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 אל:

 התאגידים העירונייםועובדי  מנכ"לי 

 שלום רב,

ההנחיות, חוזרי מנכ''ל, הסכמים הוראות הדין, שמחים להציג בפניכם חוברת שמאגדת את אנו 

 .וכוח האדם בתאגידים עירוניים חדשים ופסיקה מהשנים האחרונות בתחום השכר

בסביבה משתנה ומתעדכנת בתחום זה במגזר הציבורי והרשויות המקומיות בכלל ובתאגידים 

כמורה נבוכים להתמצאות בדינים השונים החלים על עירוניים בפרט, חוברת זו יכולה לשמש לכם 

 .העסקת עובדים בתאגידים עירוניים

את הוראות הדין החלות בנושא על מנת להקל את ההתמצאות מטרתה לאגד חשוב לציין שחוברת זו 

בקרב עובדי התאגידים העירוניים ואינה מהווה מסמך משפטי מחייב. החוברת מתבססת על דעתם 

 הפנים או עמדת המרכז לשלטון מקומיאו מייצגת את עמדת משרדי האוצר  של עורכי החוברת ואינה

 .וכן, אינה מהווה ייעוץ משפטי

וק האיגוד בנושא השכר וכח האדם בתאגידים עירוניים ובמקביל להוצאת חוברת זו, כחלק מעיס

אבקש לעדכנכם בעבודה הנעשית בימים אלו ליצירת מנגנון תגמול לעובדים הבכירים בתאגידים 

 העירוניים.

איגוד התאגידים העירוניים  התאגיד העירוני.ההון האנושי הינו מרכיב משמעותי ביותר בהצלחת 

בתכנון ויישום מנגנוני תגמול הולמים לעובדים הבכירים, אשר יאפשרו חשיבות וצורך מיידי רואה 

להיות שחקן תחרותי ואטרקטיבי בעת גיוס עובדים ושימורם וכן יאפשרו להן לשפר את  תאגידיםל

תשלום בונוס ותגמול מודל ל .בשל חשיבות נושא זה, מקדם האיגוד  ביצועיהן, רווחיותן ויעילותן

דיפרנציאלי יבוצע באופן  תאגידים העירוניים. על פי המודל המוצע, התגמולב אישי לעובדים בכירים

שיפור ביצועי החברה, התייעלות ויצירת קשר בין ביצועי העובד ב במטרה לסייעבהתייחס לרווחיות 

 עקרונות המודל הינם : .וביצועי החברה

 רים ויצירת מתאם בין מידת השגת יעדי החברה שיפור ביצועי החברה על ידי תגמול העובדים הבכי
 .לבין תגמול העובדים הבכירים

 שימור עובדים בכירים איכותיים. 
 עידוד מצוינות בעבודה. 
 

חברי איגוד התאגידים העירוניים ברשויות המקומיות מודים ליועץ השכר של האיגוד, עו''ד ורו''ח 

ועל  מיכל רוזנבוים ולמשרדיהם, על עריכת החוברתריאן, וליועצת המשפטית של האיגוד, עו"ד  עלאא 

בדינים החלים . אנו בטוחים שהחוברת תקל עליכם בהתמצאות סיוע בקידום יצירת מודל התמריצים

 .על העסקת עובדים ותחום השכר בתאגידים העירוניים

 בברכה,

 יצחק בורבא

 יו"ר איגוד התאגידים העירוניים ברשויות המקומיות
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מטרת החוברת הינה לסייע ולהבהיר ככל שניתן, הוראות בדבר זכויות העובדים החל משלב ההליך 

כל זאת על מנת להוסיף ולהעשיר את  המכרזי, תהליך הקליטה, תנאי העסקת העובד וסיום העסקתו.

תוך שמירה על כללי המינהל התקין  והעסקת עובדים בכלל ם השכרהידע המקצועי שלכם בתחו

 והאינטרס הארגוני והכלכלי של התאגידים העירוניים.

 

בתאגידים עירוניים, דבר אשר דורש  כיוםיובהר כי חוברת זו משקפת את הכללים והנהלים הנהוגים 

 ונים.ממכם להתעדכן ולבדוק את המצב הקיים בעת מתן התייחסותכם לנושאים הש

התאמה בין האמור בחוברת זו לבין האמור בחקיקה או -יודגש כי, במידה וקיימת סתירה או אי

במסמך המקור או בכל נוהל מחייב אחר, הרי שהאמור במסמך המקור הינו הנוסח הקובע וחוברת זו 

 הינה כלי עזר בלבד. 

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

המחבר אינו נושא באחריות כלשהיא כלפי הקוראים ואלה נדרשים לקבל ייעוץ 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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 פתח דבר

 

האחרונות, אנו עדים להתפתחות עצומה בתחום התאגידים העירוניים. רשויות מקומיות הבינו  בשנים

כי הדרך היעילה ביותר לביצוע פרויקטים ולניהול פעילויות הינן באמצעות התאגידים העירוניים 

תאגידים עירוניים פעילים. תאגידים עירוניים אלו  066-וכיום, רשומים במשרד הפנים למעלה מ

עובדים  0,666-קים עשרות אלפי עובדים )קיימות מספר חברות עירוניות המעסיקות למעלה ממעסי

יותר מאשר ברשויות מקומיות גדולות(. אולם על אף שהתאגידים העירונים הינם מעסיקים גדולים 

  קיימת עמימות במשק, כמעט ולא קיימות הוראות דין הנוגעות להעסקת העובדים. במצב שנוצר,

מנכ"לי אלו של של עובדי התאגידים העירוניים, למעט  והעסקתם שכרםתנאי נוגע לב מסוימת

לזכויותיהם והליך  הם פורסמו חוזרים בנוגעילבנוגע אאשר  והעובדים הבכירים עירונייםהתאגידים ה

שפרסם משרד הפנים קבע הוראות כלליות לפיהן קליטת עובדים תעשה הל האסדרה ונקבלתם. 

המקומית ותנאי ההעסקה של העובדים "לא יחרגו מהמקובל ברשות  בהתאם לנהוג ברשות

והטיל על התאגידים העירוניים לקבוע בעצמם את המבנה הארגוני ותנאי העסקת  המקומית"

. קרי, כל תאגיד יכול לקבוע העובדים ולהביא את המבנה הארגוני לאישור האגף לתאגידים עירוניים

פי ראות עיניו כל עוד תנאי ההעסקה אינם חורגים מהמקובל  על שאינם בכירים תנאי העסקת עובדיו

ברשות, ואינם נמוכים ממה שמחייב החוק. הנהלים לא קובעים חובה להשוות את שכר עובדי 

בהוראה זו קיימת בעייתיות מסוימת מאחר ובעוד  התאגידים העירוניים לשכרם של עובדי הרשות.

כמים קיבוציים, עובדי התאגידים העירוניים )פרט ורוב עובדי הרשויות המקומיות מועסקים בהס

לתאגידים בודדים בהם נחתם הסכם קיבוצי(, מועסקים בהסכמים אישיים. בנוסף לכך, בתאגידים 

העירוניים קיימים משרות ותפקידים רבים אשר אין להם משרה מקבילה ברשות המקומית, מה 

 שאינו מאפשר השוואת תנאי העסקתם לרשות המקומית. 

אף העמימות היחסית הקיימת ועל אף שנכון להיום כמעט ואין הוראות ספציפיות הנוגעות  על

לתשלומים מותרים לעובדי התאגידים העירוניים )פרט לעובדים בכירים שלגביהם פורסם לאחרונה 

עדכון לנוהל האסדרה כפי שיתואר להלן(, ניתן לנסות וללמוד מהם הכללים החלים בנושא זה, 

 רת הכללים החלים על עובדי הרשויות המקומיותבאמצעות סקי

חוברת המידע שלפניכם כוללת עיקרי נושאים ומידע רלוונטי לעבודתכם, בין היתר עדכונים בדבר 

מנכ"ל משרד הפנים שניתן  הסכמים קיבוציים, הנחיות של הממונה על השכר, חוזרי מש"מ וחוזרי

 להחילם על התאגידים העירוניים.

 פסיקה מגוונת בסוגיות של דיני עבודה וסוגיות שכר וכח אדם אחרות.כמו כן מצורפת 
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 הנחיות לקליטת עובדים: .1.1

אין הוראות בחוק או בתקנות המחייבות תאגיד עירוני לקיים בפתח הדברים, יש לציין כי 

פרט להוראות החלות לגבי קליטת מנכ"ל תאגיד עירוני בחוזר  מכרז על מנת לקלוט עובדים

הפנים ונהלי האסדרה של  רדי משר. אולם, בהתאם לחוז6101661מנכ"ל משרד הפנים 

, הוטלה חובה על התאגידים העירוניים לקלוט עובדים מורסוגידים העירוניים שפהתא

 לחוברת(. 0)נספח  "הפנים משרד הנחיות פי ועל המקומיות ברשויות כמקובל"

לפיכך, נקודת המוצא הינה כי ההנחיות לגבי קליטת עובדים בתאגידים העירוניים, הינם 

 ההנחיות החלות על הרשות המקומית בנוגע לקליטת עובדים, בשינויים המחוייבים.  

 קליטת עובדים ברשויות המקומיות:

 .הליך קבלת עובדים בעיריות ובמועצות מקומיות נעשה מכוח חוק ותקנות 

לצו המו"מ )שירות העובדים( קובעים כי תהליך קבלת  01לפקודת העיריות וסעיף  016סעיף 

 עובדים לרשויות יעשה על ידי מכרז פומבי, למעט משרות שהוחרגו.

 בית המשפט העליון קבע בבג"צ . דרך מכרז פנימי גם עובדים בעיריות קיימת אפשרות למנות

פקודת העיריות ותקנות כי  – יפו ואח'-ביבא-אריה צוקר  ואח' נגד עירית תל 0112021)עליון( 

המכרזים אינן מתייחסות למכרז פנימי, בו משתתפים עובדי העיריה בלבד, אלא רק למכרז 

לפקודת העיריות אינו שולל מכרז פנימי.  171סעיף פומבי, הפתוח בפני כל, אולם ברור כי 

נוי אדם שעדיין אינו עובד סעיף זה אינו מטיל את חובת המכרז הפומבי אלא לצורך מי להיפך,

)ב( קובע כי "לא יתמנה אדם לעובד העיריה" למשרה מסוימת אלא 016, שהרי סעיף העיריה

אם הוכרז על המשרה בפומבי. משמע, אם מדובר באיוש משרה מסוימת על ידי אדם המשמש 

 כבר עובד העיריה, אין חובה, מכוח סעיף זה, לקיים מכרז פומבי. 

 ש כי אין חובה על עירייה לערוך מכרז פנימי טרם פרסום המכרז החיצוני, למען הסר ספק יודג

 אולם יש ליתן התייחסות במידה וקיימים נוהגים מקומיים.

  לחוק המועצות המקומיות וכן  8נקבע בסעיף  -בניגוד לאמור לעיל הרי שבמועצות מקומיות

 בצו המועצות את החובה בקיום הליך מכרזי פנימי.

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

כולל את סוגי המשרות הנדרשות הליך מכרזי, אופן קיום ההליך ואף הרכב ועדות הבחינה 

 למשרות השונות.

 

 
7 

 

בפסיקה נקבע כי החלת חובת קיום מכרז לשם קליטת עובדים בתאגידים עירוניים הנה  גם

ארביב  01126060"תא )שלום נתניה(  ינת כללי המינהל התקין.ראו:מחויבת המציאות מבח

 (.6206801661) 100( 11) 1661, דינים שלום יוסף נגד הרצל קרן ואח'

 :כללי קליטת עובדים בתאגידים עירוניים בהתאם לנהלי האסדרה

: מנכ"ל התאגיד יבחר במסגרת הליך ועדת איתור כמפורט בחוזר מנכ"ל תאגיד עירוני .א

לחוברת(, ולאחר מכן יאושר חוזהו ע"י האגף בהתאם לטבלה.  1)נספח  101661מנכ"ל 

יודגש כי נוסח המכרז שמפורסם למילוי התפקיד צריך להיות תואם להנחיות חוזר מנכ"ל 

 לפנות בנוסף, יש .ם פרסומווכי יש לקבל את אישור האגף לנוסח הפרסום, טר 101661

 פרסום בטרם ל"מנכ לתפקיד בחינה ועדת למינוי ק בבקשה"ברשומ ושכר א"כ לאגף

 לחוברת(. 1נספח המשך המכרז )ראו 

 ים בכיריםקליטת בעלי תפקידבתאגיד העירוני:  בכירים קליטת בעלי תפקידים .א

והיא תבוצע ע"י תעשה במסגרת המבנה הארגוני שאושר כאמור, העירוניים בתאגידים 

התאגיד העירוני )אין צורך לפנות למשרד הפנים או למלא טופס נחיצות משרה(, במסגרת 

 הליך מכרז כמקובל ברשות, ובכפוף לאישור דירקטוריון החברה.

נדרש לקבל אישור משרד הפנים לחוזה  –עם סיום ההליך המכרזי ובחירת בעל התפקיד

 העסקה.

בנוסח המכרז שיפורסם לנושא המשרה או לבעל תפקיד אמון אשר בכוונת החברה 

 תשלום השכר בחוזה אישי הנו כפוף לאישור משרד הפנים.יצויין כי להעסיק בחוזה אישי, 

קליטת יתר העובדים המועסקים בתאגיד בהתאם לצרכיו ואינם לגבי שאר העובדים:  .ב

ם אינו צמוד לשכר מנכ"ל התאגיד )חוזה מנויים בטבלת בעלי התפקידים שלהלן, ושכר

אישי, דירוג דרגה וכיוב'(, תבוצע ע"י התאגיד העירוני במסגרת הליך מכרזי כמקובל 

 ברשות. חוזי העסקתם של עובדים אלה יאושרו ע"י התאגיד. 

לא נדרש אישור אגף בכיר לתאגידים עירונים לחוזה העסקתם של עובדים אלה אלא אם 

משכר  16%מגיע לרמת השכר המינימאלית של מנהל מחלקה בתאגיד )כן שכרו של העובד 

 מנכ"ל התאגיד(.
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 : משרות הפטורות מקיום הליך מכרזי הקבוע בחוק .1.2

  :מכוח הכלל המופיע בנהלי האסדרה לפיו "כללי קבלת עובדים יהיו תאגידים עירוניים

מקומיות פטורות ממכרז גם משרות הפטורות ממכרז ברשויות כמקובל ברשות המקומית", 

 בתאגידים עירוניים. להלן רשימת המשרות הפטורות.

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

לפקודת העיריות ובלבד שהן מתוקצבות בתקציב  001בסעיף  קבועיםלעובדים הסטטוטוריים ה

מינוי כאמור מחייב מכרז פומבי בהתאם לכללים  לפקודה(. 016העירייה המאושר )סעיף 

 .0212 -ובאמצעות הליך מכרזי כפי שנקבע בתקנות העיריות )מכרזים לקבלת עובדים(, תש"ם

 :הליך קבלת עובדים למועצה מקומית ולמועצה אזורית נקבע בצו המועצות  מועצות מקומיות

צו המועצות המקומיות )שירות , וכן ב 0211-המקומיות )נוהל קבלת עובדים לעבודה(, תשל"ז

 .0201-העובדים(, תשכ"ב

בהתאם לכך רשאי ראש הרשות למנות עובדים נוספים מעבר לעובדים הסטטוטוריים 

לצו המועצות המקומיות   11לצו המועצות המקומיות )א(, וסעיף   012הקבועים בסעיף 

 )מועצות אזוריות(.

  21/12/2112פורסם תיקון לצו אשר תחילתו ביום  2112בשנת . 

עיקרו של התיקון לחוק הוא יצירת אחידות בנושא משרות הפטורות ממכרז במועצות 

 מקומיות בדומה לנהוג בעיריות.

 להלן רשימת המשרות הפטורות מקיום מכרז פומבי:

מנהל לשכה לראש הרשות מקומית,  -משרות אמון הפטורות מקיום הליך מכרזי  .1

עוזר לראש הרשות מקומית, נהג של ראש רשות מקומית, מנהל לשכה לסגן ראש 

הרשות בשכר, עוזר של סגן ראש הרשות בשכר, מנהל לשכה או עוזר למנהל כללי, 

ים בחוזה אישי שמליאת המועצה אישרה את העסקתם ושכרם ככל ומועסקובלבד 

 .)יפורט להלן(

משרה המיועדת לבוגרי אוניברסיטה, במסלול של תכנית צוערים לשלטון המקומי  .2

שאישר משרד הפנים, ובלבד שהמנהל הכללי של משרד הפנים או מי מטעמו אישר 

את המשרה כאמור ובתנאי שהעובד התקבל לעבודה בתוך שלוש שנים מיום קבלת 

 התואר במסלול האמור; 

ה של מלווה צמוד לתלמיד ובלבד שמשרד החינוך אישר את תקן המלווה משר .3

 הצמוד לאותו תלמיד; 
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משרה לפי שעות לתקופה שלא תעלה על שלושה חודשים רצופים לצורך ביצוע  .2

מיזם זמני, ובתנאי שלא יועסק במשרה זו אדם שבוצעה עמו התקשרות נוספת 

שישה חודשים לפחות  מכוח סעיף זה בשנת התקציב הנוכחית ובלבד שחלפו

 ממועד ההתקשרות האחרונה; 

משרה של עובד הנעדר ממשרתו לתקופה זמנית, לשם איושה במילוי מקום, שלא  .5

יעלה על שנה; המנהל הכללי רשאי, מטעמים מיוחדים, להאריך את ההעסקה 

לתקופות נוספות אם מצא כי היעדרות העובד נמשכת, ובלבד שסך כל התקופות 

 שנה; הנוספות יפחת מ

משרה שהתפנתה באורח קבע, לשם איושה במילוי מקום לתקופה זמנית שלא  .0

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; 

של  1ובת עריכת מכרז למשרה שדרגתה המרבית אינה עולה על דרגה לא תחול ח .1

ר ”של דירוג המח 11הדירוג המינהלי או שדרגתה המרבית אינה עולה על דרגה 

)בתאגידים העירוניים  )מדעי החברה והרוח( או דירוג ההנדסאים והטכנאים

מדובר על משרה שהמקבילה שלה ברשות המקומית אינה עולה על הדרגה 

 . ינת בסעיף זה(המצו

 מורים בבתי ספר יסודיים : .8

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

יסודיים או גננות בגני הילדים או בגנונים שבבעלות -הביניים או בבתי ספר על

 הרשות המקומית, ובלבד שיתמלאו באישור משרד החינוך והתרבות;

-מורים בבתי ספר יסודיים, בתי ספר של חטיבת הביניים או בבתי ספר על - עיריות

יסודיים או גננות בגני הילדים שבבעלות העירייה, ובלבד שיש להם הכישורים 

 הדרושים על ידי משרד החינוך והתרבות למילוי אותה משרה;

 

 ניוד עובדים: .1.3

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 בשכר(. אין שינוי מהותי במעמדו של העובד כתוצאה .2

1011
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 יש לקבל את הסכמתו של העובד להליך הניוד. .5

 עסקים בשכר בכירים הרי שישנם הנחיות לניוד עובדים יובהר כי ביחס לעובדים המו

  (.1)נספח מס'  101600בשכר בכירים בחוזר מנכ"ל 

ינויים המחוייבים מכוח הכלל לפיו דיני העסקת עובדים החלים ברשויות המקומיות יחולו בש

גם על התאגידים העירוניים, אנו סבורים כי אין מניעה לנייד עובדים בתאגידים העירוניים 

 בכפוף לקיום ההוראות המפורטות לעיל.

 

 העברת עובדים מעירייה לתאגיד עירוני: .1.2

תאגיד עירוני הנו אישיות משפטית נפרדת ומכך עולה הטעם להקמתו. מרגע התהוותו התאגיד 

העירוני הוא קונה זכויות וסמכויות לעצמו, וגם נושא הוא בחובות לעצמו, ואין רואים בו 

 מחלקה ממחלקות העירייה.

 

 הוראה שבדין האוסרת על : אין השאלת עובדים מהרשות המקומית לתאגיד עירוני

השאלת עובד מרשות מקומית לחברה עירונית, במקרה זה הרשות מחויבת להמשיך 

 העובד.לשאת בשכרו של 

 עובד המועבר מעבודתו עובד העובר מהרשות להיות עובד תאגיד עירוני של הרשות :

בעירייה לעבודה בתאגיד עירוני הופך להיות עובד של התאגיד העירוני על כל המשתמע 

 מכך, גם אם המשיך לבצע את אותו תפקיד, בדומה לכל עובד אשר הוחלף מעסיקו.

 

 פסיקה:

 

עובד העירייה לעובד חברה עירונית ומעמד עובד מושאל לחברה מעמד עובד שעבר מלהיות 

 עירונית:

חנה לייבה עזבון המנוח אילן לייבה ז"ל נגד עיריית תל אביב,  2016062001"סעש )אזורי ב"ש( 

 ("0206001600) 180( 066) 1600דינים אזורי לעבודה 

 עובדות:

ית יובל חינוך. בעקבות בחירתו נבחר המנוח לתפקיד מנכ"ל החברה העירונ 1661במהלך שנת 

חתם התובע על בקשה ליציאה לחופשה ללא תשלום מעבודתו בנתבעת. במקביל חתם המנוח 

מול החברה העירונית יובל חינוך, ולפיו הוא זכאי לשכר  1661על חוזה העסקה אישי מאוגוסט 

 משכר מנכ"ל עירייה. 81%%ברוטו בשיעור של 
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, 1661חברה העירונית ועל פי הסיכום מחודש פברואר בעקבות סיום העסקתו של המנוח ב

 .1661פרש המנוח לגמלאות בסוף מרץ 

 שאלה שבמחלוקת:

האם יש לראות במנוח כעובד עירייה בתקופת כהונתו כמנכ"ל החברה העירונית, כעובד 

 העירייה לצורך קביעת זכאותו לגמלה.

 :הכרעה

 בית הדין קבע כדלקמן: 

על אף  -של התאגיד העירוני שהוכרה בחוק ופסיקה כאמור לעיל"מההכרה באישיות הנפרדת 

נגזרת המסקנה שאין  -היות גוף הפועל בשליטת העירייה בתחומי סמכותה וניזון מתקציביה

  לראות בעובד של החברה העירונית כעובד של העיריה.

חברה די לומר, כי אילו היה המנוח במעמד של עובד מושאל במהלך תקופת כהונתו כמנכ"ל ה

העירונית, הרי שאז הייתה העירייה משלמת את שכרו ולא היה צורך בהסדר של שמירת 

זכויות פנסיה והעברת כספים להבטחת זכויות פנסיה מהחברה העירונית לנתבעת. מכאן שאין 

לראות באותם מכתבים פנימיים המתייחסים למנוח כאל עובד מושאל בתקופת כהונתו 

 -ר עומדות בניגוד להצהרות הצדדים ולהתנהגותם בפועלכמנכ"ל החברה העירונית, אש

 כקובעים את מעמדו באותה תקופה".

 

 : מקנה לעובד את הזכות להיחשב כמפוטר מהעירייה מעבר מעירייה לתאגיד עירוני

הממונה על  -עמנואל צוקרן נגד עיריית חולון , מדינת ישראל  1816068"תעא )אזורי ת"א( 

 ("1106001601) 061( 06) 1601ד האוצר, דינים אזורי לעבודה השכר והסכמי עבודה במשר

 עובדות

התובע הועבר לעבוד תחת התאגיד העירוני שהקימה הרשות באותו תפקיד שמילא בזמן 

 כהונתו בעירייה.

 הכרעה:

בית הדין קבע כי במקרה של חילופי מעבידים במקום העבודה, לעובד הזכות להחליט אם 

 העסקתו אצל המעביד החדש או לסיים את העסקתו בדין מפוטר .ברצונו להמשיך את 

עוד נקבע כי התובע רשאי היה לסרב לעבור ולעבוד תחת תאגיד עירוני חדש, אף אם על פניו 

מדובר היה באותו תפקיד ובאותם תנאים ואין לראות בסירובו לעבור למעביד החדש 

 התפטרות כי אם  פיטורים.
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 פקיד ברשויות מקומיות ובתאגידים עירוניים:פרסום מכרז ותיאור ת .1.5

  6101661לגבי מנכ"ל תאגיד עירוני, מפורטות דרישות הסף במסגרת חוזר מנכ"ל משרד הפנים .

כל סטייה מתנאי הסף המפורטים בחוזר המנכ"ל טעונה אישור מראש מאגף בכיר לתאגידים 

 עירוניים במשרד הפנים.

  ,יהיו באופן התואם את  ברשויות המקומיות המשרה נוסח המכרז ופרטילגבי שאר העובדים

בתאגידים  תנאי הסף בקובץ תיאורי התפקידים החדש שבתוקף בעת פרסום המכרז. 

