


 

  מקומיות הלקהילה לניהול ההון האנושי ברשויות  יחברי

 שלום רב,

  

הננו שמחים להציג לכם חוברת שמאגדת את ההנחיות, חוזרי מנכ''ל , הסכמים חדשים 

 ופסיקה מהשנים האחרונות בתחום ניהול משאבי אנוש.

חוברת זו יכולה לשמש לכם כלי  כדוג' תחום מש"א ברשויות,בסביבה משתנה ומתעדכנת 

 עזר וספר על שולחנו של מנהל משאבי אנוש.

מרכז החשוב לציין שחוברת זו לא מייצגת את עמדת משרדי האוצר והפנים או עמדת 

 שלטון מקומי.ל

אלא להביא את המסמכים העורך ניסה לא לפרשן או לקיים פולמוס בנושאים החשובים , 

 הרשמיים כפי שהם התפרסמו.

  

מודים ליועץ המשפטי של ברשויות המקומיות חברי הנהלת איגוד מנהלי משאבי אנוש 

 עליכםהחוברת ובטוחים שהיא תקל עריכת על  ,ריאן ולמשרדו ורו''ח עלאא האיגוד עו''ד 

 יות.ניהול משאבי אנוש ברשויות מקומתחום ות בים הסוער של אהתמצב

  

 בברכה,

 לאוניד סמוליאנוב

 יו''ר איגוד מנהלי משאבי אנוש ברשויות המקומיות
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 מנהל/ת משאבי אנוש יקר/ה 

בין היתר עדכונים  ,עיקרי נושאים ומידע רלוונטי לעבודתך תכוללשלפניך  חוברת המידע

וחוזרי מנכ"ל משרד   , חוזרי מש"מהשכר הממונה עלשל הנחיות  הסכמים קיבוציים,בדבר 

 הפנים.

וכח אדם  וסוגיות שכר משמעת ,וגיות דיני עבודהפסיקה מגוונת בס כמו כן מצורפת

 .אחרות

העובדים החל  ולהבהיר ככל שניתן, הוראות בדבר זכויות סייעהינה ל חוברתמטרת ה

 סיום העסקתו.הקליטה, תנאי העסקת העובד ומשלב ההליך המכרזי, תהליך 

ע המקצועי של מנהלי משאבי אנוש ברשויות דהעשיר את היהוסיף ולזאת על מנת ל כל

המקומיות תוך שמירה על כללי המינהל התקין והאינטרס הארגוני והכלכלי של הרשות 

 המקומית.

ברשויות המקומיות דבר  כיוםיובהר כי חוברת זו משקפת את הכללים והנהלים הנהוגים 

מצב הקיים בעת מתן ולבדוק את הנוש להתעדכן אשר דורש ממך כמנהל משאבי א

 התייחסותך לנושאים השונים.

בין האמור בחוברת זו לבין האמור התאמה -אי אויודגש כי, במידה וקיימת סתירה 

הינו  המקור מסמךאחר, הרי שהאמור ב מחייבבכל נוהל המקור או  במסמךבחקיקה או 

 הנוסח הקובע וחוברת זו הינה כלי עזר בלבד. 

המידע המוצג בחוברת הינו מידע כללי בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת  כל

א כלפי הקוראים ואלה נדרשים לקבל ייעוץ יהמחבר אינו נושא באחריות כלשה, משפטית

 מקצועי משפטי ו/או אחר לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים.

 

 חוברת זו נכתבה בלשון זכר מטעמי נוחות, אך מופנית לגברים ונשים כאחד.  
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 יםקליטת עובד .1

 

 :ברשויות המקומיותקליטת עובד הליך תנאים מקדימים ל .1.1

  הרשות המקומית.תקצוב ותקנון המשרה במסגרת התקציב המאושר של 

בהתאם ל"הנחיות ההסדרה לעיריות"  -הגשת מצבת עובדי הרשות המקומית 

יבת מחורשות מקומית  "הנחיות לקליטת עובדים במועצות מקומיות ואזוריות"ו

את הדיווח השנתי של "מצבת עובדי לניהול ההון האנושי ברשומ"ק להגיש לאגף 

 .הרשות"

תשומת לבכם כי בשנת  -ד סוף הרבעון הראשון בשנת התקציב דו"ח זה יוגש ע

 ת.קודמופורסמו הנחיות חדשות ותאריך ההגשה שונה משנים  1/11

 

 הנחיות לקליטת עובדים:  .1.1

 .הליך קבלת עובדים בעיריות ובמועצות מקומיות נעשה מכוח חוק ותקנות 

 קובעים כילצו המו"מ )שירות העובדים(  11לפקודת העיריות וסעיף  /17סעיף 

 עשה על ידי מכרז פומבי, למעט משרות שהוחרגו.יקבלת עובדים לרשויות תהליך 

 קבע העליון המשפט באשר לאפשרות מינוי עובדים דרך מכרז פנימי בעיריות בית 

 פקודת - 'ואח יפו-אביב-תל עירית נגד' ואח  צוקר אריה 1112/21( עליון) צ"בבג

 עובדי משתתפים בו, פנימי למכרז מתייחסות אינן המכרזים ותקנות העיריות

 /17 סעיף כי ברור אולם ,כל בפני הפתוח, פומבי למכרז רק אלא, בלבד העיריה

 . פנימי מכרז שולל אינו העיריות לפקודת

 שעדיין אדם מינוי לצורך אלא הפומבי המכרז חובת את מטיל אינו זה סעיף ,להיפך

" העיריה לעובד אדם יתמנה לא" כי קובע( ב)/17 סעיף שהרי ,העיריה עובד אינו

 . בפומבי המשרה על הוכרז אם אלא מסוימת למשרה
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, העיריה עובד כבר המשמש אדם ידי על מסוימת משרה באיוש מדובר אם, משמע

 . פומבי מכרז לקיים, זה סעיף מכוח, חובה אין

 ניתן העירייה עובד כבר המשמש אדם ידי-על משרה באיוש המדובר עת, קרי

 .המשרה לאיוש פנימי מכרז בקיום להסתפק, ל"הנ צוקר צ"בג על בהסתמך

 פרסום טרם פנימי מכרז לערוך עירייה על חובה אין כי יודגש ספק הסר למען

 ., אולם יש ליתן התייחסות במידה וקיימים נוהגים מקומייםהחיצוני המכרז

 המועצות לחוק 1 בסעיף נקבע - מקומיות מועצותבבניגוד לאמור לעיל הרי ש 

 וכן בצו המועצות את החובה בקיום הליך מכרזי פנימי. המקומיות

  יובהר כי באתר משרד הפנים מצויות הנחיות לעניין קליטת עובדים כפי שפורט

ההליך ואף לעיל, המסמך כולל את סוגי המשרות הנדרשות הליך מכרזי, אופן קיום 

 הרכב ועדות הבחינה למשרות השונות.

 

  :מקיום הליך מכרזי הקבוע בחוקמשרות הפטורות  .1.1

 :בהתאם להוראות החוק רשאי ראש העירייה לפעול למינוי עובדים וזאת  עיריות

לפקודת העיריות ובלבד שהן  117בסעיף  קבועיםמעבר לעובדים הסטטוטוריים ה

 לפקודה(.  /17מתוקצבות בתקציב העירייה המאושר )סעיף 

באמצעות הליך מכרזי כפי מכרז פומבי בהתאם לכללים ו מינוי כאמור מחייב

 .1272 -שנקבע בתקנות העיריות )מכרזים לקבלת עובדים(, תש"ם

 :למועצה אזורית נקבעועצה מקומית וקבלת עובדים למ הליך מועצות מקומיות 

צו , וכן ב 1277-בצו המועצות המקומיות )נוהל קבלת עובדים לעבודה(, תשל"ז

 .1211-המועצות המקומיות )שירות העובדים(, תשכ"ב

מעבר לעובדים הרשות למנות עובדים נוספים ראש בהתאם לכך רשאי 

לצו   17וסעיף לצו המועצות המקומיות )א(,   112קבועים בסעיף הסטטוטוריים ה

 עצות המקומיות )מועצות אזוריות(.המו
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  1/1/11//11פורסם תיקון לצו אשר תחילתו ביום  1/11בשנת . 

יצירת אחידות בנושא משרות הפטורות ממכרז  הואלחוק של התיקון  יקרוע

 במועצות מקומיות בדומה לנהוג בעיריות.

 

 הלן רשימת המשרות הפטורות מקיום מכרז פומבי:ל

רשות המנהל לשכה לראש  -משרות אמון הפטורות מקיום הליך מכרזי  .1

רשות מקומית, נהג של ראש רשות מקומית, המקומית, עוזר לראש 

רשות הרשות בשכר, עוזר של סגן ראש המנהל לשכה לסגן ראש 

מועצה מליאת השבשכר, מנהל לשכה או עוזר למנהל כללי, ובלבד 

ים בחוזה אישי )יפורט ושכרם ככל ומועסק אישרה את העסקתם

 .להלן(

משרה המיועדת לבוגרי אוניברסיטה, במסלול של תכנית צוערים  .1

לשלטון המקומי שאישר משרד הפנים, ובלבד שהמנהל הכללי של 

שהעובד משרד הפנים או מי מטעמו אישר את המשרה כאמור ובתנאי 

 התקבל לעבודה בתוך שלוש שנים מיום קבלת התואר במסלול האמור; 

ה של מלווה צמוד לתלמיד ובלבד שמשרד החינוך אישר את תקן משר .1

 המלווה הצמוד לאותו תלמיד; 

משרה לפי שעות לתקופה שלא תעלה על שלושה חודשים רצופים  .1

לצורך ביצוע מיזם זמני, ובתנאי שלא יועסק במשרה זו אדם שבוצעה 

עמו התקשרות נוספת מכוח סעיף זה בשנת התקציב הנוכחית ובלבד 

 שישה חודשים לפחות ממועד ההתקשרות האחרונה;  שחלפו

משרה של עובד הנעדר ממשרתו לתקופה זמנית, לשם איושה במילוי  .1

מקום, שלא יעלה על שנה; המנהל הכללי רשאי, מטעמים מיוחדים, 

להאריך את ההעסקה לתקופות נוספות אם מצא כי היעדרות העובד 

 נמשכת, ובלבד שסך כל התקופות הנוספות יפחת משנה; 
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משרה שהתפנתה באורח קבע, לשם איושה במילוי מקום לתקופה  .1

זמנית שלא תעלה על שלושה חודשים; המנהל הכללי רשאי להאריך 

לתקופה נוספת של שלושה חודשים ובלבד שנוכח לדעת כי ננקטו כל 

הפעולות הדרושות לאיוש המשרה כדין, וכי ההארכה דרושה לשם 

 השלמת הליך המכרז; 

יכת מכרז למשרה שדרגתה המרבית אינה עולה על לא תחול חובת ער .7

של הדירוג המינהלי או שדרגתה המרבית אינה עולה על דרגה  7דרגה 

ר )מדעי החברה והרוח( או דירוג ההנדסאים ”של דירוג המח 17

 והטכנאים. 

 : מורים בבתי ספר יסודיים .1

מורים בבתי ספר יסודיים, בתי ספר של  - מועצות מקומיות ואזוריות

יסודיים או גננות בגני הילדים או -יבת הביניים או בבתי ספר עלחט

בגנונים שבבעלות הרשות המקומית, ובלבד שיתמלאו באישור משרד 

 החינוך והתרבות;

או ים, בתי ספר של חטיבת הביניים מורים בבתי ספר יסודי - עיריות

 יסודיים או גננות בגני הילדים שבבעלות העירייה, ובלבד-בבתי ספר על

שיש להם הכישורים הדרושים על ידי משרד החינוך והתרבות למילוי 

 אותה משרה;
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 הנחיות בדבר קיום הליך הגון שויוני ושקוף: .1.1

לעניין המשרות המפורטות לעיל אשר לא יובהר כי בהתאם להוראות החוק 

יוני והגון שו בחירה הליך מתקיים בהן הליך מכרזי הרי שנקבע בחוק כי יש לקיים

 . ושקוף

אופן קיום ההליך, הרכב בהתאם לכך פרסם המרכז לשלטון מקומי הוראות בדבר 

 הועדה והקריטריונים שלפיהם יש לפעול.

  '(1)נספח מס'  .1/11ינואר  111רצ"ב חוזר מנכ"ל המרכז לשלטון מקומי מס 

 

 ניוד עובדים: .1.1

ניוד עובד קבוע ממשרה אחת למשרה אחרת שלא באמצעות הליך מכרזי מותרת 

 בכפוף לתנאים מצטברים אלו: 

 אין קידום בשכרו הבסיסי של העובד כתוצאה מניוד בתפקיד.  .1

 אין קידום במתח דרגות כתוצאה מהניוד. .2

 העובד עומד בדרישות הסף לתפקיד החדש. .3

מהניוד )אף אם אין קידום  אין שינוי מהותי במעמדו של העובד כתוצאה .4

  בשכר(.

 יש לקבל את הסכמתו של העובד להליך הניוד. .5

  יובהר כי ביחס לעובדים המועסקים בשכר בכירים הרי שישנם הנחיות

 (. 1)נספח מס'  1/1/11לניוד עובדים בשכר בכירים בחוזר מנכ"ל 
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 :ברשויות המקומיות תיאור תפקידפרסום מכרז ו .1.1

  נוסח המכרז  ופרטי המשרה יהיו באופן התואם את תנאי הסף בקובץ תיאורי

 התפקידים החדש שבתוקף בעת פרסום המכרז. 

וכן כל  (1221) יובהר כי קובץ תיאורי התפקידים החדש מחליף את הקובץ הישן

הנחיה אחרת המופיעה בחוזר מנכ"ל ובה הנחיות לדרישות סף למשרה ספציפית, 

 וזאת ככל שקיימת התייחסות לאותה משרה בקובץ החדש. 

  '(.1רצ"ב הוראה בדבר עדכון קובץ תיאורי תפקידים )נספח מס 

 לעניין דרישות סף למשרות ניהול  1/1/11 הנחיות כלליות כדוגמת חוזר מנכ"ל

סטאטוטוריות או האמור לגבי דרישות סף למשרות ייעודיות בחוזר  ומשרות

 .אם נאמר במפורש אחרת  בקובץ החדשעומדות בעינן, אלא  1/1/11 מנכ"ל

ותואם את הנחיות בתקציב הרשות המקומית היקף המשרה יהיה בהתאם למאושר 

 החוק והנחיות משרד הפנים.

 שרה נכון לפרסום המכרז וכן לעת יובהר כי על נוסח המכרז לשקף את כל נתוני המ

 איושה בפועל, קרי, העובד אשר יבחר יועסק בהתאם לפרטים אשר פורסמו בלבד.

בעניין זה המו"מ פרסמה  -בעניין מו"מ ירכא  111/22ע"ע בעניין זה חשוב לציין את 

נוסח מכרז תוך ציון אחוז משרה מסוים כאשר בפועל נחיצות המשרה שאושר ע"י 

היה שונה, יתירה מכך לאחר מינוי העובד הודיעה הרשות המקומית משרד הפנים 

 על שינוי אחוז המשרה בשונה מהאמור בנוסח המכרז.

לא ניתן לתקן את הפגם במכרז המקורי על ידי  בפסק הדין נקבע בין היתר כי

משרה ממשרה מלאה לחצי משרה, ובכך לא לבטל כליל את מינויו של ההפחתת 

 למבקר.  העובד

פגוע בעקרון השוויון בהליך המכרז, בין האנשים שהגישו מועמדות לתפקיד אין ל

לבין אנשים שנמנעו מלהגיש את מועמדותם לתפקיד משום היותו בהיקף של 

 .משרה מלאה ולא חצי משרה
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  :נוסח המכרז יכלול את  הפרטים הבאים 

 תואר המשרה המיועדת. .1

לפי חוזה אישי הרי ככל שמעוניינת הרשות לשלם לעובד   -דרגת המשרה  .1

שעליה לרשום בנוסח המכרז: "שכר לפי דרוג דרגה או חוזה אישי מותנה 

 באישור משרד הפנים".

ראה הנחיית משרד הפנים לעניין העסקת עובד ללא  -שיעור חלקיות המשרה  .1

  חלקיות משרה.

  (1)נספח מס'  1/1/11//7הנחיה מיום. 

כי עיקר ציון של מנהל האגף לניהול ההון האנושי  ההבהרה כמו כן ראה מכתב

משרד האוצר, וכי העסקת עובדים להינו לעניין הדיווח חלקיות המשרה 

 שעתיים מותרת כל עוד הדבר נעשה בהתאם להסכמים הקיבוציים.

  (1 מס')נספח  1/1/11//11מיום מכתב. 

  .הכישורים הדרושים למילוי המשרה .1

 .פנויההלמשרה ה יש להגיש את הבקשה למועמדות אליהכתובת  .1

 מועד פרסום המכרז. .1

 מועמדות.המועד האחרון להגשת ה .7
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 :השכלה מקבילה .1.7

  הוראות חוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים הוחלו במכרזי כח אדם ברשויות

המקומיות, משכך נקבע כי הנדסאי או טכנאי מוסמך רשאי להתמודד במשרות 

 אשר הדרישה בהן הינה להשכלה אקדמית כללית. 

 (1 מס' נספח). 

  קבע את ההכרה בהשכלה תורנית כמקבילה לתואר אקדמי. 1/1/11חוזר מנכ"ל 

  '(7)נספח מס. 

 ישה בהן היא להשכלה יובהר כי ההנחיות לעיל מתקיימות רק במכרז אשר הדר

החלופה הרי ש ה אשר נדרש בה תואר אקדמי ספציפימשר אקדמית כללית,

להשכלה תורנית או תעודת הנדסאי או טכנאי מוסמך אינה רלוונטית ואינה מהווה 

 עמידה בתנאי הסף.

 המרת תנאי סף: .1.1

הקובע הוראת שעה שתוקפה  1/1/11ור לעיל פורסם חוזר מנכ"ל בנוסף לכל האמ

סיון וזאת ילפיה ניתן להמיר דרישה לתואר אקדמי בשנות נ 1/11עד לסוף שנת 

 בהתאם לכללים המופיעים.

סיון אשר נצבר באותה ייצויין כי הוראת השעה חלה רק במכרזים פנימיים ורק בנ

 רשות מקומית.

  (1)נספח מס'  1/1/11חוזר מנכ"ל משרד הפנים. 
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 1נספח מס' 

  

17



18



19



20



21



22



 1נספח מס' 

  

23



24



 114233חוזר המנהל הכללי 
 4233באוגוסוט  43כ''א באב התשע"א, 

 
 
 
 

 ניוד עובדים המועסקים בחוזה בכירים .8
 

 ,כי ניתן לנייד עובדים המועסקים בחוזה בכירים לתפקידים אחרים ,אבקש להבהיר
האגף לכח לניוד מור בכפוף לקבלת איש ,בחוזה בכיריםניתן להעסיק עובד בהם ש

 .אדם ושכר
 יבדוק האגף כי: ,במסגרת הבדיקה

היקף המשרה ושכרו של העובד במשרתו המקורית תואם את שכרו של העובד  -
 והיקף משרתו במשרה החדשה. 

 העובד עומד בדרישות הסף למשרה החדשה.  -
 קיים אישור של מועצת הרשות, במידה ומדובר במשרה סטאטוטורית.  -
 אושר למשרה החדשה. קיים תקציב מ -
 העובד התקבל כדין למשרתו המקורית.  -
 אליה מבקשת הרשות לנייד את העובד פנויה לחלוטין. שהמשרה  -
 

בקשה לאגף כח אדם ושכר , עליה להגיש במידה ורשות מעוניינת לבצע ניוד כזה
 בצירוף המסמכים הבאים: ,ברשויות המקומיות

רק  בה הועסק העובד )רלוונטישמשרה המקורית גבי האישור נחיצות משרה ל -
 למועצות המקומיות והאזוריות(.

 .בו התקבל העובדשפרוטוקול המכרז   -
אישור הגזבר לכך שהמשרה החדשה מתוקצבת בתקציב הרשות המאושר וכי  -

 .בהתאם למצבה התקציבי הנוכחי ,הרשות מסוגלת לשלם שכר בגין משרה זו
ות על השכלתו וניסיונו בצירוף תעודות המעיד ,קורות החיים של המועמד -

 .התעסוקתי
 .שלושה תלושי שכר אחרונים של העובד -
שהמשרה פנויה לחלוטין )כגון מכתב פיטורין של  ,מסמכים המעידים על כך -

 .העובד(
אישור מטעם מועצת הרשות  –במידה ומדובר על ניוד למשרה סטאטוטורית  -

   לניוד. 
ווה לניוד זה, לאחר אישור החשב המל –במידה ולרשות מונה חשב מלווה  -

 בדיקה תקציבית של הרשות. 
 
 
 

לא  ,סך החוזים לעובדים הבכירים וסך השכר במשולם בגינם ,יובהר כי בכל מקרה
 האגף לכח אדם ושכר. מישתנה בעקבות ניוד זה. ניוד העובד מותנה בקבלת אישור 
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 פניםמשרד ה               
 המנהל הכללי     

 
קובץ ניתוח עיסוקים ותיאורי תפקידים בשלטון  -פרסום חדש  (.2) 

 המקומי
 

קובץ ניתוח עיסוקים ותיאורי תפקידים בשלטון משרד הפנים פרסם  2991בשנת 
 המקומי. ניתן למצוא קובץ זה באתר המשרד. 

 
. הקובץ קובץהמצאנו לנכון לפעול לעדכון  ,לאור ההתפתחויות שחלו בשוק העבודה

 פורסם באתר המשרד.  המעודכן 
 

קובץ זה מחליף את הקובץ הישן וכן כל הנחיה אחרת המופיעה בחוזר מנכ"ל ובה 
הנחיות לדרישות סף למשרה ספציפית, וזאת ככל שקיימת התייחסות לאותה 

 משרה בקובץ החדש. 
 

רות לעניין דרישת סף למש 111222כדוגמת האמור בחוזר מנכ"ל  ,הנחיות כלליות
לעניין המרת תואר אקדמי )הוראת שעה(  211221ניהול או האמור בחוזר מנכ"ל 

בעינן, אלא אם נאמר במפורש אחרת במסגרת תיאור התפקיד שפורסם  עומדות
   בקובץ החדש.

 
  .קובץ זה יעודכן מעת לעת באתר האינטרנט של המשרד

 

 .נוספים אנו ממשיכים לעבוד על הקובץ ובמהלך הזמן יפורסמו תפקידים
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 משרד הפנים
 המנהל לשלטון מקומי

 לכח אדם ושכר ברשומ"קהאגף 

 
 מדינת ישראל

State Of Israel 

Ministry Of  Interior 
Local Government Administration 

 
 

_____________________________________________ 
 15085, ירושלים, 8516קרית בן גוריון, ת.ד.   

 00-1817115פקס:   00-1810500טלפון: 
www.moin.gov.il :אתר המשרד   

 

 כ' בסיון התשע"ה

 5102ביוני  7

 5102-57272שמ. 

 לכבוד 

  ראשי הרשויות המקומיות

 

 איסור העסקת עובדים ללא חלקיות משרה הנדון:

 

 הדרישההשכר של הגופים הציבוריים מדווחים אחת לשנה לממונה על השכר במשרד האוצר מתוקף  נתוני

 .התקציב יסודות שבחוק

 

 לפי. העסקה חלקיות ללא עובדיםחלק מה על דיווחו רבים גופיםמספר שנים,  מזה, כי לידיעתנו הובא

 בכלל כאשר, העסקה חלקיות כולל שאינו, 77 בדירוג עובדים 2,111-ל מעל דווחו 5102 בשנת, האוצר משרד

 "ח(.בדו משתכללים אינם מהעובדים 5%-כ)כלומר,  עובדים 252,821 על דווח הציבוריים הגופים

 

  .העסקתו חלקיות קביעתלהעסיק עובד ללא  איסור חללהבהיר כי  אבקש

 

( 5108 שנת בתחילת)שיתקבלו  5102 שנת על מהדיווחים החלממשרד האוצר כי  לידיעתנוועוד, הובא  זאת

, ובמידה וידווח על עובדים משרה חלקיות ללא עובדים על או 77 בדירוג עובדים על דיווחים יתקבלו לא

 בצורה זו עובדים אלו יסווגו כחורגים לכאורה.

