :  (א) תואר משולב - תואר אחד במספר חוגי לימוד אשר ה1עצקיי'^ל,

 כמשמעותו בסעיף 9 לחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי״ח - 1958 (להלן - מוסד

 מוכר) ואשר בו תכנית הלימודים מורכבת מצירוף של מספר חוגי לימוד: משפטים

 בהיקף המוכר כתואר שלם ולימודים נוספים בחוגי לימוד אחרים בהיקף אשר אינו

 עולה כדי ההיקף הנדרש לצורך תואר נוסף שלם.

 (ב) תואר גוסיף - תואר גפרד שלם שאינו תואר ראשון במשפטים, אשר הוענק על ידי מוסד

 מוכר, לרבות תואר שני ותואר שלישי. לעניין הכללת תואר שני במשפטים ותואר

 שלישי בכל תחום שהוא בהגדרה זו כאמור לעיל, תחולת ההגדרה (והזכאות בגינה}

 תהיה החל ממועד החתימה על החלטה זו,

 2. כללים להכרה בתואר משולב לצורן גמול השתלמות

 (א) למד משפטן או פרקליט, במסגרת לימודים לקראת תואר משולב, לימודים בהיקף של

 54 נקודות זכות ומעלה, שאינם כלולים בלימודים לצורך התואר במשפטים - תתייחס

 הוועדה להכרה בגמול השתלמות למשפטנים ולפרקליטים (להלן - הוועדה) ללימודים

 האמורים כאילו היו תואר נוסף ויחולו עליהם הוראות סעיף 2 להחלטת ועדת המעקכ

 מ-2006.

 למד משפטן או פרקליט, במסגרת לימודים לקראת תואר משולב, לימודים בהיקף קטן

 מ - 54 נקודות זכות, שאינם כלולים בלימודים לצורך התואר במשפטים - לא תתייחס

 הוועדה ללימודי• האמורים כאילו היו תואר נוסף ויחולו על הלימודים האמורים

 הכללים החלים על הכרה בקורסים בודדים לצורך גמול השתלמות.

http://www.glima.info/13-2.pdf 
http://www.glima.info/13-2-5.pdf

 קישורים לפרקים:

http://www.glima.info/13-2.pdf
http://www.glima.info/13-2-5.pdf


 3. דור מעבד

 (א) משפטן או פרקליט שמתקיימים בו, במועד החתימה על החלטה זו, שלושת התנאים

 שלהלן במצטבר:

 (1) סיים לימודים לתואר משולב, אך לא לפני יום 1.9.2005, ולגבי מי שהחל להיות

 מועסק אצל המעסיק כמשפטן או כפרקליט החל מיו• 1,9.2006, אף אם סיים

 לימודים לתואר משולב לפני המועד האמור.

 (2) הגיש בקשה לוועדה להכיר בלימודים שנלמדו במסגרת התואר המשולב כאילו היו

 תואר נוסף;

 (3) בקשתו כאמור בפסקה(2) נדחתה בשל העובדה כי לימודים במסגרת תואר משולב

 לא הוכרו כתואר נוסף;

 יהא רשאי להגיש לוועדה בקשה חדשה להכיר בתואר המשולב, במשך שנה וחצי ממועד

 החתימה על החלטה זו, ויחולו על הלימודים שנלמדו במסגרת התואר המשולב כאמור,

 בכפוף לאמור בהחלטה זו, כל הכללים המפורטים בסעיף 2 להחלטת ועדת המעקב מ־

 2006, כאילו היו תואר נוסף.

 (ב) לגבי משפטן או פרקליט אשר מתקיימים בו שני התנאים הראשונים שבסעיף-קטן;אן

 ואשר בקשתו טרם נדונה או שלא נתקבלה לגביה החלטה (אף שהבקשה הוגשה), יחיל

 האמור בסעיף־קטן(א) מבלי שיידרש להגיש בקשה חדשה להכיר בתואר המשולב.

 (ג) משפטן או פרקליט שסיים לימודים לתואר משולב טרם מועד החתימה על החלטה וו

 אך לא לפני יום 1.9.2005, ולגבי מי שהחל להיות מועסק אצל המעסיק כמשפטן או

 כפרקליט בתקופה שמיום 1.9.2006 ועד מועד החתימה על החלטה זו, אף אם סיים

 לימודים לתואר משולב לפני המועד האמור, ולא הגיש לוועדה בקשה להכיר בלימודים

 אלו, יהא רשאי להגיש לוועדה בקשה להכיר בתואר המשולב, במשך שנה וחצי ממועד

 החתימה על החלטה זו, ויחולו על התואר המשולב, בכפוף לאמור בהחלטה זו, כל

 הכללים המפורטים בסעיף 2 להחלטת ועדת המעקב מ-2006, כאילו היה תואר נוסף.