העירוניים, אין חובה לפעול על פי קובץ תיאורי התפקידים החל ברשויות המקומיות, אולם, 

מוד מהם לגבי כאשר מדובר בתפקידים דומים לאלו הקיימים ברשות המקומית, ניתן לל

 דרישות הסף שעל התאגידים העירוניים לקבוע.

( וכן כל הנחיה אחרת 0221יובהר כי קובץ תיאורי התפקידים החדש מחליף את הקובץ הישן )

המופיעה בחוזר מנכ"ל ובה הנחיות לדרישות סף למשרה ספציפית, וזאת ככל שקיימת 

 התייחסות לאותה משרה בקובץ החדש. 

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

 לעניין דרישות סף למשרות ניהול ומשרות  101600 הנחיות כלליות כדוגמת חוזר מנכ"ל

עומדות  101600 סטאטוטוריות או האמור לגבי דרישות סף למשרות ייעודיות בחוזר מנכ"ל

 בעינן, אלא אם נאמר במפורש אחרת  בקובץ החדש.

בהתאם למאושר בתקציב הרשות המקומית ותואם את הנחיות החוק היקף המשרה יהיה 

 והנחיות משרד הפנים.

  יובהר כי על נוסח המכרז לשקף את כל נתוני המשרה נכון לפרסום המכרז וכן לעת איושה

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

  :נוסח המכרז יכלול את  הפרטים הבאים 

 המשרה המיועדת. תואר .0

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

 בנוסח המכרז: "שכר לפי דרוג דרגה או חוזה אישי מותנה באישור משרד הפנים".

 שיעור חלקיות המשרה. .1

 הכישורים הדרושים למילוי המשרה.  .1

 רה הפנויה.הכתובת אליה יש להגיש את הבקשה למועמדות למש .1

 מועד פרסום המכרז. .0

 המועד האחרון להגשת המועמדות. .1
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 :לצורך עמידה בתנאי הסף השכלה מקבילה .1.1

  ,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)נספח מס 

  קבע את ההכרה בהשכלה תורנית כמקבילה לתואר אקדמי. 101600חוזר מנכ"ל 

  '(.0)נספח מס 

  יובהר כי ההנחיות לעיל מתקיימות רק במכרז אשר הדרישה בהן היא להשכלה אקדמית

או תעודת  הרי שהחלופה להשכלה תורנית תואר אקדמי ספציפיכללית, משרה אשר נדרש בה 

 הנדסאי או טכנאי מוסמך אינה רלוונטית ואינה מהווה עמידה בתנאי הסף.

 

 המרת תנאי סף: .1.7

הקובע הוראת שעה שתוקפה עד לסוף  101601בנוסף לכל האמור לעיל פורסם חוזר מנכ"ל 

לפיה ניתן להמיר דרישה לתואר אקדמי בשנות ניסיון וזאת בהתאם לכללים  1608שנת 

 המופיעים.

כי הוראת השעה חלה רק במכרזים פנימיים ורק בניסיון אשר נצבר באותה רשות  יצויין

 מקומית.

  (.1)נספח מס'  101601חוזר מנכ"ל משרד הפנים 
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   חברה עירוניתנוהל אסדרת 

הטעונים את אישורו של עירונית  חברהיפורטו הוראות לעניין ההליכים הנדרשים לכלל צעדי האסדרה של  בנוהל זה,

 או מספר רשויות יחד שהרשות המקומית חברהיש להסדיר את מעמדה של כל  יודגש כי בהתאם לנוהל זהשר הפנים. 

 .ה מהון המניות או מכח ההצבעהומעל 05%-בבה או מחזיקות  מחזיקה

 בנוהל זה שני פרקים:

 עירונית. חברהבקשה להקמה או הסדרת מעמדה של  .א

 עירונית הטעונה אישור שר הפנים. ברהבחבקשה לביצוע פעולה  .ב

 עירונית חברהעירונית או הסדרת מעמדה של  חברהבקשה להקמת  .א

גף לא תגיש בקשה קיימת חברהשל  מעמדה או להסדיר בתחומהעירונית  חברהרשות מקומית המבקשת להקים 

  זה. נוהלתאם להוראות המפורטות ב, בהתאגידים עירוניים במשרד הפניםל

 ,מועצות אזוריות ומועצות מקומיותהחלים על ובצווים המקבילים לו , 0891 –תש"ם בצו העיריות )הקמת תאגידים(, 

תאגיד(, לכל מטרה -ופית או כל אגודה אחרת )להלן חברה, חברת בת, אגודה שית רשות מקומיתנקבע כי לא תייסד 

המועצה( ותפקידיה, ולא תרכוש מניות או ניירות ערך או זכות  -)להלן  רשות המקומיתשהיא בגדר סמכויות מועצת ה

הנאה אחרת של כל תאגיד שמטרותיו מסייעות, לדעת המועצה, להשגת כל מטרה כאמור ולא תנהג בהם דרך בעלים 

 ה בעמותה, אלא באישור שר הפנים ובתנאים שהוא קבע. ולא תהיה חבר

 

 תכלול את המסמכים הבאים:הבקשה 

 חברה. ההמבקש את אישור השר להקמת  המקומית מכתב פניה רשמי של ראש הרשות .1

לפיה בחן את ניתוח החלופות ואת  – הרשות המקומית בדבר הקמת החברה חוות דעת מוקדמת של מנכ"ל .2

במקום בו לא מכהן מנכ"ל תוגש חוות דעת א סבור כי יש תועלת בהקמת החברה. התכנית האסטרטגית והו

 המזכיר. 

בחן את ניתוח החלופות ואת התכנית לפיה  -  החברהגזבר הרשות המקומית בדבר הקמת חוות דעת מוקדמת של   .3

 האסטרטגית והוא סבור כי יש תועלת בהקמת החברה.

היועץ המשפטי להתייחס בחוות דעתו, בין היתר, למקור  על– חוות דעת היועץ המשפטי של הרשות המקומית .4

הסמכות, להתאמת הבקשה להוראות על פי כל דין בנושא ולחוזרי המנכ"ל הרלבנטיים, ציון הבעיות המשפטיות 

היועץ  ככל שישנן ודרכי פתרונן וקביעה ברורה כי בחן את הבקשה והוא סבור שאין מניעה משפטית לאשרה.

 התקנון המוצע תואם את הוראות נוהל זה. כי יאשרהמשפטי 

החלטת מועצת יש להמציא את הפרוטוקול המלא של הישיבה בה התקבלה  -  מועצת הרשות המקומיתהחלטת  .0

החברה ואישור התקנון ברוב של חברי המועצה כולל פירוט הנוכחים, רשימת חברי על הקמת  הרשות המקומית

המועצה הכוונה לרוב החברים מסך כל חברי  רוב חברי המועצה",לעניין זה, "המועצה והתפלגות ההצבעה. 

החלטת מועצת הרשות המקומית תתקבל לאחר שהוגשו בפניה חוות הדעת של הגורמים המקצועיים   המכהנים.

 )המנכ"ל, הגזבר והיועמ"ש( והתכנית האסטרטגית. 
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 תכנית אסטרטגית .6

 :יכלול התייחסות לפרטים הבאיםהניתוח '. וגש על פי הפורמט המוצג בנספח אהתכנית האסטרטגית ת
בדגש על התחומים בהם מתעתדת הרשות המקומית  -המקומית פירוט התוכניות העתידיות של הרשות .6.1

 לפעול באמצעות החברה המוקמת והאופן בו תשתלב החברה בתכניות הרשות המקומית. 
יקת החלופות תכלול התייחסות . בדרלוונטיות להפעלת השירות באמצעות חברה עירוניתניתוח חלופות  .6.2

להיבטים תקציביים וארגוניים בהפעלתה של כל חלופה וכן השוואה בין החלופות במדדים של עלויות ואיכות 

 השירות.
 להקמת החברה ובה התייחסות לנושאים הבאים: פירוט תכנית כלכלית .6.3

 עלויות צפויות .6.3.1
 הכנסות צפויות .6.3.2
 מקורות מימון .6.3.3

העבודה עליהן מתבססים אומדני ההכנסות וההוצאות ובהן פירוט כוח אדם  התכנית תכלול פירוט של הנחות

 .)תפקידים ותנאי העסקה(, הוצאות הנהלה וכלליות, שיקולי מס שונים, מעמד החברה ברשויות המס וכד'
 תחזיות לחמש שנים ובהן דוח רווח והפסד, תזרים מזומנים וניתוח השקעות ומלוות. .6.3.4
 ניתוח רגישויות.  .6.3.0

 רף בנוסף את המסמכים הבאים:יש לצ תעירוני חברהכ המוסדר מעמדאשר  קיימתברה בחובר במידה ומד .7

 .שנעשו בוהשינויים  מהםלהדגיש בתקנון החדש הקיים. יש  תקנוןה .7.1
 שני דוחות כספיים מבוקרים של שתי שנות הכספים הקודמות למועד הגשת הבקשה.  .7.2
באישור שר  תעירוני חברהל החברהון והפיכת ביחס לשינוי התקנ החברהדירקטוריון החלטת פרוטוקול  .7.3

 הפנים.

 מידע בדבר תאגידים עירוניים קיימים ותחומי פעילותם .8

בהם נציגות כלשהי של הרשות המקומית או שהרשות המקומית חברה  את כל סוגי התאגידים הדיווח יכלול .8.1

 בהם או שהם מתוקצבים על ידי הרשות המקומית. 
 הנחיות המופיעות בנספח ב'. בהתאם לאת הנתונים יש להזין  .8.2

 חברההתקנון  .9

בשמה של הרשות  .המייסדים בחתימות מקוריות שלבחותמת הרשות וכן התקנון יוגש חתום ביסוד תאגיד  .9.1

 . המקומית יחתמו מורשי החתימה ברשות המקומית
 :של התאגיד העירוני סעיפים אשר יש לכלול בתקנון .9.2

החברה רשאית לעסוק רק  מוקמת ותפעל החברה. בתקנון יש לציין את המטרות העיקריות לשמן .9.2.1

 בפעילות שהיא בגדר סמכויותיה של הרשות המקומית. אין מניעה מלהוסיף מטרות משנה לשם השגת

 המטרות העיקריות.

ביסוד חברה יש לוודא כי המטרות תהיינה מצומצמות ככל האפשר לפעילויות בהן מתכוונת החברה 

 לעסוק.

1819
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כל פנייה לציבור לחתום על מניות, או אגרות חוב או על בהתאם לכך החברה תהיה חברה פרטית ו .9.2.2

 סטוק של מניות, או סדרה של אגרות חוב אסורה.
 : החלטה בנושאים שלהלן טעונה אישור מועצת הרשות המקומית ושר הפנים .9.2.3

 .לחברהאו סניף  הקמת תאגיד בת .9.2.3.1
 ייסוד או לקיחת חלק בייסוד או התמזגות עם כל תאגיד אחר.  .9.2.3.2
 .חברההת הון המניות הרשום של הגדל .9.2.3.3
, למעט העברת מניות בתוך הרשות העברת מניות החברה מבעל מניות אחד למשנהו או לחברה .9.2.3.4

 .המקומית
 ., ככל שמשתנה יחס האחזקה של בעלי המניותחברהההנפקת מניות של  .9.2.3.0
 שינוי בתזכיר .9.2.3.6
 שינוי בתקנון החברה .9.2.3.7

  . 
כנציגי הרשות  בחברהעובדיה אשר יכהנו תשלום שכר או כל תמורה אחרת לחברי המועצה או ל .9.2.3.8

 המקומית. 
 .החברהמקומית, על ידי הספקת שירותים שהם בסמכות הרשות ה .9.2.3.9

-חוק יסודות התקציב, התשמ"ה  ולא תערוב אלא על פילא תקבל אשראי  החברה – הגבלת אשראי .9.2.4

1980. 
  הון מניות .9.2.0

כויות של כל אחד מהסוגים במידה והמניות כוללות יותר מסוג אחד של מניות, יש לפרט את הז .9.2.0.1

 ואופן חלוקתם.
החברה רשאית להכריז באסיפה הכללית על חלוקת דיבידנדים, בהתאם  –חלוקת דיבידנדים  .9.2.0.2

 להוראות שיקבעו בעניין זה בתקנון. 
בחוזה לביצוע עסקה בטובין או במקרקעין, או לביצוע עבודה או  חברהלא תתקשר ה – חובת מכרז .9.2.6

והתקנות שיותקנו לפיו,  1992 –י מכרז, על פי חוק חובת המכרזים תשנ"ב לרכישת שירותים אלא על פ

 ועד להתקנת התקנות, על פי הכללים החלים על הרשות המקומית בשינויים המחויבים.
לא תהא רשאית למכור זכויות במקרקעין, להחליפם, למשכנם, או להשכיר אותם  החברה – מקרקעין .9.2.7

ברוב חבריה ובאישור שר  הרשות המקומיתי החלטת מועצת שנים, אלא על פ 0לתקופה העולה על 

 הפנים או מי שהוסמך לכך מטעמו.
כספי התמורה ממכירת המקרקעין שהועברו לחברה על ידי הרשות המקומית  - תמורת מקרקעין .9.2.8

ושר הפנים, אם  הרשות המקומיתישמשו לקניית מקרקעין, ואולם רשאית החברה, באישור מועצת 

 ר דורשת זאת, לעשות שימוש אחר בכספי התמורה.ראה שטובת הציבו
יהיו כמקובל ברשויות המקומיות ועל פי כללי קליטת עובדים  – תנאי קבלה לעבודה ותנאי העסקה .9.2.9

 הנחיות משרד הפנים.  תנאיי העסקת עובדים ייקבעו בהתאם להנחיות משרד הפנים.
 . החברה ועובדיהמיות יחולו גם על החלים ברשויות המקו והעסקת קרובי משפחה כללי ניגוד עניינים .9.2.15
מינוי כזה יבוצע בהתאם להוראות חוזרי מנכ"ל משרד הפנים,  – מינוי מנכ"ל ועובדים בכירים .9.2.11

 המתפרסמים מעת לעת. 
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המקומית או מועצת הרשות אחת לשנה, ובכל עת לפי דרישת ראש הרשות  – המקומית דיווח לרשות .9.2.12

 "ח בכתב על פעילות החברה. רשות המקומית דומועצת ה, יוגש להמקומית
  .במוסדות ציבור חברהלא תתמוך ה – תמיכות .9.2.13
  תקנון החברה יכלול הוראות בדבר העברת נכסים בעת פירוק.  – פירוק .9.2.14
בדירקטוריון  לרשות המקומית יובטח רוב  – זכויות ההצבעה לרשות המקומית במוסדות החברה .9.2.10

 ובאסיפה הכללית.
 דירקטוריון: .9.2.16

נציגי הרשות  . מספרחברים חמישה עשרולא יותר מ משישהלא פחות יכהנו  בדירקטוריון .9.2.16.1

המינוי יכלול את שלוש הקבוצות שהמקומית בתאגיד שימונו ע"י הרשות יתחלק בשלוש כך 

 המנויות בתקנות
נציגי הרשות המקומית ימונו על ידי מועצת הרשות המקומית בהתאם  שהםדירקטוריון חברי ה .9.2.16.2

 . 2556 –ייה בתאגיד העירוני(, התשס"ו לתקנות העיריות )נציגי העיר
ראש הרשות המקומית יכהן כיו"ר הדירקטוריון של החברה מתוקף תפקידו. ברשות מקומית  .9.2.16.3

ת מועצת הרשות המקומית לבחור יו"ר תאגידים עירוניים לפחות, רשאישלושה השולטת ב

  .מהתאגיד הרביעי והלאה ,דירקטוריון אחר
 )נציגי העיריה בתאגיד העירוני( התשס"ו ה לפי תקנות העיריותדירקטור מטעם העירייה שלא מונ .9.2.16.4

 רקטור בתאגיד.ילא יהיה רשאי לפעול כד , 2556
 יו"ר הדירקטוריוןללא ניתן למנות ממלא מקום קבוע   .9.2.16.0
, ביקורת, כספים ומכרזים לוועדותאלא , לוועדות מסמכויותיו לאצולהדירקטוריון אינו יכול  .9.2.16.6

 שסמכויותיהן יקבעו בתקנון.

 

. חברהחתימה שחתימות שניהם ביחד יחייבו את ה ייהיו לפחות שני מורש לחברה – מורשה חתימה .9.2.17

לא ניתן יהיה .  המקומית מקרב הסגל הבכיר של עובדי הרשות לפחות אחד ממורשי החתימה יהיה 

, לרבות עובד של הרשות המקומיתמקרב הסגל הבכיר  מורשה החתימהללא חתימת  חברהלחייב את ה

 2% עד שלעל אף האמור בסעיף זה, בהתחייבויות כספיות  .הרשות שהוא חבר בדירקטוריון החברה

ניתן יהיה , נות על פי דוח כספי שנתי מבוקרוהשנים האחרבשלוש  מהמחזור הכספי השנתי הממוצע

הרשות  אינם מקרב הסגל הבכיר של גם אם  מורשי החתימה בלבד שניבחתימת  חברהלחייב את ה

 . המקומית

 במידה וקיים תזכיר לחברה, יש להתאימו לנוהל זה או לבטלו. – תזכיר החברה  9.3

 הבהרות ודגשים .15

עירוניים קיימים , התוכנית האסטרטגית, מידע בדבר תאגידים של הגורמים המקצועייםחוות הדעת  .15.1

 .החברהעל הקמת המועצה תחליט  בטרםהתקנון המוצע יוגשו לחברי המועצה ותחומי פעילותם ו
להעביר  מומלץאותו  החברהכלל המסמכים הנדרשים יועברו לאגף כיחידה אחת. זאת למעט תקנון  .15.2

ת דעת וחוו לאישור האגף לפני המסמכים האחרים, בליווי מכתב המסביר את אופי הפעולה המבוקשת

   משפטית לפיה התקנון המוצע תואם לנוהל זה. 
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כנדרש.  ור שר הפנים, מחויבת להסדיר מעמדהללא קבלת איש החבררשות מקומית הפועלת באמצעות  .15.3

, בהתאם לשינויים המחויבים, עירונית חברהלהסדרת מעמדה של תגיש בקשה  המקומית הרשות

 המצוינים בפרק א' לעיל.
פיכך, היותם נציגי הרשות ל. המקומית מכהנים מתוקף תפקידם ברשות בחברהמקומית הרשות הנציגי  .15.4

באופן שיובהר כי אותו הנציג מונה על ידי הרשות  חברי הדירקטוריוןברשימת תודגש לצד שמם 

המקומית. יודגש כי כללי המינוי, הכשירות ופקיעת הכהונה יחולו על פי תקנות העיריות )נציגי העירייה 

 .6112 –בתאגיד עירוני(, תשס"ו 
החברה ברשם ר את הקמת יש לאש ,החתום על ידי מנכ"ל המשרדהתהליך, לאחר קבלת האישור  בסיום .15.0

 . התאגידים במשרד המשפטים
יש לאשר את מינויים של נציגי בסיום התהליך, לאחר קבלת האישור החתום על ידי מנכ"ל המשרד,  .15.6

מטעם המשרד. ניתן ליצור קשר עם מזכירות הועדה הפועלת  לבדיקת מינוייםבוועדה  בחברההרשות 

 גידים העירוניים באתר האינטרנט של משרד הפנים. בהתאם לפרטי ההתקשרות המופיעים בתפריט התא

 

 אישור שר הפניםביצוע פעולה הטעונה לקשה נוהל הגשת ב .ב

בהתאם בצירוף מסמכים נלווים  גיש בקשה מפורטתת ,לבצע פעולה הטעונה אישור שר הפנים עירונית המבקשת חברה

 למפורט להלן:

דברי הסבר ו בשנה החולפת סקירה של פעילותה, תהמבקש ההחברמכתב הפניה יכלול רקע כללי על  – מכתב פניה .1

 ת.מהות הפעולה המבוקש לע
ההחלטה נתקבלה לאחר שהוגשו בפני  – ביחס לפעולה המבוקשתהמקומית פרוטוקול החלטת מועצת הרשות  .2

גם חוות  בפעולה בעלת משמעות כספית,משפטית, ובמידה ועסקינן מליאת מועצת הרשות המקומית חוות דעת 

  תו של גזבר הרשות המקומית. דע
 .ביחס לפעולה המבוקשת הדירקטוריוןפרוטוקול החלטת  .3
לעיל  .4א. עיףחוות הדעת תהיה ערוכה בהתאם לאמור בס  – המקומית חוות דעת היועץ המשפטי של הרשות .4

 .תאגיד עירוני(להקמת )בקשה 
 דמות למועד הגשת הבקשה. שני דוחות כספיים מבוקרים של שתי שנות הכספים הקו – דוחות כספיים .0

 קיימת. חברה/ הצטרפות הרשות המקומית ל על ידי הרשות המקומית חברהלייסוד ה הפנים שראישור  .6
 יש להמציא את תקנון החברה המעודכן והחתום.  – החברהתקנון  .7
 , את המסמכים הבאים:0-2עיפים בס יש לצרף, בנוסף לאמור כאשר הפעולה המבוקשת היא שינוי תקנון .8

 התיקונים המבוקשים. מעודכן וחתום, בו מודגשים – קנון הקייםהת 8.1

 .יו"ר הדירקטוריון של התאגידחתום על ידי נוסח התיקון  8.2

 ביחס לתקנון הקיים. המבוקשים התיקונים  יפורטו ויוסברוחוות הדעת המשפטית ב 8.3
 0-2מור בסעיפים בנוסף לא) יש לצרף את המסמכים הבאים מלווה/אשראי קבלתהפעולה המבוקשת היא  כאשר .9

 :(4ולמעט סעיף 
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במידה והרשות המקומית ערבה, יש להמציא חוות דעת גזבר הרשות המקומית ואישור  – אישור גזבר הרשות .9.1

הרשות המקומית, יש של ערבות ואין לפי חוק יסודות התקציב למתן הערבות ע"י הרשות המקומית. במידה 

  לנטילת האשראי.תו מבחינלהמציא חוות דעת גזבר הרשות שאין מניעה 
 .נועד המלווה /הפעולות אשר למימונםלפרויקט תכנית עסקית -עבור מלווה  .9.2
 . במסגרת אשראי לצורך הסבר - עבור חח"ד .9.3
 .נדרשת אינה - יועץ משפטיחוות דעת  .9.4

 8א.היה ערוך לפי הוראות סעיף המידע י – מידע על תאגידים אחרים של הרשות המקומית .15
   . בהתאם למהות הבקשהרף מסמכים נוספים רלוונטיים יש לצ -  מסמכים נוספים .11
 

 

 

 :הבהרות ודגשים .12

 . בנוהל זה 'תנאי סף לדיון בבקשה הינו קיומו של תקנון התואם את ההוראות המפורטות בפרק א .12.1

יש לוודא כי אושר מינויים של חברי הדירקטוריון ע"י הועדה לבחינת כשירות מינוי נציגים בתאגידים  .12.2

 (6112 –יב בתקנות העיריות )נציגי העירייה בתאגיד העירוני(, התשס"ו עירוניים כמתח

להעביר  אותו מומלץ חברהזאת למעט תקנון ה כלל המסמכים הנדרשים יועברו לאגף כיחידה אחת. .12.3

, בליווי מכתב המסביר את אופי הפעולה אישורו במוסדות הרשות המקומית והתאגידלאישור האגף לפני 

 המבוקשת.  

כנדרש.  ור שר הפנים, מחויבת להסדיר מעמדהללא קבלת איש חברהמית הפועלת באמצעות רשות מקו .12.4

המצוינים בפרק א'  , בהתאם לשינויים המחויביםעירונית חברהלהסדרת מעמדה של הרשות תגיש בקשה 

 לעיל.

 

 הנחיות משרד הפנים –כללי העסקת עובדים ותנאיי שכרם בתאגידים עירוניים  .ג

 שכר:

כ"ל התאגיד נגזר משני פרמטרים )חוזר מנכ"ל מיוחד משותף עם הממונה על השכר והסכמי שכרו של מנ .א

 (:2553עבודה במשרד האוצר מחודש מרץ 

הנחיות משרד -שכר מנכ"ל הרשות בהתאם לעדכון שכר לעובדים הבכירים ברשויות המקומיות  .1

 הממונה על השכר והסכמי העבודה המפורסם מידי שנה.-האוצר

  החברה נפח פעילות  .2
 

 :בתאגיד העירוני חישוב נפח פעילות משוקלל                   

  1/3 –מאזן חברה המאושר האחרון 

 2/3 –השנים האחרונות  3 -ההכנסה הממוצעת של החברה ב 
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 עירוני התאגיד השכר מנכ"ל קביעת גובה                  
 

 שכר מנכ"ל  נפח פעילות משוקלל רמה

 משכר מנכ"ל הרשות המקומית 70%-60% ות חדשותמלש"ח וחבר 4עד  1

 משכר מנכ"ל הרשות המקומית 85%-75% מלש"ח 4-8ן יב 2

 משכר מנכ"ל הרשות המקומית 80%-70% מלש"ח 8-25ן יב 3

 משכר מנכ"ל הרשות המקומית 95%-85% מלש"ח ומעלה 25 4

 

 

 היקף שכר  עובדי התאגיד נחלק לשתי קבוצות עיקריות : .ב

 נכ"ל התאגיד העירוני שכרם נגזר משכרו של מ ה אשרנושאי משר .1

למקובל ברשות ובהתאמה  למשרה בה הם מועסקים  בהתאםנושאי משרה אשר שכרם נקבע   .2

 המקומית. 