 

 שעתי או יומי: בסיס על המועסקיםשל חלקיות המשרה של עובדים  נירמולעל  הסבר"ב מצ

 המשרה שנדרשת הינה שנתית.  חלקיות .0

 השנתי השעות)מספר  5,501-ב עבד שהעובד השנתי השעות מספר את לחלק יש -שעתי עובד עבור .5

 (.מלאה למשרה
שעות, חלקיות המשרה השנתית שלו  52.2 משמע, בשנה בלבד מלאים ימים 2 שעבד עובד, לדוגמא

 -היא

52.225,501=1.1002 

 עבודה ימי 55) 585 -ב עבד שהעובד השנתי העבודה ימי רמספ את לחלק יש -יומי עובד עבור .2

 (.חודשים 05 כפול בחודש
 -היא שלו השנתית המשרה חלקיות, בשנה בלבד מלאים ימים 2 שעבד עובד, לדוגמא

22585=1.100 
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 השנתי השעות)מספר  5,501-ב עבד שהעובד השנתי השעות מספר את לחלק יש -שעתי עובד עבור .5

 (.מלאה למשרה
שעות, חלקיות המשרה השנתית שלו  52.2 משמע, בשנה בלבד מלאים ימים 2 שעבד עובד, לדוגמא

 -היא

52.225,501=1.1002 

 עבודה ימי 55) 585 -ב עבד שהעובד השנתי העבודה ימי רמספ את לחלק יש -יומי עובד עבור .2

 (.חודשים 05 כפול בחודש
 -היא שלו השנתית המשרה חלקיות, בשנה בלבד מלאים ימים 2 שעבד עובד, לדוגמא

22585=1.100 
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 .בהתאםלמשרד האוצר  הבאאת הדרישות המפורטות לעיל ולהיערך לדיווח  מיידי באופן ליישם נא

 

 15-2207282זה ניתן לפנות לצוות אביב במשרד האוצר בטלפון מספר:  לשאלות בעניין

 

 ,כבוד רבב

 

   מוני מעתוק         

 ק"ברשומ כח אדם ושכר אגף מנהל              
 

 העתקים: 

 מנהל מינהל השלטון המקומימר מרדכי כהן, 

 משרד האוצר, סגן בכיר לממונה על השכר, מר דיאא אסדי

 מנהלת אגף בכיר לתקצוב בקרה ופיתוח ברשומ"ק, גב' לילי פיינטוך

 מנהלת אגף בכיר לביקורתגב' עפרה ברכה, 

 ל השכר והסכמי עבודה, משרד האוצריועץ בכיר לממונה ע, מר מחמוד רחמאן

 אכיפה, משרד האוצר -ונה על השכר סגן בכיר לממ, מורלי-גב' אתי גבאי

 משרד האוצר ום שכר והסכמי עבודה,מנהלת תח, גב' גילה אמונה

 מנהל תחום )אכיפה(, משרד האוצר, רו''ח פבל צימבליסט

 רשימת תפוצה 

34



 2 

 .בהתאםלמשרד האוצר  הבאאת הדרישות המפורטות לעיל ולהיערך לדיווח  מיידי באופן ליישם נא

 

 15-2207282זה ניתן לפנות לצוות אביב במשרד האוצר בטלפון מספר:  לשאלות בעניין

 

 ,כבוד רבב

 

   מוני מעתוק         

 ק"ברשומ כח אדם ושכר אגף מנהל              
 

 העתקים: 

 מנהל מינהל השלטון המקומימר מרדכי כהן, 

 משרד האוצר, סגן בכיר לממונה על השכר, מר דיאא אסדי

 מנהלת אגף בכיר לתקצוב בקרה ופיתוח ברשומ"ק, גב' לילי פיינטוך

 מנהלת אגף בכיר לביקורתגב' עפרה ברכה, 

 ל השכר והסכמי עבודה, משרד האוצריועץ בכיר לממונה ע, מר מחמוד רחמאן

 אכיפה, משרד האוצר -ונה על השכר סגן בכיר לממ, מורלי-גב' אתי גבאי

 משרד האוצר ום שכר והסכמי עבודה,מנהלת תח, גב' גילה אמונה

 מנהל תחום )אכיפה(, משרד האוצר, רו''ח פבל צימבליסט

 רשימת תפוצה 

 1נספח מס' 

  

35



36



 משרד הפנים
 המנהל לשלטון מקומי

 ברשומ"קלכח אדם ושכר האגף 

 
 מדינת ישראל

State Of Israel 

Ministry Of  Interior 
Local Government Administration 

 
 

_____________________________________________ 
 15085, ירושלים, 8516קרית בן גוריון, ת.ד.   

 00-1817115פקס:   00-1810500טלפון: 
www.moin.gov.il :אתר המשרד   

 
 

 כ"ז בסיון התשע"ה
 5142ביוני  41
 5142-54512שמ. 

 
 
 

 לכבוד 
 ראשי הרשויות המקומיות

 
 

 הבהרה -איסור העסקת עובדים ללא חלקיות משרה  הנדון:
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 פניםמשרד ה               
 המנהל הכללי     

 

-החלת חוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג (.1)
 ות המקומיותבמכרזי כח אדם ברשוי 2112

 
( פורסם חוק ההנדסאים והטכנאים 51.5....2בתאריך כ' בחשוון התשע"ג )

נועד זה  חוק ."חוק ההנדסאים והטכנאים"(: להלן) 51.5-המוסמכים, התשע"ג
 להסדיר בחקיקה את תחום העיסוק במקצועות שבנדון והתמודדותם במכרזים.

ת המקומיות בדבר קבלת לנוכח האמור בחקיקה, מצאנו לנכון לעדכן את הרשויו
 . מתהרשות המקומית מפרסכח אדם ש במכרזי המועמדותם של בעלי תעודות אל

 
נדסאי או טכנאי מוסמך, זכאי להגיש מועמדות לקבלה הלחוק קובע: " 93עיף ס

לעבודה בגוף ציבורי וכן לקידום בעבודה, לשינוי תפקיד ולמינוי למשרה בעבודה 
ינו בעל תואר מוכר כהגדרתו בחוק המועצה להשכלה בגוף ציבורי, ולא יהיה בכך שא

גבוהה, כדי למנוע הגשת מועמדות כאמור, אלא אם נקבעה הגבלה מפורשת בעניין 
 ". זה בחוק

 
לחוק, ולנוכח העובדה כי הליך זה תואם בין נציבות  93התאם להוראות סעיף ב

כפי שנהוג  טכנאים,השירות המדינה לבין הארגון היציג של הסתדרות ההנדסאים ו
גם על עובדי  הביחס לעובדי המדינה בשירות הציבורי, הוחלט להחיל הוראות אל

 הרשויות המקומיות. 
בהם נקבעה שכי הנדסאי או טכנאי מוסמך רשאי להתמודד במכרזים   ,לפיכך נקבע

ולא דרישה לתואר  דרישה להשכלה אקדמית כללית )באשר היא וללא פירוט(
 ונאות, כלכלה, מינהל עסקים וכיוצ"ב.אקדמי ספציפי, קרי: חשב

 
, יידרש מהמתמודדים מספר שנות שבדומה לנהוג בשירות המדינההרי עם זאת, 

 ניסיון מקצועי מעבר לנדרש במכרז מבעל תואר אקדמי, כדלקמן:
 שנת ניסיון מקצועי נוספת מעבר לנדרש במכרז. -הנדסאי רשום 

 י מעבר לנדרש במכרז.  נסיון מקצוענוספות של יים תשנ –טכנאי רשום 
 
ובהר, כי הנדסאי או טכנאי מוסמך לא יהיה רשאי להגיש מועמדות למכרזים י

כדוגמת  ,ה קשר ישיר וברור לתפקידולשנדרשת בהם התמקצעות אקדמית שיש 
סטטיסטיקה, או השכלה אקדמית שהיא תנאי להסמכה או רישיון או כלכלה 

 .ו יועץ משפטיא : מהנדס, אדריכללדוגמה ,למילוי התפקיד
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 חוזר המנהלת הכללית
 6132ביולי  13כ"ה בתמוז התשע"ו, 

2 
 

 
 

 
 הכרה בהשכלה תורנית כמקבילה לתואר אקדמי  (3)

 
לעניין דרישות תואר אקדמי למשרות ניהול ולחוזר  112244מנכ"ל  בהמשך לחוזר

לעניין פרסום  קובץ התפקידים החדש, הוחלט כי ההשכלה התורנית  412241מנכ"ל 
 שתפורט להלן מקבילה לתואר אקדמי כללי ככל שנדרש: 

 
 חלופה א: 

  תעודת סמיכות לרבנות )"יורה יורה"( לפי אישור הרבנות הראשית
 לישראל.

 לופה ב:ח
 שש שנים  ,אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל

 .41לפחות לאחר גיל 
  מעבר שלוש בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות

יהיו בדיני שבת ודיני  ת לישראל. שתיים משלוש בחינות אלההראשי
 איסור והיתר. 

 
בו נדרש תואר שת הנ"ל בכל מכרז יודגש כי על הרשות המקומית לפרסם את החלופו

 נדרשים בו נדרש תואר אקדמי ספציפי אושכי במכרז  ,אקדמי כללי. עוד יודגש
 ההשכלה התורנית אינה רלוונטית.  חלופת ,תארים  ספציפיים

 
תיאורי התפקידים הספציפיים בקובץ התפקידים החדש יעודכנו בתקופה הקרובה 

 . לכך בהתאם
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 2152/5חוזר המנהל הכללי 
 52/5בדצמבר  52' בטבת התשע"ג, ז

1 
 

 
הוראת  –המרת תואר אקדמי בשנות ניסיון ברשויות המקומיות  (.7) 

 שעה
 

לעניין דרישת תואר אקדמי למשרות ניהול, ובעקבות  110211בהמשך לחוזר מנכ"ל 
פניות מצד רשויות רבות, מרכז השלטון המקומי והסתדרות המעו"ף, הוחלט 

ישה לתואר אקדמי לרשויות המקומיות להמיר במקרה הצורך את הדר לאפשר
 בשנות ניסיון, וזאת כאשר מתקיימים התנאים הבאים: 

 

 רמת מנהלי מחלקות ומטה )לרבות עיריות(

 מדובר במכרז פנימי בלבד. .1
מדובר במכרז שאין בו דרישה לתואר אקדמי ספציפי או לתארים בתחום  .0

 ספציפי. 
 שאר הדרישות בהתאם להנחיות המשרד אינן משתנות.  .3
שנות  8-שנות לימוד לפחות ו 10השכלה אקדמית, יידרשו במקום הדרישה ל .1

ניסיון ברשות המקומית בתחום העיסוק של המשרה המוכרזת, או בתחומים 
 שיש להם זיקה למטלות הכרוכות בה. 

נתקבל אישור בכתב מהאגף לכ"א ושכר להמרת הדרישות ונוסח המכרז  .5
 /22,222אלא אם מדובר ברשות מקומית איתנה, המונה מעל המוצע, 
  תושבים.

 
 רמת מנהלי אגפים )לרבות עיריות(

 מדובר במכרז פנימי בלבד. .1
מדובר במכרז שאין בו דרישה לתואר אקדמי ספציפי או לתארים בתחום  .0

 ספציפי. 
 שאר הדרישות בהתאם להנחיות המשרד אינן משתנות.  .3
שנות  12-שנות לימוד לפחות ו 10במקום דרישת ההשכלה האקדמית יידרשו  .1

ון ברשות המקומית בתחום העיסוק של המשרה המוכרזת, או בתחומים ניסי
שנים של ניסיון  1שיש להם זיקה למטלות הכרוכות בה, מתוכן לפחות 

 ניהולי. 
נתקבל אישור בכתב מהאגף לכ"א ושכר להמרת הדרישות ונוסח המכרז  .2

 המוצע.  
 

תתאפשר בלבד. לאחר מועד זה לא  52/2תוקף הנחיה מקלה זו עד לסוף שנת 
 המרה של תואר אקדמי לשנות ניסיון כאמור לעיל. 

 
הנחיה זו נועדה לאפשר לעובדים מכהנים להתמודד על תפקידים בכירים יותר 
ברשות המקומית אף אם אינם בעלי תואר אקדמי ולתרום לרשות המקומית 

 מניסיונם העשיר, ככל שייבחרו. 
 

לאחר הפרסום של תיאורי  למען הסר ספק, יובהר כי הנחיה זו רלוונטית אף
 . 2152/5התפקידים החדשים וכניסתם לתוקף בהתאם לחוזר המנכ"ל המיוחד 

אין באמור לעיל כדי לחייב רשות מקומית בפרסום מכרז פנימי טרם פרסומו של 
מכרז חיצוני, למעט אם נקבעה חובה לכך בדין )מועצות מקומיות ואזוריות חייבות 

 ז פומבי על פי דין(.בפרסום מכרז פנימי לפני מכר
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 תנאי העסקה  .1

 בהתאם לכללים ולתנאים המצויים מועסקים ברשויות המקומיות  ככלל, העובדים

ישנן קבוצות עובדים בהן קיימת האפשרות לרשות המקומית קיבוציים, ההסכמים ב

 . להעסיקם באמצעות חוזים אישיים

 

 :לחוק יסודות התקציב 12ס'  –ביעת תנאי שכר העובדים ברשות המקומית ק .1.1

 נתמך לא יסכים על שינויים בשכר, גוף מתוקצב או גוף  )א(   .12

בתנאי פרישה או בגמלאות, או על הטבות כספיות אחרות 

הקשורות לעבודה, ולא ינהיג שינויים או הטבות כאמור, אלא 

בהתאם למה שהוסכם או הונהג לגבי כלל עובדי המדינה או 

באישורו של שר האוצר; ואולם רשאי שר האוצר, באישור הועדה, 

וק החברות לפטור מהוראות סעיף זה, חברה מעורבת כהגדרתה בח

, אם ראה שטעמים של מכירת מניותיה, 1271-הממשלתיות, תשל"ה

לרבות הנפקתן לציבור או למשקיעים, מחייבים זאת, ונחה דעתו 

שלא תהיה למתן הפטור ולשינויים שיונהגו בעקבותיו, השפעה 

בלתי רצויה על מדיניות השכר הכוללת במגזר הציבורי; הפטור 

ה או במועד מאוחר יותר שיקבע יכנס לתוקפו עם ביצוע המכיר

 השר.

על אף האמור בכל דין, כל הסכם או הסדר בטל במידה שהוא   )ב(

 נוגד את הוראות סעיף קטן )א(.

 

  החל הממונה על השכר להיאבק בחריגות השכר 12במסגרת סמכותו על פי סעיף ,

בשלטון המקומי אשר נבעו, בין היתר, מתופעת ה"הסכמים המקומיים" הבלתי 

     מאושרים. 

שהועסקו לפי  מכוח הסכמים מקומיים אלה שולמו לעובדים בשלטון המקומי

, ללא אישור הממונה כדין, תוספות שכר שונות, מעל ומעבר הסכמים קיבוציים

 בשירות המדינה.  מקביליםלמקובל לעובדים 
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 נכבדפעולת הממונה כנגד ההסכמים המקומיים תוארה בפסק דינו של בית הדין ה

את בקשת המרכז  נכבדבפסק הדין באותה פרשה, דחה בית הדין ה ,1-11/ דב"ע נזב

היועץ המשפטי לממשלה, להוצאת צווי מניעה כנגד  הצטרףאליה לשלטון מקומי, 

שביתת עובדי הרשויות המקומיות אשר פרצה בתגובה להודעת הממונה על השכר 

 כי בכוונתו לפעול כנגד חריגות השכר בשלטון המקומי. 

, החל משא ומתן ארוך, קשה וסבוך בין 1-11/בעקבות פסק הדין בעניין דב"ע נז          

ם לבין מרכז השלטון המקומי, להסדרת סוגיית ה"הסכמים הסתדרות הפקידי

 המקומיים" הבלתי מאושרים באופן מוסכם. 

מטרת ההסכם . 1.1.22הסכם קיבוצי כללי ביום  משא ומתן זה הסתיים בחתימת 

הצדדים ליחסי העבודה הקיבוציים בשלטון המקומי  תהייתה להסדיר בהסכמ

לעובדים בשלטון ימשיכו להשתלם את המידה בה ובאישור הממונה על השכר, 

 על פי הסכמים מקומיים בלתי מאושרים.       הטבות המקומי 

   

להסכם, לבין  1ההסכם הקיבוצי מבחין בין "עובדים ותיקים" עליהם חל סעיף  

 להסכם. 2"עובדים חדשים", עליהם חל סעיף 

 

 להסכם הקיבוצי קובע:  1.1סעיף  

שהוסכמו, "כל ההסכמים המקומיים שנתחמו, 

ועד למועד הקובע,  1.1.11 -שנקבעו או שהונהגו מ

וכפי שהם אשר לא אושרו על ידי הממונה על השכר, 

, מיושמים על כל עובד ועובד ערב חתימת ההסכם

ימשיכו לחול על עובדים ותיקים....ויהיו מאושרים 

)א( לחוק כמפורט באישור הממונה על 12לפי סעיף 

 השכר בסיפא להסכם זה" 
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הוא לבחינת מעמדו ותנאי שכרו של עובד המועד הקובע בהתאם להסכם הנ"ל   

11.1.21 . 

בשלטון המקומי כלל כפי שעולה מהוראות הסעיף דלעיל, ה"הסכמים המקומיים"  

 . )א( לחוק12אושרו על פי סעיף לא 

"כפי אך ורק יתירה מכך, כל שאושר הוא המשך תחולתם של ההסכמים המקומיים,  

 . מיושמים על כל עובד ועובד ערב חתימת ההסכם"שהם 

לגבי כל עובד  מתמצב קייצלם תמונת לדהיינו, מטרתו של ההסכם הקיבוצי הייתה  

(, 11.1.21ערב חתימת ההסכם וליצור "קו פרשת מים", הוא המועד הקובע )ועובד 

שממנו ואילך ניתן יהיה להעסיק עובדים רק בהתאם להסכמים הארציים, אשר 

 אושרו על ידי הממונה על השכר.   

"ההסכמים להסכם הקיבוצי היא ש 1.1המשמעות שיש ליתן, אם כן, להוראת סעיף  

 . כפי שהם מיושמים ערב חתימת ההסכם המקומיים" הוכשרו אך ורק

  

שכרו של "עובד ותיק" הנעשים שלא על פי הוראות ההסכם שינוי במכאן, כי כל  

הקיבוצי והחורגים מן השכר ששולם לאותו עובד ערב חתימתו של ההסכם 

חוק וטעונים אישורו של הממונה על ל 12הקיבוצי, מהווים חריגה מהוראות סעיף 

 השכר. 

  

זה, גם שינוי בשכרו של עובד ותיק שנעשה על פי הסכם מקומי, שהמשך  לעניין 

להסכם, הוא שינוי המהווה חריגה  1.1הכללתן של הטבות מכוחו אושר לפי סעיף 

ההסכם הקיבוצי לא אישר את ההסכמים המקומיים מן ההסכם הקיבוצי, שכן 

 .     כשלעצמם אלא  את הביטוי היישומי שלהם ערב חתימת ההסכם

להסכם הקיבוצי מבטאת את "נקודת האיזון" במחלוקת הגדולה  1.1הוראת סעיף  

 שהתקיימה בסוגיית ההסכמים המקומיים בשלטון המקומי. 
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ניתן לומר, כי ההסכם הקיבוצי עושה מעין "צדק מערכתי", לאור כל האמור לעיל  

במובן זה שתמורת הסכמת ההסתדרות שלא להחיל על "עובדים חדשים" 

ים לאחר תום חודש מועד חתימת ההסכם( את התוספות המקומיות )המועסק

החריגות והסכמתה שלא לאחוז בנשק השביתה או להתנגד באופן אחר להפעלת 

סמכויות הממונה על השכר כנגד תוספות חריגות המשולמות ל"עובדים חדשים", 

ערב חתימת ההסכם, על אף  קיימת תמונת מצבהסכים הממונה על השכר לאשר 

 בכך כדי לאשר חריגות שכר רבות.  שיש

ואולם, לא הייתה כל כוונה לאשר לחריגות הקיימות להמשיך לתפוח על פי  

ודוק: הביטוי "כפי שהם מיושמים מנגנוני ההצמדה שנקבעו בהסכמים המקומיים, 

על כל עובד ועובד ערב חתימת ההסכם" שזור כחוט השני בהוראותיו של ההסכם 

 הקיבוצי. 

(, העוסק בשכר 1.1 -ו 1.1להסכם )בתתי סעיף  1, מופיע הביטוי בסעיף כךבהתאם ל 

להסכם,  1עובדים ותיקים ובטיפול בעובדים ותיקים בעלי "שכר גבוה", וכן בסעיף 

 העוסק בקידום אחד נוסף לעובדים ותיקים. 

עולה, איפוא, כי העיקרון בדבר החלת הסכמים מקומיים "כפי שהם מיושמים על  

ובד ערב חתימת ההסכם" בשכרם של "עובדים ותיקים" הוא עיקרון כל עובד וע

יסוד, המבטא את הסכמת הצדדים לכך שההסכם הקיבוצי בא לצלם תמונת מצב 

הרי שמסוכלת תכלית ההסכם, וחריגות  -קיימת ערב חתימתו, שאם לא תאמר כן 

 השכר ימשיכו להשתלם מעתה ועד עולם. 

יתרה מכך, הביטוי "כפי שהם מיושמים על כל עובד ועובד" אף מבטא את הסמכת  

הצדדים לכך, שהיישום נבדק פרטנית בשכרו של כל אחד מבין העובדים, על אף 

 שהעיקרון הוא עיקרון אחיד.     

על פי ההסכם הקיבוצי, ניתנה הסכמת הצדדים להפעלת סמכויותיו של הממונה  

לחוק, על מנת להפחית את שכרו של עובד ותיק שהינו  ב12על השכר לפי סעיף 

"שכר גבוה". במקרה בו הממונה על השכר פועל כאמור, אין כל חשיבות לשאלה 
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אלו הטבות מכוח אלו הסכמים מקומיים יחדלו להשתלם לעובד. לא הסכם מקומי 

 זה או אחר הוא הזוכה לאישור, אלא אך ורק תקרת שכר. 

 בדבר קבלת  2/1/11//1ת הנחיית הממונה על השכר מיום בעניין זה חשוב לציין א

אישור הממונה על השכר במפורש ובכתב לכל התחייבות בעניין שכר, חוזר זה 

מחייב את קבלת אישור הממונה לכל הסכם או נוהג המלווה בתוספות שכר 

למיניהן מראש ובכתב, יתירה מכך החוזר מדגיש כי גם בהליך משפטי בכל ערכאה 

ף לצורך הסכם פשרה המעניק תוספות שכר או תשלומים מעבר לאמור שהיא וא

 בהסכמים הקיבוציים הרי שנדרש אישורו לכך.

 ( 2מס'  2/1/11//1נספח מיום.) 

    

 עת"מ )מנהליים נצרת(  - של עובדים בכירים בשלטון המקומי חשיפת נתוני השכר

חוק חופש המידע עורכי דין לקידום מנהל תקין נגד הממונה על  1/1/1/11/11

 .במועצה המקומית דבוריה

עתירה מנהלית לפי חוק חופש המידע לחייב מועצה מקומית דבוריה לחשוף מידע 

 אודות תנאי שכר של עובדיה.

בית הדין קבע כי כאשר המידע המבוקש נוגע לשכרם של עובדי רשות ציבורית 

לבחון את  אשר שכרם משולם ע"י הציבור, משתנה נקודת האיזון במסגרתה יש

 ההתנגשות בין הזכות לחופש המידע והגנת הפרטיות.

לפיכך, ובשיקלול האיזונים בין המידע שחשיפתו מתבקשת, לבין הפגיעה 

האפשרית בפרטיות עובדי המועצה, בית המשפט קבע כי יש להעדיף את האינטרס 

הציבורי הגלום בחשיפת המידע, וזאת בכפוף להשחרת כל הפרטים האישיים אשר 

שיפתם אינה דרושה בנסיבות העניין. הפרטים אשר לא יושחרו הינם שמם המלא ח

 של העובדים, תפקידם במועצה והשכר לו זכו. 
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 1222הסכם מרץ   1.1סעיף  .1.1.1

 קובע כך: 1.1.22להסכם הקיבוצי הכללי מיום  1.1סעיף 

 -"כל ההסכמים המקומיים שנחתמו, שהוסכמו, שנקבעו או שהונהגו מ

למועד הקובע, אשר לא אושרו על ידי הממונה וכפי שהם  ועד 1.1.1211

מיושמים על כל עובד ועובד ערב חתימת ההסכם, ימשיכו לחול על עובדים 

ותיקים, ככל שאין בהם כדי לגרום לשכרו של עובד ותיק להיות גבוה 

כהגדרתו בהסכם זה, אלא אם תוקנו או בוטלו על ידי הוראה מהוראות 

)א( לחוק כמפורט באישור הממונה על 12ים לפי סעיף הסכם זה, ויהיו מאושר

 השכר בסיפא להסכם זה".

הסעיף "מכשיר" בדיעבד חריגות שכר שנקבעו בהסכמים  מהאמור לעיל עולה כי

 מקומיים כהגדרתם בהסכם, ובלבד שהתמלאו שני תנאים מצטברים: 

  .11.1.21עוד לפני או הונהג שמדובר בהסכם שנחתם  התנאי הראשון

שההסכם המקומי אכן יושם בפועל ערב חתימה הסכם חריגות  התנאי השני

השכר, דהיינו שמדובר בתוספת ששולמה לעובד לכל המאוחר בשכר פברואר 

1222. 
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  - אחד נוסףקידום  - 1222הסכם מרץ  1.1סעיף  .1.1.1

 ." 1.1 סעיףטומן בחובו סעיף עיקרי וחשוב נוסף המכונה " 1222הסכם מרץ 

 להסכם שכותרתו "קידום אחד נוסף":

עובדים וותיקים אשר יקודמו בתפקיד ו/או יועברו לתפקיד אחר,   - 1.1"

יהיו זכאים לכל התנאים והזכויות הנובעים מההסכמים הקיבוציים כפי 

שיושמו ערב חתימת ההסכם ועדכונם בהתאם להסכם כאמור על 

ו תחול על קידום עובדים ותיקים באותם התפקידים. ואולם, הוראה ז

 ו/או מעבר בתפקיד פעם אחת בלבד.

מותנה במשלוח הודעה  1.1כל קידום או מעבר בתפקיד לפי סעיף  - 1.1

 על כך לממונה".

בתפקידים המוצעים  לתמרץ עובדים ותיקים להתקדם זו ניתנה בכדי מטרת הוראה

 תוך מתן אפשרות קידום ברמת ההשתכרות. ברשות המקומית

  פירש בית הדין  (7/.12.1) הממונה על השכר נ' אקווה -מדינת ישראל  1//21בע"ע

 ' כדלקמן:22להסכם  1.1הארצי את המונח "תפקיד" הקבוע בסעיף 

"פרשנות המגשימה את האיזון הנכון בין המסגרת הנורמטיבית עליו מושתת 

לבין תכליתו האובייקטיבית, היא הפרשנות המצמצמת לפיה יפורש  22הסכם 

. 22  כ"תפקיד" שהיה קיים בעת החתימה על הסכם 1.1"תפקיד" בסעיף המונח 

חזקת התקינות המנהלית, מחייבת ש"תפקיד" מעין זה, הוא תפקיד שהיה 

בתקן המועצה כנדרש בדין; וכי "עובד ותיק" המועבר או הממונה לאותו 

"תפקיד" יבוא תחת אותו עובד שמילא אותו בעת שנחתם ההסכם ושהפסיק 

 לשמש בו.

  הן מבחינה שהקידום לתפקיד יהיה קידום אמיתי  יובהר כי תנאי מקדים הוא

לתפקיד בכיר יותר ובלבד שימלא "העובד הוותיק" ארגונית והן מבחינה תעסוקתי 

   את התפקיד שמילא קודמו, ולא קידום נחזה, או "שידרוג" וכל כיוצא באלה.