 (ד) במקרה בו משפטן או פרקליט, שהתקיימו בו התנאים האמורים בסעיפיס-קטנים (א)

 או (ג) לעיל, הגיש בקשה כאמור במהלך תקופה של שנה וחצי ממועד החתימה על

 החלטה זו, אזי במסגרת הדיון בבקשה שלו בוועדה, לא תובא בחשבון, במניין תקופת

 ההתיישנות, התקופה שמיום 1.9.2011 ועד יום הגשת הבקשה.

 (ה) תשלומי• למפרע לה• יהיה זכאי משפטן או פרקליט לפי סעיף זה ישולמו לפי ערכי

 גמול השתלמות כפי שיהיו במועד ביצוע התשלום.
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 (ו) תשלומי• למפרע להם יהיה זכאי משפטן או פרקליט לפי סעיף זה ישולמו בגין תקופה

 שלא תעלה על שבע שנים. תשלום מעבר לתקופה זו יהיה מותנה בקבלת אישור של

 הוועדה הבין-משרדית לבחינת תשלום הפרשי שכר(הנזכרת בהוראת תכ״ם 13.6.1).

 תחוס צד ומחת* רחב

 (א) מובהר בזאת, למען הסר ספק, כי על-פי הכללים הקיימים בעניין גמול השתלמות

 למשפטנים ולפרקליטים, זכאות לגמול השתלמות מצריכה השלמה של לפחות 200

 שעות בתחום הצר והשלמת שאר השעות, עד 400 שעות בסך הכל, בתחום הרחב.

 (ב) בכל מקום בו קיימת התייחסות ל״תחום הצרי׳ בהקשר של גמול השתלמות למשפטן

 או לפרקליט, הכוונה היא כדלהלן:

 (1) עד למועד חתימת החלטה זו ־ לימודים בתחום המשפטי;

 (2) החל ממועד החתימה על החלטה זו, בנוסף על האמור בפסקה (1) לעיל: לימודים

 בתחום הנמצא בליבת העיסוק של המשפטן או הפרקליט.

 (ג) לצורך קביעה על-ידי הוועדה, אלו תחומים מצויים בליבת העיסוק של המשפטן או

 הפרקליט, כאמור בסעיף־קטן (ב)(2) לעיל, ימציא המשפטן או הפרקליט, במצורף

 לבקשתו לגמול השתלמות, את תיאור התפקיד הצמוד למשרתו וכן הצהרה בכתב של

 הממונה עליו, בה מצוינים באופן מפורט תחומי העיסוק השוטפים היום - יומיים של

 המשפטן או הפרקליט.

 (ד) זכאות לגמול השתלמות, הכוללת הכרה בלימודים כאמור בסעיף-קטן (ב)(2) לעיל

 בלימודים בתחום הצר, תיקבע לכל המוקדם בתחולה ממועד חתימת החלטה זו, זאת,

 אף אם הלימודים הסתיימו טרם החתימה על החלטה זו, אין באמור בסעיף זה כדי

 לגרוע מכללי ההתיישנות החלים בעניין גמול השתלמות.

 (ה) מובהר שמשפטן או פרקליט שכבר הגיש בקשה לוועדה, הכוללת בקשה להכיר

 בלימודים כאמור בסעיף-קטן(ב}(2) לעיל כלימודים בתחום הצר, יידרש להגיש בקשה

 חדשה לוועדה, העומדת בתנאים המפורטים בסעיף-קטן (ג) לעיל, בין אם בקשתו

 הקודמת נדונה ונדחתה ובין אם טרם נדונה.

 (ו) הגיש משפטן או פרקליט בקשה חדשה, כאמור בסעיף-קטן (ה), המתייחסת לאותם

 לימודים שאליהם התייחסה הבקשה הקודמת, בתוך חצי שנה ממועד החתימה על

 החלטת ועדת מעקב זו, לא תובא בחשבון, במניין תקופת ההתיישנות, התקופה

 שממועד הגשת הבקשה הקודמת ועד למועד הגשת הבקשה החדשה, ובלבד שהבקשה

 הקודמת לא התיישנה במועד בה התשה(מועד הגשת הבקשה המקורית).
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 (ז) לגבי משפטן או פרקליט אשר לא הגיש בקשה להכיר בלימודים באמור בלימודים