 
  שכר בעלי תפקיד בתאגיד העירוניקביעת 

 
 דגשים הערות  שכר תפקיד

מנכ"ל  
 התאגיד

155%   

משכר מנכ"ל  85%-75% סמנכ"ל
 -התאגיד 

 אישיחוזה 

  קידום כל שנתיים בכפוף
 לאישור הדירקטוריון

  אין שעות נוספות, משכורת
 .גלובלית

מחייב אישור  - 80%חריג 
 משרד הפנים.

יועמ"ש/ גזבר 
 / מנהל אגף  

משכר מנכ"ל  75%-65%
 חוזה אישי –ד התאגי

  קידום כל שנתיים בכפוף
 לאישור הדירקטוריון

  אין שעות נוספות, משכורת
 גלובלית

מחייב   - 70% חריג
 אישור משרד הפנים. 

 

משכר מנכ"ל  05%-45% סגן מנהל אגף 
 התאגיד

 חוזה אישי – 

 

  קידום כל שנתיים בכפוף
 לאישור הדירקטוריון

  רשאי למכסת שעות נוספות 

מחייב אישור - 00%חריג 
 משרד הפנים.

משכר מנכ"ל  45%-35% מנהל מחלקה 
 התאגיד

 לא חוזה אישי  – 

 יים בכפוף קידום כל שנת
 לאישור הדירקטוריון

 רשאי למכסת שעות נוספות 

 שכר לפי דרוג דרגה 

  מנהלי 

  מקצועי– 
מהנדס/ משפטן / 

 כלכלן 
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 עץ מבנה ארגוני :

לאור השונות ומגוון התאגידים , לכל תאגיד עירוני יאושר ע"י אגף בכיר לתאגידים עירוניים עץ מבנה ארגוני  .א

 התואם לצרכיו של התאגיד.

 עץ המבנה הארגוני יכלול את בעלי התפקידים דרגתם והיקף שכרם כפי שפורט בטבלה . .ב

 התאגיד העירוני מחויב לפעול בהתאם לעץ מבנה ארגוני מאושר זה בלבד. .ג

 כל שינוי בעץ המבנה יחייב פניה ואישור אגף בכיר לתאגידים עירוניים בהתאם לכללים המקובלים. .ד

 
 :אישור חוזה העסקה קליטת עובד ו

, ולאחר מכן יאושר חוזהו  3/2554מנכ"ל תאגיד עירוני יבחר במסגרת הליך ועדת איתור כמפורט בחוזר מנכ"ל  .א

 3/2554יודגש כי נוסח המכרז שמפורסם צריך להיות תואם להנחיות חוזר מנכ"ל  ע"י האגף בהתאם לטבלה .

 . טרם פרסומוויש לקבל את אישור  האגף לנוסח הפרסום, 

פקידים בתאגיד העירוני במסגרת המבנה הארגוני שאושר, תבוצע ע"י התאגיד העירוני  )אין קליטת בעלי הת .ב

ובכפוף צורך לפנות למשרד הפנים או למלא טופס נחיצות משרה(, במסגרת הליך מכרז כמקובל ברשות, 

לקבל  נדרש –עם סיום ההליך המכרזי ובחירת בעל התפקיד  -למען הסר ספק    לאישור דירקטוריון החברה.

 אישור משרד הפנים לחוזה העסקה.

שאינם מנויים בטבלה לעיל ושכרם לגבי שאר בעלי התפקידים המועסקים בהתאם לצרכי התאגיד העירוני  .ג

תבוצע ע"י אלו )חוזה אישי, דירוג דרגה וכיוב'(  , קליטת בעלי התפקידים אינו צמוד לשכר מנכ"ל התאגיד 

לא נדרש אישור קובל ברשות.  חוזי העסקתם יאושרו ע"י התאגיד. התאגיד העירוני ובמסגרת הליך מכרז כמ

אגף בכיר לתאגידים עירונים לחוזה העסקתם, אלא אם כן שכרו של העובד מגיע לרמת השכר המינימאלית של 

 משכר מנכ"ל התאגיד(. %35מנהל מחלקה בתאגיד  ) 
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 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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 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
 

 

 

 
 

52



 

 
21 

 

 

 

 

 

 

 

 תנאי העסקה -פרק שני 

  

55



 

 
22 

 

 תנאי העסקה  .2
 ביעת תנאי שכר העובדים:ק .2.1

ככאלה חלות ו, כהגדרתם בחוק יסודות התקציב התאגידים העירוניים הנם גופים מתוקצבים

לחוק יסודות התקציב. הסעיף בנוסחו הפוזיטיבי מאפשר לגוף מתוקצב  12עליהם מגבלות סעיף 

באישורו של שר האוצר לשלם תנאי שכר כפי שהוסכם או הונהג לגבי כלל עובדי המדינה או 

 :להלן לשון הסעיף .)שהאציל את סמכותו זו לממונה על השכר(

 

גוף מתוקצב או גוף נתמך לא יסכים על שינויים בשכר, בתנאי פרישה או בגמלאות, או על הטבות כספיות   )א(   .12

או הונהג לגבי כלל אחרות הקשורות לעבודה, ולא ינהיג שינויים או הטבות כאמור, אלא בהתאם למה שהוסכם 

 ...."עובדי המדינה או באישורו של שר האוצר; ואולם רשאי שר האוצר, באישור

 

 לגבי שכר עובדי תאגידים עירוניים יחולו ההוראות הבאות:

 

  שאינם בכירים( עובדים רגיליםשכר( 

ככלל, העובדים ברשויות המקומיות מועסקים בהתאם לכללים ולתנאים המצויים  בהסכמים 

הקיבוציים, ישנן קבוצות עובדים בהן קיימת האפשרות לרשות המקומית להעסיק באמצעות 

 חוזים אישיים. 

לא זו אף זו, . לעומת זאת, אין הסכם שכר קיבוצי מאושר החל על עובדי התאגידים העירוניים

בשלטון המקומי ובשלושת הערים הגדולות החלים מים הקיבוציים הארציים המאושרים ההסכ

 .אינם חלים באופן אוטומטי על עובדי התאגידים העירוניים

 

נהלי האסדרה שפרסם משרד הפנים קבע הוראות כלליות לפיהן קליטת עובדים תעשה בהתאם 

 ו מהמקובל ברשות המקומית"לנהוג ברשות המקומית ותנאי ההעסקה של העובדים "לא יחרג

 

במצב זה עובדי התאגידים העירוניים זכאים לכל הפחות לזכויות העבודה ותנאי ההעסקה החלים 

מכח הוראות החוק ולכל היותר זכאים הם, לזכויות ולתנאי ההעסקה והעבודה החלים מכח 

 הוראות ההסכמים הקיבוציים הנהוגים בשלטון המקומי ובשלושת הערים הגדולות. 

 

בנסיבות אלה באפשרותו של התאגיד להחיל תנאי שכר שבהסכמים הקיבוציים הארציים של 

השלטון המקומי ושל שלושת הערים הגדולות על עובדי התאגידים העירוניים. ההסכמים 

 

 
23 

 

שלא יעלו על תנאי הארציים עצמם אינם חלים על קבוצה זו של עובדים, אך ניתן לשלם תנאי שכר 

 תם הסכמים.וא השכר המותרים מכח

 

  עובדים בכיריםשכר: 

 

 :מנכל התאגיד

מנכ"ל משרד הפנים הוציא, ביחד עם הממונה על השכר במשרד האוצר, חוזר בעניין קביעת שכרם 

)החוזר מתייחס לחברות עירוניות אבל מוחל בפועל גם על עמותות  של מנכ"לים בחברות עירוניות

עמידה   (,8)נספח  000061על פי החוזר, שתוקפו מיום . עירוניות וחברות עירוניות לתועלת הציבור(

לחוק יסודות  12בתנאים של החוזר היא תנאי לכך שתנאי ההעסקה לא יחרגו מהוראות סעיף 

 .0281-התקציב, התשמ"ה

זה שכרו של מנכ"ל התאגיד נגזר משני פרמטרים )חוזר מנכ"ל מיוחד משותף עם  רבהתאם לחוז

 (:1661הממונה על השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר מחודש מרץ 

הנחיות -בהתאם לעדכון שכר לעובדים הבכירים ברשויות המקומיות -שכר מנכ"ל הרשות .0

 נה.הממונה על השכר והסכמי העבודה המפורסם מידי ש -משרד האוצר

 נפח פעילות החברה. .1

 

 :אחרים עובדים בכירים

 

 :היקף שכר עובדי התאגיד נחלק לשתי קבוצות עיקריות

 אשר שכרם נגזר משכרו של מנכ"ל התאגיד העירוני. עובדים בכירים .0

אשר שכרם נקבע בהתאם למשרה בה הם מועסקים, ובהתאמה למקובל  עובדים אחרים .1

 ברשות המקומית.

 

 קביעת שכר בעלי תפקיד בתאגיד העירוני:  

לתאגידים  ( להתיר8)נספח  1661( והחוזר ממרץ 0הפנים )נספח מטרת נהלי האסדרה של משרד 

 .בשכר בכיריםשמצבם הכספי מאפשר זאת להעסיק עובדים נושאי משרה  העירוניים

משכר מנכ"ל החברה המחושב על פי הסכום המקסימאלי אליו  להלן רמת השכר )אחוז השכר

 בהתאם לנהלי האסדרה: בכירים ( המאושרת לעובדיםרשאי המנכ"ל להגיע
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 דגשים הערות  שכר תפקיד

   066% מנכ"ל התאגיד

 16-86% סמנכ"ל 

משכר 

מנכ"ל 

 - התאגיד

 חוזה אישי

קידום כל שנתיים 

בכפוף לאישור 

 הדירקטוריון 

שעות נוספות, אין 

 .משכורת גלובלית

 -  81%חריג 

מחייב אישור 

 .משרד הפנים

 /יועמ"ש0 גזבר 

 מנהל אגף 

06-16% 

משכר 

מנכ"ל 

 - התאגיד

 חוזה אישי

קידום כל שנתיים 

בכפוף לאישור 

 הדירקטוריון 

אין שעות נוספות, 

 .משכורת גלובלית

 -  11%חריג 

מחייב אישור 

 .משרד הפנים

 16-16% סגן מנהל אגף

משכר 

מנכ"ל 

 - התאגיד

 חוזה אישי

קידום כל שנתיים 

בכפוף לאישור 

 הדירקטוריון 

רשאי למכסת  שעות 

 .נוספות

 -  11%חריג 

מחייב אישור 

 .משרד הפנים

 16-16% מנהל מחלקה

משכר 

מנכ"ל 

 – התאגיד

לא חוזה 

 אישי

קידום כל שנתיים 

בכפוף לאישור 

 הדירקטוריון 

רשאי למכסת  שעות 

 נוספות

שכר לפי דרוג 

 דרגה

 מנהלי

  – מקצועי  

מהנדס0 

 / משפטן

 כלכלן

 

עובד שייקלט בכל אחד מהתפקידים המפורטים לעיל )על כל תתי סעיפיו(, יועסק ברמת השכר 

התחילית שנקבעה לתפקיד, בהתאם לאחוז התחילי שנקבע למשרה כאמור לעיל. העלאה בשכר 

אך לא תצריך אישור משרד הפנים. רקטוריון החברה תבוצע באישור די בתוך הטווח שאושר 

החברה רשאית להעסיק עובד בכיר בהתאם למסמך בתמורה לשכר הנמוך מהסכומים המרביים 

 האמורים בטבלה כאמור לעיל. 
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 לפי דירוג דרגה: העסקת בכירים 

להעסיק עובד בתנאים לעיל והם רשאים  יםחייב םאינ שתאגידים עירונייםיחד עם זאת, מובן 

דירוג דרגה )כמו ברשויות מקומיות(. ככלל, שכר עובדים שיועסקו בחוזה  בשכר על  פי להעסיקו

(. 26%אישי לפי אחוז משכר בכירים, ייגזר מהשכר המקסימלי של מנכ"ל החברה העירונית )

 )בהתאם לרמת הרשות, ולאו דווקא משכר המנכ"ל המכהן בפועל(.

 ודגש כי השכר יהיה בהתאם לרמת הרשות, ולאו דווקא לפי שכר המנכ"ל המכהן בפועל. י

 :ממנו נגזר שכר מנכ"ל החברה העירונית )וממנו שכרם של שאר העובדים הבכירים( גובה השכר

פורסמה טבלה חדשה של הסכומים המרביים של המשכורת הכוללת לנושאי משרה  0.0.1661ביום 

ולא עפ"י נתוני משרד הפנים -)על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקהבהתאם לגודל הרשות 

( 066%!!(. במהלך השנים פורסמו עדכונים לטבלה זו, ולהלן טבלת המשכורת הכוללת המרבית )

 )בהתאם לגודל הרשות(: 00001600המעודכנת ליום 

 המשכורת

 בש"ח

 נכון ליום

 

1/1/2111 

 המשכורת

 בש"ח

 נכון ליום

 

1/1/2115 

 המשכורת

 בש"ח

 נכון ליום

1/1/2112 

המשכורת 

 בש"ח

 נכון ליום 

 

1/1/2113 

המשכורת 

 בש"ח

 נכון ליום 

 

1/1/2112 

המשכורת 

 בש"ח 

 נכון ליום

 

 1/1/2111 

 גודל הרשות דרגה

עפ"י גודל 

 האוכלוסייה

 5,111עד  1 16,611 16,106 16,121 10,011 10,010 16,216

11,810 11,610 11,620 11,081 11,102 10,811 2 11,111 – 5,111 

18.111 18,801 18,810 18,110 11,266 11,168 3 21,111 – 11,111 

16,118 16,111 16,121 16,111 12,112 12,011 2 31,111 – 21,111 

11,116 11,010 11,116 11,010 10,002 16,218 5 51,111 – 31,111 

11,110 11,110 11,011 11,610 11,112 11,101 1 111,111 – 51,111 

10,011 10,128 10,116 11,208 11,116 11,182 7 251,111 – 

111,111 

 ומעלה 251,111 2 10,162 11,022 11,861 18,121 18,102 18,610

  

5859
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)במשרה מלאה, המרבית  הרשות המקומיתלמנכ"ל  066%המשכורת הכוללת בטבלה מהווה 

האפשרית(. משכורתם הכוללת של שאר העובדים המועסקים בחוזה אישי תיגזר ממשכורת 

 לחוזר כאמור. 1כוללת זו, בהתאם לתפקידם ולחלקיות משרתם, והכול כפי שפורט בסעיף 

שכר  –(1661עובדים ששכרם נגזר באחוזים משכרו של מנכ"ל החברה )כאמור עפ"י חוזר מרץ 

משכר מנכ"ל הרשות  26% יכול להגיע עדל הנורמטיבי לעניין זה יהא שכר מנכ"ל בסיסי שהמנכ"

צמודים באופן אוטומטי לשכר המנכ"ל בפועל. היינו,  אינםהמקומית הרלוונטית. עובדים אלו 

לא משכר מנכ"ל הרשות המקומית(  26%-או ל 81%-ל 86%-ככל ששכר המנכ"ל יתעדכן )יעלה מ

 ו של אותו עובד ששכרו נגזר באחוזים משכרו של מנכ"ל החברה.במקביל שכר יעודכן

 

מנכ"ל משרד הפנים מפרסם מעת לעת את טבלת השכר המעודכנת בהתאם לעדכונים שיתקבלו 

 . 1601 בפברואר או מרץמאגף השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר. עדכון השכר הבא יהיה 

לנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.  דרגת השכר הינה על פי מספר התושבים ברשות בהתאם

במידה ומספר התושבים ברשות גדל על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ניתן לעדכן את 

 דרגת החברה בכפוף ליכולת מימון תקציבית ואישור מליאת דירקטוריון החברה. 

לה. כעבור עם כניסתו לעבודה יהא זכאי העובד למשכורת הנמוכה יותר המופיעה בטווח שבטב

. בדרך זו, ניתן כעבור שנתיים נוספות, להוסיף לשכרו עד 1%שנתיים, יעלה שכרו בשיעור של עד 

 נוספים.  1%

בתוך המשכורת הכוללת, כלולים כל התשלומים שהעובד היה זכאי לקבלם אילולא הועסק בחוזה 

(, כוננויות, אגפיםולסגני מנהלי  זה, לרבות התשלום עבור שעות נוספות )למעט למנהלי מחלקות

פרמיות, קריאות פתע וכן כל הרכיבים והתשלומים החודשיים והשנתיים כגון גמול השתלמות, 

וכן כל תוספות השכר ותוספות לשכר, מכוח הסכמים או הסדרים קיבוציים, למעט תוספות 

 הנמנות במפורש במסמך האסדרה.

על  101661טבות המופיעות בחוזר למען הסר ספק העובד לא יהיה זכאי לכל הטבה אחרת פרט לה

 .עדכוניו כפי שיהיו בחוזרים מעת לעת

במשכורת הכוללת נכללות כל תוספות היוקר העומדות בתוקף עד ליום תחילת תוקפו של החוזה. 

פי השינוי במדד ובהתאם להוראות  -המשכורת הכוללת תעודכן אחת לשנה בחודש ינואר על

עובדים וותיקים שחתמו על חוזה  ר מנכ"ל משרד הפנים.הממונה על השכר והסכמי עבודה וחוז

בהתאם  שכרם יהיה צמוד לממד ישן או לשכר הממוצע במשק 1661מאושר לפני דצמבר 

 .לטבלאות שמפרסם הממונה על השכר במשרד האוצר
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לפי מדיניות משרד הפנים, העסקת נושאי המשרה עפ"י חוזה אישי ובשכר בכירים  תותנה 

תנאי סף המקובלים ברשות במכרזים המתאימים לתפקידם ודרישות השכלה ובעמידת העובדים 

ןאישור העסקתו ותנאי שכרו של נושא המשרה כאמור יובאו לאישור דירקטוריון המקומית 

החברה. בנוסח המכרז שיפורסם למנכ"ל או נושא המשרה אשר בכוונת החברה להעסיק בחוזה 

 לאישור משרד הפנים. פוף אישי, יצוין כי תשלום השכר בחוזה אישי כ

  החוזה למנכ"ל ועובדים בכירים:נוסח 

נוסח החוזה האחיד הנדרש הינו הנוסח כפי שפורסם בחוזר המשותף של הממונה על השכר 

וכפי שיפורסם בעתיד על ידי מנהל אגף  1661ומנכ"ל משרד הפנים החל על חברות עירוניות ממרץ 

נוסח חוזה זה ישמש את התאגידים העירוניים גם לצורך החתמת  בכיר לתאגידים עירוניים.

 עובדים בכירים ששכרם נגזר משכ"ל מנכ"ל החברה.

 :רלוונטית פסיקה

החברה לפיתוח התיירות באשדוד ,  -אבינועם סרי נגד "חופית"  1101062"תעא )אזורי ב"ש( 

 "(1006101601) 0610( 11) 1601מדינת ישראל, דינים אזורי לעבודה 

דחה תביעה של מנכ"ל חברה עירונית לקבלת מענק הסתגלות בסיום בית הדין האזורי לעבודה 

. וזאת מפני שהסכם העסקתו של המנכ"ל לא קיבל את אישורו של הממונה על תקופת העסקתו

 .השכר במשרד האוצר, ועל כן בטל

הצדדים, ואף קיבל תוקף השופט מ' טוינה ציין כי יחסי העבודה הסתיימו במועד שסוכם בין 

במסגרת פסק דינו של ביהמ"ש העליון בשבתו כבג"ץ, לפיו התובע יפרוש מעבודתו בתום חמש 

שנים ממועד גיל הפרישה ע"פ החוק. לפיכך, נקבע כי החלטת דירקטוריון החברה, במסגרתה 

ו, אושררה פסיקת בג"ץ ביחס למועד הפסקת העסקתו של התובע לא מהווה החלטה על פיטורי

ומשכך, מאחר והתובע פרש לגמלאות ע"פ הסכמתו במסגרת העתירה שהוגשה על ידו וע"י 

 .החברה, הרי שהוא אינו זכאי למענק ההסתגלות

 12בהתייחסו לטענה לפיה התובע אינו זכאי למענק ההסתגלות בשל בטלות ההסכם מכוח סעיף 

יו של עובד שנקבעו בהסכם בינו לחוק יסודות התקציב, צוין כי ביה"ד חייב להשוות בין זכויות

לבין גוף מתוקצב כהגדרתו בחוק, לבין ההסדרים הנהוגים לגבי כלל עובדי המדינה. על כן, נקבע 

כי באותם מקרים בהם ההשוואה מלמדת כי זכויותיו של העובד שנקבעו בהסכם חורגות מהנהוג 

 .ר להסדרלגבי כלל עובדי המדינה, ההסכם בטל, אלא אם התקבל אישור שר האוצ

בהקשר זה, צוין כי במסגרת פס"ד קייזמן ואח' נ' עיריית גבעתיים נפסק כי אישור ממונה להסדר 

חורג הינו קונסטיטוטיבי כאשר אישור זה הוא שנותן תוקף לחוקיות השינוי. עוד נקבע כי על 

 (118-1האישור להיות מפורש )דב"ע נו0

6061



 

 
28 

 

ם העסקת התובע הוא הסכם הבכירים שהיה במקרה דנן, בסיס ההשוואה לבחינת תוקפו של הסכ

  .נהוג בתקופה בה העסקתו של התובע הגיעה לידי סיום

לאור העובדה שהסכם הבכירים לא העניק לעובדים את הזכות למענק הסתגלות, נקבע כי זכות זו 

שהוענקה לתובע במסגרת הסכם העסקתו, מהווה הטבה חריגה המחייבת את אישור הממונה על 

למתן תוקף להסכם ומאחר והממונה על השכר לא אישר את הסכם העסקתו של  השכר כתנאי

 .התובע, נקבע כי הסכם זה בטל, והתובע אינו זכאי לזכויות היתרות אותן הוא דורש

 

 חוזה העסקת מנכ"ל חברה עירונית המנוגד לנוסח בחוזר משרד הפניםדינו של 

לפיתוח נצרת עילית בע"מ , שרון שפירא ,  יעקב מגל נגד החברה 10101061000"סע )אזורי נצרת( 

 ("6106801601) 211( 068) 1601עדי ברקו, דינים אזורי לעבודה 

מנכ"ל החברה ביקש לקבל תמורת הודעה מוקדמת בגובה שכר חודשיים נוספים בהתאם לחוזה 

 העסקתו אשר נוסחו אינו בהתאם לחוזר הקובע תנאי שכרו של המנכ"ל.

ברה ומשרד הפנים לא השכילו לגלות בעצמם את השינוי שהתובע ערך בית הדין קבע כי משהח

בנוסח החוזה לעומת המודל, וכי בשל חתימת החברה ואישור משרד הפנים, על הנוסח המשופץ, 

נכון היה לחייב את החברה לשלם תמורת הודעה מוקדמת בת שלושה חודשים, הרי שעל כך נכון 

נכתב באישור משרד הפנים, שלפיו האישור בטל במקרה להשיב כי אין לעשות זאת, בשל הסייג ש

של שוני בחוזה לעומת הוראות חוזר המנכ"ל. בהעדר אישור, הרי שהוראה זו בחוזה מנוגדת 

 , ואין לאכוף אותה.0281-לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה 12לסעיף 

 ספים.על כן, נדחה רכיב התביעה בענין תמורת הודעה מוקדמת בגובה שכר חודשיים נו 

 

 לחוק יסודות התקציב: 22ס'  –הפיקוח על השכר .2.2

לחוק יסודות  12התאגידים העירוניים הנם גופים מתוקצבים, ככאלה חלות עליהם מגבלות סעיף 

התקציב. הסעיף בנוסחו הפוזיטיבי מאפשר לגוף מתוקצב לשלם תנאי שכר כפי שהוסכם או הונהג 

האוצר )שהאציל את סמכותו זו לממונה על השכר( לגבי כלל עובדי המדינה או באישורו של שר 

 :להלן לשון הסעיף

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

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 

ה, לפטור מהוראות סעיף זה, חברה מעורבת כהגדרתה בחוק החברות הועד

, אם ראה שטעמים של מכירת מניותיה, לרבות 0211-הממשלתיות, תשל"ה

הנפקתן לציבור או למשקיעים, מחייבים זאת, ונחה דעתו שלא תהיה למתן 

הפטור ולשינויים שיונהגו בעקבותיו, השפעה בלתי רצויה על מדיניות השכר 
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במגזר הציבורי; הפטור יכנס לתוקפו עם ביצוע המכירה או במועד  הכוללת

 מאוחר יותר שיקבע השר.