 .ם של קודמו בתפקיד"נטל ההוכחה מוטל על הטוען לקידום המזכה אותו בתנאי
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  'להסכם 1.1התנאים לקידומו של עובד בהתאם לס: 

 תפקיד אשר היה קיים במועד חתימת ההסכם, והיה קבוע לו תקן כדין; .1

 תפקיד אשר במועד חתימת ההסכם מילא אותו עובד ותיק אחר; .2

תפקיד בכיר יותר מזה שמילא העובד הוותיק המועבר עד קידומו, להבדיל  .3

 *או "שידרוג" בלבד.מ"קידום נחזה" 

 .קובי נוח נגד עיריית תל אביב יפו 1//1/11א )אזורי ת"א( "תע בהקשר זה ראה :

יוער כי גם מעבר בתפקיד היה יכול בתנאים מסוימים לזכות את העובד בתוספות * 

 .1.1מכח סעיף 

  הזכאות שתינתן לעובדים ותיקים אשר יקודמו קידום אחד נוסף הינה "לכל

והזכויות הנובעים מההסכמים המקומיים, כפי שיושמו ערב חתימת התנאים 

ההסכם וכעדכונם בהתאם להסכמים כאמור על עובדים ותיקים באותם 

התפקידים". במילים אחרות, נדרשים אנו לבחון מהן הזכויות להן היו זכאים 

, 22העובדים אשר מילאו את התפקיד אליו קודם התובע עובר לחתימת הסכם 

וד מהן הזכויות להן זכאי התובע כתוצאה מקידומו לתפקיד. אלא ומכך ללמ

שבעניינו אין זה ברור כלל ועיקר מיהו העובד אשר אייש את התפקיד אליו קודם 

 התובע, ומהן התוספות אותן קיבל אותו עובד.

 .גבריאל משה שטאובר נגד עיריית ירושלים 1/11//1711ם( -ע )אזורי י"ס

 

  לדירוגים עליהם הסכם קיבוצי כללי אשר קבע בין היתר )נחתם  2//1//11/1ביום

יחולו על העובדים הוותיקים כהגדרתם בהסכם  2//1/11( כי החל מיום חל ההסכם

מהשכר  %/1הענקת תוספת בשיעור , אפשרות ל1.1 ', במקום הוראות סע 1/22

 .ם שני וקידאו קידום ראשון המשולב בהתקיים תנאים ל

מהנדסים  דוג')כ 2///11/1לא חל עליהם ההסכם מיום על העובדים בדירוגים ש

 בתוקף. 1.1והנדסאים( עדיין הוראות סע' 
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 חקירות שכר: .1.1

 באגף השכר במשרד האוצר פועלת יחידת חקירות אשר תפקידה להפעיל את הדין

המשמעתי נגד בעלי תפקידים בגופים מתוקצבים ונתמכים, אשר הנהיגו הטבות 

 .1211 -לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה  12שכר בניגוד להוראות סעיף 

 (.1227)משנת  11/1מכוח החלטת ממשלה מס'  2//1היחידה הוקמה בשנת 

המטרה מאחורי הקמת היחידה הנה יצירת הרתעה אפקטיבית שתביא להפסקת 

מתן אישורים לתשלום תנאי שכר חורגים על ידי העמדת מאשרי חריגות השכר 

 לדין.

  הרלוונטיים:סעיפי האישום 
 ( לחוק יסודות התקציב:1( )לשעבר ס"ק 1) 11( וסעיף 1) 11סעיף  .א

עובד גוף מתוקצב שעשה ביודעין אחת מאלה, אשם  .11
 בעבירת משמעת:

לא קיים הוראה מהוראות חוק זה או תקנה או   (1) 
הוראת מינהל  שניתנה לפיו, או הוראה שניתנה על ידי שר 

 ב;12א או 12האוצר לפי סעיפים 

הנהיג או הורה להנהיג שינויים או הטבות בניגוד   (1) 
 .12להוראות סעיף 

 
 א לחוק יסודות התקציב 11סעיף  .ב

עובד גוף נתמך שביודעין הנהיג או הורה להנהיג    א.11
או שלא קיים  12שינויים או הטבות בניגוד להוראות סעיף 

א או תקנה שתוקנה לפיהם או 11הוראה מהוראות סעיף 
את מינהל שניתנה לפיהן, או הוראה מהוראות שר האוצר הור

 "ב, אשם בעבירת משמעת.12א או 12לפי סעיפים 

 

 לחוק יסודות התקציב 11סעיף ג. 

נעברה עבירת משמעת כאמור בפרק זה אשם בה גם כל    .11
מי שבשעת ביצוע העבירה היה מנהל כללי, חשב, גזבר, מנהל 

יחידת הסמך או של  חשבונות או פקיד של המשרד או של
הגוף המתוקצב או של הגוף הנתמך האחראי לאותו תחום, אם 

 לא הוכיח אחת מאלה:

 העבירה נעברה שלא בידיעתו;   (1)

 הוא נקט אמצעים סבירים להבטחת מניעת העבירה.   (1)
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  'בית הדין למשמעת לשיפוט עובדי הגופים לחוק יסודות התקציב הוקם  12מכוח ס

להיום  , נכוןמכים בעניין עבירות משמעת בתחום חריגות השכרהמתוקצבים והנת

נקבעת  ישנם שני בתי דין אחד בירושלים והשני בחיפה, והסמכות המקומית

 בהתאם לכתובת הגוף בו אושרו חריגות השכר.

 -פסיקה רלוונטית .1.1.1

  שקדמו  על הטבות שכר שמקורן בהסכמות 12היקף התחולה של סעיף

חברת החשמל  1/11//11/17ק )אזורי חיפה( "ס - לחקיקת סעיף זה בחוק

בית הדין קבע כי  -ה לישראל בע"מ נגד הסתדרות העובדים הכללית החדש

, 1.1.11ככל שמדובר בהטבה שהוסכמה שלא בדרך של הסכם קיבוצי, לפני 

הרי שאף אם הונהגה בפועל בחברה לגבי עובדים מסויימים, לגבי העובד 

גם אם מדובר בהטבה  -ודתו ולפיכך הבודד היא הונהגה עם תחילת עב

, סמכותו של הממונה חלה לגביה, בהתייחס לעובדים 1.1.11שהונהגה לפני 

 .1.1.11שהחלו לעבוד לאחר 

   הנאשם אשר שימש גזבר  -שכר עובדים שאישרו עבור עצמם הטבות

, הורשע ,על בסיס הודאתו ובמסגרתו של רשות המקומיתמזכיר וחשב ה

(לחוק יסודות התקציב, 1)-(ו 1)11בעבירות על סעיפים עון, הסדר טי

  .)1211 –התשמ"ה 

 הנאשם הודה כי הוא ידע שאישר לעצמו תנאי שכר חורגים.

ביוזמתו ועל אופי התוספות ששולמו: הנאשם הודה כי הזין לתלוש שכרו, 

, "תוספת תמריץ", "תוספת מאמץ", "תוספת אחוזית", הגם דעת עצמו

בנוסף תוספת  .דו כלל לא היה זכאי לתוספת שכר זושידע שמתוקף תפקי

יות, "משכורת כוללת" מחודש כפיצוי על עבודתו בבחירות לרשויות המקומ

הנאשם היה האחראי והמבצע הבלעדי , ביודעו שמדובר בתוספת חורגת

62



לכל שרשור נושא השכר במועצה. נקבע כי הוא הוא ניצל תפקידו כגזבר 

השכר  תפקיד של חשב שכר, אישר את תוספותהמועצה שמילא בפועל גם 

 כדי ליתן כספים לעצמו. והורה לבנק לשלם המשכורות

התוספות שהנאשם קיבל, שלא כדין, מגיעות לכדי  -לטענת הנציבות

117,/// .₪ 

נזיפה,  :הוטלו על הנאשם אמצעי המשמעת הבאים העונש שהוטל:

ירות המדינה פסילה לש ,פיטורים לאלתר ,הפקעת משכורת קובעת אחת

חודשים, פסילה למשך  1ולכלל הגופים המתוקצבים והנתמכים למשך 

 ;לקופת המועצה₪  ///,17שנתיים והשבת סך של 

  הורשע על פי הודאתו  -הנאשם אשר שימש כמזכיר המועצה המקומית

לחוק יסודות  11 –(ו 1)11טיעון, בעבירות לפי סעיפים ובמסגרתו של הסדר 

התקציב, קיצר פז"מ להעלאת שכרו בניגוד לאישור משרד הפנים לחוזה 

 הבכירים שלו ביודעין. 

כמו כן, הנאשם אישר למעשה תוספת שכר לעצמו ביודעו שמדובר 

 .בתוספת חריגה

יצוין כי בטענות התביעה לקולא נטען כי בתקופה הרלוונטית היו אי 

 הסדרים שונים במועצה.

לאור כיבודו של הסדר הטיעון, ולאור החלטת בית הדין בדבר  - ונשהע

תקופת הורדתו בדרגה של הנאשם, הוטלו על העובד אמצעי המשמעת 

תשלומים שווים ורצופים,  11 -הבאים: נזיפה, הפקעת משכורת שתיפרע ב

 חודשים. 2הורדה בדרגה אחת למשך 
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  הנאשם הנו מנהל אגף משאבי אנוש הורשע על פי הודאתו ובמסגרתו של

( לחוק יסודות התקציב, 1) -( ו1)11הסדר טיעון, בעבירות לפי סעיפים 

 .1211 -התשמ"ה 

הנאשם מונה לממלא מקום מנהל אגף משאבי אנוש בעירייה, במסגרת 

ובדי תפקידו זה היה הנאשם אחראי על אישור תוספות שכר ודרגה לכלל ע

  .ועל מתן הנחיות לחשבת השכר ,העירייה

אך המשיך לקבל הנאשם מונה לאחר מכן לתפקיד מנהל משאבי אנוש 

בית הדין התייחס לכך שלעובד לא הייתה השכלה , תוספת מילוי מקום

 בתחום השכר והגזברות והתחשב בעובדה זו.

העונש שהוטל על העובד: נזיפה, הפקעת משכורת קובעת אחת שתיפרע 

 תשלומים שווים ורצופים, פסילה לתפקיד ניהולי למשך שנה. 11-ב

 

 :הסכמי שכר עדכניים 

 מצ"ב הסכמים הכוללים תוספות שכר וזאת בעקבות הסכמים שנחתמו לאחרונה.

  (./1) נספח מס'  מינהלי מח"ר -הסכם קיבוצי 

  1/11/1/11בעניין זה יובהר כי ביום  - (11)נספח מס'  תו"ב  עובדיהסכם 

( )דחיית יום התחילה המאוחר 1/1פורסם תיקון לצו התכנון והבניה)תיקון 

כמצוין  הרישוי ךעניינו של התיקון הינו דחייה של חלק ממער –של החוק( 

תיקון  ,7/1/17//1/עד ליום וזאת  בחוק )חובת שימוש במערכת מקוונת(

 השכר שהוזכרו בהסכם הקיבוצי מיוםיש בו להשפיע על פעימות זה 

. מומלץ להתעדכן אל מול המרכז לשלטון מקומי בצעדים 1/1/11//11

 העתידיים בעניין.

  (11 ו התכנון והבניה )נספח מס'צפרסום הרשומות לעניין. 
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 חוזים אישיים: .1.1

ככלל אין להעסיק עובד בחוזה אישי אלא באישורו של מנהל האגף לניהול ההון 

 האנושי ברשומ"ק. 

הכללים להעסקת עובדים בחוזה אישי מפורטים בחוזרי מנכ"ל השונים בהתאם 

 לסוג המשרה והגדרת התפקיד.

   - סטאטוטורים  .1.1.1

  (11נספח מס' ) 1/1/11חוזר מנכ"ל. 

  - משרות אמון 

  (11נספח מס' ) 1/1/11תיקון לחוזר מנכ"ל. 

למסמך העקרונות שפורסם ע"י סגן  בהתאם - 1/11//1מסמך העקרונות   .1.1.1

בכיר לממונה על השכר במשרד האוצר, הרשות המקומית רשאית להעסיק 

לפי הכמות הגבוהה  -עובדים  11מסך עובדיה או לחילופין עד  1%עד 

מבניהם, בחוזים אישיים לפי שכר בכירים שיינתנו רק לבעלי התפקידים 

מנהלי מחלקות ומעלה  הבאים: סטאטוטורים, משרות אמון, מנהלים מרמת

 )משרות ניהול(. 

עסיק עובדים ניתן להבהם מסמך העקרונות כולל בין היתר את טווחי השכר 

, אופן קידום שכרם במהלך שנות עבודתם, הליכי מרמת מנהל מח' ומעלה

קובע  את גובה השכר של "ממונה שירותי  הפרוצדורה לאישור השכר וכן

 חירום ובטחון ברשות המקומית".

 (11נספח מס' ) 1/11//1מך העקרונות מס. 
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כחלק מתיקון פקודת  -העסקת עובדים בחוזים אישיים ברשויות איתנות   .1.1.1

העיריות נקבעה רשימה של רשויות אשר הוגדרו כרשות איתנה. קביעה זו 

מעניקה שורה של הקלות וזכויות בהתנהלות הרשות המקומית. בהמשך לכך 

נקבע כי רשויות אשר נקבע לגביהן בהוראות החוק כי היא רשות איתנה לא 

יים, כמובן במסגרת תידרש לאישור הרגולטור בהעסקת עובדים בחוזים איש

הכללים שנקבעו. הנחיות אלו כוללות את מסלול הקידום, גובה הרמה 

 התחילית, תהליך העבודה והדיווח לרגולטור.

 נקבעה מכסת עובדים שניתן להעסיקם בחוזה אישי:לאמור לעיל  בנוסף

 מכלל עובדי הרשות. 1% -חוזה בכירים  .1

 סוגי החוזים הדירוגים(.מכלל עובדי הרשות )כל  1% -חוזים דירוגים  .1

 ,1-11/-11211עס"ק  בפס"דבנוסף יש לציין כי הנחיות אלו כפופות לאמור 

בהתאם לכך על הרשות להתייעץ עם יועמ"ש הרשות ולנהוג בהתאם ו

 להנחיותיו.

  '(.11העסקת עובדים בחוזים אישיים ברשויות איתנות  )נספח מס 

  -התייחסות לעניין חוזים אישיים  -הסכם קיבוצי   .1.1.1

הועלה הצורך להסדרת  1-11/-11211כחלק מההליך המשפטי שהתנהל בעס"ק 

 נושא העסקת עובדים בחוזים אישיים.

  עיריית באר שבע נגד הסתדרות העובדים הכללית  1/11//11211)ארצי(  עס"ק

החדשה, וועד עובדי עיריית באר שבע, מדינת ישראל, מרכז השלטון המקומי.  

בהעסקת עובד העירייה בחוזה אישי ללא קבלת הסכמת  פסק הדין אשר עניינו

שת להתקשר בית הדין הארצי קבע כי רשות מקומית המבק - ארגון העובדים היציג

עם עובד בחוזה אישי ומכוח החוקה נזקקת לאישור ארגון העובדים היציג לכך, 
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עוד נקבע כי במצבים בהם מסרב הארגון לתת את הסכמתו, אין הרשות המקומית 

רשאית להמשיך בהתקשרות בחוזה אישי עם העובד בהתעלמות מעמדת ארגון 

להתקשרות בחוזה אישי  העובדים, שותפו ליחסי העבודה הקיבוציים שלהסכמתו

היא צריכה. כאשר רשות מקומית מבקשת  להתקשר בחוזה עבודה אישי והיא 

נתקלת בהתנגדות ארגון העובדים עומדות לרשותה הדרכים המקובלות לרבות 

מנגנון ישוב חלוקי דעות לטעון ולהוכיח כי הסירוב האמור מחוסר תום לב או 

 בלתי סביר ובלתי מוצדק.

 ממועד  ( נקבע כי החל/1 )נספח מס' 11/7/1/11יבוצי מיום כחלק מההסכם הק

 1%להעסיק בחוזים אישיים עד  ת רשות מקומיתרשאי החתימה על הסכם זה,

 עובדים, לפי הגבוה מביניהם.  11או  ברשות המקומיתמכלל העובדים המועסקים 

  :כר לתפקידים ניהוליים, )נגזרת ש 1%שיעור המועסקים בחוזים אישיים יתחלק כך

 .לתפקידים מקצועיים שונים 1%-מנכ"ל(,  ו

  בחוזה אישי לא  ברשות המקומיתבמניין העובדים המועסקים כמו כן נקבע כי

יבואו בחשבון העובדים הסטטוטוריים והעובדים בתפקידים הפטורים ממכרז לפי 

( בצו 2)א()2( בתקנות העיריות )מכרזים לקבלת עובדים( ותקנה 1)ב()1תקנה 

קומיות )נוהל קבלת עובדים( המועסקים ו/או יועסקו בחוזה אישי, המועצות המ

 עובדים כאמור. 11ועד לתקרה של 

  יובהר כי המכסה המצוינת במסמך זה המצוין לעיל לעניין רשויות איתנות הינה

, משכך רשות 11/7/1/11גבוהה מהמכסה המצוינת בהסכם הקיבוצי שנחתם מיום 

העובדים המועסקים בחוזים אישיים כפי מקומית איתנה אשר עוברת את סך 

במצוין בהסכם הקיבוצי נדרשת את התייחסות יועמ"ש הרשות והנחיותיו בעניין 

 (.1-11/-11211)עס"ק 
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  -ים יאוכלוסיית עובדים יחוד  .1.1.1

כחלק מסוגי החוזים המאושרים להעסקה בקרב עובדי הרשות המקומית 

וזאת על מנת ליתן אפשרות  יצאו הנחיות ייחודיות לבעלי תפקידים שונים

העסקה ראויה במקומות בהם ישנו קושי בגיוס עובדים בעלי מאפייני עבודה 

 יחודיים.

  (17נספח מס' ) רבשצ"ים. 

   (11נספח מס' )מנהל תכנית עיר ללא אלימות. 

  בעניין זה יש ליתן את הדעת לשני  -לשכות משפטיות ברשויות המקומיות

סיכומי דיון שהופצו לאחרונה כאשר השני מביניהם קובע את מבנה 

 הלשכה ואפשרויות רמות השכר בלשכה המשפטית. 

יובהר כי המסמך בנוי בהתאם לגודל הרשות המקומית וקיימים מקרים 

בהם לא ניתן לאייש משרה ברמת שכר כאשר לא מתקיימים התנאים כדוג' 

 דל האוכלוסייה ומבנה ארגוני.גו

  (.12)נספח מס'  1/1/11///1סיכום דיון מיום 

  (./1)נספח מס'  1/1/11//11סיכום דיון מיום 

 העסקה של עובדים יובהר כי ראשית  -יין העסקת מהנדסים והנדסאים הנחיות לענ

תו"ב, ככל והסכם עובדי ההסכם הקיבוצי המסדיר את נושא  אלו תהיה באמצעות

לא נותן מענה לצורכי הרשות אזי באפשרותה לבחון העסקה בהתאם  הקיבוצי

 .המפורטות להלןלהנחיות 

  (11)נספח מס'  1/1/11//12הנחיות הממונה על השכר מיום. 

  (11 )נספח מס' 7/1/11//11הנחיות הממונה על השכר מיום. 
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 :הוראות שונות ופסיקה רלוונטית .1.1

 מלבד ההוראות שנקבעו בחוקת העבודה קיימות הנחיות  - החתמת שעון נוכחות

 רגולטוריות הן של הממונה על השכר והן בחוזר מנכ"ל משרד הפנים.

  (11נספח מס' ) 1//1//11/1הנחיות הממונה על השכר מיום. 

  (11נספח מס' )  1//1חוזר מנכל. 

 החובה על תשלום מלוא השכר והזכויות לעובד רשות  - תשלום שכר עובדים

 מקומית.

  (11נספח מס' )  1//1חוזר מנכ"ל משרד הפנים. 

 (11נספח מס' )  1//1חוזר מנכ"ל משרד הפנים. 

 מכסת כוננות-  

 הדירוגים בכל המקומיות ברשויות העובדים, העבודה לחוקת 17.1 לסעיף בהתאם

, כוננות בנושא אחרות מיוחדות הוראות ארציים בהסכמים נקבעו לא שלגביהם

 יקבלו, העבודה שעות אחרי, העבודה צרכי לרגל בביתם בכוננות להימצא ונדרשים

 .הכוננות עבור תשלום

 ביצוע למועדי בנוגע כלשהם איסורים או תנאים קובעת אינה העבודה חוקת

, על בעוד שבחוקת העבודה לא נקבעה כל מגבלה על מספר הכוננויות, הכוננויות

 פי התקשי"ר עובד אינו יכול לבצע מעבר לשש כוננויות בחודש.

דן בית הדין הארצי בשאלה האם יש להחיל את הוראות התקשי"ר בעניין לאחרונה 

הגבלת מכסת הכוננויות המרביות לעובד בחודש על עובדי הרשויות המקומיות 

. לדעת בית הדין מדובר בהסדרים דומים אך לא זהים ואין והוא השיב בשלילה

לקבל את טענת המדינה כי קיים חסר בהסדר על פי חוקת העבודה שאותו יש 

 להשלים בהוראות התקשי"ר. 
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אין בידינו לקבל את עמדת המדינה שלפיה יש להחיל את הוראות התקשי"ר "

יות המקומיות. מדובר בעניין כוננות ותשלום בעד קריאות פתע על עובדי הרשו

בהסדרים דומים אך לא זהים. אין לקבל גם את טענת המדינה כי קיים חסר 

אין מדובר  בהסדר על פי חוקת העבודה שאותו יש להשלים בהוראות התקשי"ר.

בחסר, אלא בשונות בין ההסדרים. לפיכך, לא חלה במקרה הנדון הוראת 

נקרא לעבודה ביום אחר שאיננו התקשי"ר שלפיה עובד שהיה כונן ביום מסוים, ו

  ."כונן בו, אינו זכאי לתשלום בעד קריאת פתע

 .מרדכי אליאסי נגד עיריית שדרות ואח' /2/1//11/1ע )ארצי( "ע   ראה: 

 

  לעניין  ,מהמרכז לשלטון מקומי -בנק' זו יש לציין את מכתבה של הגב' חגית מגן

וכן את מכתבה של הגב' אתי גבאי  ,אופן הפעלתםוקריאות פתע ושעות כוננות 

סגנית בכירה לממונה על השכר במשרד האוצר, ובו היא מציגה את עמדת  -מורלי 

 הממונה אשר מתנגדת להנחיית המרכז לשלטון מקומי.

  (.17)נספח מס'  1/1/11//11מכתבה של הגב' מגן מיום 

  (.11)נספח מס'  7/1/11//11מכתבה של הגב' גבאי מיום 

 

   הכללת תוספת כוננות בחישוב גמול שעות נוספות ופדיון חופשה-  

בזק  מדינת ישראל נגד ההסתדרות הכללית החדשה, 11211/11/11עסק )ארצי( 

 החברה הישראלית לתקשורת בע"מ

ערעור על החלטתו של בית הדין האזורי המחייבת את בזק לכלול תוספת דמי 

 ן חופשה. כוננות בחישוב גמול שעות נוספות ופדיו

כב' הש' ר' רוזנפלד קבעה כי מבין שתי הגישות שבסוגיה, שהן בעצם גישות 

לחוק שעות עבודה ומנוחה,  11פרשניות שונות למונח "שכר רגיל" שבהוראת סעיף 

זו הבאה לידי ביטוי בפסקי הדין בפרשת בתי הזיקוק ובעניין עובדי המינהל 

ראשונה. לפי גישה זו, והמשק, לעומת זו שבפרשת ברנע, עדיפה הגישה הפרשנית ה
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חישוב ערך השעה צריך להיערך על יסוד שכרו של העובד בגין השעות הקודמות 

לשעות הנוספות, לרבות התוספות המשולמות בעבור אותן שעות. נקבע כי גישה 

זו מתיישבת באופן הרמוני עם תכלית החקיקה, שהיא לגרום לכך כי עבור שעות 

המשולם עבור עבודה בתחום השעות של יום  נוספות ישולם שכר גבוה יותר מזה

 העבודה הרגיל. 

בית הדין הארצי הבהיר כי "שעה שתוספת הכוננות משתלמת בעד פעולה הנעשית 

אחרי יום העבודה הרגיל ו'כוננות' כאמור מתחילה מיד עם סיומו של יום העבודה 

יפה גם  אין להביאה בחשבון לצורך חישוב השעות הנוספות". עוד נקבע כי האמור

 לעניין חופשה שנתית.  

דעת המיעוט בהליך קבעה כי תוספת הכוננות היא תוספת הנובעת ממהות תפקיד 

 העובדים שיש להם אחריות ניהולית ולא תוספת שעות נוספות. 

 .ערעור בזק וערעור המדינה נתקבלו

  תשלום עבור זכויות סוציאליות בשל קיום יחסי עובד מעביד-  

 ענת עמיר המערערת נגד חברת החדשות הישראלית בע"מ  11//1171/1עע )ארצי( 

  .תביעה לתשלום זכויות סוציאליות הנובעות מיחסי עובדי מעביד

בית הדין קבע כי במצב דברים שבו התמורה ששולמה לעובד כיסתה את מלוא 

זכויותיו ומעבר לזה, לו היו הצדדים מסכמים ביניהם שמעמדה יהא כשל עובדת; 

אין מקום לחייב את העובדת להשיב לחברה את סכומי היתר שקיבלה אזי מחד, 

מדי חודש; ומאידך, אין מקום לחייב את החברה לשלם לעובדת את הזכויות 

 .הסוציאליות שתבעה

 פיצויים נגד עירייה שאיחרה בפנייתה לממונה על השכר לאישור חוזה- 

הממונה על השכר יוסף חדד נגד עיריית אלעד,  1/11//11127סע )אזורי ת"א( 

בית הדין קבע כי פנייתה של העירייה אל הממונה על השכר רק  - במשרד האוצר

לאחר שההסכם הפך לעובדה מוגמרת וקיבל תוקף של פסק דין, מבלי להזהיר על 
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בשל סירובו של הממונה  גרמה להטעייתו והסבה לו נזקכך, מראש, את התובע, 

 לאשר את הסכם הפשרה.

עוד נקבע כי מכוח חובתה המוגברת כגוף ציבורי לנהוג בתום לב ובדרך מקובלת 

ואף בזהירות הנדרשת כלפי צדדים שלישיים, ניתן היה לצפות מהעירייה לא רק 

אלא כי תיתן שתדע כי חוק יסודות התקציב מחייב אותה להקדים פנייה לממונה, 

 ובע.לכך ביטוי מפורש בגוף הסכם הפשרה עליו חתמה עם הת

 בשל אחריותה כאמור לעיל, בית הדין חייב את העירייה בתשלום פיצוי לתובע.