 בתחום הצר, לפני מועד החתימה על החלטת ועדת מעקב זו, והגיש בקשה כאמור בתוך

 חצי שנה ממועד החתימה על החלטת ועדת מעקב זו, לא תובא בחשבון, במניין תקופת

 ההתיישנות, התקופה שממועד החתימה על החלטת ועדת מעקב זו ועד למועד הגשת

 הבקשה החדשה,

 (ח) בכל מקו• בו קיימת התייחסות ל׳יתחום רחב״, בהקשר של גמול השתלמות למשפטן

 או לפרקליט, הכוונה היא ללימודים שיש בהם כדי לתרום להרחבת הידע ו/או

 להעמקת הידע בתחום הרחב של העיסוק ו/או המקצוע ו/או התפקיד של המשפטן או

 הפרקליט ושאינם בתחום לימודים הכלול בתחום הצר,

 5. הודאת שעה

 נוכח הצטברות יוצאת דופן של בקשות לאישור זכאות לגמול השתלמות אשר הוגשו לוועדה

 בעת האחרונה, ולנוכח אפשרות שבעקבות החתימה על החלטת ועדת מעקב זו, יוגשו לוועדה,

 בתקופה הקרובה, בקשות רבות נוספות, מוסכם כי לגבי בקשות שיידונו בפני הוועדה, במשך

 תקופה של ששה חודשים בלבד ממועד החתימה על החלטת ועדת מעקב זו, תחול ההוראה

 הבאה:

 במקרה בו הגיש משפטן או פרקליט בקשה לאישור זכאות לגמול השתלמות, ונדחתה

 הבקשה, כולה או חלקה, בשל אי־-הכרה של הוועדה בחלק משעות הלימודי• אשר נתבקשה

 להכיר בהן, והמשפטן או הפרקליט השלים, תוך תקופה של ששה חודשי• מהמועד בו הודיעה

 לו הוועדה על החלטתה בבקשה (להלן- תקופת ההארכה), את שעות הלימודים החסרות, אזי

 התקופה שממועד הגשת הבקשה המקורית ועד תום תקופת ההארכה לא תבוא במניין

 תקופות ההתיישנות של שעות הלימודים אשר בהתייחס אליהן הוגשה הבקשה המקורית.

 6. משפטן או פרקליט אשר חל עליו האמור באחד הסעיפים הקטנים 3(א), 3(ב) או 3(ג), יידרש,

 כתנאי נוסף לאישור זכאותו לגמול השתלמות בגין לימודים שנלמדו במסגרת התואר

 המשולב, לחתו• על כתב ויתור בנוסח המצורף להחלטה זו, לפיו אין ולא תהיה לו כל טענה

 או תביעה כלפי המדינה, ההסתדרות, איגוד המשפטנים, ארגון הפרקליטים, הוועדה או כל

 גורם אחר בנוגע לזכאותו לגמול השתלמות בגין הלימודים האמורים.



 7. תנאים ותניות שנקבעו בעבר בין הצדדים בהסכמים קיבוציים, הסדרי• קיבוציים או

 התחייבויות בכתב, לרבות בעניין התיישנות, ימשיכו להיות תקפים בתקופת תוקפה של

 החלטה זו, אלא אם תוקנו או בוטלו במפורש או במשתמע על-ידי הוראה מהוראות החלטה

 זו.

 8. החלטה זו מהווה מיצוי מלא ומוחלט של כל תביעות הצדדים בכל העניינים שהוסדרו בה.

 יו״ר הסת/רמ העובדים הכללית החדשה

— 
 הממונה על השכר והסכמי עבודה(בפועל)

 שכ. 2016-35941
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ג ויתוד ת  כ

 (סעיפים 3 ו - 6 להחלטת ועדת המעקב מיום

 1. עיינתי בהחלטת ועדת המעקב בעניין גמול השתלמות למשפטני• ולפרקליטים מיום

 2. הודע לי על-ידי הוועדה להכרה בגמול השתלמות למשפטנים ולפרקליטים (להלן -

 הוועדה) כי הנני זכאי לגמול השתלמות בגין הלימודים שלמדתי במסגרת תואר משולב,

 בהתאם להוראות סעיף 3 להחלטת ועדת המעקב, בכפוף לחתימתי על כתב ויתור זה

 3. ידוע לי, כי חתימתי על כתב ויתור זה מהווה תנאי לזכאותי לגמול השתלמות, בגין

 לימודים שלמדתי במסגרת תואר משולב, בכפוף לכלל התנאים שבהחלטת ועדת המעקב,

 וכן כי היא מהווה תנאי לביצוע התשלומים בגין גמול השתלמות כאמור.

 4. הנני מודיע, כי עם חתימתי על כתב ויתור זה, אין ולא תהיה לי כל טענה או תביעה כלפי

/ המדינה, ההסתדרות, איגוד המשפטנים, ארגון הפרקליטים, הוועדה או כל  *א-^סיק,

 גורם אחר בכל הנוגע לזכאותי לגמול השתלמות, בגין הלימודים לתואר משולב.

 (להלן - החלטת ועדת המעקב).

 כאמור בסעיף 6 להחלטת ועדת המעקב.

 ולראיה באתי על החתום

 תאריך שם פרטי ושם משפחה חתימה

 אישור

 אני הח״מ, עו״ד מאשר / כי עו״ד חתם/חתמה על

 כתב ויתור זה בפני, לאחר שקרא/ה את החלטת ועדת המעקב.

 תאריך שם פרטי ושם משפחה חתימה
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