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

 הוראות סעיף קטן )א(.

 

  לבחינה , באמצעות יחידת האכיפה, , הממונה על השכר פועל12במסגרת סמכותו על פי סעיף

יגות השכר בשלטון המקומי, ובשנים האחרונות גם בתאגידים עירוניים, אשר נבעו, ומאבק בחר

ומכוח היעדרם של כללים  בין היתר, מתופעת ה"הסכמים המקומיים" הבלתי מאושרים

 .     ברורים בנוגע לשכר המותר לתשלום

ים בתאגידשולמו לעובדים ומכוח אי הבהירות ששררה בנושא, מכוח הסכמים מקומיים אלה 

, ללא אישור הממונה כדין, תוספות שכר שונות, מעל ומעבר למקובל לעובדים  העירוניים

 מקבילים בשירות המדינה.

  בדבר קבלת אישור  3/12/2112הנחיית הממונה על השכר מיום בעניין זה חשוב לציין את

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 שהיא ואף לצורך הסכם פשרה המעניק תוספות שכר 

 תשלומים מעבר לאמור בהסכמים הקיבוציים הרי שנדרש אישורו לכך. או

  (.2מס'  106201601)נספח מיום 

  יחידת האכיפה מבצעת ביקורות ובדיקות שונות בתאגידים העירוניים. חריגה מההוראות

בנוגע לתשלומי שכר ו/או ביצוע תשלומים נלווים בשכר בהיקף החורג מההנחיות, עשויה 

 כספים על ידי העובד.להביא להשבת 

 

 חקירות שכר:

באגף השכר במשרד האוצר פועלת יחידת חקירות אשר בנוסף לפעולות יחידת האכיפה, 

המשמעתי נגד בעלי תפקידים בגופים מתוקצבים ונתמכים, אשר  תפקידה להפעיל את הדין

 .0281 -לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה  12הנהיגו הטבות שכר בניגוד להוראות סעיף 

 (.0221)משנת  1060מכוח החלטת ממשלה מס'  1662היחידה 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.
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 :סעיפי האישום הרלוונטיים 

 ( לחוק יסודות התקציב:1ס"ק ( )לשעבר 0) 11( וסעיף 0) 11סעיף  .א

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

לא קיים הוראה מהוראות חוק זה או תקנה או הוראת מינהל    (0) 

א או 12שניתנה לפיו, או הוראה שניתנה על ידי שר האוצר לפי סעיפים 

 ב;12

הנהיג או הורה להנהיג שינויים או הטבות בניגוד להוראות   (0) 

 .12סעיף 

 

 א לחוק יסודות התקציב 11סעיף  .ב

עובד גוף נתמך שביודעין הנהיג או הורה להנהיג שינויים או הטבות    א.11

א או 11או שלא קיים הוראה מהוראות סעיף  12בניגוד להוראות סעיף 

נהל שניתנה לפיהן, או הוראה תקנה שתוקנה לפיהם או הוראת מי

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

 

 לחוק יסודות התקציב 10ג. סעיף 

נעברה עבירת משמעת כאמור בפרק זה אשם בה גם כל מי שבשעת    .10

ביצוע העבירה היה מנהל כללי, חשב, גזבר, מנהל חשבונות או פקיד של 

ת הסמך או של הגוף המתוקצב או של הגוף הנתמך המשרד או של יחיד

 האחראי לאותו תחום, אם לא הוכיח אחת מאלה:

 העבירה נעברה שלא בידיעתו;   (0)

 הוא נקט אמצעים סבירים להבטחת מניעת העבירה.   (1)

  'לחוק יסודות התקציב הוקם בית הדין למשמעת לשיפוט עובדי הגופים  12מכוח ס

בעניין עבירות משמעת בתחום חריגות השכר, נכון להיום ישנם שני המתוקצבים והנתמכים 

בתי דין אחד בירושלים והשני בחיפה, והסמכות המקומית נקבעת בהתאם לכתובת הגוף בו 

יש לציין כי דיני המשמעת החלים ברשות המקומית לא הוחלו באופן  אושרו חריגות השכר.

 מפורש על התאגידים העירוניים.
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 -נטיתפסיקה רלוו .2.2.1

  על הטבות שכר שמקורן בהסכמות שקדמו לחקיקת  22היקף התחולה של סעיף

חברת החשמל לישראל בע"מ נגד  10681060001ס"ק )אזורי חיפה(  -סעיף זה בחוק 

בית הדין קבע כי ככל שמדובר בהטבה  -הסתדרות העובדים הכללית החדשה 

אף אם הונהגה בפועל , הרי ש0.1.81שהוסכמה שלא בדרך של הסכם קיבוצי, לפני 

בחברה לגבי עובדים מסויימים, לגבי העובד הבודד היא הונהגה עם תחילת עבודתו 

, סמכותו של הממונה חלה 0.1.81גם אם מדובר בהטבה שהונהגה לפני  -ולפיכך 

 .0.1.81לגביה, בהתייחס לעובדים שהחלו לעבוד לאחר 

   שימש גזבר מזכיר וחשב הנאשם אשר  -עובדים שאישרו עבור עצמם הטבות שכר

הרשות המקומית, הורשע ,על בסיס הודאתו ובמסגרתו של הסדר טיעון, בעבירות על 

 . )0281 –(לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה 1)-(ו 0)11סעיפים 

 הנאשם הודה כי הוא ידע שאישר לעצמו תנאי שכר חורגים.

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

"תוספת תמריץ", "תוספת מאמץ", "תוספת אחוזית", הגם שידע שמתוקף תפקידו 

בנוסף תוספת "משכורת כוללת" מחודש כפיצוי על  .כלל לא היה זכאי לתוספת שכר זו

עבודתו בבחירות לרשויות המקומיות, ביודעו שמדובר בתוספת חורגת, הנאשם היה 

לכל שרשור נושא השכר במועצה. נקבע כי הוא הוא ניצל האחראי והמבצע הבלעדי 

תפקידו כגזבר המועצה שמילא בפועל גם תפקיד של חשב שכר, אישר את תוספות 

 השכר והורה לבנק לשלם המשכורות כדי ליתן כספים לעצמו.

 ₪. 011,666התוספות שהנאשם קיבל, שלא כדין, מגיעות לכדי  -לטענת הנציבות

נזיפה, הפקעת משכורת  :על הנאשם אמצעי המשמעת הבאים הוטלוהעונש שהוטל: 

פסילה לשירות המדינה ולכלל הגופים המתוקצבים  ,פיטורים לאלתר ,קובעת אחת

לקופת ₪  81,666חודשים, פסילה למשך שנתיים והשבת סך של  0והנתמכים למשך 

 ;המועצה

  מסגרתו של הורשע על פי הודאתו וב -הנאשם אשר שימש כמזכיר המועצה המקומית

לחוק יסודות התקציב, קיצר פז"מ  10 –(ו 0)11הסדר טיעון, בעבירות לפי סעיפים 

 להעלאת שכרו בניגוד לאישור משרד הפנים לחוזה הבכירים שלו ביודעין. 
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 .כמו כן, הנאשם אישר למעשה תוספת שכר לעצמו ביודעו שמדובר בתוספת חריגה

קופה הרלוונטית היו אי הסדרים שונים יצוין כי בטענות התביעה לקולא נטען כי בת

 במועצה.

לאור כיבודו של הסדר הטיעון, ולאור החלטת בית הדין בדבר תקופת הורדתו  -העונש 

בדרגה של הנאשם, הוטלו על העובד אמצעי המשמעת הבאים: נזיפה, הפקעת 

 2תשלומים שווים ורצופים, הורדה בדרגה אחת למשך  01 -משכורת שתיפרע ב

 חודשים.

 

  ,הנאשם הנו מנהל אגף משאבי אנוש הורשע על פי הודאתו ובמסגרתו של הסדר טיעון

 .0281 -( לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה 1) -( ו0)11בעבירות לפי סעיפים 

הנאשם מונה לממלא מקום מנהל אגף משאבי אנוש בעירייה, במסגרת תפקידו זה 

ועל מתן  ,עובדי העירייההיה הנאשם אחראי על אישור תוספות שכר ודרגה לכלל 

  .הנחיות לחשבת השכר

הנאשם מונה לאחר מכן לתפקיד מנהל משאבי אנוש אך המשיך לקבל תוספת מילוי 

מקום, בית הדין התייחס לכך שלעובד לא הייתה השכלה בתחום השכר והגזברות 

 והתחשב בעובדה זו.

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

 תשלומים שווים ורצופים, פסילה לתפקיד ניהולי למשך שנה.

 

 (:06)נספח  3/2112חוזר הממונה על השכר  -הצהרת מנהלים

הורה  1668בנוסף לתחולת הסעיף על התאגידים העירוניים בהיותם גופים מתוקצבים, בשנת 

שנה על הצהרת הממונה על השכר על בעלי תפקידים שונות בחברות עירוניות, לחתום מדי 

 12מנהלים שמטרתה להבהיר כי האחריות הראשונית להקפדה על קיומן של הוראות סעיף 

. להלן יםהעירוניתאגידים לחוק יסודות התקציב ולאי מתן חריגות שכר חלה על ראשי ה

 העובדים המחויבים לחתום על הצהרה זו:

קביעת מדיניות החברה יו"ר דירקטוריון, מתוקף היותו העומד בראש הגוף האחראי על  .א

   ופיקוח על הנהלתה.

מנכ"ל החברה, מתוקף היותו האחראי על ניהולה היום יומי של החברה, ובכלל זה על  .ב

 מדיניות השכר של החברה.

סמנכ"ל כספים )או בעל התפקיד שממונה על תחום הכספים בחברה(, מתוקף היותו  .ג

ף כך שהוא הגורם המאשר האחראי על תקציב החברה בכלל ותקציב השכר בפרט ומתוק

 תשלומים ובכללם תשלומי השכר. 
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סמנכ"ל 0 מנהל משאבי אנוש )או בעל התפקיד שממונה על תחום משאבי אנוש בחברה(,  .ד

 מתוקף היותו הממונה הישיר על מדיניות השכר ותנאי ההעסקה של העובדים בחברה.   

 

 שכר:ם נוספים הכוללים תוספות הסכמי .2.3

 לאחרונה. וחוזרים שפורסמווספות שכר וזאת בעקבות הסכמים מצ"ב הסכמים הכוללים ת

התאגידים העירוניים אינה צדדים להסכמים אלו אולם, מכח ההוראה בנהלי האסדרה לפיה 

"כללי העסקת עובדים יהיו כמקובל ברשות המקומית", אנו סבורים כי ניתן להחיל הוראות 

 הסכמים אלו גם על עובדי תאגידים עירוניים.

 

  זכאות לפדיון מחלה לעובדים המועסקים 

  לאחרונה פרסם משרד האוצר הנחיות בדבר יישום הסדר פיצוי בגין ימי מחלה שלא

נספח נוצלו לגבי עובדים המועסקים בחוזים אישיים במדינה וברשויות המקומיות 

 העובדים, לפי הנחיות אלו, הוחלט להחיל את הזכאות לפיצוי זה גם על (00מס' 

 ם בחוזים אישיים המבוטחים בפנסיה צוברת.המועסקי

נכון להיום, הזכאות לקבלת פיצוי בגין ימי מחלה בלתי מנוצלים מוענקת לכלל עובדי 

הרשויות המקומיות ולכלל עובדי שירות המדינה, למעט מנכ"לים. כך שהיום עובדים 

ששכרם משולם בהתאם להסכמים הקיבוציים ועובדים ששכרם משולם לפי חוזים 

אישיים, בין אם מבוטחים בפנסיה תקציבית או בפנסיה צוברת, זכאים לפדות את ימי 

 המחלה שצברו בעת פרישתם.

להחלת הנחיות אלו גם על עובדי  איגוד התאגידים העירוניים פועל בימים אלו,

התאגידים העירוניים לרבות מנכ"לי התאגידים העירוניים )לעומת מנכ"לי הרשויות 

המקומיות והמנכ"לים במדינה המבוטחים בפנסיה צוברת המוחרגים מההסדר(, שכן 

משכר מנכ"לי הרשות המקומית  066% -שכרם של מנכ"לי התאגידים אינו מגיע ל

משכר מנכ"ל הרשות המקומית בהתאם למחזור התאגיד  26% -ל 01%)שכרם נע בין 

ולוותק בתפקיד( ושכרם אינו עולה על שכרם של עובדים בכירים אחרים ברשויות 

 מקומיות שעליהם חל ההסדר. 

  (.01-ו 01מס'  יםמח"ר ) נספחמינהלי  -הסכם קיבוצי 
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  פורסם  000001600י ביום זה יובהר כ בעניין -( 01)נספח מס'   תכנון ובניההסכם עובדי

עניינו  –( )דחיית יום התחילה המאוחר של החוק( 060תיקון לצו התכנון והבניה)תיקון 

של התיקון הינו דחייה של חלק ממערך הרישוי כמצוין בחוק )חובת שימוש במערכת 

, תיקון זה יש בו להשפיע על פעימות השכר 6006101601מקוונת( וזאת עד ליום 

. מומלץ להתעדכן אל מול המרכז לשלטון 0106001600הקיבוצי מיום  שהוזכרו בהסכם

 מקומי בצעדים העתידיים בעניין.

 ופסיקה רלוונטית:לגבי תנאי העסקה הוראות שונות  .2.2

 מלבד ההוראות שנקבעו בחוקת העבודה קיימות הנחיות רגולטוריות  - החתמת שעון נוכחות

)הנחיות אלו חלות גם על עובדי  הן של הממונה על השכר והן בחוזר מנכ"ל משרד הפנים

 .התאגידים העירוניים(

  (.01)נספח מס'  0100601661הנחיות הממונה על השכר מיום 

  (.00)נספח מס'   1068חוזר מנכל 

  ועובדי  החובה על תשלום מלוא השכר והזכויות לעובד רשות מקומית - עובדיםתשלום שכר

 .תאגידים עירוניים

 (.08-ו01)נספח מס' 1068-ומ  1061 חוזר מנכ"ל משרד הפנים 

 מכסת כוננות-  

לחוקת העבודה, העובדים ברשויות המקומיות בכל הדירוגים שלגביהם  11.8בהתאם לסעיף 

הוראות מיוחדות אחרות בנושא כוננות, ונדרשים להימצא לא נקבעו בהסכמים ארציים 

 בכוננות בביתם לרגל צרכי העבודה, אחרי שעות העבודה, יקבלו תשלום עבור הכוננות.

חוקת העבודה אינה קובעת תנאים או איסורים כלשהם בנוגע למועדי ביצוע הכוננויות, בעוד 

הכוננויות, על פי התקשי"ר עובד אינו יכול שבחוקת העבודה לא נקבעה כל מגבלה על מספר 

 לבצע מעבר לשש כוננויות בחודש.

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

. מכסת הכוננויות המרביות לעובד בחודש על עובדי הרשויות המקומיות והוא השיב בשלילה

ים אך לא זהים ואין לקבל את טענת המדינה כי קיים לדעת בית הדין מדובר בהסדרים דומ

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

אין בידינו לקבל את עמדת המדינה שלפיה יש להחיל את הוראות התקשי"ר בעניין כוננות "

אך לא  ותשלום בעד קריאות פתע על עובדי הרשויות המקומיות. מדובר בהסדרים דומים
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זהים. אין לקבל גם את טענת המדינה כי קיים חסר בהסדר על פי חוקת העבודה שאותו יש 

אין מדובר בחסר, אלא בשונות בין ההסדרים. לפיכך, לא חלה  להשלים בהוראות התקשי"ר.

במקרה הנדון הוראת התקשי"ר שלפיה עובד שהיה כונן ביום מסוים, ונקרא לעבודה ביום 

  בו, אינו זכאי לתשלום בעד קריאת פתע."אחר שאיננו כונן 

 .מרדכי אליאסי נגד עיריית שדרות ואח' 0060062006ראה:   ע"ע )ארצי(  

 

מהמרכז לשלטון מקומי, לעניין שעות  -יש לציין את מכתבה של הגב' חגית מגן בהקשר זה, 

סגנית בכירה  -כוננות וקריאות פתע ואופן הפעלתם, וכן את מכתבה של הגב' אתי גבאי מורלי 

לממונה על השכר במשרד האוצר, ובו היא מציגה את עמדת הממונה אשר מתנגדת להנחיית 

 המרכז לשלטון מקומי.

  (.12)נספח מס'  21/11/2111מכתבה של הגב' מגן מיום 

  (.21)נספח מס'  11/17/2111מכתבה של הגב' גבאי מיום 

 

   הכללת תוספת כוננות בחישוב גמול שעות נוספות ופדיון חופשה-  

מדינת ישראל נגד ההסתדרות הכללית החדשה, בזק החברה  10201001001עסק )ארצי( 

 הישראלית לתקשורת בע"מ

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

 ן חופשה. גמול שעות נוספות ופדיו

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

לחוק שעות עבודה ומנוחה, זו הבאה לידי ביטוי בפסקי  08למונח "שכר רגיל" שבהוראת סעיף 

הדין בפרשת בתי הזיקוק ובעניין עובדי המינהל והמשק, לעומת זו שבפרשת ברנע, עדיפה 

הפרשנית הראשונה. לפי גישה זו, חישוב ערך השעה צריך להיערך על יסוד שכרו של  הגישה

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 

ה יותר מזה המשולם עבור עבודה בתחום השעות של יום עבור שעות נוספות ישולם שכר גבו

 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 אין להביאה בחשבון 

 ע כי האמור יפה גם לעניין חופשה שנתית.  לצורך חישוב השעות הנוספות". עוד נקב

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
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  תשלום עבור זכויות סוציאליות בשל קיום יחסי עובד מעביד-  

 ענת עמיר המערערת נגד חברת החדשות הישראלית בע"מ  1111006000רצי( עע )א

  .תביעה לתשלום זכויות סוציאליות הנובעות מיחסי עובדי מעביד

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

אזי מחד, אין מקום לחייב  לזה, לו היו הצדדים מסכמים ביניהם שמעמדה יהא כשל עובדת;

את העובדת להשיב לחברה את סכומי היתר שקיבלה מדי חודש; ומאידך, אין מקום לחייב 

 .את החברה לשלם לעובדת את הזכויות הסוציאליות שתבעה

 פיצויים נגד עירייה שאיחרה בפנייתה לממונה על השכר לאישור חוזה- 

 - יית אלעד, הממונה על השכר במשרד האוצריוסף חדד נגד עיר 11021060000סע )אזורי ת"א( 

בית הדין קבע כי פנייתה של העירייה אל הממונה על השכר רק לאחר שההסכם הפך לעובדה 

גרמה להטעייתו מוגמרת וקיבל תוקף של פסק דין, מבלי להזהיר על כך, מראש, את התובע, 

 בשל סירובו של הממונה לאשר את הסכם הפשרה. והסבה לו נזק

בע כי מכוח חובתה המוגברת כגוף ציבורי לנהוג בתום לב ובדרך מקובלת ואף בזהירות עוד נק

הנדרשת כלפי צדדים שלישיים, ניתן היה לצפות מהעירייה לא רק שתדע כי חוק יסודות 

אלא כי תיתן לכך ביטוי מפורש בגוף הסכם התקציב מחייב אותה להקדים פנייה לממונה, 

 הפשרה עליו חתמה עם התובע.

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

  קיצור שעתיים מיום העבודה כמו במשרת אם-  

 משרד החינוך.-חסן אזברגה נגד מדינת ישראל 01080001001סע"ש )אזורי ב"ש( 

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

 -)להלן  01או המדינה( להכרה בזכאותו ליום עבודה מקוצר בשל היותו אב לילד מתחת לגיל 

ההטבה( וכן להורות לנתבעת לשלם לו פיצוי רטרואקטיבי בגין שנים בהן היה זכאי, לטענתו, 

 ליהנות מההטבה, אולם זכות זו נשללה ממנו שלא כדין.

מעוגנת בהסכמים  01שה שהיא אם לילד עד גיל הזכות לקיצור שבוע עבודה ביחס למורה אי

, נטען כי הזכות למורה אב קמה מכוח חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, 0282קיבוציים, ממאי 

 לעניין קיצור יום עבודה.  0288 -תשמ"ח 

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

הזוג -להם לנצל את הזכויות הקיימות במקום העבודה לפי רצונם. ירצו בניעובד ולאפשר 

תנצל האישה את הזכויות; ירצו, יעשה כן הבעל.  הזכאות לעובדים שהינם אבות אינה ניתנת 

באופן אוטומטי ועל המבקש להמציא אישור מטעם המעסיק של בת הזוג, לפיו בת זוגו אינה 

 מנצלת את ההטבה. 
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וראות התקשי"ר אליו מפנה הנתבעת אינן כוללות דרישה לעבודה במשרה עוד נקבע כי ה

מלאה של בת הזוג של עובד ההוראה כפי שמנסה הנתבעת לטעון ויש לדחות את טענת 

 הנתבעת בהקשר זה גם אם זה מנוגד להנחיותיה הפנימיות שנקבעו באופן חד צדדי על ידה.

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

, עד למועד קבלת ההטבה בעין. לא נפסקו הוצאות לחובת משרד החינוך 11.01.1601מיום 

 בשל המוכנות לבחינה מחודשת של נהליה וההסכמות אליהן הגיעה עם התובע.

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

 -מהווים זכות קנויה לעובדים 

הסתדרות המעו"ף, ועד -הסתדרות העובדים הכללית החדשה 16802000001סק )אזורי ב"ש( 

 ראש העירייה. –עובדי עיריית קריית גת נגד עיריית קריית גת, אבירם דהרי 

ראש העיר החליט ללא היוועצות עם העובדים לבטל זכאות העובדים להחזר הוצאות רכב. 

ין קבע כי, משמדובר בשינוי מדיניות, הגם שכאמור אין מדובר בזכות קנויה לעובדים בית הד

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. 