 קיצור שעתיים מיום העבודה כמו במשרת אם -  

 משרד החינוך.-גה נגד מדינת ישראלחסן אזבר 11111/11/11ש )אזורי ב"ש( "סע

משרד החינוך )להלן  -עובד הוראה במשרד החינוך הגיש תביעה נגד מדינת ישראל 

הנתבעת או המדינה( להכרה בזכאותו ליום עבודה מקוצר בשל היותו אב לילד  -

ההטבה( וכן להורות לנתבעת לשלם לו פיצוי רטרואקטיבי  -)להלן  11מתחת לגיל 

בגין שנים בהן היה זכאי, לטענתו, ליהנות מההטבה, אולם זכות זו נשללה ממנו 

 שלא כדין.

מעוגנת  11ישה שהיא אם לילד עד גיל הזכות לקיצור שבוע עבודה ביחס למורה א

, נטען כי הזכות למורה אב קמה מכוח חוק שוויון 1212בהסכמים קיבוציים, ממאי 

 לעניין קיצור יום עבודה.  1211 -ההזדמנויות בעבודה, תשמ"ח 

הזוג -נפסק על ידי בית הדין כי תכלית החקיקה הייתה ליצור שוויון בין בני

להם לנצל את הזכויות הקיימות במקום העבודה  במעמדם כהורה עובד ולאפשר

הזוג תנצל האישה את הזכויות; ירצו, יעשה כן הבעל.  -לפי רצונם. ירצו בני

הזכאות לעובדים שהינם אבות אינה ניתנת באופן אוטומטי ועל המבקש להמציא 

 אישור מטעם המעסיק של בת הזוג, לפיו בת זוגו אינה מנצלת את ההטבה. 

הוראות התקשי"ר אליו מפנה הנתבעת אינן כוללות דרישה לעבודה עוד נקבע כי 

במשרה מלאה של בת הזוג של עובד ההוראה כפי שמנסה הנתבעת לטעון ויש 
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לדחות את טענת הנתבעת בהקשר זה גם אם זה מנוגד להנחיותיה הפנימיות 

 שנקבעו באופן חד צדדי על ידה.

אובדן זכאותו לקיצור יום עבודה  משכך, נפסק כי המדינה תשלם למורה, פיצוי על 

, עד למועד קבלת ההטבה בעין. לא נפסקו הוצאות 11.11.1/11וזאת החל מיום 

לחובת משרד החינוך בשל המוכנות לבחינה מחודשת של נהליה וההסכמות אליהן 

 הגיעה עם התובע.

  חובת קיום שימוע והיוועצות עם ארגון העובדים גם בהחלטה לשינוי תנאי שכר

 -ם מהווים זכות קנויה לעובדים שאינ

הסתדרות -הסתדרות העובדים הכללית החדשה 1/112/11/11סק )אזורי ב"ש( 

ראש  –המעו"ף, ועד עובדי עיריית קריית גת נגד עיריית קריית גת, אבירם דהרי 

 העירייה.

ראש העיר החליט ללא היוועצות עם העובדים לבטל זכאות העובדים להחזר 

דין קבע כי, משמדובר בשינוי מדיניות, הגם שכאמור אין הוצאות רכב. בית ה

מדובר בזכות קנויה לעובדים אין פירוש הדבר שהעירייה רשאית לבצעה באורח 

חד צדדי ללא קיום הידברות עם נציגות העובדים לפני כן, וזאת דרך קיום פגישות 

 סדורות עם ארגון העובדים ולא על דרך של מכתבים פומביים. 

ק כי החלטת ראש העיר בטלה ובין אם מבקשת העירייה להפחית את לפיכך נפס

תשלומי אחזקת הרכב לעובד אחד ובין אם מבקשת היא לבצע הפחתה גורפת של 

תשלומי אחזקת הרכב, בנוסף לחובת ההיוועצות עליה לקיים לכל עובד ועובד 

 שימוע נפרד ולאפשר לו לטעון את טענותיו.
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__________
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307; התשע"ה, עמ' 212; התשע"ו, עמ' 42   1

ק"ת התשע"ו, עמ' 259   2

צו התכנון והבנייה )תיקון מס' 101( )דחיית יום התחילה המאוחר של החוק(, 
התשע"ז-2016

בתוקף סמכותי לפי סעיף 81)ז( לחוק התכנון והבנייה )תיקון מס' 101(, התשע"ד-12014 
)להלן - החוק המתקן(,  אני מצווה לאמור:

להיתרים   בקשות  לגבי  להלן,  המפורטות  ההוראות  של  המאוחר  התחילה  יום  )א(    1
שעניינן הקמת בניין מגורים חדש, יידחה ליום ז' בסיוון התשע"ז )1 ביוני 2017(, ולגבי 
בקשות להיתרים שאין עניינן הקמת בניין מגורים חדש, ידחה ליום י"ד בטבת התשע"ח 

)1 בינואר 2018(: 

סעיף 145)ב3( לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-21965 )להלן - החוק העיקרי(   )1(
כנוסחו בסעיף 51)3( לחוק המתקן;

סעיף 157ב לחוק העיקרי כנוסחו בסעיף 58 לחוק המתקן;   )2(

סעיף 158יח)ב( לחוק העיקרי כנוסחו בסעיף 60 לחוק המתקן;   )3(

סעיף 158כג)א( לחוק העיקרי כנוסחו בסעיף 60 לחוק המתקן;    )4(

סעיף 261)ה()3א( לחוק העיקרי כנוסחו בסעיף 69)3( לחוק המתקן     )5(

בסעיף זה -  )ב( 

שש  בו  שיש  בלבד,  למגורים  חדש  בניין  הקמת   - חדש"  מגורים  בניין  "הקמת 
יחידות דיור לפחות שלהן כניסה משותפת או חדר מדרגות משותף, ואינו 
בניין רב–קומות כהגדרתו בתקנות התכנון והבנייה )בקשה להיתר תנאיו 

ואגרות(, התש"ל-31970;

"יחידת דיור" - כהגדרתה בסעיף 158ו2)א( לחוק העיקרי 

התחילה  יום  לפני  שהוגשה  היתר  למתן  בקשה  המתקן,  לחוק  83)ג(  בסעיף  כאמור    2
המאוחר כאמור בסעיף 1)א( לצו זה, ימשיכו לדון בה על פי הוראות החוק העיקרי כפי 

שחלו על הבקשה במועד הגשתה  

כ"ט בתשרי התשע"ז )31 באוקטובר 2016(
)חמ 3-5137(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  __________

ס"ח התשע"ד, עמ' 474; התשע"ה, עמ' 214; ק"ת התשע"ו, עמ' 351   1
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307   2
ק"ת התש"ל, עמ' 1841   2

צו התכנון והבנייה )זבולון( )תיקון(, התשע"ז-2016

בתוקף סמכותי לפי סעיף 16)ב( לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-11965 )להלן - החוק(, 
אני מצווה לאמור:

מרחב תכנון המקומי זבולון )להלן - מרחב התכנון המקומי(, לפי צו התכנון והבנייה    1
בתשריט  כחול  בקו  כמסומן  יהיו  וגבלותיו  ישונה,  התשע"ו-22015,  תיקון(,   - )זבולון 
הערוך בקנה מידה 1:10,000 והחתום בידי ביום כ"ז באב התשע"ו )31 באוגוסט 2016( 

דחיית יום התחילה 
המאוחר

הוראת מעבר

תיקון מרחב תכנון 
מקומי
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עותקים של התשריט האמור בסעיף 1 מופקדים במינהל התכנון בירושלים, במשרדי    2
לתכנון  המקומית  הוועדה  ובמשרדי  חיפה  מחוז  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הוועדה 
ולבנייה זבולון וכל מעוניין רשאי לעיין בהם בימים ובשעות שהמשרדים האמורים 

פתוחים לקהל 

תחילתו של צו זה ביום פרסומו    3
דיון או פעולה אחרת שהחלה בהם ועדה מקומית או רשות רישוי ערב תחילתו של    4
צו זה בנוגע לשטח מרחב התכנון המקומי לפי צו זה, תמשיך בהם הוועדה המקומית 
או רשות הרישוי של מרחב התכנון המקומי מהשלב שאליו הגיעו; בסעיף זה, "ועדה 

מקומית" - לרבות ועדה מוועדותיה 

כ"ז באב התשע"ו )31 באוגוסט 2016(
)חמ 3-1113(

ן ו ל ח כ ה  ש מ  
שר האוצר  

תקנות הנמלים )בטיחות השיט( )תיקון מס' 2(, התשע"ז-2016

חדש[,  ]נוסח  הנמלים  לפקודת  ו–)4(  ו–)יח(  60)1()י(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשל"א-11971 )להלן - הפקודה(, ולפי הצעת רשות הספנות והנמלים מכוח סעיף 32)א( 

לחוק רשות הספנות והנמלים, התשס"ד-22004, אני מתקין תקנות אלה:

התקנות   - )להלן  התשמ"ג-31982  השיט(,  )בטיחות  הנמלים  לתקנות   1 בתקנה    1
העיקריות(, אחרי ההגדרה "קודקס של אימ"ו" יבוא:

לאנייה  מאנייה  בישראל  אינו  מקורם  או  שיעדם  מטענים  העברת   - ""שטעון" 
בנמל לרבות מטענים שנפרקו מאנייה באחד מנמלי חיפה, אשדוד או אילת 
והועברו ישירות לנמל אחר מנמלי חיפה, אשדוד או אילת לצורך הטענתם 

על אנייה והעברתם באמצעותה;" 

בתקנה 20א)א( לתקנות העיקריות -    2
במקום "מאזני גשר" יבוא "מאזניים";  )1(

בסופה יבוא "למעט מכולה שהובאה לנמל בשטעון"   )2(

ד' באלול התשע"ו )7 בספטמבר 2016(
)חמ 3-610-ת1(

ץ " כ ל  א ר ש י  
שר התחבורה והבטיחות בדרכים  __________

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 20, עמ' 443   1
ס"ח התשס"ד, עמ' 456   2
ק"ת התשמ"ג, עמ' 387   2

כללי מדידת מים )מדי מים( )הוראת שעה(, התשע"ז - 2016

מועצת  קובעת  התשט"ו-11955,  מים,  מדידת  לחוק   )1(13 סעיף  לפי  סמכותה  בתוקף 
הרשות הממשלתית למים ולביוב כללים אלה:

הפקדת עותקים

תחילה

הוראות מעבר

תיקון תקנה 1

תיקון תקנה 20א

__________
ס"ח התשט"ו, עמ' 82; התשס"ו, עמ' 350   1

109



קובץ התקנות 7723, ל' בתשרי התשע"ז, 2016 11 1  52
סודר במח' רשומות, משרד המשפטים, והודפס במדפיס הממשלתי  ISSN 0334-7014 המחיר 1.62 שקלים חדשים 

בסעיף 44 לכללי מדידת מים )מדי מים(, התשמ"ח-21988 )להלן - הכללים העיקריים(    1
יראו כאילו בסעיף קטן )א()1(, בסופו נאמר - 

בתקופה שמיום כ"א באדר א' התשע"ו )1 במרס 2016( עד יום ט"ז בניסן התשע"ד   )1(
)1 באפריל 2018(:

)מיינקה(,  סנסוס  תוצרת   ,WPD מדגם  מהירותי-וולטמן,  מים  מד  ")א( ואולם 
לשלוש  אחת  וכיול  לבדיקה  יימסר  מילמטרים   150 עד  מילימטרים   40 בגדלים 

שנים לפחות";

עד יום ט"ז בניסן התשע"ח )1 באפריל 2018(:  )2(

")ב( מד מים מהירותי-וולטמן, מדגם MEISTREAM, תוצרת סנסוס )מיינקה(, 
יימסר לבדיקה ולכיול אחת לארבע שנים לפחות "

י"א בתשרי התשע"ז )13 באוקטובר 2016(
)חמ 3-195-ת1(

י ז א ר ג ה  ש מ  
יושב ראש מועצת הרשות  

הממשלתית למים ולביוב )בפועל(  __________
ס"ח התשט"ו, עמ' 82; התשס"ו, עמ' 350   1

ק"ת התשמ"ח, עמ' 1110; התשע"ה, עמ' 550    2

הוראת שעה
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 114233חוזר המנהל הכללי 
 4233באוגוסוט  43כ''א באב התשע"א, 

 
 
היקפי המשרות ואחוזי השכר לנושאי משרה ברשויות המקומיות   .1

 הבהרות ותיקונים
 

השכר לנושאי  מגדיר את היקפי המשרות ואחוזי 1/2011לחוזר המנכ"ל  2.2סעיף 
משרה ברשויות המקומיות. בעקבות פניות שונות ולאחר חשיבה מחודשת החלטנו 

לחוזר האמור.  2.2לתקן את טבלת שיעור היקף המשרות והשכר שפורסמה בסעיף 
 להלן הובלה המתוקנת: 

 
 תפקיד/

 גודל הרשות
 

 מבקר מהנדס יועץ משפטי גזבר מנכ"ל/מזכיר
מנהל מחלקת 

 חינוך

ל עיריות מע
000000 

 תושבים

 
היקף 
 משרה

100%  100%  100%  100%  100%  100%  

 
 שכר

100%  50%-50%  50%-50%  50%-50%  50%  00%-00%  

עיריות עד 
000000 

 תושבים

 
היקף 
 משרה

100%  100%  100%  100%  100%  100%  

 
 שכר

100% 50%-50%  50%-50%  50%-50%  50%  00%-00%  

מו"מ ומוא"ז 
100000 

תושבים 
 ומעלה

 
היקף 
 משרה

100%  100%  100%  100%  100%  100%  

 
 שכר

50%-50%  50%-50%  
50%-50%  

 או מיקור חוץ
50%-50%  

 
50%-50% 

)ראה סעיף 
לחוזר  2.0

המנכ"ל 
3/2011) 

00%-00%  

מו"מ ומוא"ז 
 100000בין 

 -תושבים ל
100000 

 תושבים

 
 

היקף 
 משרה

  100%   100%  100% מיקור חוץ  100%  100%

 
 

  00%-00%  50%  50%-00%  50%-00%  50%-00% שכר

מו"מ ומוא"ז 
 00000בין 

תושבים ועד 
100000 

 תושבים

 
היקף 
 משרה

 
100% 

  

 
 מיקור חוץ  100%

 
100%  

 
00%  

 
100%  

 
 שכר

 
00%-50% 

 
00%-50%  

 
 

 
00%-50%  

 
50%  

 
00%-00%  

מו"מ ומוא"ז 
 0000עד 

 תושבים

 
היקף 
 משרה

  100%  00%  100% מיקור חוץ 100%

 
 שכר

50%-50% 
 
 

00%-50%  50%  00%-00%  
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היקפי המשרות ואחוזי השכר לנושאי משרה ברשויות המקומיות   .1

 הבהרות ותיקונים
 

השכר לנושאי  מגדיר את היקפי המשרות ואחוזי 1/2011לחוזר המנכ"ל  2.2סעיף 
משרה ברשויות המקומיות. בעקבות פניות שונות ולאחר חשיבה מחודשת החלטנו 

לחוזר האמור.  2.2לתקן את טבלת שיעור היקף המשרות והשכר שפורסמה בסעיף 
 להלן הובלה המתוקנת: 

 
 תפקיד/

 גודל הרשות
 

 מבקר מהנדס יועץ משפטי גזבר מנכ"ל/מזכיר
מנהל מחלקת 

 חינוך

ל עיריות מע
000000 

 תושבים

 
היקף 
 משרה

100%  100%  100%  100%  100%  100%  

 
 שכר

100%  50%-50%  50%-50%  50%-50%  50%  00%-00%  

עיריות עד 
000000 

 תושבים

 
היקף 
 משרה

100%  100%  100%  100%  100%  100%  

 
 שכר

100% 50%-50%  50%-50%  50%-50%  50%  00%-00%  

מו"מ ומוא"ז 
100000 

תושבים 
 ומעלה

 
היקף 
 משרה

100%  100%  100%  100%  100%  100%  

 
 שכר

50%-50%  50%-50%  
50%-50%  

 או מיקור חוץ
50%-50%  

 
50%-50% 

)ראה סעיף 
לחוזר  2.0

המנכ"ל 
3/2011) 

00%-00%  

מו"מ ומוא"ז 
 100000בין 

 -תושבים ל
100000 

 תושבים

 
 

היקף 
 משרה

  100%   100%  100% מיקור חוץ  100%  100%

 
 

  00%-00%  50%  50%-00%  50%-00%  50%-00% שכר

מו"מ ומוא"ז 
 00000בין 

תושבים ועד 
100000 

 תושבים

 
היקף 
 משרה

 
100% 

  

 
 מיקור חוץ  100%

 
100%  

 
00%  

 
100%  

 
 שכר

 
00%-50% 

 
00%-50%  

 
 

 
00%-50%  

 
50%  

 
00%-00%  

מו"מ ומוא"ז 
 0000עד 

 תושבים

 
היקף 
 משרה

  100%  00%  100% מיקור חוץ 100%

 
 שכר

50%-50% 
 
 

00%-50%  50%  00%-00%  
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 3 

 
 
 
 

 : הואהיקף משרת המבקר הנדרשת  ,בהתאם לחוק .1.1
 משרה מלאה.  –עיריות  .1.1.1
לא פחות  –תושבים  10,000-מ מועצות מקומיות שאוכלוסייתן קטנה .1.1.2

 מרבע משרה.
  לא פחות  –תושבים  10,000-מ המועצות מקומיות שאוכלוסייתן גדול .1.1.3

 מחצי משרה. 
משרה  –תושבים  20,000-מ המועצות אזוריות שאוכלוסייתן גדול .1.1.4

 מלאה בלבד. 
לא פחות  –תושבים  20,000–מ נהמועצות אזוריות שאוכלוסייתן קט .1.1.5

 מחצי משרה. 
 

יובהר, כי היקף המשרה האמור בסעיף זה הוא היקף המשרה המינימאלי שאותו 
מדובר בהיקף המשרה המרבי  1/2011אייש ואילו בחוזר המנכ"ל חייבת הרשות ל

 האפשרי, שאינו מחייב את הרשות. 
ככלל, ובהתאם לחוק, תמנה הרשות המקומית את מבקר הרשות המקומית כממונה 
על תלונות הציבור. בפרסום מכרז לתפקיד זה, יוגדר התפקיד כ"מבקר הרשות 

א אם מכהן כבר ברשות ממונה על המקומית וממונה על תלונות הציבור", אל
תלונות הציבור, או נתקבל אישור המשרד להפרדה בין שני התפקידים. במועצות 

תושבים, לא יפחת היקף המשרה של  10,000 -מקומיות שאוכלוסייתן קטנה מ
המבקר וממונה תלונות הציבור מחצי משרה. רבע משרה עבור משרת המבקר ורבע 

ת הציבור. שכר העובד בגין משרת הממונה על תלונות עבור משרת הממונה על תלונו
הציבור ישולם לפי דירוג דרגה בלבד. בכל מקרה אחר, לא יינתנו תוספות שכר 

 והיקף משרה עבור משרת הממונה על תלונות הציבור. 
במידה והמבקר מועסק בעבודה נוספת מחוץ לרשות המקומית, על הרשות לפעול, 

ה לפקודת המועצות המקומיות ולהנחיות חוזר 13עיף בין היתר, בהתאם להנחיות ס
לעניין אישור עבודה נוספת וניגודי עניינים לנושאי משרה  2/2011 -ו  1/2011מנכ"ל 

 ברשויות המקומיות. 
מוקמת ועדת חריגים, המורכבת מהממונה על השכר במשרד  –ועדת חריגים  .1.2

ומיות או נציגו האוצר או נציגו, מנהל האגף לכוח אדם ושכר ברשויות המק
ומנכ"ל מרכז השלטון המקומי/מרכז המועצות האזוריות )לפי העניין( או 
נציגו, לצורך דיון בבקשות של רשויות מקומיות לחריגה מהאמור בחוזר זה 

 לעניין היקפי משרות או אחוזי השכר. 
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מצילה ותכנית עיר ללא  מנהלי התכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון, תכנית -חוזים אישיים  הנדון:

 אלימות

 

ובתיאום ואישור אגף הממונה על השכר  52.1.5162חוזר זה בא לענות על פנייתך בנושא מיום  .6

 במשרד האוצר. 
 

התכניות שבנדון מתוקצבות במצ'ינג על ידי משרדי הממשלה השונים ומופעלות על ידי הרשויות  .5

 המקומיות.
 

 חוזר זה נועד להבהיר את כללי ההעסקה והשכר של מנהלי התכניות השונות.  .4
 

מנהלי התכניות ייקלטו לרשויות המקומיות בהתאם להליך הקליטה הרגיל החל על הרשות  .3

המקומית )הגדרת התקן במסגרת התקציב, פרסום מכרז וכו'(. לוועדות הבחינה לבחירת העובד 

 ה הרלוונטיים כפי שיוגדר על ידי אותו משרד ממשלתי. יש לזמן גם את נציגי משרדי הממשל
 

תיאורי התפקידים ודרישות הסף לתפקידים השונים מצויים בקובץ התפקידים החדש המפורסם  .2

 באתר משרד הפנים. תיאורי התפקידים יעודכנו מעת לעת לפי צורך. 
 

 שכר מנהלי התכניות יחושב לפי אחת החלופות הבאות:  .1
 

כם הקיבוצי למנהלי מחלקות לפי רמת הרשות המקומית בה מועסק בהתאם למוגדר בהס .א

 העובד. 

חוזה זה יחושב לפי חוזה לאקדמאים בשירות  –לפי חוזה אישי שיאושר על ידי הח"מ  .ב

( כאשר מתח הדרגות יהיה זהה למתח הדרגות ברמת מנהל מחלקה 285המדינה )חוזה 

ות בוחרת בחלופה זו תוכל לפי רמת הרשות המקומית בה מועסק העובד. במידה ורש

להעביר בקשה מסודרת על גבי הטופס המיועד לכך ובצירוף כלל המסמכים )החוזה 
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 2 

יובהר כי חוזה זה יבוא לחתימה הוא נוסח חוזה דירוגי המפורסם באתר משרד הפנים(. 

  בחשבון לעניין מכסת החוזים האישיים הדירוגיים המאושרת לרשות המקומית.
 

וי לעובד שייבחר יש להבהיר בכתב כי מדובר במשרה זמנית המותנית עם שליחת כתב המינ .5

 בהמשך תקצוב המשרה על ידי המשרד הממשלתי הרלוונטי. 
 

יובהר כי כל מסמך קודם שיצא בעניין זה, אינו על דעת משרד הפנים ו/או הממונה על השכר, לא  .8

 קיבל את אישור הגורמים המוסמכים לכך, ומובן שאין לפעול על פיו.

 
. 6.8.5162לצורך היערכות ניתן יהיה להעביר בקשות לאישורי חוזים אישיים לח"מ החל מיום  .6

בקשות אלו יועברו כמקובל על גבי טופס בקשה לאישור חוזה אישי בצירוף כלל המסמכים 

 הנדרשים.
 

   אנא העבר מכתב זה לידיעת הגורמים הרלוונטיים ברשויות המקומיות.  .61

  

 ,כבוד רבב

 

   מוני מעתוק         

 ק"ברשומ האנושי ההון לניהול אגף מנהל      
 

 העתקים: 

 , מנהל המינהל לשלטון מקומימר מרדכי כהן

 , סגן בכיר לממונה על השכרמר דיאא אסדי

 הממונים על המחוזות משרד הפנים

 לילדים ונוער בסיכון 411מנהלת תכנית , גב' טלל דולב

 לביטחון פניםמשרד הראש אגף חברה ומניעת פשיעה, , מר יעקב גז

 לביטחון פניםמשרד המנהל תכנית עיר ללא אלימות והשיטור העירוני, , מר דני שחר

 מרכז השלטון המקומיגב' חגית מגן, 

 רשימת תפוצה
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 www.gov.ilשער הממשלה :   www.mof.gov.ilאוצר ברשת : 

 
 שכר והסכמי עבודהה אגף

 התשע"ו באב בי"
 2016 באוגוסט 16

 2016-24666שכ. 
 תיק: 

 
 

 סגן בכיר לממונה על השכר, משרד האוצר -מר דיאא אסדי  משתתפים :
 ממונה על הסכמי עבודה ושכר , המרכז לשלטון מקומי -גב' חגית מגן 

 משרד הפניםמנהל אגף )כ"א ושכר ברשויות המקומיות(,  -מר מוני מעתוק 
 שכר והסכמי עבודה, משרד האוצר -ראש ענף -מר יהונתן פת 

 עו"ד דנה חפץ טוכלר, יועמ"ש עיריית מודיעין מכבים רעות
 עו"ד יונת דיין, יועמ"ש עיריית חולון
 עו"ד נילי ארז, יועמ"ש עיריית נתניה

 עו"ד חיים טורקל, יועמ"ש עיריית באר שבע
 

 שכר והסכמי עבודה -נףמר יהונתן פת, ראש ע רשם/ה :
 

 
 –תושבים  20,000 -מקומיות בהן יותר מ ברשויותלשכות משפטיות  על סדר היום :

 2.5.2016סיכום דיון מיום  
 10.3.2016מיום  -משפטנים בשלטון המקומי -סיכום דיון

 
 :בדיון שסוכמו כפי, 20,000-מ יותר בה מקומית ברשות התפקידים בעלי יפורטו להלן
 .4/2011, 1/2011  המשותפים"ל המנכ בחוזרי  הקבועים הכללים לפי: "ש יועמ .א

 בגודל תלוי יהיה, הניהולית של הלשכה המשפטית, אחרי היועמ"ש בהיררכיה השני התפקיד .ב
 :כדלקמן, )וללא תלות בגודל הלשכה המשפטית( הרשות

 :הבאים הכללים"י עפ, "שליועמ משנה  -תושבים  50,000-מקומית בה יותר מ רשות (1)

כאמור, רשאית להעסיק משנה ליועמ"ש בחוזה בכירים, ברמת שכר המקבילה  רשות

משכר מנכ"ל הרשות. יובהר כי שכר זה כולל  70%-60%למנהל אגף, קרי בטווח שכר של 

   את התמורה בעד עבודה נוספת ואין זכאות לתשלום נפרד בגינה. 
והשכר המקסימלי  משכר המנכ"ל, 60%התחילי של המשנה ליועמ"ש לא יעלה על   שכרו

משכר מנכ"ל הרשות. העלאת השכר כעבור שנתיים תיעשה בהתאם  70%לא יעלה על 

 מהאפשרות לגרוע כדי באמור אין . 1/2011לכללים שנקבעו בחוזר המנכ"ל המשותף 

, בהתאם  6א-4בדרגות א משפטנים בדירוג קיבוצי ההסכם בתנאי"ש ליועמ משנה להעסיק

  לקבוע בחוקת העבודה ובאוגדן תנאי השירות.

 "י הכללים הבאים:, עפסגן ליועמ"ש -תושבים 20,000-רשות מקומית בה יותר מ (2)
 50%-45%שכר של  וחבטו , בכירים בחוזה"ש ליועמ סגןכאמור, רשאית להעסיק  רשות

 משכר מנכ"ל הרשות. שכר זה אינו כולל תמורה בעד עבודה נוספת. 

      לא המקסימלי והשכר"ל, המנכ משכר 45%  על יעלה לא"ש ליועמ סגן של התחילי שכרו 

     וכך, 2.5% על תעלה לא שנתיים בכל השכר העלאת. הרשות"ל מנכ משכר 50% על עלהי 

 .כאמור"ל המנכ משכר 50% של לתקרה עד 
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 בסעיף שיפורטו כפי, עורכי דין בתפקידי מנהל תחום בכיר ומטה 3על כל  : ליועמ"ש נוסף סגן .ג

נוסף  אחד סגן למנות יהיה ניתן (בכיר תחום ומנהל תחום מנהל )משפטן )עוזר ראשי(,  להלן' ד

 50,000ברשות מעל ליועמ"ש תושבים, ומעבר למשנה  20,000ברשות מעל הקיים )מעבר לסגן 

 .(, כמפורט בסעיף ב לעילתושבים
, רשאית רשות מקומית כאמור להעסיק סגן בחוזה 10.3.2016לסיכום הדיון מיום  בהתאם

משכר מנכ"ל הרשות. שכר זה אינו כולל תמורה בעד  50%-45%בכירים בטווח שכר של 

 עבודה נוספת. 

 יעלה לא המקסימלי והשכר"ל, המנכ משכר 45%  על יעלה לא"ש ליועמ סגןהתחילי של  שכרו

 לתקרה עד וכך, 2.5% על תעלה לא שנתיים בכל השכר העלאת. הרשות"ל מנכ משכר 50% על

 .כאמור"ל המנכ משכר 50% של

 מנהל)  ומטה בכיר תחום מנהל מרמת משפטנים קליטת: ומטה בכיר תחום מנהלת מרמת"ד עו .ד

 כל של הארגוני ולמבנה לצורך בהתאם תהיה(( ראשי)עוזר  ומשפטן, תחום מנהל, בכיר תחום

הרשות תהיה רשאית להעסיקם  .תפקיד לכל הנדרשים והוותק הניסיון לכללי ובהתאם, רשות

    .(987בחוזה אישי ) חוזה 

 : 987 אישי בחוזה להעסיקם תבחר שהרשות ככלתנאי השכר של עובדים אלו,  להלן

 K20- K50 0-K20 ומעלה  K50 חוזה תפקיד

 2א-ב 2א-ב * 3א  –  2א-ב 987 (ראשי)עוזר משפטן

 * 3א/  2א-ב * 3א/  2א-ב 3א-1א 987 תחום מנהל

 3א-1א 3א-1א 4א-2א 987 בכיר תחום מנהל

 .אישית דרגה* 

 קידום כל שנתיים בין דרגות, ושלוש שנים לדרגת השיא, בהתאם להסכם המשפטנים.  -
 .המקומי בשלטון לכללים בהתאם -"מפזקיצור  -בעלי תואר שני ושלישי  -

 .לרשות כניסתם עם– 987העובדים יועסקו בחוזה  -

הנדרש   המינימלי הרף על העולה שלו הניסיון שנות כאשר התחילית לדרגה מעבר עובד קליטת -
 בשירות המדינה למשפטנים בחוזים אישיים.  הנהוגיםלתפקיד  יהיה בהתאם לכללים 

 
למנות משנה נוסף ליועמ"ש,  וזאת בתנאי   רשאית  תושבים 50,000 -מ יותר בה מקומית רשות .ה

 . לעילסגנים, בכפוף לתנאים לאיוש סגנים שפורטו  3שבלשכה המשפטית יאוישו 

 
 העתק:

 עו"ד ארז קמיניץ, מחלקת ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים
 היועץ המשפטי לאגף השכר והסכמי עבודה, משרד האוצר -עו"ד ארז אנצויג 

 שתתפיםהמ
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 מדינת ישראל

 האוצר  משרד

 

 02-6250671, פקס : 02-6257837, ירושלים, טל' : 37140.י.א ניהול ויזום בע"מ, ת.ד. הפצה : ס.ג

 שכר והסכמי עבודה
 

 02-7658360, פקס : 02-5317189, ירושלים. טל : 3100, ת.ד.1רח' קפלן 

 

 

 ה"התשס בתשרי ח"כ ירושלים,
 2004 באוקטובר 13
 

 הוראות כללי - הע חוזר
2004-1-35 

 

 

 המעסיקים במגזר הציבורי אל:

 

 

 נוכחות שעון החתמת הנדון :
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נחתם בין המדינה לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה הסכם  28.4.89ביום  .2
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 רכלבסקי יובל 
 עבודה והסכמי השכר על הממונה

 : העתק
 נציב שירות המדינה

(2004-57) 

 מדינת ישראל

 האוצר  משרד

 

 02-6250671, פקס : 02-6257837, ירושלים, טל' : 37140.י.א ניהול ויזום בע"מ, ת.ד. הפצה : ס.ג
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   המנהל הכללי חוזר 

 

 1רשויות שאינן משלמות שכר
 

בתופעה של המנעות מתשלום משכורות לעובדי הרשות  משרד הפנים נתקל לא אחת
עכוב בתשלום משכורת  או עכוב בתשלום משכורות לתקופות ארוכות המקומית
 ת בפיצויי הלנה בסכומים ניכריםגורר בעקבותיו חיוב הרשו לעובדים

דבר אשר מביא להתדרדרות במצבה  הכספי  של הרשות ולהטלת נטל תקציבי כבד 
 על תקציב המדינה במקרים רבים על תושבי הרשות וכן

 
יש בה כדי להצביע על מצב תפקודי  המנעות לאורך זמן מתשלום משכורות לעובדים

בין השאר על מנת למנוע התדרדרות  משרדוניהולי של הרשות המחייב טפול מצד ה
 במצבה הכספי

 
ימונה חשב מלווה לכל רשות אשר לא  כענין שבמדיניות לפיכך החליט המשרד כי
 כולם או חלק ניכר מהם במשך שלושה חודשים רצופים שילמה משכורות לעובדיה

 
 
 
 

1  מכרזי החשב הכללישרותי סריקה ומפתוח  
 

 
עת הרשויות המקומית כי החשב הכללי פרסם תוצאות מכרז מובא בזאת לידי

 לשרותי סריקה ומפתוח1מממ
 

פרטים על הזוכים במכרז ועל התוצאות ניתן למצוא באינטרנט 
regulations.mof.gov.il 

 מלכה נשיאל באגף החשב הכללי לפרטים נוספים ושאלות ניתן להפנות  בפקס לגב
1  
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 משמעת -פרק שלישי 
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 משמעת .1

 הרשויות המקומיות חוק מתוקף הוקם המקומיות הרשויות עובדי של למשמעת הדין בית

דיינים אשר מונו ע"י שר המשפטים  1 כוללבית הדין  הרכב1978 - ח "תשלת( משמע(

 בהמלצת שר הפנים.

 הרשויות המקומיות  של התקין תפקודן על מטרת העל של בית הדין למשמעת הינה להגן

 .בהן הציבור ואמון תדמיתן על ולשמור

 החוק מונה את סוגי עבירות המשמעת אשר בגינן ניתן להגיש תובענה:

עובד רשות מקומית שעשה אחת מאלה אשם בעבירת     .2

 משמעת:

עשה מעשה או התנהג באופן שפגע במשמעת עובדי הרשות   (1)

 המקומית;

המוטל עליו כעובד הרשות המקומית על פי לא קיים את   (1)

חוק, תקנה, נוהג, הוראה כללית או הוראה מיוחדת שניתנה לו 

 כדין, או התרשל בקיום המוטל עליו כאמור;

התנהג התנהגות שאינה הולמת את תפקידו כעובד הרשות   (1)

המקומית או התנהג התנהגות העלולה לפגוע בתדמיתה או 

 מית;בשמה הטוב של הרשות המקו

 התנהג התנהגות בלתי הוגנת במילוי תפקידו או בקשר אתו;  (1)

השיג את מינויו כעובד הרשות המקומית במסירת ידיעה   (1)

כוזבת או בהעלמת עובדה הנוגעת לענין, או בשימוש באיומים או 

 בכוח או באמצעים פסולים אחרים;

 הורשע על עבירה שיש עמה קלון;  (1)

 7//1-תשס"ח( 1)תיקון מס' 

עובד שדרגתו אחת מארבע הדרגות הגבוהות בדירוג שאליו   (7)

היה חייב חוב סופי בשל ארנונה או אספקת מים  –הוא שייך 

בעד שישה חודשים, ולא שילם אותו ממועד התשלום של חלקו 

האחרון של החוב ובמשך תקופה העולה על שנה; לעניין זה, "חוב 

( לפקודת העיריות; הוראות /1)/11כהגדרתו בסעיף  –סופי" 

פסקה זו לא יחולו לגבי חוב כאמור שלא שולם בתקופה בה לא 

 שילמה הרשות המקומית לעובד את שכרו;
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 :הגשת תובענה לבית הדין למשמעת .1.1

  בכדי לפתוח בהליך משמעתי כנגד עובד רשות מקומית יש להגיש  -הגשת קובלנה

אש הרשות המקומית, או מי כנגדו קובלנה. הליך הגשת הקובלנה יעשה ע"י ר

 שהסמיך לכך, לתובע אשר מונה על ידו.

  ראש הרשות רשאי למנות חוקר אשר יפעל בהתאם להוראות  -חקירת קובלנה

 התובע וזאת בכדי לאסוף ראיות ועדויות ככל ונדרש.

  לאחר איסוף החומרים על התובע לבחון את הטענות כנגד העובד ולהחליט  -תובע

 האם יש בחומר שלפניו כדי להגיש תובענה כנגד העובד ולהעמידו לדין. 

  יובהר כי במקרה שהתובע החליט שלא להגיש את התובענה רשאי היועמ"ש

 .לחייב את התובע להגיש את התובענהלממשלה או מי שהוסמך לכך על ידו, 

 

 התיישנות: .1.1

לחוק הרשויות המקומיות )משמעת( מחיל את האמור בחוק שירות  /1ס' 

המדינה)משמעת( לגבי עובדי הרשויות המקומיות. בין הוראות חוק שירות 

כי לא יינקטו הליכים משמעתיים כנגד   קובעש 11סעיף המדינה )משמע( מופיע 

 ,אבי אנושעובד על עבירות שנודעו לראש הרשות המקומית או למנהל מש

יובהר כי שנתיים או יותר לפני מועד הגשת הקובלנה או מועד הגשת התלונה . 

בית המשפט ב ין הזמן שבו נמשכו במשטרה אויבחישוב תקופה זו לא יבואו במנ

 חקירה או דיון פלילי בשל אותם מעשים.
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   :תוצאות הליך משמעתי .1.1

עבירת משמעת החוק  במקרים בהם עובד הרשות המקומית נמצא אשם בביצוע

 מונה מס' אמצעים לענישה:

 .תראהה .1

 .נזיפה .1

 .הותק זכויות שלילת .1

 .הקפאתה או בדרגה הורדה .1

 ששה על תעלה שלא לתקופה ממנה השישי החלק עד משכורת הפקעת .1

 .חודשים

 בשיעור מעשיו י"ע שהשיג מה את למעביד להשיב מהנאשם דרישה השבה .1

 .העובד של חודשיות משכורות שש- על יעלה שלא

 .אחרת למשרה העברה .7

 למקום או אחרת למשרה העברה לאחר מסוימים תפקידים למילוי פסילה .1

 .אחר עבודה

 .שנים שלוש עד תנאי על פיטורים .2

 .פיטורים פיצויי תשלום ללא או פיטורים פיצויי בתשלום פיטורים ./1

 ברשות מסוימים תפקידים למילוי העובד פרישת או פיטורים לאחר סילהפ .11

 .המקומיות הרשויות או בכלל המקומית

 בכלל או המקומית ברשות לעבודה עובד פרישת או פיטורים לאחר פסילה .11

 .המקומיות הרשויות

 .הדין בית החלטת פרסום - אחר משמעת לאמצעי בצירוף .11
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 :השעיה .1.1

רשאי ראש הרשות המקומית להרחיק עובד ממקום עבודתו באופן זמני וזאת רק 

 בחוק.לאחר קיום שימוע כמוגדר 

רשאי ראש הרשות להשעות את העובד  -השעיה דחופה  .1

ימים וזאת עוד בטרם  /1בהשעיה דחופה לתקופה של עד 

הגשת הקובלנה במקרים של התנהגות חמורה ביותר המצריכה 

 ומצדיקה הרחקה מידית.

רשאי ראש הרשות להרחיק את העובד בהתייעצות  -קובלנה  .1

ן רשאי בהימצא ימים וכ 11הועדה לתקופה שלא תעלה על 

שהדבר נדרש לצורך בירור הקובלנה להאריך תקופה זו 

 ימים. 11בתקופה נוספת של עד 

רשאי ראש הרשות להשעות עובד שנמצא בהליך  -תובענה  .1

 משמעתי עד לתום ההליכים המשמעתיים שמתנהלים כנגדו.

רשאי ראש הרשות להשעות עובד אשר  -חקירה פלילית  .1

ימים.  11ילית לתקופה של עד מתקיימת בעניינו חקירה פל

יצוין כי בית הדין רשאי להאריך את תקופת ההשעיה עד לגמר 

 החקירה בהתאם לתקופות המנויות בחוק.

במקרים בהם הוגש כתב אישום כנגד עובד רשאי  -כתב אישום  .1

בית הדין להשעות את העובד עד לסיום ההליך הפלילי 

 המתנהל כנגד העובד.
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 :השעיהשכר עובד בתקופת  .1.1

עובד אשר הושעה ע"י ראש הרשות תשולם לו מחצית משכרו הקובע לתקופה של 

 חודשים בהשעייתו. לאחר תקופה זו תשלום לו מלוא משכורתו. 1עד 

יובהר כי עובד שהושעה רשאי לעבוד עבודת חוץ ובלבד והדבר לא מקים ניגוד 

התקשרות כספית או צוג כנגד הרשות יעניינים ביחס למקום עבודתו ברשות, י

 מסחרית.

דווח לרשות עובד מושעה אשר משתכר מעבודת חוץ בתקופת השעייתו נדרש ל

 ו, אי דיווח שכזה עלול ליצור עיכוב בתשלום שכרו.יהמקומית על השתכרויות

כרותו וביחס תיצוין כי הוראות החוק והפסיקה מציינות את התוצאה ביחס להש

 לתוצאות ההליך המשמעתי:

 שכרו ישולם בגין תקופת השעייתו. -שעה ויצא זכאי עובד שהו .1

פת השעייתו אך לא ולא זכאי למלוא שכרו בגין תק -טר עובד שהושעה ופו .1

 יהיה חייב להחזיר את מחצית שכרו אשר שולמה לו.

ראש  -עובד שהושעה ולא פוטר אך פרש ממקום עבודתו בטרם הועמד לדין  .1

על תשלום שכרו בגין התקופה הרשות רשאי בהתאם לבקשת העובד להורות 

 או חלקה.

בית הדין  -עובד שהושעה והורשע אך לא פוטר ולא פרש טרם העמדתו לדין  .1

 רשאי לפסוק ככל שבדעתו ביחס לשכרו בתקופת השעייתו.
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 :פסיקה רלוונטית .1.1

  תובענה כנגד עובד בגין שימוש במשאית הרשות לצרכיו הפרטיים במהלך שעות

בית הדין קבע כי אישור המנהל לא הפך את ביצוע  - המנהלהעבודה באישור 

ההובלה והשימוש ברכוש העירוני למותר, אלא הפך היא הופכת את המנהל לשותף 

 מלא בביצוע העבירה.

עוד נקבע כי שימוש ברכוש עירוני לצרכים פרטיים הנו אסור בתכלית ופוגע 

 בתדמית הרשות.

העובד האישיות והודאתו, להשית על לפיכך, בית הדין החליט, לאור נסיבות 

 העובד עונש של נזיפה, קנס כספי ופרסום גזר הדין.

  תובענה נגד עובד אשר התבטא בביטויים שאינם הולמים נגד עובדת: נטען כי

 ה באופן שגרם לה מבוכה.יהעובד הפשיט את המתלוננת במבטו והחמיא ליופי

ת משום שהאירוע נמשך הוחלט כי התנהגות העובד אינה מהווה הטרדה מיני

לשניות בודדות והתנהגותו גסת הרוח נעדרת מוטיב של חזרה כקבוע בחוק. עם 

 זאת העובד הורשע בהתנהגות שאינה הולמת.

 שנים. 1 -בית הדין השית על העובד עונש של נזיפה ופיטורים על תנאי ל

 בקשה בטענת "אין להשיב לאשמה" שהוגשה על ידי עובד בגין חשד להתנהגות 

 מנוגדת לנהלי העירייה

הצעות מחיר פיקטיביות משלוש ספקים אשר  1המעשה המיוחס לעובד הנו הצגת 

נערכו בידי הספק הזוכה. הבקשה נדחתה, והעובד מחויב להשיב לאשמה 

מהנימוקים הבאים: בשלב זה אין מקום לבחינת עדויות העדים ואמינותם ולכן 

דויות סותרות או עדויות שמיעה, מנוע בית הדין מלהביע עמדה האם מדובר בע

 בנוסף עדותה של אחת העדים מהווה ראיה לכאורה.
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  תובענה בגין התנהגות בלתי הולמת בשל סירוב לבצע הנחיה שניתנה על ידי

 הממונה ופניה לארגון העובדים לקבלת גיבוי לכך.

הפניה ליו"ר ארגון העובדים מעידה על כך כי העובד אינו בשל להתמודד עם 

חילוקי דעות ומשברים ולפתור אותם בדרכי נועם. לפיכך  ולאור העובדה שמדובר 

בעובד מסור וחורץ הוחלטה להשית עליו עונש של נזיפה, ופסילה מלכהן בתפקיד 

 מנהלי לתקופה של שנתיים.

 .אישומים נגד מציל בגין התנהגות שאינה הולמת והפרת הוראות ממונה 

הרשות לא הוכיחה כי העובד ניצל שעת  -פתע: שינה בעת ביקורת אישום ראשון

: הפעלת לחץ על אישום שניהמנוחה לשינה ולכן זוכה הנאשם מחמת הספק. 

העובד טעה בשיקול דעתו  -המנהל להוספת מציל נוסף ואיום על סגירת התחנה

: ראיון לתכנית רדיו ללא קבלת אישום שלישיוהורשע בהתנהגות שאינה הולמת. 

עובד אחר התראיין ולא ננקטו הליכים נגדו לפיכך  -העירייהאישור מטעם דוברי 

:  פרסום אישום רביעיזוכה המציל מטעם של הגנה מן הצדק ואכיפה בררנית. 

פוסטים בגנות העירייה, האישום נמחק מפני שהפוסטים פורסמו לאחר השימוע. 

: פרסום פוסטים במהלך עבודתו, המציל  זוכה מחמת הספק לאור אישום חמישי

. אישום טענתו כי יש לו חשבון משותף עם בת זוגו שפירסמה את הפוסטים האלה

יש בכתיבת המכתב  -: פניה למשרד הפנים ישירות ללא פניה קודמת להנהלהשישי

 זלזול והתנשאות העובד הואשם. 

  בקשה להשעיית עובד בגין פתיחת חקירה פלילית כנגדו בשל חשד לשינוי מסמכי

 קטיביותמכרז והמצאת קבלות פי

הבקשה התקבלה. נקבע כי יש להעדיף את האינטרס הציבורי על הפרטי שכן 

המיוחסות לעובד חשיבות רבה על המוסר ברשות, והפגיעה בתדמית  לחשדות

השירות הציבורי כתוצאה מניהול חקירה מהותית אינה ניתן להשגה בנסיבות 

 העניין בניוד העובד לתפקיד אחר.
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 עובד נעדר מעבודתו לזמן ממושך של שעתיים עד שלוש ה-אישום בגין דיווח כוזב

 על חשבון שעות העבודה.

לאור העובדה כי מדובר בעובד ותיק שזו העבירה הראשונה שהוא מבצע, הוחלט 

להשית עליו עונש של נזיפה ופיטורין על תנאי לשנה עונש זה ניתן בשים לב לכך 

 ששרו במחלקה בה עבד דפוסי התנהגות קלוקלים.

  להשעיה בגין הליכים פליליים המתנהלים נגד העובד בשל טענות לזיוף בקשה

 ומרמה.

הבקשה נתקבלה. העבירות המיוחסות לעובד אינן מנותקות ממסגרת עבודתו 

ברשות המקומית, והאינטרס הציבורי של שמירה על תדמית הרשות והתווית 

 נורמות התנהגותיות נאותות עולה על האינטרס הפרטי של העובד.

 בענה בגין דיווח כוזב, היעדרות ללא דיווח תוך נסיעה ברכב עירוני וקבלת שכר תו

 בגין ההיעדרויות.

לאור נסיבותיו האישיות של העובד בית הדין נמנע להטיל ל העובד עונש של 

פיטורין למרות שלא מדובר ההליך המשמעתי הראשון אליו מועמד. בית הדין 

עמדו הזוטר והוטל עליו עונש של: נזיפה, החליט להתחשב בנסיבותיו  האישיות ומ

שנים ושלילת אפשרות ביצוע תפקיד ניהול במחלקה  1 -קנס, פיטורין על תנאי ל

 שנים. 1 -ל

  בקשה להשעיה עד סיום חקירה פלילית בגין חשד לשינוי מסמכי מכרז והמצאת

 קבלות פיקטיביות.

התלונה ואילו הוחלט כי מאחר ולא הוגשה כל אסמכתא המראה נגד מי הוגשה 

חשדות נבדקים, לא ניתן לשקול את חומרת העבירה. בנסיבות אלה, הוחלט כי 

הרשות תמציא את המידע החסר תוך שבועיים לאחר מכן תינתן החלטה, בתקופה 

 זו העובד לא יתייצב לעבודה אך יקבל את מלוא שכרו.
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  ,ביצוע תובענה בגין התנהגות בלתי הולמת, התחצפות ואיומים כלפי הממונה

 עבודה פרטית ואי התייצבות למתן עדות בפני חוקר המשמעת.

הוחלט כי מדובר בעבירות חמורות שפגעו בתדמית הרשות, לפיכך ולמרות 

שמדובר בעובד שנקלט במטרה לשקמו, הרצון הטוב אינו יכול לעמוד לצמיתות 

ויש לפטר את העובד. לפנים משורת הדין ולאור מצבו הכלכלי של העובד, לא 

 נפסלה זכאותו לפיצויים.

  תובענה נגד עובד שנוהלו נגדו הליכים פלילים בשל גידול סם והחזקת סמים לא

 לצריכה עצמית.

בית הדין קבע כי לאור הגילוי המוקדם של המעבדה לגידול סמים יש לקחת 

בחשבון את הפוטנציאל הגלום בביצוע העבירה. כמו כן, נקבע שיש להרתיע את 

ת מפני ביצוע עבירות פליליות אשר אינם דרים בכפיפה אחת כלל עובדי הרשויו

עם שירות הציבור. לפיכך, הוחלט לפטר את העובד תוך שמירה על זכויותיו 

 הממוניות.

  תובענה בגין התנהגות בלתי הולמת שכללה: ניגוד עניינים, עבודה נוספת ללא

מחלה, נגד  זבים וביצוע פעילות עסקית בזמן חופשתואישור, מסירת דיווחים כ

עובד אשר היה אמון על בחינת עסקים ובמקביל שימש בעלים של חברה פרטית 

 המשווקת טובין לבעלי עסקים לרבות בעיר בה אוכף העובד את החוק.

העובד הורשע בכל העבירות המיוחסות אליו למעט דיווחים כוזבים ועבודה בזמן 

 מחלה מחמת הספק. 

ה את העובדה שהעובד לא דיווח על עבודתו בית הדין קבע שהנו רואה בחומרה רב

הפרטית כמתחייב, וחידד את האיסור להימצא מצב של ניגוד עניינים בניסיון 

לקדם עניינים פרטיים.  בית הדין השית על העובד עונש של נזיפה, פיטורין על 

 שנים. 1 -תנאי ל

 

195
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 פרישה .1

גיל הפרישה, משמעות  חובת השימוע והליך הפיטורין, לנושאל שקבפרק זה ניתן מ

נציג את התכניות השונות  עיקרי נושאים לעובדים המועסקים בפנסיה תקציבית וכן

 פרישת עובדים.עידוד לאפשרות הקיימות כיום, 

 

 :שימוע ופיטורין .1.1

 הטבעי הצדק כללית מכח לו המוקנית העובד של יסוד זכות הנה השימוע זכות

 ויש, המעסיק בפני טענותיהם את להשמיע וראויה הוגנת הזדמנות מתן המחייבים

 .סטטוטוריים לעובדים והן רגילים לעובדים הן שימוע של הליך לבצע

 חומרים לקבל זכות לעובד, השימוע בהליך משפטי ייצוג לקבל זכות לעובד

 .עקר להיות יכול השימוע ובלעדיהם

על הרשות המקומית להקפיד על הזמנה לשימוע תוך מתן זמן סביר לעובד 

על חברי הועדה לשקול עניינית את  כמו כןלהתכונן ולקבל את הייעוץ המתאים, 

 .עוד בטרם החל הדיון בעניינו של העובדנסיבות הזימון ולא להגיע עם החלטה 

לנמק נדרשים ועדה ברי הוח לערוך פרוטוקול מסודר של ועדת הפטוריןבנוסף יש 

 ושמעו.את החלטתם ביחס לכלל הטענות שה

 שמואל לנדרר נגד  11111/11/11ם( -ש )אזורי י"סע - משרות אמוןזכות שימוע ל

תובע הועסק כנהג מנכ"ל המשרד לשירותי דת במשרת ה -דת המשרד לשירותי 

מיוחד שהוארך מעת לעת. את ההודעה על  העסקה חוזהבאמון, ללא מכרז ו

הפסקת העבודה הודיע מחלקת משאבי אנוש לנהג בטלפון, הנהג הגיש תביעת 

 פיצוי על שנמנעה ממנו זכות הטיעון ופוטר שלא כדין. 