כי החלטת ראש העיר בטלה ובין אם מבקשת העירייה להפחית את תשלומי  לפיכך נפסק

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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מדינת ישראל

המנהל הכלליהמנהל הכלליהמנהל הכלליהמנהל הכללי                                 שכר והסכמי עבודהשכר והסכמי עבודהשכר והסכמי עבודהשכר והסכמי עבודה    ללללהממונה עהממונה עהממונה עהממונה ע
משרד הפנים                                                          משרד האוצר           

חברות עירוניות

קביעת שכרם ותנאי העסקתם של המנהל הכללי ובעלי 
וניותתפקידים בחברות עיר

1 כללי

אחזקה ופיתוח של עירוניים וכפרייםחברות עירוניות עוסקות בפיתוח שירותים מוניציפליים 

בתרבות וחברה וכיומפעלי חינוך ייזום תיירות  ייזום תעשייה פיתוח אורבנינכסי הרשות

נה על השכר ל משרד הפנים והממוהחליטו מנכ לאור הניסיון שנצבר בהפעלת חברות עירוניות 

ל ובעלי והסכמי עבודה במשרד האוצר לקבוע הוראות בדבר תנאי העסקתם ושכרם של המנכ

 לחוק יסודות י כללים אחידים שיעמדו בדרישות סעיף עפ תפקידים אחרים בחברה העירונית

 הקובע כי 1ה התשמהתקציב

 א  גוף מתוקצב או גוף נתמך כהגדרתו בסעיףים על שינויים  לא יסכ

בתנאי פרישה או בגימלאות או על הטבות כספיות אחרות הקשורות לעבודה ולא בשכר

אלא בהתאם למה שהוסכם או הונהג לגבי כלל עובדי ינהיג שינויים או הטבות כאמור

 המדינה או באישורו של שר האוצר 

הוראה זו חלה על חברות עירוניות 

חברה עירונית ממחצית כוח ההצבעה או הזכות למנות יותר ממחצית  חברה שיותר 
מספר הדירקטורים שלה הם בידי רשות מקומית או בידי רשות מקומית יחד עם 

המדינה או עם חברה עירונית אחרת או חברת בת עירונית

 תנאי העסקה

קביעת המשכורת הכוללת א

ול שני מרכיבים י שקלייקבע בשלב זה עפ  ל בחברה העירונית     שכר מנכ

1  מאזן החברה המאושר האחרון  1משקלו יהיה
 ההכנסה הממוצעת של החברה ב  השנים האחרונות   משקלה יהיה 

ח לפיו ייקבע שיקלול מאזן החברה וההכנסה הממוצעת יוצר נפח פעילות משוקלל בש

 אי השיקלול המצויין בסעיף עפלשכר המנכ

 ללה שעל פיה ייקבע שכר המנכלהלן הטב

נפח פעילות משוקלל  ל                     שכר מנכ  רמה

    משכר מנכ      ל הרשות המקומית ח וחברות חדשות מלשעד  1   

    משכר מנכ     ל הרשות המקומית ח   מלש  בין   

    משכר מנכ    בין  המקומית ל הרשות  מלש   ח 

    משכר מנכ     ל הרשות המקומית מלש   ח ומעלה 

ל רשות מקומית הינו בהתאם לטבלת השכר בחוזר המנהל השכר הקובע של מנכ

11 שתחולתו מיום הכללי המיוחד מחודש דצמבר 

   רמת השכר של  מנכהתאם לאמור לעיל ובכפוף ל החברה העירונית תקבע  ב

ל לשכר הבסיסי עם כניסתו לעבודה יהיה  זכאי המנכ לאישור הדירקטוריון

הנמוך   כעבור שנתיים אם יימצא מתאים עפ י המלצת הדירקטוריון  יעלה שכרו

 ניתן להעלות את שכרו ב  בהמלצת הדירקטוריון כעבור שנתיים נוספות    ב 

 נוספים  יגיע לשיא שכרוובזה  

עדכון השכר יהיה מותנה בהתנהלות תקינה של החברה ונפח הפעילות

     חברות שטרם החלו לפעול חברות חדשות  שלא מונה להן מנכ ל וחברות

 11שהקמתן תאושר החל מ

כאשר חל שינוי בנפח הפעילות המשוקלל או כל עוד לא מוצה מסלול הקידום כקבוע 

י ל עפקטוריון החברה רשאי  להחליט על שינוי ברמת שכרו של המנכדיר מעלה 

הכללים שנקבעו לעיל

ל הנמוך מאחוז השכר הקבוע בטבלה זאתהדירקטוריון רשאי לקבוע שכר מנכ

תשלומים והטבות מעבר למשכורת הכוללת    ב

בנוסף למשכורת הכוללת יהיה זכאי עובד החתום על חוזה אישי 
להטבות הבאותלתשלומים ו

1דמי כלכלה  1שיעור דמי כלכלה נכון ליום1 לעובד   המועסק 
דמי הכלכלה    לחודש  ₪  הינם 1לפי שכר כולל של 

בהתאם לאחוז לל ישולמו כאחוז מדמי הכלכלה הנלמנכ
משכורתו מהמשכורת הכוללת בטבלה

       אחוז שכרו של המנכ לx  ₪   

י שעור השתכרותם  כלכלה לעובדים אחרים יהיה עפדמי
 מהמשכורת הכוללת
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הוצאות אחזקת רכב  לעובד  שהחברה  אינה מעמידה לרשותו רכב
כמקובל  פי דיווחצמוד ישולם החזר הוצאות רכב שירות  על

בהתאם לרמת הניידות שאושרה לו בשירות המדינה
              

מ מיכסת הקדרגת ניידות רמה דלעובדים שאושרה להם 
מ לחודש וההחזר  ק1המירבית שתאושר לעובד לא תעלה על 

  י דיווחיהיה אך ורק עפ

הבראה העובד זכאי לקצובת הבראה בסכומים ובכמות ימים 
י שמשתלמים  לעובדי הרשות המקומית לה שייכת החברה עפ

אותם כללים

קצובת נסיעהלקצובת נסיעה בסכומים ובמועדים  העובד זכאי 
בתנאי  שמשתלמים לעובדי הרשות המקומית לה שייכת החברה

שהעובד אינו נהנה מרכב צמוד
 

קרן השתלמות הרשות המקומית תפריש לקרן השתלמות אליה 
  ממשכורתו הכוללת והעובד יפריש משתייך העובד 

ממשכורתו הכוללת

קצובת ביגודבד זכאי לקבל קצובת ביגוד כפי שתקבע הרשות  העו
י החשב המקומית ובכפוף לסכומים   המתפרסמים לעניין זה ע

הכללי במשרד האוצר

כלולים כל התשלומים שהעובד היה זכאי לקבלם אילולא  בתוך המשכורת הכוללת  ג

תע קריאות פפרמיותכוננויותלרבות בתשלום עבור שעות נוספות הועסק  בחוזה זה

גמול השתלמות וכן כל  וכן כל הרכיבים והתשלומים החודשיים והשנתיים כגון

למעט תוספות מכח כל הסכמים או הסדרים קיבוציים תוספות השכר ותוספות לשכר

המנויות בחוזר זה

למען הסר ספק העובד לא יהיה זכאי לכל הטבה אחרת פרט לאלו המופיעות 

בים המצבחוזה

נכללות כל תוספות היוקר שהן בתוקף ליום תחילת תוקפו של במשכורת הכוללת  ד

החוזה 

י החלטת הממונה על השכר אחת לשנה ניתן יהיה לעדכן המשכורת הכוללת עפ

אך לא יותר מהשינוי במדד והכל בהתאם אם יאושר עדכון כזה בחודש ינואר 

        ל משרד הפנים שיתפרסמו בנושאלהוראות הממונה על השכר וחוזרי מנכ

מילוי תפקיד נוסף ללא שכר טעון  העובד אינו רשאי לעסוק בכל עבודה אחרת בשכר ה

קבלת אישור מראש ובכתב מהדירקטוריון ומשרד הפנים

י חוזה כלשהוא יובאו  לאישור ל  ועובדים שיועסקו עפחוזה העסקתו של  המנכ

  משרד הפניםק א ושכר ברשוממשרד הפנים אגף לכ

לי פרישה ופיצויי פיטוריןתגמו ו

שיעורי הפרשות החברה והעובד בגין תגמולים ופיצויי פיטורין לפי סוגי ההסדרים 
הפנסיוניים

הפרשות העובדהפרשת הרשות   סוג ההסדר

                  1  1          פנסיה צוברת

       1 1                 ביטוח מנהלים

       1 1                            קופת גמל
 

 יש לוודא כי ההפרשה הנ ל כוללת הפרשות בגין  פיצויי פיטורין לפי
י הכללים שנקבעו כך שיהיה עפ  1 ג חוק פיצויי פיטורין התשכ

ות  לחבות המעסיק כלפי העובד בנושא פיצויים באמצע1כיסוי של 
תוך עמידה בתנאי צו שר העבודה והרווחה בכך  ההפרשה השוטפת

לעובדים הבוחרים בקופת גמל  יימנע צורך בהתחשבנות נוספת בעתיד
יש לוודא קבלת אישור חריג  משר העבודה על מנת שההפרשה תכסה 

את חבות המעביד לעניין חבות פיצויים  

יא תצויין בחוזה שייחתםל והעל העובד לבחור אחת משלוש האופציות הנ

החברה תפריש את כל זכויותיהם של העובדים הבכירים לבטוח מנהלים או 
בסיום התקשרות כל העובדים יקבלו את זכויותיהם מהקופה  קרן פנסיה 

ואין לשלם תוספות כלשהן על חשבון החברה

תינתן לו הודעה החליט הדירקטוריון בדבר פיטורי העובד הודעה מוקדמת ז
אם העובד יכהן  מוקדמת של חודש ימים ואז יבוא הסכם זה לידי סיום

בתפקידו מעל לשנה יהיה זכאי בעת הפסקת עבודתו לתקופת הודעה מוקדמת 
של שלושה חודשים

 ימי מחלה ביטוח אובדן כושר וימי חופשה      
 

 ימי מחלה לשנה כנגד הצגת אישורים רפואיים  העובד זכאי לימי מחלה א
 אלההוא רשאי לצבור ימי מחלהו

בסיום עבודתו העובד אינו זכאי לפיצוי בגין ימי מחלה שלא נוצלו ב
ניתן לבטח  אפשרות לביטוח מפני אובדן כושר עבודה המבטיח פיצוי חודשי ג

מפני אובדן כושר עבודה רק אם יבחר העובד לבטח זכויותיו בביטוח 
 מנהלים 

 לצורך ביטוח זה עד  ברה תפרישהח והדבר ניתן אם העובד יבקש
העובד לא יהיה זכאי לתשלום  על חשבונה ממשכורתו הכוללת של העובד

דמי מחלה מהחברה אם אלה שולמו במלואם במסגרת ביטוח זה

לעיל   אי סעיף הביטוח יהיה נמוך מהמגיע לעובד עפ אם התשלום מח
מחלה להם העובד בתחום מספר ימי התשלם החברה את ההפרש והכל

זכאי
לעיל מכסים את התחייבויות  בו תשלום ימי המחלה האמור בסעיפים א

 1 ו מחלה התשלי חוק דמיהרשות המקומית עפ
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  ימים ימי חופשה בשנה ויכול  לצבור עד  העובד זכאי לימי חופשה ד
 ימיםעד פרישה מהעבודהימי חופשה אשר ייצברו ייפדו בעת

 החלטת דירקטוריון החברהאישור החלת החוזים ומקור תקציבי 

על החברה העירונית לצרף אישור מועצת המנהלים  ל לכל חוזה אישי שנחתם למעט מנכ

באותה החלטה יש לכלול את להעסקת העובד בחוזה ובתנאי העסקה בתנאים שאושרו על ידנו 

המקור התקציבי  בתקציב החברה 

   ר תנאי העסקהאישו 

אגף  לצורך מימוש ההסכם שנחתם וקבלת אישור לחוזה על החברה להעביר אל משרד הפנים  

 כדלקמן11 ירושלים 1 דת  קריית בן גוריון בנין   א ושכר ברשויות מקומיות  לכ

פרוט התפקיד לו מונה העובד בחברה ושיעור השכר הכולל מהמשכורת  א

חברה העירונית בציון הרמה הרלוונטית הכוללת המתאימה ל

החלטת מועצת המנהלים ב

התאמת העובד שמונה לתפקיד ג

העובד או המוסמכים לחתום בשם לר הדירקטוריון המנכי יוחוזה חתום עד

העובדהחברה

ל או בעל כאשר החברה מבקשת לשנות או להגדיל את רמת השכר של המנכה

יש ליידע את משרד הפנים בכתב  ל שנקבעלרבות קידומו במסלותפקיד אחר 

נדגיש כי אישור חוזים אישיים יהיה בכפוף לכך שנוסחם יהיה זהה לטיוטות ו

בהחוזים המצ

הצהרה שנוסח החוזה זהה לנוסח שנקבע על ידנוז

יודגש כי אם יתברר שקיימים בחוזה האישי  שינויים כלשהם לעומת הנוסח שנקבע  או 

האישור בטל מעיקרויעבד יתגלו בו שינויים אם יינתן אישור ובד

כאמור החוזים מחייבים אישור מוקדם ובכתב של אגף כ א ושכר ברשויות

מקומיות במשרד הפנים

   1תחולת החוזר החל מיום1

בכבוד   רב

מרדכי מרדכי                                                     יובל רכלבסקי                   

ל משרד הפניםמנכ                                   הממונה על השכר והסכמי עבודה           

משרד האוצר                                                

8

1111מודל  מודל  מודל  מודל  

    חוזה מיוחד להעסקת עובד חוזה מיוחד להעסקת עובד חוזה מיוחד להעסקת עובד חוזה מיוחד להעסקת עובד 

לעובד המבטח זכויותיו בביטוח מנהליםלעובד המבטח זכויותיו בביטוח מנהליםלעובד המבטח זכויותיו בביטוח מנהליםלעובד המבטח זכויותיו בביטוח מנהלים

ביום   שנערך ונחתם ב 

החברה העירוניתלהלן   בין 

העובדן להל  זת  לבין 

יוסיף להיות מועסק בתפקיד של   והחברה העירונית מעוניינת כי העובד יועסקהואילהואילהואילהואיל

  להלן התפקיד

 קבעה את שכרו ותנאי העסקתו של העובד  דירקטוריוןומועצת המנהלים לללליוהואוהואוהואוהוא

תאם לתנאי השכר   להוסיף לעסוק בתפקיד בהוהעובד הביע את רצונו לעסוק והואילוהואילוהואילוהואיל

וההעסקה כמפורט בחוזה זה להלן                                            

אי לכך הוסכם והותנה כדלקמןאי לכך הוסכם והותנה כדלקמןאי לכך הוסכם והותנה כדלקמןאי לכך הוסכם והותנה כדלקמן

 

המבוא לחוזה זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו1מבואמבואמבואמבוא

ההסדרים והנוהגים הקודמים בין החברה   חוזה זה יבוא במקום כל ההסכמיםתוקףתוקףתוקףתוקף

                   העירונית לבין העובד

החברה העירונית תעסיק את העובד בתפקיד והעובד מתחייב לעסוק אהגדרת      הגדרת      הגדרת      הגדרת      
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9

בתפקיד בהיקף של משרה מלאההתפקידהתפקידהתפקידהתפקיד
סמכויותסמכויותסמכויותסמכויות
במסגרת התפקיד מתחייב העובד לבצע את כל המשימות שיוטלו עליובוכפיפותוכפיפותוכפיפותוכפיפות

י החברה העירונית בקשר עם סמכויותיו ותפקידיוע

דירקטוריוןר מועצת המנהליםיה העובד כפוף ליובביצוע תפקידו יה ג

תפקידו של  העובד  נמנה  עם  תפקידי  הנהלה  כמשמעותם  בחוק  שעות  אמוןאמוןאמוןאמון
הדורשים מידה מיוחדת של אמון אישי ולפי  11 א תשי עבודה ומנוחהאישיאישיאישיאישי

ל והוא לא יהיה זכאי לתמורה כך לא יחולו על העובד הוראות החוק הנ
נוספת כלשהי בגין עבודתו מלבד זו המפורטת במפורש בחוזה זה

לרבות  חוקת  העבודה לעובדים ברשויות ההסכמים  הקיבוצים אהסכםהסכםהסכםהסכם
לא יחולו על העובד המקומיותאישיאישיאישיאישי

חוזה זה הינו הסכם אישי ומיוחד המסדיר את היחסים בין החברה  ב
את תנאי העסקתו של העירונית לבין העובד וקובע באופן בלעדי 

העובד

ובנאמנות ולשם כך     העובד מתחייב למלא את תפקידו במסירותאאאאחובותחובותחובותחובות
כישוריו ונסיונו מרצו להקדיש את זמנוהעובדהעובדהעובדהעובד

בתקופת עבודתו בחברה העירונית לא יהיה העובד רשאי לעסוק בכל  ב
ר טעון קבלת אישו מילוי תפקיד נוסף ללא שכר עבודה  אחרת בשכר

מראש ובכתב בהתאם להוראות החוק

מייד וללא  דירקטוריוןר מועצת המנהליםהעובד מתחייב להודיע ל יו ג
או העלול ליצור דיחוי  על כל נושא אשר לגביו יש לו עניין אישי ו

יפעל דירקטוריוןר מועצת המנהליםיו ניגוד אינטרסים עם תפקידו
שרד הפניםבקשר לאותו נושא לפי הנחיות והוראות מ

מיום חתימת חוזה זה העובד לא ישמש חבר ועד העובדים  או נציגות  ד
או עבורם של עובדים ולא יפעל מטעם ועד אז נציגות כאמור

תוקף חוזה זה הוא החל מיום אתוקףתוקףתוקףתוקף
החוזההחוזההחוזההחוזה
 דירקטוריוןי החלטת מועצת המנהליםלא יפוטר העובד אלא עפבוהודעהוהודעהוהודעהוהודעה
 מוקדמתמוקדמתמוקדמתמוקדמת

החלטת הדירקטוריון בדבר פיטורי העובד לא תתקבל אלא בישיבת                    ג
ולאחר  שזומנה במיוחד לעניין זה דירקטוריוןמועצת המנהלים

שניתנה הודעה כדין לכל חברי הדירקטוריון שדבר הפיטורים ידון 
יון את וניתנה לעובד הזדמנות להשמיע לפני הדירקטור באותה ישיבה

 טענותיו בעניין הפיטורים

תינתן לו  בדבר פיטורי העובד דירקטוריוןהחליטה מועצת המנהליםד
אם  הודעה מוקדמת של חודש ימים ואז יבוא הסכם זה לידי סיום
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העובד יכהן בתפקידו מעל לשנה יהיה זכאי בעת הפסקת עבודתו 
לתקופת הודעה מוקדמת של שלושה חודשים

ידי  מתן הודעה מוקדמת אי להפסיק את עבודתו בכל עת עלהעובד רש ה
בכתב של שלושה חודשים מראש כפוף לאמור בחוזה זה

רשאית החברה העירונית להפסיק את              למרות האמור לעיל 1 ו
             עבודתו של העובד לאלתר וללא הודעה מוקדמת במקרה של הפרת  

או אם עבר עבירה פלילית שיש עמה קלון או  ורה             אמונים חמ
             המטילה דופי מוסרי בעובד

 הפסיקה מועצת המנהליםדירקטוריון  את עבודת העובד בשל
נסיבות  כאמור לעיל לא יהיה העובד זכאי לקבל כל תשלום על חשבון 

פיצויי  פיטורין

לחודש ₪  רונית לעובד סך של תמורת עבודתו תשלם החברה העימשכורת   משכורת   משכורת   משכורת   
המשכורת הכוללת להלן תחילת תוקפו של חוזה זה     החל מיוםכוללתכוללתכוללתכוללת

כלולים כל התשלומים שהעובד היה זכאי  בתוך המשכורת הכוללת א
לרבות התשלום עבור שעות  לקבלם אילולא הועסק בחוזה זה 

 הרכיבים והתשלומים קריאות פתע וכן כל פרמיות כוננויות  נוספות
גמול השתלמות וכן כל תוספות השכר  החודשיים והשנתיים כגון 

למעט תוספת  מכוח הסכמים או הסדרים קיבוציים ותוספות לשכר
העובד  לא יהיה זכאי  למען הסר הספק המנויות במפורש בחוזה זה
או שלישילהטבות בגין תואר שני ו

ות היוקר שהן בתוקף עד ליום במשכורת הכוללת נכללים כל תוספ ב
תחילת  תוקפו של חוזה זה

י החלטת הממונה על השכר ניתן יהיה לעדכן המשכורת הכוללת עפ ג
אך לא יותר מהשינוי  אם יאושר עדכון כזה  אחת לשנה בחודש ינואר 

ל משרד במדד והכל בהתאם להוראות הממונה על השכר וחוזרי מנכ
הפנים שיתפרסמו בנושא

בד לא יהיה זכאי לקבל כל תמורה או תשלום מאיזה סוג שהוא העו ד
מעבר למשכורת הכוללת והתשלומים האחרים שפורטו בחוזה  זה

בנוסף למשכורתו הכוללת יהיה העובד זכאי לתשלומים ולהטבות כדלהלן 

העובד לא יהיה זכאי  לחודש₪  דמי כלכלה בסך           אדמי כלכלהדמי כלכלהדמי כלכלהדמי כלכלה
למעט החזר הוצאות לינה בתפקיד לפי  ל בארץומי   אשלתשל
עדכון דמי הכלכלה יהיה בשיעור עליית מדד יוקר המחיה  קבלות

במועדים  שתעודכן  תוספת היוקר ובשיעורים המתפרסמים לעניין זה 
י הממונה על השכר והסכמי עבודה במשרד האוצרע

 ישולם בנפרד לפי דיווח כמקובל  בשירות  החזר הוצאות רכב שירותבהוצאות רכב         הוצאות רכב         הוצאות רכב         הוצאות רכב         
בתנאי שהעובד אינו  המדינה בהתאם לרמת הניידות שאושרה לעובד

נהנה מרכב צמוד
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לצורך מילוי תפקידו העובד זכאי להוצאות אחזקה ושימוש בטלפון אשר  גהוצאות טלפון    הוצאות טלפון    הוצאות טלפון    הוצאות טלפון    
למעט הוצאות עבור  שיחות בחודש עד למכסה של  בדירתו

x 1₪ לאחוז שכרו של המנכ ל וללא גילום מסחות פרטיות לחושי

                                                                                            

העובד זכאי לקצובת הבראה בסכומים ובכמות ימים שמשתלמים לכלל דהבראה                הבראה                הבראה                הבראה                
עובדי החברה העירונית

משתלמים לכלל העובד זכאי לקצובת נסיעה בסכומים ובמועדים שהקצובת נסיעה       קצובת נסיעה       קצובת נסיעה       קצובת נסיעה       
    בתנאי שהעובד אינו נהנה מרכב צמוד עובדי החברה העירונית

 החברה העירונית תפריש לקרן השתלמות אליה משתייך העובד  וקרן השתלמות      קרן השתלמות      קרן השתלמות      קרן השתלמות      
 ממשכורתו הכוללתממשכורתו הכוללת והעובד יפריש 

בע החברה העירונית בכפוף העובד זכאי לקבל קצובת ביגוד כפי שתק זקצובת ביגוד      קצובת ביגוד      קצובת ביגוד      קצובת ביגוד      
לשיעורים המתפרסמים לעניין זה על ידי החשב הכללי במשרד האוצר

 ימי עבודה בשנההעובד יהיה זכאי לחופשה שנתית של  א1                             חופשה   חופשה   חופשה   חופשה   
העובד לא יהא רשאי לצבור ימי חופשה אלא באישור הרשות     שנתיתשנתיתשנתיתשנתית

ם ימי המקומית ובכל מקרה לא יותר מ     
ב הופסקה עבודתו של העובד מכל סיבה שהיא  לא יהיה רשאי

ימי  מעביד לנצל את חופשתו הצבורה בטרם סיום יחסי עובד
         החופש הצבורים יפדו בהתאם לאמור בחוק חופשה שנתית

 11א  התשי

רת לפי המשכו  ימי מחלה  לשנה בתשלום העובד יהיה זכאי ל א11111111מחלה     מחלה     מחלה     מחלה     
והוא יהיה רשאי לצבור                הכוללת וכנגד הצגת אישורים רפואייםוביטוחוביטוחוביטוחוביטוח
מחלה אלה    ימיכנגדכנגדכנגדכנגד

                        בסיום עבודתו העובד אינו זכאי לפיצוי בגין ימי מחלהאובדן כושר            אובדן כושר            אובדן כושר            אובדן כושר            
עבודהעבודהעבודהעבודה

 העירונית את תבטח החברה והדבר ניתן  אם  העובד יבקש זאת                 ב
 העובד בביטוח בפני אובדן כושר העבודה המבטיח פיצוי חודשי

  ממשכורתו הכוללת  ההוצאות בגין ביטוח כזה לא תחרוגנה מ 
זכות זו אינה ניתנת להמרה של העובד

העובד לא יהיה זכאי לתשלום דמי  לעיל אלמרות האמור בסעיף קטן  ג
לה שולמו במלואם במסגרת אם א מחלה מאת החברה העירונית

לעיל ק בביטוח כאמור בס
אם סך כל הסכומים שקיבל העובד כדמי מחלה במסגרת  אולם

הביטוח כאמור נופלים מן הסכומים המגיעים לו להשלמת המשכורת 
תשלם החברה העירונית לעובד את ההפרש עד לסכום שלו  הכוללת

י העובד לפי סעיף הוא זכאי והכל בתחום מספר ימי המחלה להם זכא
זה

12

מוסכם ומוצהר בזה כי תשלום ימי מחלה כדלעיל  לשם מניעת ספק ד
 בא גם לכסות התחייבויות החברה העירונית על פי חוק דמי מחלה

 1ו התשל
בסיום עבודתו העובד אינו זכאי לפדיון ימי מחלה ה

ומי חובה אחרים החלים חברה העירונית לא תשא בתשלומי מיסים או בתשל1  מיסים     מיסים     מיסים     מיסים     
על העובד מכח הוראות חוזה זה ומכח הוראות כל דיןותשלומיותשלומיותשלומיותשלומי

חובהחובהחובהחובה

בתקופת שירותו במילואים יהיה העובד זכאי לקבל מהחברה העירונית מלוא 1  מילואיםמילואיםמילואיםמילואים
אולם כל סכום  המשכורת הכוללת והתשלומים האחרים לפי הסכם זה

למעט דמי ממקור אחר כלשהו ל או שישולם לעובד עבור שירותו מצה
יוחזר לחברה העירונית על ידי העובד או ינוכה במלואו ממשכורתו כלכלה

 על תקופת עבודתו של העובד בחברהכי  מוסכם בזה בין הצדדיםא1תגמולי  תגמולי  תגמולי  תגמולי  
י חוזה  זה  לא יחולו  הוראות  חוק  שירות המדינההעירונית   עפפרישהפרישהפרישהפרישה
 במקום זה  יבחר העובד 1  ל התש נוסח משולב גימלאותופיצוייופיצוייופיצוייופיצויי
להבטיח  זכויותיו  הסוציאליות  בהסכמת   החברה העירוניתפיטוריןפיטוריןפיטוריןפיטורין

במסגרת    הכנסה  לפקודת  מס כמשמעותה  בסעיף  בקופת גמל  
כמפורט להלן ביטוח מנהלים או במסגרת קרן פנסיה מוכרת