נקבע כי, מנהלים בשרות המדינה מוסמכים למנות את נהגיהם האישיים במסגרת 

דעתו של הממנה, כך גם סיומה של משרת אמון ללא  מכרז, אלא לפי שיקול 

האישי של ההעסקה. בד"כ ובהתאם להוראות התקש"יר עבודתם של עובדים 
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נושאי משרות אמון פוקעת עם סיום עבודתו של הממונה עליהם, מכאן, החובה 

להחיל את זכות הטיעון גם על מי שנושא במשרת אמון, נכון שתיבחן לאור 

גם לגבי תוצאותיה של הפרת אותה הייחודיות שבמסגרת העסקה זו. כך הוא 

 חובה.

נוכח אי מתן זכות הטיעון לעובד ועוגמת הנפש שנגרמה לו  נפסקו לו פיצויים 

 ש"ח. //11,1בשווי שלוש משכורות והוצאות משפט בסך 

 

 הפיטורין הליך .1.1.1

הוראות החוק מבצעות הבחנה בין פיטורי עובדים בכירים סטאטוטורים לבין 

החובות מסמכויות בעלי ההליך והשותפים לו נובע מעובדים אחרים, אופי 

 התפקידים וכן מעצם היותם שומרי הסף של הרשות המקומית.

 מסלולים שני וקובע אחרים עובדים בפיטורי דן העיריות לפקודת א171 סעיף

 לפקודת א11 סעיף מכח מקומיות מועצות על גם חל) רגיל עובד לפיטורי

 :(חדש נוסח) המקומיות המועצות

 :משמעתיים םפיטורי

 נושא של משמעת עבירת ביצוע בשל נדרשים הפיטורים כאשר

, למשמעת הדין בית הוא הפיטורים על להחליט המוסמך הגוף, המשרה

 1171. -ח"התשל(, משמעת) המקומיות הרשויות חוק פי-על הפועל

 :התאמה אי פיטורי

 ועדת ידי על עובד לפטר ניתן, התאמה אי בפיטורי מדובר כאשר

 .הרשות של פיטורים

 

  -הפיטורין ועדת .1.1.1

 כח מנהל - ל"מנכ ובאין ל"המנכ, הגזבר: נםיה ןהפיטורי ועדת של חבריה

 .המשפטי היועץ וכן אדם
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 הועדה בהרכב וחוסרים פגמים: 

 

  - בוועדה שלישיים צדדים נוכחות

 באר עיריית עובדי ועד,הלמן יצחק /1/1//11/17( ש"ב אזורי) ע"ס

 .שבע באר עיריית נגד, הכללית הסתדרות,שבע

 גורמים אותם כל של לנוכחותם מקום היה לא כי קבע הדין בית

 מה ברור משלא, הוועדה בישיבות הפיטורים ועדת חברי שאינם

 ההחלטה על ובעיקר כולו ההליך על השפעתם מידת היתה

 של העדרו ובמקביל הם נוכחותם בעצם כי הוחלט, שנתקבלה

 .כולו ההליך את לפסול כדי בו שיש פגם מהווים התובע

 מקומית מועצה נגד איאד אלפקיר 2//1111( ש"ב אזורי) ב"בע

 .לקיה

 נכחו כאשר כוחו בא או התובע י"ע נטענה לא  בי"ד קבע כי

 בשל לפסלות הטענה התביעה בכתב הובאה לא ואף בשימוע

 בפגם  מדובר אין כי הוחלט, כן על. בועדה זרים גורמים של קיומם

 . ונכונה מוצדקת עדיין היא במהותה שכן, ההחלטה לשורש היורד

 

 -משרה היקף צמצום

 המקומית המועצה נגד באדר תאם'ח 2//1721( נצרת אזורי) בע"ב

 .טורעאן

 היקף בצמצום רק אלא, בפיטורים מדובר אין אשרכ כי נקבע

 בטרם ,השימוע שלפיה מחייבת הוראה כל שאין הרי, משרה

 ועדת בפני דווקא להיעשות אמור, המשרה צמצום בדבר ההחלטה

 .העיריות לפקודת( 1)א171 בסעיף שנקבעה הפיטורים
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  -המועצה עובד שאינו משפטי יועץ השתתפות

 האיזורית המועצה נגד ויס רפאל 2/11//1//17( א"ת אזורי) בס"ע

 גזר.

 הפנים שר קבע לגביהן מקומיות ורשויות עיריות לגבי רק כי נקבע

 חובה קיימת, הרשות עובד שהוא משפטי יועץ במינוי חייבות כי

 היועץ, הדין פי על, היינו. הרשות עובד יהיה המשפטי שהיועץ

 ועדת חבר יהיה, אזורית מועצה שהיא, למשיבה המשפטי

 עוד. חיצוני או פנימי משפטי יועץ בין אבחנה ללא, הפיטורים

 החבר המשפטי שהיועץ מניעה מצויינת לא בחוק גם כי נקבע

 .חיצוני משפטי יועץ יהיה הפיטורים בועדת

 -הקבוע בהרכבה פיטורין ועדת לכנס מהרשות נבצר בהם במקרים מ"מ מילוי

 ערערה המקומית המועצה נגד עראר אבו עליאן 2//1111( ש"ב אזורי) א"בש

 .בנגב

 נתון ואינו סטטוטורי באופן נקבע הפיטורים ועדת הרכב כי קבענ

 להוציא נועד  ההרכב כי נקבע עוד. אחר או זה אדם של להחלטתו

 ולקבוע המועצה חברי או המועצה ראש מידי הפיטורים הליכי את

 גורמים ידי על מועצה עובד לפיטורי החלטה תתקבל שבו הסדר

 .פוליטית הטייה כל ללא מקצועיים

 חברי על הנמנים התפקידים בעלי משנקבעו, היינו  הדין בית לדעת

 את למלא התפקיד מבעל נבצר שבו מקום, הפיטורים וועדת

 עצמו ַלתפקיד מקום ממלא למנות הרשות על היה, תפקידו

 לחברות הוק-אד מינוי ולא המקומיות המועצות לפקודת בהתאם

 .הפיטורים בוועדת

 בפרוצדורה לשימוש מקום אין  כי קבע הדין בית זה במקרה, אולם

 . בענייננו המועצה גזבר של זה כגון במקרים מקום ממלא מינוי של
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 -העבודה חוקת - קבוצתי מישור .1.1.1

 להיות צריכה ברשות העבודה שהפסקת החוקה קובעת, החוק להוראות בנוסף

  ו.נציגי או העובדים ועד ובין הרשות בין הדדית הסכמה תוך מספקת מסיבה

 מורכבה שלבי תלתהינו  ההסתדרות ולבין העובדים וועד לבין הרשות בין ההליך

 :כדלקמן שלבים 1 -מ

 .העובדים וועד ההנהלה בין מ"מו. 1

 מ"מו לשלב עוברים ההנהלה להחלטת מסכים אינו העובדים וועד במידה. 1

 .פריטטית ועדה במסגרת

 .בוררות שלב .1

 

 

 

 -טטיתירפ ועדה .1.1.1

 . צד לכל שווה במספר, מעבידים ונציגי עובדים נציגי חברים בה ועדה

. ארצית או ענפית; מפעלית: העבודה אופי נקבע הדעת חילוקי להיקף בהתאם

 .בועדה טיעון זכות לו יש הצדק עיקרי מכח אך לועדה צד אינו העובד

 כל עובדים פיטורי בעניין הועדה שיקולי את מחליף הדין בית אין הפסיקה לפי

 .הסבירות במתחם נמצאת ההחלטה עוד
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 :גיל הפרישה .1.1

המסדיר את סוגיית גיל הפרישה.  , לא היה בישראל חוק כללי1//1עד שנת 

במרבית המקרים, גיל הפרישה נקבע בהסכמי עבודה קיבוציים )למעט קבוצות 

 .עובדים מסוימות, כגון עובדי המדינה

קבע את המונחים גיל הפרישה וגיל פרישת  1//1 –חוק גיל פרישה, תשס"ד 
 חובה.

 
 גיל הפרישה

בשל גילו  הגיל שבהגיעו אליו זכאי אדם לפרוש מעבודתו.1
ולקבל, בהתקיים התנאים הקבועים לכך על פי דין או הסכם, 

לגבר, ובכפוף  17גמלה בשל פרישתו מעבודתו כאמור, הוא גיל 
 גיל הפרישה(. –לאישה )בחוק זה  11גיל  –להוראות פרק ד' 

 גיל פרישת חובה

הגיל שבהגיעו אליו ניתן לחייב עובד לפרוש מעבודתו בשל . 1
 גיל פרישת חובה(. –לגבר ולאישה )בחוק זה  17גילו, הוא גיל 

 

  פרוש עומדת לזכותו האפשרות ל פרושו כי בהגיע עובד לגיל זהגיל הפרישה

את הכלים הפנסיונים ולקבל )בכפוף לתנאים הקבועים בדין או בהסכם(  עבודתומ

זכאות לגיל הזהו למעשה , העומדים לרשותו )פנסיה תקציבית או פנסיה צוברת(

לעומת זאת בהגיע עובד לגיל פרישת חובה עומדת , פנסיה תעסוקתיתלקבלת 

 את העסקתו.להפסיק למעסיק האפשרות 

בוטל הצורך  ,לעבודה( עובדים קבלת נוהל( המועצות המקומיות צו תיקוןל בהתאם 

באישור ראש מינהל השירות במשרד הפנים להארכת העסקתו של עובד מעבר 

 לגיל הפרישה.

הגוף הרשות המקומית היא  ובו נקבע כי  1/1/11בהתאם לכך פורסם חוזר מנכ"ל 

אשר ינהל את אופן הארכת העסקתם של עובדים שהגיעו לגיל פרישה וזאת כמובן 

 נושא, ולחוזר המנכ"ל.בלדינים החלים  בכפוף

חוזר המנכ"ל קובע כי ניתן להאריך שירותו של עובד רק באותו התפקיד בו הוא 

 רב הפרישה. מכהן ע
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או שכבר עברו את גיל הפרישה  הרשותככלל אין לקלוט עובדים שכבר פרשו מ

 מבלי שקיימות נסיבות מיוחדות וחריגות המצדיקות זאת. 

כי אין בהתאמת העובד לתפקיד משום נסיבות חריגות המצדיקות סטייה  יובהר,

קבוע האם על ועדת הארכת השירות ברשות לבחון כל מקרה לגופו, ול ,מהכללים

המקרה מצדיק חריגה מן הכללים. בכל מקרה, ובהתאם להוראות החוזר, לא ניתן 

 ת העובד לתקופה ארוכה משנה וחצי.לקלוט א

במהלך  /7עבר או יעבור את גיל  האריך העסקתוככל שהעובד שהרשות מבקשת ל

 יש צורך באישור המועצה להעסקת העובד.המוארכת הרי ש תקופת ההעסקה

 (12נספח מס' )  1/1/11 משרד הפנים חוזר מנכ"ל. 

  אשר מייתר את הצורך באישור של  1/1/11בנוסף לחוזר המצוין לעיל פורסם חוזר

רופא תעסוקתי לצורך הארכת שירות, האישור הנדרש הינו של רופא משפחה 

 בלבד.

 (/1נספח מס' ) 1/1/11 חוזר מנכ"ל משרד הפנים. 
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 :לפנסיהות שינוי שיעורי ההפרש .1.1

נחתם הסכם אשר עוסק בין היתר בהגדלת שיעורי הניכוי וההפרשה  1/1/11//1/ביום 

 .1%./לקופות גמל לקצבה בשיעור של 

 בהמשך לכך פרסם הממונה על השכר חוזר הוראות ביצוע לעניין ההסכם הקיבוצי.

 עיקרי ההסכם:

 .7/1/11//1/תוקף השינוי הינו מיום  .1

)למעט ותיקות(, הן ביחס לשכר ל לקצבה ההסכם יחול על כל קופות גמ .1

 ברוטו פנסיוני והן ביחס להפרשות בגין עבודה נוספת.

ביחס למצב נכון לתאריך  1%./שיעור ההפרשות והניכוי יוגדלו ב  .1

 7.1%-לעובד ו 7%אך לא יותר מתקרת ההפרשות בשיעור  1/1/11///1

 מעסיק.

שם שיעור ההסכם אינו חל על הפרשות שהן נגזרת החזר הוצאות,  .1

 (.1%הפרשות המעסיק יעמדו בעינן )

  (.11)נספח מס'  1/1/11//1/הנחיה מיום 

  (.11)נספח מס'  1/1/11//11הנחיה מיום 
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 :עיקרי נושאים -פנסיה תקציבית  .1.1

 שנות עבודה בפועל גיןפנסיה תקציבית משמעותה  צבירת זכויות פנסיוניות  ב

בניגוד לפנסיה הצוברת  אשר ממומנת מתקציב הרשות המקומית וזאת של העובד

    (.בה הגמלה החודשית משולמת ע"י חברת הביטוח )קרן הפנסיה

,  /127 -שירות המדינה )גמלאות( )נוסח משולב( התש"ל חוקיצוין כי הוראות 

 .(לחוקת העבודה 72סעיף ) עובדי הרשויות המקומיות ענייןלגם הוחלו 

 -לקצבהזכאות   .1.1.1

 מרצון יציאה לקצבה  .1

בתוספת שנה )בהתאם לקבוע  17בגיל את עבודתו  עובד אשר סיים 

 לפרושזכאי  כקבוע בחוקשנות שירות  11( והשלים השניה בחוק

בהגיעו חל להיות משולמת קצבתו ת ,זכויותיו את  ולהקפיאלגמלאות 

  ./1לגיל 

שנות  /1שנה ומעלה והשלים  /1בגיל  עבודתוסיים את  אשרעובד 

כקבוע בחוק זכאי לפרוש לגמלאות, קצבתו תשולם ממועד שירות 

  פרישתו.

יובהר כי  .בהוראה כמורה או כגננ/ת ות עבודהשנ /1עובד אשר השלים 

 בלבד.  /1תשולם מגיל קצבתו  /1נמוך מ  הפורש העובדגיל ככל ש

 המקומיתהרשות על ידי פיטורין  מחמת יציאה לקצבה .1

פוטר ו לפחות ים שנ /1 ושירתעובד אשר הגיע לגיל הקבוע בחוק 

     .על ידי הרשות המקומית, זכאי לקבל גמלה מעת פרישתו

 גיל יציאה לקצבה מחמת .1

שנים לפחות, רשאי  /1עובד ששירת  קובע כי  לחוק הגמלאות 11 סעיף

לגיל הגיע העובד גמלאות ובלבד של יציאתוראש הרשות להחליט על 

יצויין כי בעניין זה חלו שינויים לעניין גיל הפרישה ואופן הארכת , /1

 .1.1שירותם של עובדים כמפורט לעיל בס' 
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  יציאה לקצבה מחמת נסיבות בריאותיות .1

הרשות המקומית רשאית להפנות עובד אל הועדה הרפואית מחוזית 

של משרד הבריאות, וזאת לצורך בחינת האפשרות להמשך העסקתו 

 הפרשתו לגמלאות מטעמי בריאות.ו

עדה רפואית ניתן להגדיל את אחוזי גמלתו ויצוין כי בהפניית עובד לו

 בהתאם להחלטת הועדה הרפואית.

הכללים להפניית עובדים אל הועדה קבועים בחוזר מנכ"ל משרד 

 .1//1/1הפנים 

  (.11)נספח מס'  1//1/1חוזר מנכל משרד הפנים 

 רכיבי השכר הקובע  .1.1.1

לעובד ערב  םששול השכר האחרוןעור ישהעובד תחושב בהתאם לגמלת 

התוספות הקבועות  צירוףהשכר המשולב )שכר יסוד +וותק(, ב קריפרישתו, 

 שנקבעו בהסכמים הקיבוציים כחל מהשכר הקובע לפנסיה. 

: דוג'עבודה נוספת )כ גיןתשלומים בלא נכללים כי במשכורת הקובעת ודגש י

החזרי  רכיבים המהווים וכדומה( וכן עריאות פתקכוננות, שעות , "נש

 .הוצאות

  הגדלת שירות .1.1.1

בהתקיים הנסיבות המצוינות ,  'ב //1סעיף להוראות החוק בבהתאם 

יובהר כי . את אחוזי הגמלההגדיל רשאית הרשות המקומית לבהוראות החוק 

בחינת הרשות את נסיבות המקרה תעשה באמצעות ועדה שתוקם ואשר 

 :מבעלי התפקידים כדלהלן תהיה מורכבת

 מזכיר/מנכ"ל הרשות המקומית  .1

 גזבר הרשות המקומית  .1

 יועמ"ש הרשות המקומית  .1
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 שנים עודפות בגין יצוייםפ .1.1.1

תנאים מצטברים כפי שיפורט להלן,  1בהתאם להוראות החוק ובהתקיים 

 יהיה זכאי העובד לקבל תגמול בגין התקופה העודפת.

ברשות המקומית, לעניין זה יבואו שנות שירות  11העובד השלים  .1

בחשבון תקופות אשר הועסק בהן העובד בהתאם לחוק שירות המדינה 

)גמלאות(, ואשר חל לגביהם הסכם רציפות זכויות ואותו הגוף הוכר 

 לעניין זכויות לפנסיה תקציבית.

 העובד השלים את זכאותו לקצבה בשיעור המקסימאלי. .1

 ואילך. /1פרישת העובד תהיה מגיל  .1

קופת נאים המוזכרים לעיל יקבל בעבור תעובד אשר מתקיימים לגביו כל הת

בגין כל שנה עבודתו העודפת מענק חד פעמי בשיעור חודש משכורת קובעת 

  עודפת או חלקה באופן יחסי.
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 תכניות פרישה לרשות המקומית .1.1.1

 ככלל עובד יפרוש בהתאם לכללים הקבועים בהוראות החוק שהוזכרו לעיל,

קיימים מקרים בהן מופעלות תכניות פרישה כוללות אשר אושרו ע"י הרגולטור 

בכדי לסייע בתכנית הבראה או במקרים בהם הרשות המקומית מעוניינת לרענן 

 את שורותיה.

 :הרשויות המקומיות שתי תכניות לעידוד פרישת עובדי קיימות

 1/1/11משרד הפנים מס'  ל"מנכ לרשויות הנמצאות בהליך הבראה חוזר תוכנית- 

תכנית זו תופעל רק במקרים בהן הרשות המקומית נמצאת בתכנית 

, האגף לניהול ההון שאושרה על ידי אגף התקציבים במשרד הפניםהבראה 

 האוצר. אישור אגף התקציבים במשרד ו האנושי במשרד הפנים

ד את כחלק מתכנית זו ניתן ליתן לעובדים הגדלה אחוזית וזאת בכדי לעוד

פרישתם, יובהר כי תכנית זו מחייבת את ביטולן של משרות קיימות וכן 

התחייבות הרשות המקומית לכך שתקינת העובדים ברשות לא תגדל 

 בתקופה שתקבע.

יובהר כי הפעלת התכנית תעשה רק לאחר המצאת המסמכים המצוינים 

 בחוזר וקבלת אישור הרגולטורים השונים לכך.

  תכנית זו עניינה לעודד פרישת עובדים ולרענן את שורות  -חדש" אופקים"תכנית

 העובדים ברשות המקומית.

האפשרות להפעלת תכנית זו קיימת לכלל הרשויות ולא רק לאלו המצויות 

 בתכנית הבראה.

רשות המעוניינת להפעלת תכנית זו עליה לפנות אל האגף לניהול ההון 

ארגוני של הרשות המקומי, האנושי במשרד הפנים תוך צירוף המבנה ה

 פירוט המשרות אשר בכוונת הרשות לרענן ולוחות הזמנים הרלוונטי.
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בהתאם לבקשת הרשות תוצע לה תכנית ע"י משרד הפנים הכוללת את 

התנאים העודפים המוצעים לעובדים הפורשים וכן תקופת ההפעלה של 

 התכנית.

  אחוזית לעובדים.יצויין כי בתכנית זו לא קיימת האפשרות ליתן הגדלה 

 

 

 פסיקה רלוונטית .1.1.1

 חיים  1/11//17/2ע"ע )ארצי(  תנאי זכאות לפנסיה תקציבית -עובד קבוע בתקן

יפו,הסתדרות המעו"ף, הממונה על השכר -אחרים נגד עיריית תל אביב 17-מלכה ו

 .במשרד האוצר

 יצרו, השכר חריגות הסכם עם ביחד נחתם אשר, המעבר הסכם כי קבע הדין בית

 מעסיקים ואצל המקומיות ברשויות העבודה תנאי במישור" חבילה עסקת"

, הסכמים של אגד - פלוראלי הסכם הוא המעבר שהסכם הגם. נוספים ציבוריים

 כמפורט הכל, תקציבית לפנסיה הזכאים את לצמצם והייתה אחידה תכליתו כי ברי

יחד עם זאת, נקבע כי היה מקום ליתן את הדעת להגדרות השונות  .מודיעין בעניין

ולבחון האם יש ליתן משמעות להבדלי הנוסח בהגדרות השונות הנוגעות 

למעסיקים שהם צד להסכם המעבר. אכן, על פני הדברים, אפשר שפירוש מילולי 

של הגדרת "עובד קבוע" ו"עובד קיים" במנותק מכלל ההוראות שבהסכם 

מטה את הכף לתוצאה המקווה על ידי המערערים. שכן לכאורה, כל  ומתכליתו

 11( השלים מי מהמערערים 1/.1.11שצריך לבדוק הוא האם ב"מועד הקובע" )

חודשי העסקה )למי שאינו  11חודשי העסקה בעירייה )למי שהוא עובד כפיים( או 

לאו עובד כפיים(. כך לכאורה, השאלה האם העסקתו הייתה במשרה בתקן אם 

אינה רלוונטית. אלא שהפירוש המילולי הדווקני עליו נסמכים המערערים, מביא 

לתוצאה בלתי סבירה הן מבחינת תכלית ההסכם והן מבחינת ההקשר התעשייתי. 
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מבחינת תכלית ההסכם, פעולה לפי הפירוש המילולי תביא, תחת צמצום מעגל 

. מבחינת ההקשר הזכאים לפנסיה תקציבית העומדת בבסיס ההסכם, להרחבתו

התעשייתי, עובדים בעירייה, שהיא חלק מהשירות הציבורי, יקבלו פנסיה 

תקציבית מבלי שבמקביל הם מועסקים במשרה בתקן ומבלי שקיבלו קביעות או 

שמתקיים לגביהם הליך לקבלת קביעות. נקבע כי חזקה שהצדדים להסכם המעבר 

לחלוטין מן ההקשר לא התכוונו לתוצאה בלתי סבירה כאמור, המנותקת 

 .התעשייתי של הסכם המעבר

 המתיישבת הגיונית משמעות תקבל" קבוע עובד" של שההגדרה מנת על כי נקבע

 עם, המקומיות ברשויות שיושמו כפי גמלאות המדינה שירות חוק הוראות עם

 שנים במהלך פיו על הצדדים התנהלות עם, המעבר הסכם של העיקרית התכלית

 לתוכה לקרוא אם בלתי מנוס אין התעשייתי בהקשר המקובל ועם, כריתתו לאחר

 הדין בית קבע בדין כי נקבע האמור לאור. בתקן במשרה ההעסקה דרישת את

 לפרש יש המעבר בהסכם( לעירייה הרלוונטי" )קבוע עובד" המונח את כי האזורי

 במשרה, העניין לפי, חודשים 11 או 11 הקובע למועד עד שהועסק למי כמתייחס

 .תקנית

 במשך להעסקה הדרישה כי האזורי הדין בית קביעת את לקבל יש כי נקבע, לבסוף

. תקופה אותה בכל בתקן במשרה להעסקה מתייחסת העניין לפי, חודשים 11 או 11

 לא אך, בתקן הקובע במועד שהועסקו המערערים שלושת תביעת נדחתה בדין, לכן

 .הנדרשת התקופה למשך בתקן הועסקו

 לקצבת אביו פטירת לאחר מזרע בהפריה שנולדו המדינה שירות גמלאי של זכאותו 

 שנשאב בזרע מהפרייתה ילדה זוגו לבת נולדה, העובד של מותו לאחר  - שאירים

 הגמלאות חוק .שאירים לקצבת תביעתה דחיית בגין הוגש זה ערעור. מהמנוח

 או לפחות שנים 1 בת זוגיות: שאיר לקצבת לזכאות חלופיים תנאים שני קובע

 פרשנות כי האם של טענתה את לקבל אין כי קבע כי קבע הדין בית. ילד הולדת
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 הולדת עם כי למסקנה מביאה הגמלאות לחוק 11 סעיף הוראת של תכליתית

 לקצבת זכאית הייתה שלא למרות, שאירים לקצבת זכאות לה קמה הקטינה

 צריכים לזכאות החוק שומנה התנאים וכי, המנוח של פטירתו במועד שאירים

 . פרישה לקצבת הזכאי של הפטירה במועד להתקיים

 אינה החוק לשון, שאירים לקצבת הזוג בת של לזכותה הנוגע בכל נקבע לפיכך

 יכולה שאירים לקצבת הזוג בת של שזכותה באופן החוק את לפרש מאפשרת

 שאירים לקצבת זכאות לה שתקום כך, הפטירה למועד יותר מאוחר במועד להיבחן

 .הגמלאי של פטירתו לאחר ונולד שנהרה ילד ולגמלאי לה שנולד ככל
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 :יםותשלומים נלו .1.1

האחרון לחוברת זו, אופן ביצוע גמר החשבון עם העובד טומן בחובו  זה הינו סעיף

דקויות רבות ביחס לאופן סיום העסקה, מענקים אשר צריכים להיות משולמים 

 לעובד וזכויות אשר נצברו לזכותו של העובד כדוג' ימי מחלה וחופשה.

לוג מול מתנהל בימים אלו דיא -פדיון ימי מחלה  -יובהר כי ביחס לרכיב האחרון 

הממונה על השכר במשרד האוצר בבקשה להחיל את המצב הקיים ביחס לעובדי 

 המדינה גם ביחס לעובדי הרשויות המקומיות.

רצ"ב מכתבו של מר מוני מעתוק, מנהל האגף לניהול ההון האנושי במשרד הפנים 

 המפרט את הנק' החשובות בעת ביצוע גמר חשבון עם העובד.

  '(.11)נספח מס 

 

 

 

 

 

המפרטת את "תקופות חייו" של העובד ברשות המקומית זו סיומה של חוברת ב

ציין את ציטוט דבריה של מאיה אנג'לו המקבלת משנה תוקף בעת פרישתו נרצה ל

 של עובד.

 בהצלחה.
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 "א באייר התשע"דכ
 1024במאי  12

 
 441024 חוזר מס' 

 
 
 

 ראשי העיריות אל:
 ראשי המועצות המקומיות 
 ראשי המועצות האזוריות 

 
 

 :תוכן העניינים
 

 מס' עמוד
 

 4               מי  מעבר לגיל הפרישההארכת שירותם של  עובדים בשלטון המקו. 2              
 
 לחוק הרשויות המקומיות 9אישור התקשרות לפי סעיף  .1  

  9                                                                2991-)מכרזים משותפים(, התשל"ב      
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עובדים מעבר לגיל הפרישה בשלטון  חוזר מנכ"ל זה מתמקד בהארכת שירותם של 

 המקומי.

צו המועצות (  חתם שר הפנים על תיקון ל10.2.1024ביום כ' באייר התשע"ד  )

, המבטל הצורך באישור 2999-המקומיות )נוהל קבלת עובדים לעבודה( התשל"ז

להארכת העסקת עובד מעבר לגיל הפרישה )הצו במשרד הפנים מנהל השירות ראש 

 שלשים יום מיום פרסומו(. ייכנס לתוקפו

במקביל, מתפרסם חוזר מנכ"ל זה ובו נוהל בדבר הארכת שירותם של  עובדי 

 הרשויות המקומיות מעבר לגיל פרישה. 

סמכות הארכת שירותם של העובדים מעבר לגיל פרישה היא עתה בידי הרשות 

תדון בבקשה  ברשות המקומיתעדה להארכת שירות המקומית. כאמור בנוהל, ו

והיא רשאית  ,להארכת שירות של עובד המבקש להאריך שירותו לאחר גיל פרישה

 .בעניין זה לקבוע את סדרי עבודתה לצורך קבלת החלטה

התיקון בצו והוראות הנוהל הנם נדבך נוסף ביישום מדיניות שר הפנים בכל הנוגע 

 המקומי.לצמצום בירוקרטיה ורגולציה, ולשיפור וייעול יכולות הניהול של השלטון 

 אבקשכם להביא תוכן חוזר זה לידיעת הנוגעים בדבר. 

 

 
 
 
 

 בכבוד רב,                                                                                               
 
 

 ד"ר שוקי אמרני                                                                                               
 המנהל הכללי                                                                                                 
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 מעבר לגיל הפרישהבשלטון המקומי הארכת שירותם של  עובדים 

 

אלא בהתאם  העסקתם של עובדים בשלטון המקומי מעבר לגיל הפרישה לא תוארך

 להוראות חוזר זה.

 –בנוהל זה  .2

 – 1004-לחוק גיל פרישה, תשס"ד 4הגיל הקבוע בסעיף  –"גיל פרישת חובה" 

 )הן לגברים והן לנשים(. 79כיום גיל 

ועדה בהרכב הקבוע לועדת הפיטורים  –הועדה(  –"ועדת הארכת שירות" )להלן 

 א לפקודת  העיריות.292בהתאם לסעיף 

לרבות עובדי תאגידים עירוניים, איגודי ערים וועדות  –ומית" "עובד רשות מק

מרחביות לתכנון ובניה המועסקים בדירוג דרגה, חוזים אישיים, חוזה בכירים 

 וחוזים מיוחדים, ולמעט עובדים בכירים כהגדרתם בחוזר זה.

המנהל הכללי של הרשות המקומית )שמונה לפי סעיף  –"עובדים במשרת אמון" 

 –לצו המועצות המקומיות )א( התשי"א  239ת העיריות, או לפי סעיף לפקוד 279

 –לצו המועצות המקומיות )מועצות איזוריות( התשי"ח  229, או לפי סעיף 2920

( לתקנות העיריות )מכרזים 3)ב()1( וכן משרות הפטורות ממכרז לפי תקנה 2921

מקומיות )נוהל ( לצו המועצות ה9)א()9, וסעיף 2999 –לקבלת עובדים(, תש"ם 

 .  2999 -קבלת עובדים לעבודה(, התשל"ז

 גזבר, מבקר, יועץ משפטי, מהנדס ומנהל מחלקת חינוך. –"עובדים בכירים"  

עובד רשות מקומית המבקש להאריך את שירותו מעבר לגיל פרישת חובה, יפנה  .1

 .המקומית בבקשה בכתב לממונה על משאבי אנוש ברשות

של רופא תעסוקתי המוסמך לקבוע את כשרם לבקשה יצרף העובד אישור  .3

וא ההבריאותי של עובדים, כי הוא כשיר לעבודה בשירות הרשות המקומית, ו

 נמצא כשיר להמשיך ולכהן במשרתו. 

הועדה להארכת שירות תדון בבקשה ותעביר את חוות דעתה לראש הרשות  .4

 המקומית טרם קבלת החלטתו.
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כונת הגשת הבקשות  והמועד הועדה תקבע את סדרי עבודתה לרבות מת  .2

להגשתן ביחס למועד הפרישה הצפוי של העובד ותהיה רשאית לזמן גם את 

 העובד ואת הממונים עליו שיופיעו בפניה, ככל שתראה לנכון.

ראש הרשות המקומית, יהיה רשאי לאשר את המשך ההעסקה באותה משרה  .7

שנה וחצי  שבה הועסק העובד  קודם להגשת הבקשה, לתקופה שלא תעלה על

.  יודגש כי הארכת השירות, ככל 90בכל פעם, וזאת עד הגיעו של העובד לגיל 

שתינתן, הינה להמשך שירותו באותו תפקיד שבו נשא העובד ערב הגשת 

 הבקשה, וכי לא ניתן לבקש הארכת שירות לצורך מעבר מתפקיד לתפקיד.

לטת ראש במידה ומונה חשב מלווה לרשות המקומית, תהיה הח יובהר, כי .9

הרשות המקומית כאמור, על הארכת המשך ההעסקה, טעונה אישורו של  

 החשב המלווה. 

לפי מעבר לגיל הפרישה לא תידרש קבלת אישור להארכת מועד להעסקת עובד  .1

 נוהל זה,  במקרים הבאים:

א. במשרות חינוך במוסדות חינוך הנקבעות לשנת לימודים כגון מורים, 

ה, סייעת בגן ילדים וכד', ניתן להמשיך את מלוה הסעות, סייעת צמוד

העסקתו של העובד עד לסוף שנת הלימודים שבה הגיע העובד לגיל 

 פרישה. 

ב.  בעובד שהוא הורה שכול, אלמנה או אלמן כמשמעותם בחוק משפחות 

; בחוק 2920-חיילים שנספו במערכה )תגמולים ושיקום( התש"י

ובתקנות משפחות חיילים  2990-התגמולים לנפגעי פעולת איבה התש"ל

ככל  2992-שנספו במערכה )העסקת עובד מעבר לגיל הפרישה(, התשל"ו

שמתקיימים בו התנאים הקבועים לעניין זה בחיקוקים האמורים 

 ובכפוף להוראות חיקוקים אלו.

ראש הרשות המקומית בהמלצת הועדה להארכת שירות, רשאי לקבוע בהחלטה  .9

טנית להארכת שירות לעובדים בתפקיד מעבירי כללית כי  לא תדרש החלטה פר

 .90כבישים, ואף לקבוע כללים להארכת שירות למשרות אלו מעבר לגיל 
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לעיל, תתאפשר הארכת שירותם של עובדים במשרת  7למרות האמור בסעיף  .20

 לשירותי דתמשרד ה, ובלבד שקיבלו המלצת 92רבני התיישבות עד לגיל 

תקצוב מהועדה להמשך הארכת כהונת רבנים  להארכת שירותם, ובכפוף לאישור

 בהתיישבות.

, לא תתאפשר אלא מטעמים מיוחדים 90הארכת שירותו של עובד מעבר לגיל   .22

באישור המועצה ולאחר  המקומית שיירשמו על פי החלטת ראש הרשות

 המלצתה של הועדה להארכת שירות.

ירים לא החלטת ראש הרשות המקומית לגבי הארכת השירות של עובדים בכ .21

תדרש לקבלת חוות דעת הועדה, אולם תהיה טעונה אישור מועצת הרשות 

 המקומית.

הוראות נוהל זה לא יחולו על העסקת והארכת העסקתם של עובדים במשרות  .23

 אמון.

אחר שעסק  מנכ"ל וכל חוזר 1404,  4409, 4422חוזר זה מבטל את חוזרי מנכ"ל  .24

 בנושא  זה. 
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לחוק הרשויות המקומיות )מכרזים משותפים(,  9אישור התקשרות לפי סעיף 
 0994-התשל"ב

 
 2991-לחוק הרשויות המקומיות )מכרזים משותפים(, התשל"ב 9בתוקף הסמכות לפי סעיף 

לתכנון  341024מק4מכרז ני מאשר לרשויות המקומיות להתקשר עם הזוכים באשנאצלה לי, 
שנערך ופורסם על ידי החברה למשק וכלכלה,  מ"ר 920בהיקף של עד ובניית מבני חינוך וציבור 

 ובלבד שהתקיימו כל התנאים המפורטים להלן:
 
ובין הזוכה במכרז, על פי החוזה שנכלל  המקומית ההתקשרות תיעשה במישרין בין הרשות .2

 במסמכי המכרז ובהתאם לתנאיו.
 מחיר, כמפורט להלן: בהליך של בקשת הצעות המקומית טרם ההתקשרות נקטה הרשות .1
 ומנהל היחידה הרלוונטית ברשות המקומית בהליך הבקשה להצעות יפנו גזבר הרשות .3

לכל הזוכים במכרז בקטגוריה הרלוונטית. הפנייה תכלול תיאור מדויק של המוצר  המקומית
לרכוש לרבות מידע על כמותו ובכלל זה התכנון  המקומית או השירות אותו מבקשת הרשות

 כתבי הכמויות, ועל תקופת ההתקשרות.לביצוע ו
הזוכים יתבקשו להציע מחיר למוצר או השירות הנדרשים על פי יחידות המידה שנקבעו 

 במכרז, ובלבד שהמחיר שיציע הזוכה לא יעלה על המחיר שננקב בהצעתו במכרז.
ומנהל היחידה רשאים לפנות לחברה למשק וכלכלה על מנת שזו תבצע  המקומית גזבר הרשות .4

 3את הפנייה לזוכים. לפנייה זו יצורף כל המידע המפורט בסעיף  המקומית בעבור הרשות
 שלעיל.

ומנהל היחידה או פנתה החברה למשק וכלכלה לזוכים וקיבלו את  המקומית פנו גזבר הרשות .2
 הצעותיהם, יועברו ההצעות לוועדה המורכבת ממנכ"ל הרשות המקומית )או מזכיר הרשות

, המקומית והיועץ המשפטי של הרשות המקומית ן מנכ"ל(, גזבר הרשותמקום שאי המקומית
 להלן. 9לקבלת החלטה בדבר ההצעה הזוכה, על פי הוראות סעיף 

 משא ומתן עם המציעים, כולם או חלקם. המקומית לא תנהל הרשות .7
הרשות המקומית חייבת לבחור בהצעה הזולה ביותר שהתקבלה בהליך בקשת הצעות מחיר,  .9

 אית שלא לבחור בהצעה כלשהי. והיא רש
לחוק הרשויות  9ובין הזוכה בהתבסס על אישור לפי סעיף  המקומית הסכם בין הרשות .1

 המקומיות )מכרזים משותפים( יכול שייחתם אך ורק בתוך תקופת תוקפו של האישור.
( לתקנות העיריות )מכרזים(, 9)3לא יחולו על התקשרות על פי אישור זה הוראות תקנה  .9

, 2920-( לתוספת הרביעית לצו המועצות המקומיות )א(, התשי"א9)3, סעיף 2919-"חהתשמ
. חוזה 2921-( לתוספת השנייה לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, התשי"ח9)3וסעיף 

 כאמור לא ניתן להגדיל או להוסיף פרטים בו לאחר החתימה עליו, אלא על פי הוראותיו.
בכתב כי ההתקשרות עונה על המקומית המשפטי של הרשות  טרם ההתקשרות אישר היועץ .20

 תנאים אלה.
 
 

 פי תנאים אלה תהיה התקשרות שלא כדין.-התקשרות שלא תיעשה על
 תוקף אישור זה הוא שנה מיום נתינתו.

 
 

           (-) 
 ד"ר שוקי אמרני

 בפועל המנהל הכללי
 
 

 התשע"ד  כ"ט בניסן  
 (4102 באפריל   19 )
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לחוק הרשויות המקומיות )מכרזים משותפים(,  9תקשרות לפי סעיף אישור ה
 0994-התשל"ב

 
 2991-לחוק הרשויות המקומיות )מכרזים משותפים(, התשל"ב 9בתוקף הסמכות לפי סעיף 

לאספקת  3941023אא4מכרז ני מאשר לרשויות המקומיות להתקשר עם הזוכים באשנאצלה לי, 
שנערך ופורסם על ידי החברה  ולמוסדות ציבור, חינוך ורווחהארוחות וכריכים לרשויות מקומיות 

 למשק וכלכלה, ובלבד שהתקיימו כל התנאים המפורטים להלן:
 

ובין הזוכה במכרז, על פי החוזה  המקומית ההתקשרות תיעשה במישרין בין הרשות .2
 1.19, ובכפוף לכך שבחוזה ההתקשרות סעיף שנכלל במסמכי המכרז ובהתאם לתנאיו

 .יימחק
 בהליך של בקשת הצעות מחיר, כמפורט להלן: המקומית טרם ההתקשרות נקטה הרשות .1
 ומנהל היחידה הרלוונטית ברשות המקומית בהליך הבקשה להצעות יפנו גזבר הרשות .3

לכל הזוכים במכרז בקטגוריה הרלוונטית. הפנייה תכלול תיאור מדויק של  המקומית
לרכוש לרבות מידע על כמותו ובכלל  יתהמקומ המוצר או השירות אותו מבקשת הרשות

 זה התכנון לביצוע וכתבי הכמויות, ועל תקופת ההתקשרות.
הזוכים יתבקשו להציע מחיר למוצר או השירות הנדרשים על פי יחידות המידה שנקבעו 

 במכרז, ובלבד שהמחיר שיציע הזוכה לא יעלה על המחיר שננקב בהצעתו במכרז.
היחידה רשאים לפנות לחברה למשק וכלכלה על מנת שזו ומנהל  המקומית גזבר הרשות .4

את הפנייה לזוכים. לפנייה זו יצורף כל המידע המפורט  המקומית תבצע בעבור הרשות
 שלעיל. 3בסעיף 

ומנהל היחידה או פנתה החברה למשק וכלכלה לזוכים וקיבלו  המקומית פנו גזבר הרשות .2
ממנכ"ל הרשות המקומית )או מזכיר את הצעותיהם, יועברו ההצעות לוועדה המורכבת 

והיועץ המשפטי של  המקומית מקום שאין מנכ"ל(, גזבר הרשות המקומית הרשות
 להלן. 9, לקבלת החלטה בדבר ההצעה הזוכה, על פי הוראות סעיף המקומית הרשות

 משא ומתן עם המציעים, כולם או חלקם. המקומית לא תנהל הרשות .7
עה הזולה ביותר שהתקבלה בהליך בקשת הצעות הרשות המקומית חייבת לבחור בהצ .9

 מחיר, והיא רשאית שלא לבחור בהצעה כלשהי. 
לחוק הרשויות  9ובין הזוכה בהתבסס על אישור לפי סעיף  המקומית הסכם בין הרשות .1

 המקומיות )מכרזים משותפים( יכול שייחתם אך ורק בתוך תקופת תוקפו של האישור.
( לתקנות העיריות )מכרזים(, 9)3שור זה הוראות תקנה לא יחולו על התקשרות על פי אי .9

-( לתוספת הרביעית לצו המועצות המקומיות )א(, התשי"א9)3, סעיף 2919-התשמ"ח
-( לתוספת השנייה לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, התשי"ח9)3, וסעיף 2920
ימה עליו, אלא על פי . חוזה כאמור לא ניתן להגדיל או להוסיף פרטים בו לאחר החת2921

 הוראותיו.
בכתב כי ההתקשרות עונה המקומית טרם ההתקשרות אישר היועץ המשפטי של הרשות  .20

 על תנאים אלה.
 
 

 פי תנאים אלה תהיה התקשרות שלא כדין.-התקשרות שלא תיעשה על
 תוקף אישור זה הוא שנה מיום נתינתו.

 
(-) 

 ד"ר שוקי אמרני
 בפועל המנהל הכללי

 
 

 התשע"ד ן  כ"ט בניס
 (4102  באפריל  19 )
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לחוק הרשויות המקומיות )מכרזים משותפים(,  9תקשרות לפי סעיף אישור ה
 0994-התשל"ב

 
 2991-לחוק הרשויות המקומיות )מכרזים משותפים(, התשל"ב 9בתוקף הסמכות לפי סעיף 

לאספקת  3941023אא4מכרז ני מאשר לרשויות המקומיות להתקשר עם הזוכים באשנאצלה לי, 
שנערך ופורסם על ידי החברה  ולמוסדות ציבור, חינוך ורווחהארוחות וכריכים לרשויות מקומיות 

 למשק וכלכלה, ובלבד שהתקיימו כל התנאים המפורטים להלן:
 

ובין הזוכה במכרז, על פי החוזה  המקומית ההתקשרות תיעשה במישרין בין הרשות .2
 1.19, ובכפוף לכך שבחוזה ההתקשרות סעיף שנכלל במסמכי המכרז ובהתאם לתנאיו

 .יימחק
 בהליך של בקשת הצעות מחיר, כמפורט להלן: המקומית טרם ההתקשרות נקטה הרשות .1
 ומנהל היחידה הרלוונטית ברשות המקומית בהליך הבקשה להצעות יפנו גזבר הרשות .3

לכל הזוכים במכרז בקטגוריה הרלוונטית. הפנייה תכלול תיאור מדויק של  המקומית
לרכוש לרבות מידע על כמותו ובכלל  יתהמקומ המוצר או השירות אותו מבקשת הרשות

 זה התכנון לביצוע וכתבי הכמויות, ועל תקופת ההתקשרות.
הזוכים יתבקשו להציע מחיר למוצר או השירות הנדרשים על פי יחידות המידה שנקבעו 

 במכרז, ובלבד שהמחיר שיציע הזוכה לא יעלה על המחיר שננקב בהצעתו במכרז.
היחידה רשאים לפנות לחברה למשק וכלכלה על מנת שזו ומנהל  המקומית גזבר הרשות .4

את הפנייה לזוכים. לפנייה זו יצורף כל המידע המפורט  המקומית תבצע בעבור הרשות
 שלעיל. 3בסעיף 

ומנהל היחידה או פנתה החברה למשק וכלכלה לזוכים וקיבלו  המקומית פנו גזבר הרשות .2
ממנכ"ל הרשות המקומית )או מזכיר את הצעותיהם, יועברו ההצעות לוועדה המורכבת 

והיועץ המשפטי של  המקומית מקום שאין מנכ"ל(, גזבר הרשות המקומית הרשות
 להלן. 9, לקבלת החלטה בדבר ההצעה הזוכה, על פי הוראות סעיף המקומית הרשות

 משא ומתן עם המציעים, כולם או חלקם. המקומית לא תנהל הרשות .7
עה הזולה ביותר שהתקבלה בהליך בקשת הצעות הרשות המקומית חייבת לבחור בהצ .9

 מחיר, והיא רשאית שלא לבחור בהצעה כלשהי. 
לחוק הרשויות  9ובין הזוכה בהתבסס על אישור לפי סעיף  המקומית הסכם בין הרשות .1

 המקומיות )מכרזים משותפים( יכול שייחתם אך ורק בתוך תקופת תוקפו של האישור.
( לתקנות העיריות )מכרזים(, 9)3שור זה הוראות תקנה לא יחולו על התקשרות על פי אי .9

-( לתוספת הרביעית לצו המועצות המקומיות )א(, התשי"א9)3, סעיף 2919-התשמ"ח
-( לתוספת השנייה לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, התשי"ח9)3, וסעיף 2920
ימה עליו, אלא על פי . חוזה כאמור לא ניתן להגדיל או להוסיף פרטים בו לאחר החת2921

 הוראותיו.
בכתב כי ההתקשרות עונה המקומית טרם ההתקשרות אישר היועץ המשפטי של הרשות  .20

 על תנאים אלה.
 
 

 פי תנאים אלה תהיה התקשרות שלא כדין.-התקשרות שלא תיעשה על
 תוקף אישור זה הוא שנה מיום נתינתו.

 
(-) 

 ד"ר שוקי אמרני
 בפועל המנהל הכללי

 
 

 התשע"ד ן  כ"ט בניס
 (4102  באפריל  19 )
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 0102/2המנהל הכללי   חוזר
 02/2ביוני  0בסיון התשע"ה,  ו"ט

 

6 
 

 
  

 
 

הארכת שירותם של  עובדים בשלטון המקומי מעבר לגיל הפרישה (. 3)
 4102/4תיקון חוזר מנכ"ל  –

 
 

לאור פניות רבות אשר התקבלו בעניין חוזר זה ולאחר בחינה של הנושא ביחס לנהוג 
בשירות המדינה, הוחלט לתקנו כך שמעתה לא תידרש בדיקה אצל רופא תעסוקתי 
וניתן יהיה להסתפק באישור מרופא משפחה לפיו למיטב ידיעתו אין מניעה רפואית 

 להמשך העסקתו של העובד. 
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 ה"התשע בסיון ד"י ירושלים,

 2015 ביוני 1
 הסכם כללי - הע חוזר

2015-1-23 
 
 
 
 

 , משרד האוצרתהכללי תסגן בכיר לחשב מרדכי אלישע,מר  אל:
 
 
 

 להסכם ותיקון 8.5.2013 מיום הקיבוצי ההסכם: צבהלק גמל לקופות ההפרשה שיעורי שינוי הנדון :
 8.5.2013 מיום צוברת לפנסיה תקציבית מפנסיה המעבר
 9.2.2011 מיום 2011-1-15 הע חוזרנו

  
 

נחתם ההסכם הקיבוצי בין המדינה ומעסיקים נוספים בשירות הציבורי, לבין  8.5.2013ביום 
 הקיבוצילהסכם  5. בסעיף "(קיבוציההסכם ה)להלן: " הסתדרות העובדים הכללית החדשה

 . לקופות גמל לקצבהפורטו הוראות בדבר הגדלת הפרשות המעסיק והעובד 
 

ההסכם הקיבוצי  חל אשר לגביהםהאחרים המעסיקים אצל המדינה ו ם בשירותעובדיהלגבי 
)להלן: "הסכם המעבר  בדבר המעבר מפנסיה תקציבית לפנסיה צוברת ,3.3.99שנחתם ביום 

ם המעבר לפנסיה צוברת, אשר צורף הסכהוראות , נחתם הסכם אשר מתקן את צוברת"( לפנסיה
    .ואשר בו נכללו ההוראות בדבר הגדלת שיעורי ההפרשה כאמור הקיבוצי' להסכם בכנספח 

צוברת, פנסיה )לגבי העובדים המועסקים אצל מעסיקים אשר לגביהם לא חל הסכם המעבר ל
 . (הקיבוצילהסכם  5.2שיעורי ההפרשה בסעיף  מפורטות ההוראות בדבר הגדלת

 
ההוראות בדבר שיעורי ההפרשה, כפי שפורטו בהסכם לתיקון הסכם  ביצועהנחיות ללהלן 

 :(הקיבוצי' להסכם בהמעבר לפנסיה צוברת )נספח 
 
 
למעט קרן פנסיה ותיקה  ,יהיו שיעורי ההפרשות לקופת גמל לקצבה 1.7.2015יום מהחל  .1

, בגין השכר המבוטח לפנסיה להלן 2אשר לגביו חל האמור בסעיף  למעט לגבי עובדו
 צוברת, כדלהלן: 

 
 במקום פיצויים.  6% –לתגמולים ו  7.5%, מתוכם 13.5% –הפרשת המעסיק  

 לתגמולים. 7% –ניכוי ממשכורת העובד 
 

פנסיה המפורטים בסעיף זה מתייחסים לקרן הפרשה הלמען הסר ספק מובהר כי שעורי 
, למעט קרן פנסיה העובד רשבחאחרת  ולכל קופת גמל לקצבה "ביטוח מנהליםל"חדשה, 

 .ותיקה
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ההסכם הקיבוצי  חל אשר לגביהםהאחרים המעסיקים אצל המדינה ו ם בשירותעובדיהלגבי 
)להלן: "הסכם המעבר  בדבר המעבר מפנסיה תקציבית לפנסיה צוברת ,3.3.99שנחתם ביום 

ם המעבר לפנסיה צוברת, אשר צורף הסכהוראות , נחתם הסכם אשר מתקן את צוברת"( לפנסיה
    .ואשר בו נכללו ההוראות בדבר הגדלת שיעורי ההפרשה כאמור הקיבוצי' להסכם בכנספח 

צוברת, פנסיה )לגבי העובדים המועסקים אצל מעסיקים אשר לגביהם לא חל הסכם המעבר ל
 . (הקיבוצילהסכם  5.2שיעורי ההפרשה בסעיף  מפורטות ההוראות בדבר הגדלת

 
ההוראות בדבר שיעורי ההפרשה, כפי שפורטו בהסכם לתיקון הסכם  ביצועהנחיות ללהלן 

 :(הקיבוצי' להסכם בהמעבר לפנסיה צוברת )נספח 
 
 
למעט קרן פנסיה ותיקה  ,יהיו שיעורי ההפרשות לקופת גמל לקצבה 1.7.2015יום מהחל  .1
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פנסיה המפורטים בסעיף זה מתייחסים לקרן הפרשה הלמען הסר ספק מובהר כי שעורי 
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 .ותיקה
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מבוטח פעיל, לגבי  הינואשר  )כהגדרתו בהסכם המעבר לפנסיה צוברת( עובד קייםלגבי  .2
נה קופת ביטוח יחלק השכר המהווה משכורת קובעת לפנסיה, בקופת גמל לקצבה שה

 1964 –נסה )כללים לאישור ולניהול קופות גמל(, התשכ"ד כהגדרתה בתקנות מס הכ
"ביטוח מנהלים"(, ואשר בחר להמשיך להיות מבוטח בביטוח מנהלים וכן לגבי  –)להלן 

אשר ערב כניסתו לשירות היה )כהגדרתו בהסכם המעבר לפנסיה צוברת( עובד חדש 
יום מיום כניסתו  14 אשר הודיע על כך למעסיק בכתב, תוך, מבוטח פעיל בביטוח מנהלים

 לשירות, ובחר להמשיך להיות מבוטח באותה קופת ביטוח, יחולו ההוראות הבאות:
 

הפרשות עבורו בוצעו אשר קיים  עובד -"מבוטח פעיל בביטוח מנהלים"  -)לעניין זה 
לפי הסכם המעבר  -לביטוח מנהלים בשלושת החודשים האחרונים שלפני המועד הקובע

הפרשות לביטוח מנהלים בשלושת  עבורו בוצעואשר חדש  עובד, או לפנסיה צוברת
 ונים שלפני כניסתו לשירות המעסיק(.החודשים האחר

 
 
בקופת ביטוח יהיה כאמור ביטוח העובד בהסכם המעבר לפנסיה צוברת נקבע כי  (א)

בהתאם למקובל אצל כל מעסיק וכפי שיהיה מעת לעת, בעניין ביטוח מנהלים 
  כך:לפי הפרשות, ובלבד שלא ייפגע העובד הקיים.לרבות בעניין שיעורי ה

 
במקרה בו השיעור הכולל של הפרשות המעסיק לרכיב תגמולים ולרכישת ביטוח 

, ושיעור 7.5% -אובדן כושר עבודה, עבור עובד כאמור בסעיף זה, הינו נמוך מ 
הפרשות של  םשיעוריה, יוגדלו 7% -הניכוי ממשכורת העובד הינו נמוך מ 

 0.5% –ב  ,1.7.2015, החל מיום לתגמולים ושל הניכוי ממשכורת העובדהמעסיק 
 כל אחד.