תפריש החברה העירונית סכום השווה ל         ח מנהלים כאמורנבחר ביטו1         א
                   1 1 מהמשכורת הכוללת והעובד יפריש על חשבונות הוא סכום 

העובד מסכים בזה שהחברה העירונית   אחוז ממשכורת זו                    השווה ל
 לצורך העברת סכום זה לביטוח המנהלים   כאמור                   תנכה ממשכורתו 

ביחד עם     חמישה אחוז מתוך הפרשות המעביד והפרשות העובד        א
ישמשו ככספי תגמולים לטובת   הפרשי  ההצמדה והרווחים על אותן הפרשות
                   העובד או לשאיריו במקרה של פטירתו

ביחד עם הפרשי ההצמדה    מתוך הפרשות המעביד 1       יתרת ה        א
ישמשו לכיסוי פיצויי הפיטורין שיגיעו                      והרווחים על אותן הפרשות

למעט בנסיבות המפורטות                     לעובד או לשאיריו במקרה של פטירתו
לעיל ז                   בסעיף קטן 

  ל יבואו במקום פיצויי  פיטורין לפי חוק פיצויי פיטורין      ההפרשות הנ        א
ואם  יהיה צורך בכך יובא ההסדר לאישור שר העבודה 1 ז                  התשכ

 ל לחוק הנ1                  והרווחה בהתאם לסעיף 

 כאמור תהיה הפוליסה בבעלות הרשות         בחר העובד בביטוח מנהלים                א
                           המקומית כל עוד הינה  המעביד של העובד והוא והחברה העירונית  

                           יישאו בתשלומים בגין הפוליסה

ה        עם הפסקת עבודתו של העובד עקב סיומו של חוזה זה מכל סיב              א
שהיא  

או שאיריו                               ופרישתו המוחלטת מן החברה העירונית יהיה העובד
הכל בהתאם   זכאים לקבל את הבעלות בפוליסה                            במקרה של פטירתו

לעיל ז                           לתנאי הפוליסה ובכפוף לאמור בסעיף קטן 
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 החברה העירונית מתחייבת לשלם לעובד את ההפרש במידה ויהיה כזה                                                ב                ב                ב                ב
                          בין הסכומים אותם הפרישה בגין פיצויי פיטורין ביחד עם הפרשי 

הצמדה 
ר היו מגיעים  לבין סכום פיצויי פיטורין אש                           והרווחים על אותן הפרשות
1גהתשכ                           לו על פי חוק פיצויי פיטורין

כי אם בתקופת עבודתו של העובד או  מובהר בזה למען הסר ספק                                גגגג                
 הסכומים אותם הפרישה החברה העירונית בגין פיצויי פיטורין                              בסיומה

                          ביחד עם הפרשי הצמדה והרווחים על אותן הפרשות יהיה גדול מסכום 
1 ג                          פיצויי פיטורין אשר מגיעים לו על פי חוק פיצויי פיטורין התכ

אין 
עירונית והיא תביא                           להעביר הפרש זה לתגמולים וכי הוא שייך לחברה ה

                          אותו בחשבון בעת תשלום ההפרשות בגין פיצויים או בעת תשלום 
                          הפיצויים עם הפסקת עבודתו

עם הפסקת עבודתו בחברה העירונית מתחייב העובד להעביר את תפקידו                         1העברת   העברת   העברת   העברת   
המידע   וכן למסור לחברה העירונית את כל המסמכים    ודרתבצורה מס                        התפקידהתפקידהתפקידהתפקיד

חומר אחר שהגיע  אליו או הוכן על ידו בקשר לעבודתו        וכל 

מתחייב   העובד שלא  להעביר   לאחר     במשך תקופת  העסקתו  ולאחריה     א1סודיות סודיות סודיות סודיות 
ע שהגיע אליו במסגרת     או לעשות שימוש במידע החברה העירונית או במידואי                  ואי                  ואי                  ואי                  
לשמור על   עבודתו בחברה העירונית  בקשר עמה ואשר אינו נחלת הכללתחרות             תחרות             תחרות             תחרות             

                      סודיות בכל הקשור לעסקיה ולענייניה ולא לפגוע בדרך כלשהי במוניטין של 
                      החברה העירונית

יום הפסקת עבודתו בחברה העירונית ותהיה הסיבה לכך אשר         במשך שנה מ     ב
לא יעסוק העובד בכל עיסוק ולא יתן כל שירות העלול להעמידו              תהיה

אלא אם  או בניגוד אינטרסים עימה             ביחסי תחרות עם החברה העירונית
הקביעה בדבר קיום יחסי  רונית            ניתנה לכך הסכמה של מועצת החברה העי

            תחרות או ניגוד אינטרסים תהיה באופן בלעדי בידי מועצת   
  הדירקטוריוןהמנהלים

תראה כאילו   כאמור להלן הודעה שנשלחה בדואר רשום לצד על פי כתובתו1                     הודעותהודעותהודעותהודעות
וקבלה הנושאת את  אחר מסירתהנתקבלה על ידי הנמען שלושה ימים ל                                                                                

                    חותמת הדואר תהווה ראייה חותכת לתאריך המסירה

14

כתובת הצדדים לצורך זה הן 1כתובות כתובות כתובות כתובות 

  החברה העירונית  

 העובד 

הצדדיםהצדדיםהצדדיםהצדדיםולראיה באו על ולראיה באו על ולראיה באו על ולראיה באו על 

             
העובדהעובדהעובדהעובד   החברה העירונית   החברה העירונית   החברה העירונית   החברה העירונית
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מודל  מודל  מודל  מודל  

חוזה מיוחד להעסקת עובד חוזה מיוחד להעסקת עובד חוזה מיוחד להעסקת עובד חוזה מיוחד להעסקת עובד 

עובד המבטח זכויותיו בקרן פנסיהעובד המבטח זכויותיו בקרן פנסיהעובד המבטח זכויותיו בקרן פנסיהעובד המבטח זכויותיו בקרן פנסיהלללל

ביום      שנערך ונחתם ב 

החברה העירוניתלהלן   בין 

העובדלהלן   זת  לבין 

יוסיף להיות מועסק בתפקיד של והחברה העירונית מעוניינת כי העובד יועסקהואילהואילהואילהואיל

  להלן התפקיד

  קבעה את שכרו ותנאי העסקתו של העובד  דירקטוריוןומועצת המנהלים לללליוהואוהואוהואוהוא

להוסיף לעסוק בתפקיד בהתאם לתנאי השכר    והעובד הביע את רצונו לעסוק והואילוהואילוהואילוהואיל

וההעסקה כמפורט בחוזה זה להלן                                            

אי לכך הוסכם והותנה כדלקמןאי לכך הוסכם והותנה כדלקמןאי לכך הוסכם והותנה כדלקמןאי לכך הוסכם והותנה כדלקמן

 

המבוא לחוזה זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו1מבואמבואמבואמבוא

ההסדרים והנוהגים הקודמים בין החברה    חוזה זה יבוא במקום כל ההסכמים    ףףףףתוקתוקתוקתוק

העירונית לבין העובד

החברה העירונית תעסיק את העובד בתפקיד והעובד מתחייב לעסוק אהגדרת      הגדרת      הגדרת      הגדרת      

16

בתפקיד בהיקף של משרה מלאההתפקידהתפקידהתפקידהתפקיד
סמכויותסמכויותסמכויותסמכויות
בצע את כל המשימות שיוטלו עליובמסגרת התפקיד מתחייב העובד לבוכפיפותוכפיפותוכפיפותוכפיפות

י החברה העירונית בקשר עם סמכויותיו ותפקידיוע

דירקטוריוןר מועצת המנהליםבביצוע תפקידו יהיה העובד כפוף ליו        ג

תפקידו של  העובד  נמנה  עם  תפקידי  הנהלה  כמשמעותם  בחוק  שעות  אמוןאמוןאמוןאמון
הדורשים מידה מיוחדת של אמון אישי ולפי  11 א תשי עבודה ומנוחהאישיאישיאישיאישי

ל והוא לא יהיה זכאי לתמורה כך לא יחולו על העובד הוראות החוק הנ
נוספת כלשהי בגין עבודתו מלבד זו המפורטת במפורש בחוזה זה

לרבות  חוקת  העבודה לעובדים ברשויות ההסכמים  הקיבוצים אהסכםהסכםהסכםהסכם
עובדיה האחרים של החברה העירונית לא יחולו החלים על  המקומיותאישיאישיאישיאישי

על העובד

חוזה זה הינו הסכם אישי ומיוחד המסדיר את היחסים בין הרשות         ב
         המקומית לבין העובד וקובע באופן בלעדי את תנאי העסקתו של  

         העובד

ובנאמנות ולשם כך     העובד מתחייב למלא את תפקידו במסירות                        אחובותחובותחובותחובות
כישוריו וניסיונו מרצו להקדיש את זמנו                                    העובדהעובדהעובדהעובד

בתקופת עבודתו בחברה העירונית לא יהיה העובד רשאי לעסוק בכל       ב
טעון קבלת אישור  מילוי תפקיד נוסף ללא שכר         עבודה אחרת בשכר

        מראש ובכתב בהתאם להוראות החוק

מייד וללא  דירקטוריוןר מועצת המנהלים  העובד מתחייב להודיע ל יו    ג
או העלול ליצור ניגוד דיחוי  על כל נושא אשר לגביו יש לו עניין אישי ו

יפעל בקשר לאותו דירקטוריוןר מועצת המנהליםיואינטרסים עם תפקידו
נושא לפי הנחיות והוראות משרד הפנים

ה זה העובד לא ישמש חבר ועד העובדים  או נציגות מיום חתימת חוז     ד
או עבורם של  עובדים ולא יפעל מטעם ועד אז נציגות כאמור

עד   תוקף חוזה זה הוא החל מיום     אתוקףתוקףתוקףתוקף
החוזההחוזההחוזההחוזה
  דירקטוריוןי החלטת מועצת המנהליםלא יפוטר העובד אלא עפ    בוהודעהוהודעהוהודעהוהודעה
              מוקדמתמוקדמתמוקדמתמוקדמת

החלטת הדירקטוריון בדבר פיטורי העובד לא תתקבל אלא בישיבת                       ג
מועצת 

ולאחר שניתנה הודעה כדין                          החברה העירונית שזומנה במיוחד לעניין זה
וניתנה לעובד   ידון באותה ישיבה                        לכל חברי הדירקטוריון שדבר הפיטורים

                         הזדמנות להשמיע לפני הדירקטוריון את טענותיו בעניין הפיטורים

תינתן לו  בדבר פיטורי העובד דירקטוריוןהחליטה מועצת המנהלים   ד
הודעה 

הן אם העובד יכ      מוקדמת של חודש ימים ואז יבוא הסכם זה לידי סיום
8889
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     בתפקידו מעל לשנה יהיה זכאי בעת הפסקת עבודתו לתקופת הודעה  
     מוקדמת של שלושה חודשים

אינו בא לגרוע מסמכותו של בית הדין  דעד  אהאמור בסעיפים קטנים   ה
לפסוק 1 חהתשל משמעת     למשמעת לפי חוק הרשויות המקומיות 

עובד בשל עבירת משמעת כמשמעותה בחוק האמור     בדבר פיטורין של ה

ידי  מתן הודעה מוקדמת   העובד רשאי להפסיק את עבודתו בכל עת על   ו
     בכתב של שלושה חודשים מראש כפוף לאמור בחוזה זה

רשאית החברה העירונית להפסיק את            למרות האמור לעיל1   ז
לתר וללא הודעה מוקדמת במקרה של הפרת        עבודתו של העובד לא

או אם עבר עבירה פלילית שיש עימה קלון או המטילה         אמונים חמורה
       דופי מוסרי בעובד

  הפסיקה מועצת המנהליםדירקטוריון   את עבודת העובד בשל נסיבות
כאמור 

יצויי פיטורין     לעיל לא יהיה העובד זכאי לקבל כל תשלום על חשבון פ

₪  תמורת עבודתו תשלם החברה העירונית לעובד סך של         משכורת   משכורת   משכורת   משכורת   
לחודש 
המשכורת הכוללת להלן תחילת תוקפו של חוזה זה     מיום            החל             החל             החל             החל כוללתכוללתכוללתכוללת

כלולים כל התשלומים שהעובד היה זכאי לקבלם   בתוך המשכורת הכוללת א
  כוננויות  לרבות התשלום עבור שעות נוספות חוזה זה     אילולא הועסק ב

קריאות פתע וכן כל הרכיבים והתשלומים החודשיים והשנתיים      פרמיות
מכוח  גמול השתלמות וכן כל תוספות השכר ותוספות לשכר     כגון 

 למעט תוספת המנויות במפורש בחוזה זה     הסכמים או הסדרים קיבוציים
או העובד  לא יהיה זכאי להטבות בגין תואר שני ו למען הסר הספק    

    שלישי

במשכורת הכוללת נכללים כל תוספות היוקר שהן בתוקף עד ליום תחילת    ב
    תוקפו של חוזה זה

י החלטת הממונה על השכר אחת  ניתן יהיה לעדכן המשכורת הכוללת עפ ג
אל לא יותר מהשינוי במדד והכל   עדכון כזה אם יאושר לשנה בחודש ינואר

ל משרד הפנים שיתפרסמו בהתאם להוראות הממונה על השכר וחוזרי מנכ
בנושא

העובד לא יהיה זכאי לקבל כל תמורה או תשלום מאיזה סוג שהוא מעבר   ד
    למשכורת הכוללת והתשלומים האחרים שפורטו בחוזה  זה

ללת יהיה העובד זכאי לתשלומים ולהטבות כדלהלןבנוסף למשכורתו הכו

העובד לא יהיה זכאי לתשלומי    לחודש₪  דמי כלכלה בסך       אדמי כלכלהדמי כלכלהדמי כלכלהדמי כלכלה
עדכון דמי  למעט החזר הוצאות לינה בתפקיד לפי קבלות ל בארץאש                                                                                            

ית מדד יוקר המחיה במועדים  שתעודכן  תוספת                        הכלכלה יהיה בשיעור עלי
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י הממונה על השכר והסכמי                        היוקר ובשיעורים המתפרסמים לעניין זה ע
                       עבודה במשרד האוצר

 ישולם בנפרד לפי דיווח כמקובל  בשירות החזר הוצאות רכב שירות  בהוצאות רכב   הוצאות רכב   הוצאות רכב   הוצאות רכב   
בתנאי שהעובד אינו נהנה  המדינה בהתאם לרמת הניידות שאושרה לעובד                                                                                            

                       מרכב צמוד

לצורך מילוי תפקידו העובד זכאי להוצאות אחזקה ושימוש בטלפון אשר  גהוצאות טלפון    הוצאות טלפון    הוצאות טלפון    הוצאות טלפון    
למעט הוצאות עבור  ת בחודששיחו עד למכסה של  בדירתו                                                                                                        

x 1₪ ל  אחוז שכרו של המנכ ל וללא גילום מס                          שיחות פרטיות לחו

                        
העובד זכאי לקצובת הבראה בסכומים ובכמות ימים שמשתלמים לכלל   דהבראה          הבראה          הבראה          הבראה          

רה העירוניתעובדי החב                                                                                                

העובד זכאי לקצובת נסיעה בסכומים ובמועדים שמשתלמים לכלל עובדי   הקצובת נסיעה    קצובת נסיעה    קצובת נסיעה    קצובת נסיעה    
בתנאי שהעובד אינו נהנה מרכב צמוד החברה העירונית                                                                                                            

 החברה העירונית תפריש לקרן השתלמות אליה משתייך העובד    וקרן השתלמות   קרן השתלמות   קרן השתלמות   קרן השתלמות   
 ממשכורתו הכוללתממשכורתו הכוללת והעובד יפריש                                                                                                             

העובד זכאי לקבל קצובת ביגוד כפי שתקבע החברה העירונית בכפוף   זקצובת ביגוד   קצובת ביגוד   קצובת ביגוד   קצובת ביגוד   
לשיעורים המתפרסמים לעניין זה על ידי החשב הכללי במשרד האוצר                                                                                                

 ימי עבודה בשנהבד יהיה זכאי לחופשה שנתית של העו  א1         חופשה חופשה חופשה חופשה 
העובד לא יהא רשאי לצבור ימי חופשה אלא באישור החברה העירונית שנתית              שנתית              שנתית              שנתית              
 ימים ובכל מקרה לא יותר מ                                                                                             

ב  הופסקה עבודתו של העובד מכל סיבה שהיא לא יהיה רשאי
ימי החופש   מעבידתו הצבורה בטרם סיום יחסי עובד      לנצל את חופש

 11א התשי        הצבורים יפדו בהתאם לאמור בחוק חופשה שנתית

לפי המשכורת   ימי מחלה  לשנה בתשלום עובד יהיה זכאי ל     ה    ה    ה    ה11111111מחלה     מחלה     מחלה     מחלה     
לצבור ימיוהוא יהיה רשאי  כוללת וכנגד הצגת אישורים רפואיים    ה    ה    ה    הוביטוחוביטוחוביטוחוביטוח
מחלה אלה                כנגדכנגדכנגדכנגד

אובדן כושראובדן כושראובדן כושראובדן כושר
 בסיום עבודתו העובד אינו זכאי לפיצוי בגין ימי מחלהעבודהעבודהעבודהעבודה

חברה העירונית לא תשא בתשלומי מיסים או בתשלומי חובה אחרים 1    מיסים     מיסים     מיסים     מיסים     
החלים 

על העובד מכח הוראות חוזה זה ומכח הוראות כל דיןותשלומי          ותשלומי          ותשלומי          ותשלומי          
חובהחובהחובהחובה
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  בתקופת שירותו במילואים יהיה העובד זכאי לקבל מהחברה העירונית מלוא   1  מילואיםמילואיםמילואיםמילואים
אולם כל סכום      המשכורת הכוללת והתשלומים האחרים לפי הסכם זה                                                                                    

למעט דמי  ל או ממקור אחר כלשהו                      שישולם לעובד עבור שירותו מצה
יוחזר לחברה העירונית על ידי העובד או ינוכה במלואו ממשכורתו                  כלכלה    

 על תקופת עבודתו של העובד ברשותכי  מוסכם בזה בין הצדדיםא1תגמולי  תגמולי  תגמולי  תגמולי  
י חוזה  זה  לא יחולו  הוראות  חוק  שירות המדינההמקומית   עפפרישהפרישהפרישהפרישה
 במקום זה  יבחר העובד 1  ל התש ולבנוסח מש גימלאותופיצוייופיצוייופיצוייופיצויי
להבטיח  זכויותיו  הסוציאליות  בהסכמת   הרשות  המקומיתפיטוריןפיטוריןפיטוריןפיטורין

במסגרת    הכנסה  לפקודת  מס כמשמעותה  בסעיף  בקופת גמל  
כמפורט להלן ביטוח מנהלים או במסגרת קרן פנסיה מוכרת

 החברה העירונית סכום השווה ל תפריש נבחרה קרן פנסיה כאמור1א
1 1מהמשכורת הכוללת   והעובד יפריש על חשבונו הוא סכום

העובד מסכים בזה שהחברה העירונית   ממשכורת זו  השווה ל
 כאמור ממשכורתו לצורך העברת סכום זה לקרן הפנסיה תנכה 

 
ביחד עם  שנים עשר אחוז מתוך הפרשות המעביד והפרשות העובדא

ישמשו ככספי תגמולים  הפרשי ההצמדה והרווחים על אותן הפרשות
לטובת העובד או שאיריו במקרה של פטירתו

ביחד עם הפרשי ההצמדה   מתוך הפרשות המעביד 1 יתרת ה א
ישמשו לכיסוי השלמת פיצויי הפיטורין  והרווחים על אותן הפרשות

למעט בנסיבות   של פטירתושיגיעו לעובד או לשאיריו במקרה
לעיל זהמפורטות בסעיף קטן 

 יבואו במקום פיצויי פיטורין לפי חוק פיצויי פיטורין לההפרשות הנא
ואם יהיה צורך בכך יובא ההסדר לאישור שר העבודה 1 גהתשכ

ל לחוק הנ1והרווחה בהתאם לסעיף 

 של חוזה זה מכל סיבה עם הפסקת עבודתו של העובד עקב סיומוא
או שאיריו  שהיא ופרישתו המוחלטת מן החברה העירונית יהיה העובד

או זכאים לקבל את הבעלות בזכויות שנצברו ו במקרה של פטירתו
ובכפוף לאמור  הכל בהתאם לתקנות הקרן נוצרו לזכותו בקרן הפנסיה

לעיל זבסעיף קטן 
במידה ויהיה  בד את ההפרשהחברה העירונית מתחייבת לשלם לעוב

בין הסכומים אותם הפרישה בגין פיצויי פיטורין ביחד עם הפרשי  כזה
לבין סכום פיצויי הפיטורין אשר  הצמדה והרווחים על אותן הפרשות

1גהתשכ היו מגיעים לו על פי חוק פיצויי הפיטורין

  העובד או בסיומהכי אם בתקופת עבודתו של מובהר בזאת למען הסר ספק ג
הסכומים אותם הפרישה החברה העירונית בגין פיצויי פיטורין ביחד עם 
הפרשי ההצמדה והרווחים על אותן הפרשות יהיה גדול מסכום  פיצויי 

אין 1 גי חוק פיצויי הפיטורין התשכהפיטורים אשר מגיעים לו עפ
נית והיא תביא אותו להעביר הפרש זה לתגמולים  וכי הוא שייך לחברה העירו

בחשבון בעת תשלום ההפרשות בגין פיצויים או בעת תשלום הפיצויים עם 
הפסקת עבודתו
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על העובד יחולו כל דיני המשמעת החלים על עובדי הרשויות המקומיות  1   דינידינידינידיני
כאמור בכל דיןמשמעת         משמעת         משמעת         משמעת         

עביר את תפקידו עם הפסקת עבודתו בחברה העירונית מתחייב העובד לה1העברת העברת העברת העברת 
המידע וכל  וכן למסור לחברה העירונית את כל המסמכים    בצורה מסודרתהתפקידהתפקידהתפקידהתפקיד

חומר אחר שהגיע  אליו או הוכן על ידו בקשר לעבודתו

מתחייב   העובד שלא  להעביר   לאחר    במשך תקופת  העסקתו  ולאחריה  א1 סודיותסודיותסודיותסודיות
או    

 החברה העירונית או במידע שהגיע אליו במסגרת   לעשות שימוש במידעואי              ואי              ואי              ואי              
לשמור על          עבודתו בחברה העירונית  בקשר עמה ואשר אינו נחלת הכללתחרות תחרות תחרות תחרות 

                  סודיות בכל הקשור לעסקיה ולענייניה ולא לפגוע בדרך כלשהי במוניטין של 
                  החברה העירונית

שנה מיום הפסקת עבודתו בחברה העירונית ותהיה הסיבה לכך אשר      במשך       ב
לא יעסוק העובד בכל עיסוק ולא יתן כל שירות העלול להעמידו ביחסי  תהיה

אלא אם ניתנה לכך  או בניגוד אינטרסים עימה תחרות עם החברה העירונית
חרות הקביעה בדבר קיום יחסי ת דירקטוריוןהסכמה של מועצת המנהלים

דירקטוריוןאו ניגוד אינטרסים תהיה באופן בלעדי בידי מועצת המנהלים

תראה כאילו  כאמור להלן הודעה שנשלחה בדואר רשום לצד על פי כתובתו1                 הודעותהודעותהודעותהודעות
וקבלה הנושאת את  נתקבלה על ידי   הנמען שלושה ימים לאחר מסירתה

רהחותמת הדואר תהווה ראייה חותכת לתאריך המסי

כתובת הצדדים לצורך זה הן 1כתובות כתובות כתובות כתובות 

  החברה העירונית  

 העובד 

ולראיה באו על הצדדיםולראיה באו על הצדדיםולראיה באו על הצדדיםולראיה באו על הצדדים

             
העובדהעובדהעובדהעובד   החברה העירונית   החברה העירונית   החברה העירונית   החברה העירונית
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 מדינת ישראל

 

 
 
 

 קצבה ומשכורת מקופה ציבורית וגמלאות כפל
 
 

 
 קצבה

 נוסח משולב גמלאות לראש רשות וסגניובעקבות אימוץ חוק שרות המדינה 
 כאמור בסעיף  עבור עובדי הרשויות המקומיות החוקלהלן 1להתש

הריני קובע הוראות אלה בכל הקשור לקצבה ומשכורת מקופה  לחוקת העבודה
 יתציבור

 
 קצבה ומשכורת א
על קצבתו של זכאי לקצבת פרישה המקבל גם משכורת   לחוק האמורי סעיף עפ

משרדי  כגון מאוצר המדינה או מקופה אחרת שנקבעה כקופה ציבורית לענין זה
החברות  הסוכנות היהודית לצה אוניברסיטאות משרד ממשלתי ממשלה