 
, השיעור הכולל של הפרשות המעסיק לרכיב תגמולים ולרכישת שבכל עת ובלבד

 7.5%ביטוח אובדן כושר עבודה, עבור עובד כאמור בסעיף זה, לא יעלה על 
 .7%ושיעור הניכוי ממשכורת העובד לא יעלה על 

 
לעניין הגדלת שיעור ההפרשה של המעסיק, יחול גם זה קטן -סעיףהאמור ב

 .7%הניכוי ממשכורת העובד הינו בשיעור של ע חוזר זה, וטרם ביצבמקרה בו 
 
 

הפרשת המעסיק במקום פיצויים, מובהר, כי לגבי עובד כאמור בסעיף זה, שיעור  (ב)
לגבי רכיבי שכר אשר אינם נכללים בבסיס החישוב של פיצויי פיטורים )כדוגמת 

 . 6%רכיבי עבודה נוספת(, לא יעלה על 
 

זאת, אף אם בשל רכיבים הנכללים בבסיס החישוב של פיצויי פיטורים, מבוצעת 
 .6% –גבוה מ  ואשר הינבשיעור עבור העובד הפרשת מעסיק במקום פיצויים 
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, כהגדרתו בהסכם המעבר לפנסיה אשר בחר בהסדר החליפיבפנסיה תקציבית עובד עבור  .3
אשר בהתאם לתיקון להסכם ו ((15) 2002/ 10הע /ג' לחוזרנו  9כאמור בסעיף )ו צוברת

מיום  2011-1-15לחוזרנו הע  3סעיף אמור ב)וכ 12.1.2011המעבר לפנסיה צוברת מיום 
הפרשות וניכויים לקופת גמל לא  ,, במקום ההסדר החליפימבוצעות עבורו ,(9.2.2011

ידו לצורך ביצוע הפרשות במסגרת "ההסדר החליפי", -משלמת לקצבה )אשר נבחרה על
יהיו שיעורי ההפרשה לקופה  ,וכל עוד לא בחר העובד בקופת גמל לקצבה אחרת(

 מפורט להלן:כ,  1.7.2015החל מיום האמורה, 
 

 . במקום פיצויים  6% –לתגמולים ו  7.5%, מתוכם 13.5% -הפרשת מעסיק   
 לתגמולים. 6.5% –ניכוי משכר העובד 

 
 

 ., בנספח א'העדכונים הנדרשים טבלה בה מפורטים. מצ"ב 4
 
 
 
 
 
 
 
 

 בברכה,  
 
 

 קובי אמסלם  
 הממונה על השכר והסכמי עבודה  

 
 

 העתק :
 נציב שירות המדינה – משה דייןמר 
 רעות-מכבים-מודיעיןיו"ר מרכז השלטון המקומי וראש עיריית  – חיים ביבסמר 

 מנכ"ל מרכז השלטון המקומי –מר שלמה דולברג 
     הממונה על הסכמי עבודה ושכר במרכז השלטון המקומי  - עו"ד דן בן חיים

 חיפהבעיריית  משאבי אנושסמנכ"ל  ,שלוש הערים הגדולותנציג  – אילן שדותמר 
 מנכ"ל מרכז המועצות האזוריות - ישראל נדיבי מר

 הממונה על הסכמי עבודה ושכר במרכז המועצות האזוריות –מר פנחס הומינר 
 מזכיר חבר המועצות הדתיות - שלמה תנעמימר 

 מנכ"ל המוסד לביטוח לאומי  - יוסף-פרופ' שלמה מור
 מנכ"ל שירות התעסוקה  - בועז הירשמר 

 ת ור"המזכיר –גב' דבורה סגל 
(2015-54) 
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 נספח א'
 
 

 עובדים בדירוג דרגה  –הגדלת הפרשות 
 

 ביטוח מנהלים
 הערה: קיימת מחויבות בהסכמים לגבי עובד קיים/חדש שבא עם ביטוח מנהלים פעיל.

 

 מצב קיים:
 עבודה נוספת שכר פנסיוני סוג העובד

עובד קיים או 
עובד חדש עם 
ביטוח מנהלים 

 פעיל

 6%עובד: חלק ה
 2.5%+ עד  5%חלק המעביד: 

 לאובדן כושר עבודה
 .8.33%פיצויים: 

 6%חלק העובד: 
לאובדן  2.5%+ עד  5%חלק המעביד: 

 כושר עבודה
  .6%פיצויים: 

 
 :חדשמצב 

  עבודה נוספת סוג העובד
 1.7.2015 המרכיב 1.7.2015 המרכיב 

עובד קיים או 
עובד חדש עם 
ביטוח מנהלים 

 פעיל

 עובד:חלק ה
חלק מעביד 

ואובדן כושר 
 עבודה:

 פיצויים:

7% 
 

 ,0.5% -הגדלה ב
 .7.5%לא יעלה על 

8.33% 

 חלק העובד:
 

חלק מעביד ואובדן 
 כושר עבודה:

 פיצויים:

7% 
 ,0.5% -הגדלה ב

לא יעלה על 
7.5%. 

6%. 
עובד חדש 
החל מיום 

1.1.11  
 

 חלק העובד:
חלק מעביד 
כולל אובדן 

 כושר עבודה:
 פיצויים:

7% 
 

7.5% 
 

6% 

 חלק העובד:
חלק מעביד כולל 

אובדן כושר 
 עבודה:

 פיצויים:

7% 
 

7.5% 
 

6% 
 
 

 ביטוח בפנסיה צוברת
 

 : מצב קיים
 עבודה נוספת שכר פנסיוני 
 6.5%חלק העובד: 

  7%חלק המעביד: 
  6%פיצויים: 

 6.5%חלק העובד: 
 7%חלק המעביד: 

 6%פיצויים: 
 

 : חדשמצב 
 נוספת עבודה שכר פנסיוני

 1.7.2015 המרכיב 1.7.2015 המרכיב
 חלק העובד:

 חלק המעביד:
 פיצויים :

7% 
7.5% 

6% 

 חלק העובד:
 חלק המעביד :   

 : פיצויים

7% 
7.5% 

6% 
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 שכר והסכמי עבודה
 

 02-7658360, פקס : 02-5317189, ירושלים. טל : 3100, ת.ד.1רח' קפלן 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 עבור עבודה נוספת בלבד –הסדר חליפי למבוטחים בפנסיה תקציבית 
 

 :3.3.1999הסכם המעבר מתקציבית לצוברת מיום עפ"י 
 

 ב השינויער
 לקופ"ג לשכירים 5%חלק העובד: 

לקופ"ג  7%חלק המעביד: 
 לקופ"ג לשכירים 5%לעצמאים + 

 

 
 : 12.1.2011לאחר תיקון ההסכם ביום  – חדשמצב 

 
 1.7.2015 1.1.2013 המרכיב

 חלק העובד:
 :לקופ"ג לשכירים חלק המעביד

 פיצויים :לקופ"ג ל

6% 
7% 
6% 

6.5% 
7.5% 
6% 

 
 
 

235



236



  11נספח מס' 

  

237



238



 מדינת ישראל
 האוצר  משרד

 

 02-6250671, פקס : 02-6257837, ירושלים, טל' : 37140הפצה : ס.ג.י.א ניהול ויזום בע"מ, ת.ד. 

 

 שכר והסכמי עבודה
 

 02-5695372, פקס : 02-5317189, ירושלים. טל : 3100, ת.ד.1רח' קפלן 

 
 ה"התשע בתמוז' ז ירושלים,

 2015 ביוני 24
 הסכם כללי - הע חוזר

2015-1-28 
 
 
 

 , משרד האוצרתהכללי תסגן בכיר לחשב מרדכי אלישע,מר  אל:
 
 
 

 להסכם ותיקון 8.5.2013 מיום הקיבוצי ההסכם: בהלקצ גמל לקופות ההפרשה שיעורי שינוי הנדון :
 8.5.2013 מיום צוברת לפנסיה תקציבית מפנסיה המעבר
 9.2.2011 מיום 2011-1-15 הע חוזרנו

 1.6.2015מיום  2015-1-23חוזרנו הע 
  

 
 תבהמשך לחוזרנו שבסימוכין, רצ"ב טבלה אשר צורפה כנספח א' לחוזרנו שבסימוכין, הכולל 
 בעניין המבוטחים בביטוח מנהלים. חנוסתיקוני  

 
 המעסיקים. חתום על ידי כל 8.5.2013בנוסף, רצ"ב ההסכם מיום 

 
 
 
 

 בברכה,  
 
 

 קובי אמסלם  
 הממונה על השכר והסכמי עבודה  

 
 

 העתק :
 נציב שירות המדינה - משה דייןמר 
 עותר-מכבים-מודיעיןיו"ר מרכז השלטון המקומי וראש עיריית  - חיים ביבסמר 

 מנכ"ל מרכז השלטון המקומי -מר שלמה דולברג 
     הממונה על הסכמי עבודה ושכר במרכז השלטון המקומי  - עו"ד דן בן חיים

 חיפהבעיריית  משאבי אנושסמנכ"ל  ,שלוש הערים הגדולותנציג  - אילן שדותמר 
 מנכ"ל מרכז המועצות האזוריות - ישראל נדיבימר 

 על הסכמי עבודה ושכר במרכז המועצות האזוריותהממונה  -מר פנחס הומינר 
 מזכיר חבר המועצות הדתיות - שלמה תנעמימר 

 מנכ"ל המוסד לביטוח לאומי  - יוסף-פרופ' שלמה מור
 מנכ"ל שירות התעסוקה  - בועז הירשמר 

 מזכירת ור"ה –גב' דבורה סגל 
(2015-70) 
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 שכר והסכמי עבודה
 

 02-7658360, פקס : 02-5317189, ירושלים. טל : 3100, ת.ד.1רח' קפלן 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 נספח א'

 

 ה עובדים בדירוג דרג –הגדלת הפרשות 
 

 ביטוח מנהלים
 הערה: קיימת מחויבות בהסכמים לגבי עובד קיים/חדש שבא עם ביטוח מנהלים פעיל.

 

 מצב קיים:
 עבודה נוספת שכר פנסיוני סוג העובד

עובד קיים או 
עובד חדש עם 
ביטוח מנהלים 

 פעיל

 6%חלק העובד: 
 2.5%+ עד  5%חלק המעביד: 

 לאובדן כושר עבודה
 .8.33%פיצויים: 

 6%העובד: חלק 
לאובדן  2.5%+ עד  5%חלק המעביד: 

 כושר עבודה
  .6%פיצויים: 

 
 :חדשמצב 

 עבודה נוספת שכר פנסיוני סוג העובד
 1.7.2015 המרכיב 1.7.2015 המרכיב 

עובד קיים או 
עובד חדש עם 
ביטוח מנהלים 

 פעיל

 חלק העובד:
 

חלק מעביד 
אובדן כולל 

 כושר עבודה:
 פיצויים:

 עד %0.5 -הגדלה ב
7%. 

 ,0.5% -הגדלה ב
 .7.5%לא יעלה על 

 
8.33% 

 חלק העובד:
 

כולל חלק מעביד 
אובדן כושר 

 עבודה:
 פיצויים:

עד  %0.5 -הגדלה ב
7%. 

 ,0.5% -הגדלה ב
 .7.5% לא יעלה על

 
6%. 

עובד חדש 
החל מיום 

1.1.11  
 

 חלק העובד:
חלק מעביד 
כולל אובדן 

 כושר עבודה:
 פיצויים:

7% 
 

7.5% 
 

6% 

 חלק העובד:
חלק מעביד כולל 

אובדן כושר 
 עבודה:

 פיצויים:

7% 
 

7.5% 
 

6% 
 
 

 ביטוח בפנסיה צוברת
 

 : מצב קיים
 עבודה נוספת שכר פנסיוני 
 6.5%חלק העובד: 

  7%חלק המעביד: 
  6%פיצויים: 

 6.5%חלק העובד: 
 7%חלק המעביד: 

 6%פיצויים: 
 

 : חדשמצב 
 ספתעבודה נו שכר פנסיוני

 1.7.2015 המרכיב 1.7.2015 המרכיב
 חלק העובד:

 חלק המעביד:
 פיצויים :

7% 
7.5% 

6% 

 חלק העובד:
 חלק המעביד :   

 : פיצויים

7% 
7.5% 

6% 
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 02-7658360, פקס : 02-5317189, ירושלים. טל : 3100, ת.ד.1רח' קפלן 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 עבור עבודה נוספת בלבד –הסדר חליפי למבוטחים בפנסיה תקציבית 
 

 :3.3.1999הסכם המעבר מתקציבית לצוברת מיום עפ"י 
 

 ב השינויער
 לקופ"ג לשכירים 5%חלק העובד: 

לקופ"ג  7%חלק המעביד: 
 לקופ"ג לשכירים 5%לעצמאים + 

 

 
 : 12.1.2011לאחר תיקון ההסכם ביום  – חדשמצב 

 
 1.7.2015 1.1.2013 המרכיב

 חלק העובד:
 :לקופ"ג לשכירים חלק המעביד

 פיצויים :לקופ"ג ל

6% 
7% 
6% 

6.5% 
7.5% 
6% 
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 י"ח בשבט התשע"ו
 8102בינואר  82

 8102-3127שמ. 
 
 

 לכבוד 
 ראשי רשויות מקומיות
 גזברי רשויות מקומיות

  מנהלי משאבי אנוש ברשויות המקומיותמנכ"לים ו
 

 
 

 רשות מקומית הפורש מעבודתו הבהרות בנוגע לתשלומים נלווים לעובד הנדון:
 
 

לאחרונה, בוצעו מספר בדיקות מדגמיות בנוגע לתשלומים לעובדים פורשים, כגון מענק פרישה, 

תשלום פיצוי בגין ימי מחלה בלתי מנוצלים, פדיון ימי חופשה, חודשי הסתגלות וכן תשלום בגין 

 הודעה מוקדמת.

 

לעיל, הרכיבים ד ות השונות שנבדקו באופן חישובבעקבות הבדיקה, ובשל טעויות  חוזרות של הרשוי

 פורשים.העלה הצורך להבהיר מספר כללים בנוגע למתן תשלומים אלו לעובדים 

  

במסגרת פרישת עובדים, אין הרשות רשאית, על דעת עצמה, להעניק תנאי פרישה ותשלומים 

החורגים מהקבוע בחוק, בחוקת העבודה ובהסכמים הקיבוציים )להלן: "תנאים עודפים"(. כל 

תשלום שכזה מהווה חריגת שכר על כל המשתמע מכך. במקרים בהם מדובר על עובדים המבוטחים 

תנאים עודפים מעבר לקבוע בחוק שירות המדינה אף בית, אין להעניק במסלול פנסיה תקצי

 אשר הוחל על הרשויות המקומיות במסגרת חוקת העבודה.  0731-)גמלאות( )נוסח משולב( התש"ל

 

תנאים עודפים ישולמו במקרים חריגים במיוחד בלבד, בכפוף לאישור בכתב מראש של הח"מ, וזאת, 

י הממונה על השכר במשרד האוצר בהתאם לסמכותו לפי חוק בהתאם לכללים שהוגדרו על יד

יסודות התקציב. יובהר כי עצם הימצאותה של רשות מקומית בתכנית הבראה/התייעלות אין בה 

משום אישור להענקת תנאים עודפים לעובדים שפורשים מהרשות המקומית אף אם הרשות 

ן תנאים עודפים לעובדים שכאלו על התחייבה להפריש עובדים כחלק מתכנית ההבראה. לצורך מת

 . 7/8100 משרד הפנים מנכ"ללח"מ כמפורט בחוזר הרשות להגיש בקשה פרטנית 

  

 ככלל, לא יינתן אישור רטרואקטיבי לתנאים עודפים. 
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 י"ח בשבט התשע"ו
 8102בינואר  82

 8102-3127שמ. 
 
 

 לכבוד 
 ראשי רשויות מקומיות
 גזברי רשויות מקומיות

  מנהלי משאבי אנוש ברשויות המקומיותמנכ"לים ו
 

 
 

 רשות מקומית הפורש מעבודתו הבהרות בנוגע לתשלומים נלווים לעובד הנדון:
 
 

לאחרונה, בוצעו מספר בדיקות מדגמיות בנוגע לתשלומים לעובדים פורשים, כגון מענק פרישה, 

תשלום פיצוי בגין ימי מחלה בלתי מנוצלים, פדיון ימי חופשה, חודשי הסתגלות וכן תשלום בגין 

 הודעה מוקדמת.

 

לעיל, הרכיבים ד ות השונות שנבדקו באופן חישובבעקבות הבדיקה, ובשל טעויות  חוזרות של הרשוי

 פורשים.העלה הצורך להבהיר מספר כללים בנוגע למתן תשלומים אלו לעובדים 

  

במסגרת פרישת עובדים, אין הרשות רשאית, על דעת עצמה, להעניק תנאי פרישה ותשלומים 

החורגים מהקבוע בחוק, בחוקת העבודה ובהסכמים הקיבוציים )להלן: "תנאים עודפים"(. כל 

תשלום שכזה מהווה חריגת שכר על כל המשתמע מכך. במקרים בהם מדובר על עובדים המבוטחים 

תנאים עודפים מעבר לקבוע בחוק שירות המדינה אף בית, אין להעניק במסלול פנסיה תקצי

 אשר הוחל על הרשויות המקומיות במסגרת חוקת העבודה.  0731-)גמלאות( )נוסח משולב( התש"ל

 

תנאים עודפים ישולמו במקרים חריגים במיוחד בלבד, בכפוף לאישור בכתב מראש של הח"מ, וזאת, 

י הממונה על השכר במשרד האוצר בהתאם לסמכותו לפי חוק בהתאם לכללים שהוגדרו על יד

יסודות התקציב. יובהר כי עצם הימצאותה של רשות מקומית בתכנית הבראה/התייעלות אין בה 

משום אישור להענקת תנאים עודפים לעובדים שפורשים מהרשות המקומית אף אם הרשות 

ן תנאים עודפים לעובדים שכאלו על התחייבה להפריש עובדים כחלק מתכנית ההבראה. לצורך מת

 . 7/8100 משרד הפנים מנכ"ללח"מ כמפורט בחוזר הרשות להגיש בקשה פרטנית 

  

 ככלל, לא יינתן אישור רטרואקטיבי לתנאים עודפים. 
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 תשלום חלף  הודעה מוקדמת:

ככלל, על הרשות להודיע לעובד מראש על מועד סיום העסקתו, בהתאם לתקופה שנקבעה בהסכם 

הקיבוצי או בחוזה האישי. בתקופת ההודעה המוקדמת על העובד להימצא בעבודה, לסיים את 

 המטלות שנשארו לו, ולדאוג להעברת חפיפה מסודרת. 

 

העסקתו של העובד באופן מיידי,    הרשות המקומית, בהתאם לשיקול דעתה, רשאית  לסיים את

ובמקרה זה עליה לשלם לעובד חלף הודעה מוקדמת. במקרה זה, ניתן לשלם את תמורת חודשי 

 ההודעה המוקדמת בצורת מענק חד פעמי, וביצוע גמר חשבון וניתוק יחסי עובד ומעביד באופן מיידי. 

נוספים כגון החזרי הוצאות, בחישוב הסכום של חלף ההודעה המוקדמת לא יכללו תנאי שירות 

הפרשות לפנסיה, קרן השתלמות וכדו'. ערך הסכום הח"פ בגין חלף ההודעה המוקדמת יחושב 

 בהתאם לשכרו הקובע של העובד בלבד.  

 
יודגש כי עובד המודיע לרשות המקומית על סיום העסקתו מחויב לתת הודעה מוקדמת לרשות 

האישי. הרשות רשאית לוותר לעובד על העסקתו  המקומית כקבוע בהסכם הקיבוצי או בחוזה

 בתקופה זו ואינה רשאית לשלם לעובד תשלום חלף הודעה מוקדמת במקרה זה. 
 

, על כל המשתמע מכך מדובר בחודשי הודעה מוקדמת ולא בחודשי הסתגלותתשומת לבכם כי 

 ובהתאם לאמור לעיל.

  

 !מכך המשתמע כל עלמעבר לכך, מהווים חריגת שכר,  תשלומים
 

 פיצוי בגין ימי מחלה בלתי מנוצלים :

 

 עובד בהסכם קיבוצי:

, שרק ובכללם תנאי הסף הנדרשיםבעניין זה קובע את הכללים  08/0/8100ההסכם הקיבוצי מיום 

אם העובד עומד בהם הרי שהוא זכאי לתשלום פיצוי בגין ימי מחלה בלתי מנוצלים. יש לוודא עמידת 

 וכמובן חישוב הפיצוי ככל שזכאי אך ורק בהתאם לקבוע  ך מתן התשלוםהפורש בתנאי סף אלו לצור

 עובד בחוזה אישי:

פיצוי בגין ימי מחלה בלתי מנוצלים ככלל, עובד בחוזה אישי במסלול של פנסיה צוברת אינו זכאי ל

עבור תקופת העסקתו בדירוג ודרגה, יוכל לקבל באופן . עם זאת, עבור תקופת העסקתו בחוזה אישי

)גיל הפרישה  שעומד בתנאי הסף הנדרשים ככלימי המחלה הבלתי מנוצלים,  הפיצוי בגין  אתסי יח

 החלקרק עבור  (20%לפחות וכמות ניצול ימי המחלה בשתי התקופות נמוכה מ 01בפועל מעל גיל 

 ובהתאם למשכורתו הקובעת בדירוג ודרגה. המחלה בתקופת העסקתו בדירוג ודרגה ימיהיחסי של 
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עובד בחוזה בכירים במסלול של פנסיה תקציבית זכאי לפיצוי בגין ימי מחלה בלתי מנוצלים.  

ולא העסקה  תקופות שתייחושב לפי הפיצוי, ככל שעומד בתנאי הסף לזכאות כפי שנקבע בהסכם, 

 . ובהתאם לצבירת הימים בכל תקופה ,לפי המשכורת האחרונה

 

 מענק פרישה:

. 0731-לחוק שירות המדינה )גמלאות( )נוסח משולב( התש"ל 88סעיף תשלום מענק פרישה מעוגן ב

 התנאים הקבועים במצטבר הם:

שנת עבודה לפחות )לעניין  01מדובר בפיטורי העובד ולא בהתפטרות לאחר  .0

ר לאחר חמש שנות שירות מסיבת מצב בריאות לקוי מי שפוטזה יראו עובד 

 או יותר(. 80%כשדרגת נכותו היא 

 . 21 -הפורש מתחת ל גיל העובד  .8
 

במקרה שמדובר על התפטרות בגין פסילה לשירות בגין מצב בריאות לקוי יחושב מענק הפרישה 

 אחרי הוספת אחוזי הקצבה להם זכאי העובד על פי דין בהתאם לחוק שירות המדינה גמלאות. 

 

שוב הנמוך מסלולי חישוב בעניין זה כאשר העובד זכאי לקבל רק את החי 7החוק כאמור מגדיר 

 מבניהם וככל שעומד בדרישות הסף שהחוק מגדיר לעניין זה. 

 

על ידי נציג בעבר הועבר לכאורה בקובץ אקסל אשר לחישוב מענק זה הובא לידיעתי כי נעשה שימוש 

משרד הפנים. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי השימוש בקובץ זה הינו על אחריות הרשות המקומית 

 לתקינות החישוב. ואינו מהווה אסמכתא 

 

 ,כבוד רבב  

 
   

    מוני מעתוק                         
 ק"ברשומ האנושי ההון לניהול אגףה מנהל                           

 
 

 העתקים: 
 , מנהל המינהל לשלטון מקומימר מרדכי כהן

 הממונים על המחוזות
 הנהלת מינהל השלטון המקומי

 ומיותאגף לניהול ההון האנושי ברשויות המק –רפרנטים 
 אגף בכיר לתקצוב בקרה ופיתוח ברשויות המקומיות –רפרנטים 

 מי עבודה, מרכז השלטון המקומיכראש מינהל שכר והסגב' חגית מגן, 
 , סגן הממונה על השכר, משרד האוצרמר דיאא אסדי

 האוצר , סגנית הממונה על השכר )אכיפה(, משרדגב' אתי גבאי מורלי
 , מנהלת אגף בכיר לביקורת ברשויות המקומיותגב' עפרה ברכה

 סגנים לממונים על המחוזות
 ממוני רשויות במחוזות

 חשבים מלווים
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