 רשויות מקומיות ובכללן שורים למדינהרשות הנמלים גופים הק הממשלתיות
עמותות עירוניות וכל התאגידים  חברות עירוניות ועדות מרחביות לתכנון ובניה

  יחולו הוראות אלההעירוניים
 

1  גימלאי שטרם מלאו לושנה   במידה וקצבתו ומשכורתו המשולמות
יש מהקופה הציבורית עולות על המשכורת הקובעת ממנה מחושבת הקצבה 

 ראה דוגמה א שני שלישים לקזז את הקצבה עד כדי 
 

  גימלאי שמלאו לושנה   במידה שקצבתו ומשכורתו המשולמות מהקופה
הציבורית עולות על המשכורת הקובעת ממנה מחושבת הקצבה יש לקזז את 

 ראה דוגמה ב שליש 1הקצבה עד כדי 
 
 
אי המקבל שתי קצבאות משתי קופות  כל גימל  לחוק האמורי סעיף עפ ב

 מהמשכורת הקובעת הגבוהה מבין שתי ציבוריות שונות ואלה עולות על 
  מהמשכורת  יש לקזז כל סכום עודף על קצבה מירבית של הקצבאות 

  הגבוהה יותר 
 ראה דוגמה ג

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מדינת ישראל

 

              
 
 דוגמא א 
 
 

קופה ציבורית
 

 המלך דוד השם
 1 לחוק שרות המדינה גמלאות ליום הפעלת סעיף  דוןהנ
 
 
 

 ח בשל הכנסה נוספת מקופה ציבוריתניכוי מקצבת פרישה בש
 

 הכנסה נוספת
 

 קצבת הפרישה
 

 ירושלים הרשות המקומית חברה עירונית קופה ציבורית
 ודהמלך ד תהגימלאי 11 תחילת העבודהת

 1 תאריך לידה 1 משכורת קובעת
 11 משכורת קובעת שונות

 תוספות נטו
 1 אחוז הקצבה

 11 קצבת הפרישה שונות
 11 קצבה הכנסה  שונות
 1 ההפרש החייב בקיזוז 1 כ שכר ברוטוסה

 תאריך תחולה
 11 תחולת הקיזוז

  תוני עזרנ
  1הבסיס לקיזוז 

 1 111הבסיס לקיזוז  
 
 

 התוצאה על בסיס הטבלה
 
 כ קיזוז        קיזוז מצטבר                               קיזוז מצטבר        ברוטו קיזוז     קצבה ברוטו  הגיל הנוכחי לחודשסה   

  תקופת הקיצבה לחודש          ללא ניכוי מס                        עד גיל  לחודש       1קיזוז                    מגיל       מעת הפרישה           

                   בחודשיםלחודש          עד גיל לפי תקופת הקיזוז                         מגיל                             לפי תקופת הקיזוז            

 
1                             1                                                   1                  1           11                      1 

 קיזוז 
 קצבה חודשית

 
 
 

 שנה קצבתו תקוזז עד כדי  דלעיל שמלאו לו 1עובד אמור בסעיף  א
1 שליש לפי הדוגמא שלהלן 
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 מדינת ישראל

 

 דוגמא ב   

קופה ציבורית
 

 המלך דוד השם
 

 1 לחוק שרות המדינה גמלאות ליום הפעלת סעיף  הנדון
 
 

 ח בשל הכנסה נוספת מקופה ציבוריתניכוי מקצבת פרישה בש
 

 הכנסה נוספת
 

 בת הפרישהקצ
 

 ירושלים הרשות המקומית חברה עירונית קופה ציבורית
 המלך דוד תהגימלאי 11 תחילת העבודה
 1 תאריך לידה 1 משכורת קובעת

  ₪ 11 משכורת קובעת שונות
 תוספות נטו

 1 אחוז הקצבה
  ₪ 11 קצבת הפרישה שונות
  ₪ 111 קצבה הכנסה  שונות

 11 ההפרש החייב בקיזוז  כ שכר ברוטוסה
 ₪ 

   נתוני עזר 11 תאריך תחולת הקיזוז
   1₪הבסיס לקיזוז 

  ₪ 1 111הבסיס לקיזוז  
 

 התוצאה על בסיס הטבלה
 
                         קיזוז מצטבר          ברוטו קיזוז     קצבה ברוטו    הגיל הנוכחי לחודש   כ קיזוז         קיזוז מצטבר        סה

  תקופת הקיצבה לחודש          ללא ניכוי מס                        עד גיל  לחודש       קיזוז                    מגיל מעת הפרישה           

 לחודש                   בחודשים         עד גיל לפי תקופת הקיזוז                         מגיל                      לפי תקופת הקיזוז                   

 

1                                                                                                                     

 קיזוז 

 קצבה חודשית

 
 
 

י החוק האמור מקופה ציבורית אחרת המועסק ברשות קצבה עפ ב
קצבתו ברשות יחד עם קצבתו  המקומית ויהא זכאי לקצבה נוספת

 מהמשכורת הגבוהה מבין שתי הקודמת תוגבל עד כדי 
 הקצבאות

 
 
 
 
 
 

 מדינת ישראל

 

 
 גדוגמא 

 
 
 

 קופה ציבורית
 

 י נוסח סעיף ניכוי מקצבה עודפת מעל קצבה מירבית מקופה ציבורית עפ הנדון
  מר המלך דוד1 להתש נוסח משולב גמלאותלחוק שרות המדינה         

 
 

להלן צורת החישוב לצורך ניכויים מקצבה עודפת על קצבה מירבית כמתבקש מהוראות החוק 
 כאמור לעיל

 
 חמשכורת בש

 
 הקצבה 

 
 חקצבה בש

 
 

                              קצבה מטעם המדינה 
 

                              קצבה מטעם הרשות 
 

 1                    סכום שתי הקצבאות         
 

                   קצבה מירבית כבסיס לקיזוז 
 

  1                 עודף מקצבה מירבית לקיזוז 
 

  1  קצבה קובעת מטעם הרשות המקומית
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 מדינת ישראל
 האוצר  משרד

 

 30-7083741, פקס : 30-7084504, ירושלים, טל' : 04173הפצה : ס.ג.י.א ניהול ויזום בע"מ, ת.ד. 

 

 שכר והסכמי עבודה
 

 30-8758040, פקס : 30-8014155, ירושלים. טל : 0133, ת.ד.1רח' קפלן 

 

 
 ח"התשס' ב באדר ח"י ירושלים,

 0335 במרץ 08
 הוראות כללי - הע חוזר

0335-1-18 
 
 

 עירוניות ה בחברות אנוש משאבי מנהל/ל"סמנכ, גזבר/כספים ל"סמנכ, לים"מנכ, ראש יושבי אל:
 
 
 
 

  עירוניות בחברות שכר וחריגות עבודה תנאי בעניין מנהלים הצהרת הנדון :
  

 
 הקדמה  .א

 
הממונה על השכר במשרד האוצר פועל, מתוקף הסמכות שהואצלה לו ע"י שר האוצר, לפי  .1

"חוק יסודות התקציב"(. בסעיף  –)להלן  1558-לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה 05סעיף 
 האמור נקבע כי: 

ף נתמך לא יסכים על שינויים בשכר, תנאי הפרישה או הגמלאות, או על הטבות "גוף מתוקצב או גו
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...".
 

ר ובתנאי עבודה בגופים הציבוריים. באגף השכר עוקבים בדאגה אחר גילויי חריגות בשכ .0
חברות בא' לחוק יסודות התקציב אני מורה כי בעלי תפקידים 00בתוקף סמכותי לפי סעיף 

 , כמפורט בסעיף ג', יחתמו מדי שנה על הצהרת המנהלים המצ"ב.עירוניותה
 

 מטרת הצהרת המנהלים  .ב
 

לחוק יסודות התקציב  05 להבהיר כי האחריות הראשונית להקפדה על קיומן של הוראות סעיף .1
 . עירוניותולאי מתן חריגות שכר חלה על ראשי החברות ה

אינם  עירוניותאחריותו של הממונה על השכר היא לטפל במקרים בהם ראשי החברות ה
 פועלים בהתאם להוראות החוק האמור.

  
הצהרת המנהלים נועדה, בנוסף, להבטיח ולקדם קיומם של עבודת מטה תאגידית ומערך  .0

 בקרה פנימית שיביאו להימנעות ממתן חריגות שכר.
במסגרת ההצהרה, יובאו לעיוני הנהלים והבקרות הקיימים בחברה שנועדו למנוע חריגות 

 שכר. 
לצורך כך אנו ממליצים כי הגוף האחראי לבקרת העל בחברה )ועדת הביקורת, דירקטוריון, 

רה לצורך קבלת החלטות לאופן יישום מועצה מנהלת, ועד מנהל וכו'( יקיים דיון בנושא ההצה
 אמצעי בקרה ונהלים מספקים שיאפשרו לנושאי המשרה המנויים להלן לחתום על ההצהרה.

 

 מדינת ישראל
 האוצר  משרד

 

 30-7083741, פקס : 30-7084504, ירושלים, טל' : 04173הפצה : ס.ג.י.א ניהול ויזום בע"מ, ת.ד. 

 

 שכר והסכמי עבודה
 

 30-8758040, פקס : 30-8014155, ירושלים. טל : 0133, ת.ד.1רח' קפלן 

 

 
 ח"התשס' ב באדר ח"י ירושלים,

 0335 במרץ 08
 הוראות כללי - הע חוזר

0335-1-18 
 
 

 עירוניות ה בחברות אנוש משאבי מנהל/ל"סמנכ, גזבר/כספים ל"סמנכ, לים"מנכ, ראש יושבי אל:
 
 
 
 

  עירוניות בחברות שכר וחריגות עבודה תנאי בעניין מנהלים הצהרת הנדון :
  

 
 הקדמה  .א

 
הממונה על השכר במשרד האוצר פועל, מתוקף הסמכות שהואצלה לו ע"י שר האוצר, לפי  .1

"חוק יסודות התקציב"(. בסעיף  –)להלן  1558-לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה 05סעיף 
 האמור נקבע כי: 

ף נתמך לא יסכים על שינויים בשכר, תנאי הפרישה או הגמלאות, או על הטבות "גוף מתוקצב או גו
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...".
 

ר ובתנאי עבודה בגופים הציבוריים. באגף השכר עוקבים בדאגה אחר גילויי חריגות בשכ .0
חברות בא' לחוק יסודות התקציב אני מורה כי בעלי תפקידים 00בתוקף סמכותי לפי סעיף 

 , כמפורט בסעיף ג', יחתמו מדי שנה על הצהרת המנהלים המצ"ב.עירוניותה
 

 מטרת הצהרת המנהלים  .ב
 

לחוק יסודות התקציב  05 להבהיר כי האחריות הראשונית להקפדה על קיומן של הוראות סעיף .1
 . עירוניותולאי מתן חריגות שכר חלה על ראשי החברות ה

אינם  עירוניותאחריותו של הממונה על השכר היא לטפל במקרים בהם ראשי החברות ה
 פועלים בהתאם להוראות החוק האמור.

  
הצהרת המנהלים נועדה, בנוסף, להבטיח ולקדם קיומם של עבודת מטה תאגידית ומערך  .0

 בקרה פנימית שיביאו להימנעות ממתן חריגות שכר.
במסגרת ההצהרה, יובאו לעיוני הנהלים והבקרות הקיימים בחברה שנועדו למנוע חריגות 

 שכר. 
לצורך כך אנו ממליצים כי הגוף האחראי לבקרת העל בחברה )ועדת הביקורת, דירקטוריון, 

רה לצורך קבלת החלטות לאופן יישום מועצה מנהלת, ועד מנהל וכו'( יקיים דיון בנושא ההצה
 אמצעי בקרה ונהלים מספקים שיאפשרו לנושאי המשרה המנויים להלן לחתום על ההצהרה.

 

 

 30-7083741, פקס : 30-7084504, ירושלים, טל' : 04173הפצה : ס.ג.י.א ניהול ויזום בע"מ, ת.ד. 
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 שכר והסכמי עבודה
 

 30-4785073, פקס : 30-8014155, ירושלים. טל : 0133, ת.ד.1רח' קפלן 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ראשי החברות מחזיקים, לעיתים, במידע שאינו גלוי לכל ושאינו מצוי ברשות אגף השכר,   .0

וסף לאמור לעיל, לאפשר כמו אישורים שניתנו לעובדים מסוימים. הצהרת המנהלים נועדה בנ
 לממונה על השכר השגת מידע  זה, ופיקוח עליו.

 
הצהרת המנהלים תהווה נדבך נוסף מעבר לביקורת הנערכת, מעת לעת, על ידי אגף השכר  .7

 . עירוניותבחברות ה
 

 קיום חוקי העבודה  .ג
 

 םמנטאריילאור ריבוי המקרים בהם גופים ציבוריים לא מקפידים על יישום הוראות חוקי מגן אל
נדרשים להצהיר, במסגרת  עירוניותוצווי ההרחבה הרלוונטיים להם, בעלי תפקידים בחברות ה

 הצהרה זו, על חובתם ליישום הוראות החוקים והצווים האמורים בחברה. 
   

 בעלי התפקידים שיחתמו על הצהרת המנהלים .ד
  

ת מדיניות החברה ופיקוח יו"ר דירקטוריון, מתוקף היותו העומד בראש הגוף האחראי על קביע .1
   על הנהלתה.

מנכ"ל החברה, מתוקף היותו האחראי על ניהולה היום יומי של החברה, ובכלל זה על מדיניות  .0
 השכר של החברה.

ד שממונה על תחום הכספים בחברה(, מתוקף היותו האחראי יסמנכ"ל כספים )או בעל התפק .0
שהוא הגורם המאשר תשלומים  על תקציב החברה בכלל ותקציב השכר בפרט ומתוקף כך

 ובכללם תשלומי השכר. 
סמנכ"ל / מנהל משאבי אנוש )או בעל התפקיד שממונה על תחום משאבי אנוש בחברה(,  .7
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על השכר במשרד האוצר עד תום חודש ינואר לכל שנה, והן הצהרות המנהלים יועברו לממונה 
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 .0335, וזאת לגבי שנת 0335את ההצהרות הראשונות יש להעביר עד תום חודש ינואר 
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 בברכה,  

 
 אלי כהן  
 בודההממונה על השכר והסכמי ע  

 העתק:
 נציב שירות המדינה

(0335-78) 

 מדינת ישראל
 האוצר  משרד
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 עירוניות ה בחברות אנוש משאבי מנהל/ל"סמנכ, גזבר/כספים ל"סמנכ, לים"מנכ, ראש יושבי אל:
 
 
 
 

  עירוניות בחברות שכר וחריגות עבודה תנאי בעניין מנהלים הצהרת הנדון :
  

 
 הקדמה  .א

 
הממונה על השכר במשרד האוצר פועל, מתוקף הסמכות שהואצלה לו ע"י שר האוצר, לפי  .1

"חוק יסודות התקציב"(. בסעיף  –)להלן  1558-לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה 05סעיף 
 האמור נקבע כי: 

ף נתמך לא יסכים על שינויים בשכר, תנאי הפרישה או הגמלאות, או על הטבות "גוף מתוקצב או גו
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...".
 

ר ובתנאי עבודה בגופים הציבוריים. באגף השכר עוקבים בדאגה אחר גילויי חריגות בשכ .0
חברות בא' לחוק יסודות התקציב אני מורה כי בעלי תפקידים 00בתוקף סמכותי לפי סעיף 

 , כמפורט בסעיף ג', יחתמו מדי שנה על הצהרת המנהלים המצ"ב.עירוניותה
 

 מטרת הצהרת המנהלים  .ב
 

לחוק יסודות התקציב  05 להבהיר כי האחריות הראשונית להקפדה על קיומן של הוראות סעיף .1
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  עירונית הצהרת יו"ר דירקטוריון, מנכ"ל, מנהל משאבי אנוש ומנהל כספים של החברה ה
 

 , מצהיר כי:]שם האדם המצהיר[אני, 
 

 לחוק יסודות התקציב: 05סעיף 
 [החברהשם ](, חל על 05סעיף  –)להלן  1558 –לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה  05ידוע לי כי סעיף  .1

 לחוק האמור. 01החברה(, בהיותה "גוף מתוקצב", כהגדרתו בסעיף  –)להלן 
שינויים בשכר, בתנאי פרישה או בגימלאות, או על חל איסור על החברה להסכים על  05פי סעיף -על .0

הטבות כספיות אחרות הקשורות לעבודה, וכן להנהיג שינויים או הטבות כאמור, אלא בהתאם למה 
 שהוסכם או הונהג לגבי כלל עובדי המדינה או באישורו של שר האוצר או הממונה על השכר.

 

 תנאי העבודה בחברה:
. לאחר שבחנתי את [השנה הקלנדרית]הקיימים בחברה לשנת בחנתי את מכלול תנאי ההעסקה  .0

 הנושאים האמורים הנני להצהיר כי לפי מיטב ידיעתי והבנתי: 
 במהלך שנת _______ נחתמו  או הונהגו בחברה  ___ הסכמים ו/או הסדרים קיבוציים.  .א

 ב. לחוק יסודות התקצי 05כל ההסכמים וההסדרים האמורים, הינם בהתאם להוראות סעיף 
 במהלך שנת _______ נחתמו  בחברה  ___ חוזי העסקה אישיים, לרבות חוזי בכירים.  .ב

 לחוק יסודות התקציב.  05כל החוזים האישיים האמורים, הינם בהתאם להוראות סעיף 
במהלך שנת ______ נקלטו בחברה סך _______ עובדים. תנאי ההעסקה והשכר של  .ג

 לחוק יסודות התקציב.  05ת סעיף העובדים האמורים הינם בהתאם להוראו
במהלך שנת ______ קודמו בדרגות סך ___ עובדים בחברה. קידום העובדים האמורים נעשה  .ד

 לחוק יסודות התקציב. 05בהתאם להוראות סעיף 
במהלך שנת _____ , _____ עובדים סיימו את העסקתם בחברה. תנאי סיום העסקתם של  .ה

 לחוק יסודות התקציב.   05אות סעיף העובדים האמורים הינם בהתאם להור
 

ידוע לי שעל החברה חלה חובה לקיים ולפעול, בין היתר, על פי חוקי העבודה המפורטים בנספח א'  .7
לחברה וכן על פי ההסכמים  םלהצהרה זו, כפי שיתוקנו מעת לעת, על פי צווי ההרחבה הרלוונטיי

 סודות התקציב.  לחוק י 05הקיבוציים החלים עליה בהתאם להוראות סעיף 
 

 פיקוח ובקרה:
אני מודע לאחריותי, לצד אחרים בחברה המצהירים הצהרה כזו, לקביעתם ולהתקיימותם בחברה  של  .8

, ולצורך גילוי חריגות בשכר, בתנאי  פרישה או גמלאות 05בקרות ונהלים לשם עמידה בהוראות סעיף 
 ובהטבות כספיות אחרות הקשורות בעבודה.

, או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו, של בקרות ונהלים כאלה, המיועדים להבטיח בהתאם לכך קבענו .7
 שחריגות כאמור לעיל, או חשש לקיום של חריגות כאמור לעיל, ככל שאלו קיימים, יובאו לידיעתנו.  

אני פועל, לצד אחרים בחברה המצהירים הצהרה כזו, לתקן ולשפר, בהתבסס על הערכתנו העדכנית  .4
הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של בקרה פנימית  ביותר, את כל

, ולגילוי חריגות כאמור לעיל, העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על יכולת 05לקיום הוראות סעיף 
 החברה לגלות חריגות אלו.

 

 אחריות:
קובעות, בין היתר, כי עובד , ה1558 –לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה  08אני מודע להוראות סעיף  .5

, או אשר לא 05אות סעיף ורלהד או הורה להנהיג שינויים או הטבות בניגו יגנההגוף מתוקצב אשר 
 ב לחוק האמור, אשם בעבירת משמעת.05א או 05קיים הוראה שניתנה על ידי שר האוצר לפי סעיפים 

 על פי כל דין.אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר,  .5
 

 ]חתימה[                                                            ]תאריך[                                      
          ____________________________                           _______________ 

 ד[]שם ותפקי                                      
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 חוקי העבודה :נספח א'
 

 ;1585-חוק שירות התעסוקה, תשי"ט -

 ;1581-חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א -

 ;1547-תשל"ו חוק דמי מחלה, -

 ;1583-חוק חופשה שנתית, תשי"א -

 ;1587-חוק עבודת נשים, תשי"ד -

 ;1578-חוק שכר שווה לעובד ולעובדת, תשכ"ו -

 ;1580-י"גחוק עבודת הנוער, תש -

 ;1580-חוק החניכות, תשי"ג -

 ;1581-חוק חיילים משוחררים )החזרה לעבודה( תשי"א -

 ;1585-חוק הגנת השכר, תשי"ח -

 ;1570-חוק פיצויי פטורין, תשכ"ג -

 ;1558-חוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב(, תשנ"ה -

 ;1554-חוק שכר מינימום, התשמ"ז -

 ;0330-, התשס"בחוק הודעה לעובד )תנאי עבודה( -
 ;1555-חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, תשמ"ח -

  ;0331 -חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, תשס"א -
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 ;1580-י"גחוק עבודת הנוער, תש -

 ;1580-חוק החניכות, תשי"ג -

 ;1581-חוק חיילים משוחררים )החזרה לעבודה( תשי"א -

 ;1585-חוק הגנת השכר, תשי"ח -

 ;1570-חוק פיצויי פטורין, תשכ"ג -

 ;1558-חוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב(, תשנ"ה -

 ;1554-חוק שכר מינימום, התשמ"ז -

 ;0330-, התשס"בחוק הודעה לעובד )תנאי עבודה( -
 ;1555-חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, תשמ"ח -

  ;0331 -חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, תשס"א -
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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 :

 

לחוק יסודות  29" או "גופים"( חל סעיף על גופים מתוקצבים ונתמכים )להלן: "גוף .1
)להלן: "חוק יסודות התקציב"(. סעיף חוק זה קובע כי גוף  1985  -התקציב, התשמ"ה

לא יסכים על שינויים בשכר בתנאי פרישה או בגמלאות או על הטבות כספיות אחרות 
הקשורות בעבודה, אלא בהתאם למוסכם או למונהג לגבי כלל עובדי המדינה או 

 שורו של שר האוצר. באי
 
נחתם בין המדינה לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה הסכם  28.4.89ביום  .2

קיבוצי, אשר קבע את הנהגת שעון הנוכחות לגבי עובדי מדינה בדירוגים המיוצגים על 
 ידי ההסתדרות. 

 
ה, הואיל הנהגת שעון נוכחות במקום עבודה קשורה קשר ישיר לשכר הניתן בגין עבוד .3

 ועל פי דיווחי נוכחות בזמן עבודה משולם שכרו של העובד. 
הואיל ובשירות המדינה מונהג שעון נוכחות, והואיל ועל הגופים להנהיג שכר בהתאם 

לנהוג או למוסכם במדינה, הריני להודיעכם כי יש להקפיד על הנהגת שעון נוכחות 
 בגופים המתוקצבים והנתמכים בשירות הציבורי.   

 
 
 

 בברכה, 
 
 

 רכלבסקי יובל 
 עבודה והסכמי השכר על הממונה

 : העתק
 נציב שירות המדינה

(2004-57) 

 מדינת ישראל

 האוצר  משרד
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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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 סיום העסקת עובדים .3
והליך הפיטורין, משמעות גיל הפרישה, עיקרי נושאים בפרק זה ניתן משקל לנושא חובת השימוע 

לעובדים המועסקים בפנסיה תקציבית וצוברת, כן נציג את התכניות השונות הקיימות כיום, 

 לאפשרות עידוד פרישת עובדים.

 

 :שימוע ופיטורין .3.1

 

 :פיטורי עובדים בתאגידים עירוניים 

 

המקומיות כוללות שורה ארוכה של הוראות הוראות הדין בנוגע לפיטורי עובדים ברשויות 

באשר לאופן בו על הרשות המקומית לפטר עובד. קיים שוני בהוראות אלו, בגין עובדים 

בכירים סטאטוריים לעובדים בכירים אחרים ובין עובדים בכירים המועסקים בהסכמים 

 המקומית.אישיים ובין עובדים המועסקים במסגרת ההסכם הקיבוצי החל על עובדי הרשות 

בתאגידים העירוניים בהם מועסקים כלל העובדים בהסכמים אישיים, לא חלים דיני 

הפיטורים המקובלים ברשות המקומית ועל התאגיד העירוני לפעול בעניין זה, על פי הוראות 

 הדין הכלליות החלות על נושא זה. 

כר במשרד האוצר לגבי מנכ"ל, נקבע בחוזר המנכ"ל המשותף למשרד הפנים ולממונה על הש

, כי פיטוריו יבוצעו על ידי דירקטוריון החברה לאחר שניתנה למנכ"ל הזדמנות 1661ממרץ 

 להשמיע טענותיו בפני דירקטוריון החברה בישיבה שזומנה במיוחד לצורך זה.

לגבי עובדים בכירים אחרים, יכול שיפוטרו על ידי מנכ"ל החברה או על ידי דירקטוריון 

 אם להוראות הסכם ההעסקה שלהם.החברה, הכל בהת

לגבי עובדים שאינם בכירים, מקובל ונהוג כי הסמכות לפטרם תהיה של מנכ"ל התאגיד 

 העירוני.

בהיעדר הוראות מפורשות לגבי אופן ביצוע הפיטורים, מומלץ לכל תאגיד עירוני לאמץ נוהל 

 טיות בעניין זה.פנימי הנוגע לאופן הפסקת העסקת עובד אשר יכלול את ההוראות הרלוונ

 

 :שימוע לעובדים 

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

מתן הזדמנות הוגנת וראויה להשמיע את טענותיהם בפני המעסיק, ויש לבצע הליך של שימוע 

 הן לעובדים רגילים והן לעובדים סטטוטוריים.

י בהליך השימוע, לעובד זכות לקבל חומרים ובלעדיהם לעובד זכות לקבל ייצוג משפט

 השימוע יכול להיות עקר.
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להקפיד על הזמנה לשימוע תוך מתן זמן סביר לעובד להתכונן ולקבל את  התאגיד העירוניעל 

הייעוץ המתאים, כמו כן על חברי הועדה לשקול עניינית את נסיבות הזימון ולא להגיע עם 

 בעניינו של העובד. החלטה עוד בטרם החל הדיון

ביחס לכלל הטענות  ההחלטה של השימוע בו תנומקבנוסף יש לערוך פרוטוקול מסודר 

 שהושמעו.

 

 פסיקה רלוונטית לנושא שימוע:

 

  שמואל לנדרר נגד המשרד  35221/12/12ם( -סע"ש )אזורי י -זכות שימוע למשרות אמון

דת במשרת אמון, ללא מכרז  התובע הועסק כנהג מנכ"ל המשרד לשירותי -לשירותי דת 

מיוחד שהוארך מעת לעת. את ההודעה על הפסקת העבודה הודיע מחלקת  העסקה חוזהבו

משאבי אנוש לנהג בטלפון, הנהג הגיש תביעת פיצוי על שנמנעה ממנו זכות הטיעון ופוטר שלא 

 כדין. 

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

אמון ללא  מכרז, אלא לפי שיקול דעתו של הממנה, כך גם סיומה האישי של ההעסקה. בד"כ 

ובהתאם להוראות התקש"יר עבודתם של עובדים נושאי משרות אמון פוקעת עם סיום 

עבודתו של הממונה עליהם, מכאן, החובה להחיל את זכות הטיעון גם על מי שנושא במשרת 

ור הייחודיות שבמסגרת העסקה זו. כך הוא גם לגבי תוצאותיה של אמון, נכון שתיבחן לא

 הפרת אותה חובה.

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

 ש"ח. 01,166משכורות והוצאות משפט בסך 

 

 :פרישת עובדים .3.2

סוגיית גיל הפרישה. במרבית , לא היה בישראל חוק כללי המסדיר את 1661עד שנת 

המקרים, גיל הפרישה נקבע בהסכמי עבודה קיבוציים )למעט קבוצות עובדים מסוימות, כגון 

 עובדי המדינה.

 קבע את המונחים גיל הפרישה וגיל פרישת חובה. 1661 –חוק גיל פרישה, תשס"ד 

 

 גיל הפרישה

לקבל, בהתקיים .הגיל שבהגיעו אליו זכאי אדם לפרוש מעבודתו בשל גילו ו1

התנאים הקבועים לכך על פי דין או הסכם, גמלה בשל פרישתו מעבודתו 

לאישה )בחוק  01גיל  –לגבר, ובכפוף להוראות פרק ד'  01כאמור, הוא גיל 

 גיל הפרישה(. –זה 
182183
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 גיל פרישת חובה

. הגיל שבהגיעו אליו ניתן לחייב עובד לפרוש מעבודתו בשל גילו, הוא גיל 1

 גיל פרישת חובה(. –ולאישה )בחוק זה לגבר  01

 

  גיל הפרישה פרושו כי בהגיע עובד לגיל זה עומדת לזכותו האפשרות לפרוש מעבודתו ולקבל

)בכפוף לתנאים הקבועים בדין או בהסכם( את הכלים הפנסיונים העומדים לרשותו )פנסיה 

וקתית, לעומת זאת תקציבית או פנסיה צוברת(, למעשה זהו הגיל לזכאות לקבלת פנסיה תעס

 להפסיק את העסקתו.בהגיע עובד לגיל פרישת חובה עומדת למעסיק האפשרות 

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

 מעבר לגיל הפרישה.ראש מינהל השירות במשרד הפנים להארכת העסקתו של עובד 

הרשות  , אשר חל גם בתאגידים עירוניים, ובו נקבע כי101601 בהתאם לכך פורסם חוזר מנכ"ל

המקומית היא הגוף אשר ינהל את אופן הארכת העסקתם של עובדים שהגיעו לגיל פרישה 

 וזאת כמובן בכפוף לדינים החלים בנושא, ולחוזר המנכ"ל.

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

 הפרישה. 

ככלל אין לקלוט עובדים שכבר פרשו מהרשות או שכבר עברו את גיל הפרישה מבלי שקיימות 

 נסיבות מיוחדות וחריגות המצדיקות זאת. 

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

ולקבוע האם המקרה  על ועדת הארכת השירות ברשות לבחון כל מקרה לגופו, מהכללים,

מצדיק חריגה מן הכללים. בכל מקרה, ובהתאם להוראות החוזר, לא ניתן לקלוט את העובד 

 לתקופה ארוכה משנה וחצי.

במהלך תקופת  16ככל שהעובד שהרשות מבקשת להאריך העסקתו עבר או יעבור את גיל 

 ההעסקה המוארכת הרי שיש צורך באישור המועצה להעסקת העובד.

 (.10)נספח מס'   101601כ"ל משרד הפנים חוזר מנ 

  אשר מייתר את הצורך באישור של רופא  101601בנוסף לחוזר המצוין לעיל פורסם חוזר

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

  (.11)נספח מס'  101601חוזר מנכ"ל משרד הפנים 
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 עיקרי נושאים: -פנסיה תקציבית  .3.3

פנסיה תקציבית משמעותה צבירת זכויות פנסיוניות בגין שנות עבודה בפועל של העובד אשר 

ממומנת מתקציב הרשות המקומית וזאת בניגוד לפנסיה הצוברת בה הגמלה החודשית 

  משולמת ע"י חברת הביטוח )קרן הפנסיה(.  

, הוחלו גם  0216 -יצוין כי הוראות חוק שירות המדינה )גמלאות( )נוסח משולב( התש"ל

 לחוקת העבודה(. 12לעניין עובדי הרשויות המקומיות )סעיף 

 -זכאות לקצבה  .3.3.1

 יציאה לקצבה מרצון  .1

שנה )בהתאם לקבוע בתוספת השניה בחוק(  11עובד אשר סיים  את עבודתו בגיל 

שנות שירות כקבוע בחוק זכאי לפרוש לגמלאות ולהקפיא את  זכויותיו,  11והשלים 

 . 06קצבתו תחל להיות משולמת בהגיעו לגיל 

שנות שירות כקבוע  06שנה ומעלה והשלים  06עובד אשר סיים את עבודתו בגיל 

 זכאי לפרוש לגמלאות, קצבתו תשולם ממועד פרישתו. בחוק 

שנות עבודה בהוראה כמורה או כגננ0ת. יובהר כי ככל שגיל  16עובד אשר השלים 

 בלבד.  06קצבתו תשולם מגיל  06העובד הפורש נמוך מ 

 יציאה לקצבה מחמת פיטורין על ידי הרשות המקומית .2

לפחות ופוטר על ידי הרשות  שנים 06עובד אשר הגיע לגיל הקבוע בחוק ושירת 

 המקומית, זכאי לקבל גמלה מעת פרישתו.    

 יציאה לקצבה מחמת גיל .3

שנים לפחות, רשאי ראש  06לחוק הגמלאות קובע כי  עובד ששירת  08סעיף 

יצויין כי , 06הרשות להחליט על יציאתו לגמלאות ובלבד שהעובד הגיע לגיל 

ישה ואופן הארכת שירותם של עובדים בעניין זה חלו שינויים לעניין גיל הפר

 .2.2כמפורט לעיל בס' 

 יציאה לקצבה מחמת נסיבות בריאותיות  .2

הרשות המקומית רשאית להפנות עובד אל הועדה הרפואית מחוזית של משרד 

הבריאות, וזאת לצורך בחינת האפשרות להמשך העסקתו והפרשתו לגמלאות 

 מטעמי בריאות.

דה רפואית ניתן להגדיל את אחוזי גמלתו בהתאם יצוין כי בהפניית עובד לווע

 להחלטת הועדה הרפואית.

 .801661הכללים להפניית עובדים אל הועדה קבועים בחוזר מנכ"ל משרד הפנים 

  (.11)נספח מס'  801661חוזר מנכל משרד הפנים 
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 רכיבי השכר הקובע  .3.3.2

גמלת העובד תחושב בהתאם לשיעור השכר האחרון ששולם לעובד ערב פרישתו, קרי 

השכר המשולב )שכר יסוד +וותק(, בצירוף התוספות הקבועות שנקבעו בהסכמים 

 הקיבוציים כחל מהשכר הקובע לפנסיה. 

יודגש כי במשכורת הקובעת לא נכללים תשלומים בגין עבודה נוספת )כדוג': ש"נ, שעות 

 , קריאות פתע וכדומה( וכן רכיבים המהווים החזרי הוצאות.כוננות

  הגדלת שירות .3.3.3

ב' , בהתקיים הנסיבות המצוינות בהוראות החוק  066בהתאם להוראות החוק בסעיף 

רשאית הרשות המקומית להגדיל את אחוזי הגמלה. יובהר כי בחינת הרשות את נסיבות 

 כבת מבעלי התפקידים כדלהלן:המקרה תעשה באמצעות ועדה שתוקם ואשר תהיה מור

 מזכיר0מנכ"ל הרשות המקומית  .0

 גזבר הרשות המקומית  .1

 יועמ"ש הרשות המקומית  .1

 פיצויים בגין שנים עודפות .3.3.2

תנאים מצטברים כפי שיפורט להלן, יהיה זכאי  1בהתאם להוראות החוק ובהתקיים 

 העובד לקבל תגמול בגין התקופה העודפת.

ברשות המקומית, לעניין זה יבואו בחשבון תקופות שנות שירות  11העובד השלים  .0

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. 06פרישת העובד תהיה מגיל  .1

עובד אשר מתקיימים לגביו כל התנאים המוזכרים לעיל יקבל בעבור תקופת עבודתו 

העודפת מענק חד פעמי בשיעור חודש משכורת קובעת בגין כל שנה עודפת או חלקה 

  באופן יחסי.
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 עיקרי נושאים: -פנסיה צוברת  .3.2

 פנסיה צוברת

 קרן פנסיה היא מכשיר חיסכון הנועד לשלם לחוסך בו, לאחר פרישתו, קיצבה חודשית למשך כל חייו. 

בתקופת החיסכון העובד מבוטח בשני סוגי ביטוחים: ביטוח מפני מוות לפני גילה הפרישה וביטוח 

 .חיים מפני אובדן כושר עבודה. כמו כן, בתקופת קבלת הפנסיה העובד מבוטח בביטוח מפני התארכות

 :הכיסויים הביטוחיים בקרן הפנסיה הינם

: פנסיה המשולמת למבוטח החל מיום פרישתו ולמשך כל חייו.  אם העובד נפטר פנסיית זיקנה 

  .ואלמנתו עדיין בחיים, היא תהיה זכאית לאחוז מסוים מהפנסיה לה היה זכאי למשך כל חייה

 .01 –אשה  01 –גיל הזכאות לקצבת זקנה : גבר 

: קצבה המשולמת למבוטח אם נפגעה יכולתו לעבוד כל תקופת נכותו ועד הגיעו לגיל פנסיית נכות

פרישה. גובה הקצבה ייקבע בהתאם לאחוז הנכות שלן. מבוטח שהפך לנכה פטור מתשלום כספים 

לקרן כל עוד הוא נכה. קרי, הקרן רושמת שהעובד הפקיד בעצמו הפרשות בתקופה זו מבלי שיעשה כן. 

סיית הנכות מהווה אחוז מסוים מהשכר המבוטח בקרן, המחושב לפי ההפקדות לקרן, אחוז זה פנ

ממנו. ככל שהמבוטח מצטרף מוקדם יותר, שאיריו זכאים  %11קבוע בתקנון הקרן ואינו עולה על 

  .10לשיעור פנסיית שאירים גבוהה יותר וליתומים עד הגיעם לגיל 

 

ירי המבוטח אם המבוטח נפטר במהלך תקופת העבודה. : קצבה המשולמת לשאפנסיית שאירים

ממנו.  %066בדומה לפנסיית הנכות, מהווה פנסיית השאירים אחוז מהשכר המבוטח ולא עולה על 

 . 10פנסיית השאירים משולמת לאלמנה לכל חייה וליתומים עד הגיעם לגיל 

 

  .רבדים 3 -השכר שבגינו מופרשים זכויות לפנסיה וגמל מחולק ל

  .משכורת קובעת לפנסיה: יסוד משולב + תוספות קבועות .0

, : כוננויות, שעות נוספות, שכר עידוד, משמרותרכיבים שאינם שכר קובע ואינם החזר הוצאות. 1

  תוספות שכר לא קבועות. 
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 .. החזר הוצאות: אחזקת רכב, נסיעות, טלפון, מעונות, אש"ל, ביגוד בפנסיה צוברת1

 

 קרנות הפנסיה

בקרן  .10.01.0221קרן פנסיה ותיקה הנה קרן אשר נסגרה לעמיתים חדשים ביום  :פנסיה ותיקהקרן 

 ותיקה הזכאות להצטרפות לקרן נקבעת ע"י הקרן.

 פיצויים(.  0% -תגמולים ו 1.1%)מעביד  01.1% -עובד, ו %1הפרשות לקרן: 

 

 קרן תשואות: -קרן פנסיה חדשה

שכר פעמים וחצי מהמ 1.1%מדת היום על הפרשות של עובקרן פנסיה חדשה תקרת הפטור ממס 

 . פעמים שכר ממוצע במשק יועברו לקרן פנסיה כללית 1–הפרשות בגין שכר מעבר לק. הממוצע במש

 שיעורי ההפרשות:

 :להלן שיעורי ההפרשות לפנסיה צוברת בגין רכיבי השכר השונים

 רכיבי השכר הקובע

 קרן פנסיהלעובדים המבוטחים בפנסיה צוברת שהינה  .1

תגמולים  תקופה

 מעסיק

 תגמולים עובד פיצויים מעסיק

)לפי  1% – 1.1% 0% 0% 2111לפני ינואר 

 בחירת העובד(

)לפי בחירת  1% - 0% 0% 0.1% 2111החל מינואר 

 העובד(

)לפי בחירת  1% -0.1% 0% 1% 2113החל מינואר 

 העובד(

 1% 0% 1.1% 2115החל מיולי 
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 לעובדים המבוטחים בביטוח מנהלים  .2

 לעובדים המועסקים לפי הסכם קיבוצי .א

תגמולים  תקופה

 מעסיק

פיצויים 

 מעסיק

אובדן כושר 

 עבודה

 תגמולים עובד

 1% – 1.1% 1.1%עד  8.11% 1% 2111לפני ינואר 

)לפי בחירת 

 העובד(

)לפי  1% - 0% 1.1%עד  8.11% 1.1% 2111החל מינואר 

 בחירת העובד(

)לפי  1% -0.1% 1.1%עד  8.11% 0% 2113החל מינואר 

 בחירת העובד(

 1% 1.1%עד  8.11% 0.1% 2115החל מיולי 

 

 לעובדים המועסקים לפי חוזה אישי )בכפוף לתנאי שלהלן( .ב

תגמולים  תקופה

 מעסיק*

פיצויים 

 מעסיק

אובדן כושר 

 עבודה

 תגמולים עובד

 1% – 1.1% 1.1%עד  8.11% 1% 2111לפני ינואר 

)לפי בחירת 

 העובד(

)לפי  1% - 0% 1.1%עד  8.11%  1.1% 2111החל מינואר 

 בחירת העובד(

)לפי  1% -0.1% 1.1%עד  8.11% 0% 2113החל מינואר 

 בחירת העובד(

 1% 1.1%עד  8.11% 0.1% 2115החל מיולי 

 

 . 1.1%*בתנאי שסך ההפרשות בגין תגמולים מעסיק ואובדן כושר עבודה ביחד לא יעלו על      
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 רכיבים שאינם שכר קובע ואינם החזר הוצאות )להלן: רכיבי העבודה הנוספת( 

לעובדים המבוטחים בפנסיה צוברת שהינה קרן פנסיה או ביטוח מנהלים חדש )שהחל לאחר  .1

1.1.2113) 

תגמולים  תקופה

 מעסיק

 תגמולים עובד פיצויים מעסיק

)לפי  1% – 1.1% 0% 0% 2111לפני ינואר 

 בחירת העובד(

)לפי בחירת  1% - 0% 0% 0.1% 2111החל מינואר 

 העובד(

)לפי בחירת  1% -0.1% 0% 1% 2113החל מינואר 

 העובד(

 1% 0% 1.1% 2115החל מיולי 

 

 (1.1.2113מלפני לעובדים המבוטחים בביטוח מנהלים ישן )הפעיל  .2

 לעובדים המועסקים לפי הסכם קיבוצי .ג

תגמולים  תקופה

 מעסיק

פיצויים 

 מעסיק*

אובדן כושר 

 עבודה

 תגמולים עובד

 1% – 1.1% 1.1%עד  0% 1% 2111לפני ינואר 

)לפי בחירת 

 העובד(

)לפי  1% - 0% 1.1%עד  0% 1.1% 2111החל מינואר 

 בחירת העובד(

)לפי  1% -0.1% 1.1%עד  0% 0% 2113החל מינואר 

 בחירת העובד(

 1% 1.1%עד  0% 0.1% 2115החל מיולי 
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*בחלק מביטוחי המנהלים הישנים, שיעורי ההפרשות בגין רכיבי העבודה הנוספת לפיצויים 

 . 8.11%עומדים על 

 

 לעובדים המועסקים לפי חוזה אישי )בכפוף לתנאי שלהלן( .ד

תגמולים  תקופה

 מעסיק*

פיצויים 

 מעסיק**

אובדן כושר 

 עבודה

 תגמולים עובד

 1% – 1.1% 1.1%עד  0% 1% 2111לפני ינואר 

)לפי בחירת 

 העובד(

)לפי  1% - 0% 1.1%עד  0%  1.1% 2111החל מינואר 

 בחירת העובד(

)לפי  1% -0.1% 1.1%עד  0% 0% 2113החל מינואר 

 בחירת העובד(

 1% 1.1%עד  0% 0.1% 2115החל מיולי 

 

 . 1.1%*בתנאי שסך ההפרשות בגין תגמולים מעסיק ואובדן כושר עבודה ביחד לא יעלו על      

** בחלק מביטוחי המנהלים הישנים, שיעורי ההפרשות בגין רכיבי העבודה הנוספת לפיצויים      

 .8.11%עומדים על 

 רכיבי החזר הוצאות

 הפרשה לקופת גמל לקצבה בשיעורים שלהלן: .0

תגמולים  סוג העסקה

 מעסיק*

 תגמולים עובד

 הסכם קיבוצי

 חוזה אישי*

)לפי  1% – 1% 1%

 בחירת העובד(
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 בכל מקרה, לגבי מנכ"לים לא תבוצע הפרשה בגין רכיבי החזר הוצאות.  .1

 

 -תכניות פרישה לרשות המקומית .3.2.1

ככלל עובד יפרוש בהתאם לכללים הקבועים בהוראות החוק שהוזכרו לעיל, קיימים מקרים 

מופעלות תכניות פרישה כוללות אשר אושרו ע"י הרגולטור בכדי לסייע בתכנית הבראה בהן 

 או במקרים בהם הרשות המקומית מעוניינת לרענן את שורותיה.

 קיימות שתי תכניות לעידוד פרישת עובדי הרשויות המקומיות:

  '101600תוכנית לרשויות הנמצאות בהליך הבראה חוזר מנכ"ל משרד הפנים מס- 

נית זו תופעל רק במקרים בהן הרשות המקומית נמצאת בתכנית הבראה שאושרה תכ

על ידי אגף התקציבים במשרד הפנים, האגף לניהול ההון האנושי במשרד הפנים 

 ואישור אגף התקציבים במשרד האוצר. 

כחלק מתכנית זו ניתן ליתן לעובדים הגדלה אחוזית וזאת בכדי לעודד את פרישתם, 

ת זו מחייבת את ביטולן של משרות קיימות וכן התחייבות הרשות יובהר כי תכני

 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.

 "פרישת עובדים ולרענן את שורות העובדים תכנית זו עניינה לעודד  -תכנית "אופקים חדש

 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 האנושי במשרד 

המשרות אשר בכוונת  הפנים תוך צירוף המבנה הארגוני של הרשות המקומי, פירוט

 הרשות לרענן ולוחות הזמנים הרלוונטי.

בהתאם לבקשת הרשות תוצע לה תכנית ע"י משרד הפנים הכוללת את התנאים 

 העודפים המוצעים לעובדים הפורשים וכן תקופת ההפעלה של התכנית.

  יצויין כי בתכנית זו לא קיימת האפשרות ליתן הגדלה אחוזית לעובדים.
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 רלוונטיתפסיקה  .3.2.2

 11-חיים מלכה ו 0162060001ע"ע )ארצי(  תנאי זכאות לפנסיה תקציבית -עובד קבוע בתקן 

 .יפו,הסתדרות המעו"ף, הממונה על השכר במשרד האוצר-אחרים נגד עיריית תל אביב

בית הדין קבע כי הסכם המעבר, אשר נחתם ביחד עם הסכם חריגות השכר, יצרו "עסקת 

העבודה ברשויות המקומיות ואצל מעסיקים ציבוריים נוספים. הגם חבילה" במישור תנאי 

אגד של הסכמים, ברי כי תכליתו אחידה והייתה  -שהסכם המעבר הוא הסכם פלוראלי 

לצמצם את הזכאים לפנסיה תקציבית, הכל כמפורט בעניין מודיעין. יחד עם זאת, נקבע כי 

ם יש ליתן משמעות להבדלי הנוסח היה מקום ליתן את הדעת להגדרות השונות ולבחון הא

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 

דוק ומתכליתו מטה את הכף לתוצאה המקווה על ידי המערערים. שכן לכאורה, כל שצריך לב

חודשי העסקה בעירייה )למי  11( השלים מי מהמערערים 0.00.60הוא האם ב"מועד הקובע" )

חודשי העסקה )למי שאינו עובד כפיים(. כך לכאורה, השאלה האם  08שהוא עובד כפיים( או 

העסקתו הייתה במשרה בתקן אם לאו אינה רלוונטית. אלא שהפירוש המילולי הדווקני עליו 

ם, מביא לתוצאה בלתי סבירה הן מבחינת תכלית ההסכם והן מבחינת נסמכים המערערי

ההקשר התעשייתי. מבחינת תכלית ההסכם, פעולה לפי הפירוש המילולי תביא, תחת צמצום 

מעגל הזכאים לפנסיה תקציבית העומדת בבסיס ההסכם, להרחבתו. מבחינת ההקשר 

יקבלו פנסיה תקציבית מבלי  התעשייתי, עובדים בעירייה, שהיא חלק מהשירות הציבורי,

שבמקביל הם מועסקים במשרה בתקן ומבלי שקיבלו קביעות או שמתקיים לגביהם הליך 

לקבלת קביעות. נקבע כי חזקה שהצדדים להסכם המעבר לא התכוונו לתוצאה בלתי סבירה 

 .כאמור, המנותקת לחלוטין מן ההקשר התעשייתי של הסכם המעבר

"עובד קבוע" תקבל משמעות הגיונית המתיישבת עם  נקבע כי על מנת שההגדרה של

הוראות חוק שירות המדינה גמלאות כפי שיושמו ברשויות המקומיות, עם התכלית 

העיקרית של הסכם המעבר, עם התנהלות הצדדים על פיו במהלך שנים לאחר כריתתו, ועם 

ה במשרה המקובל בהקשר התעשייתי אין מנוס בלתי אם לקרוא לתוכה את דרישת ההעסק

. לאור האמור נקבע כי בדין קבע בית הדין האזורי כי את המונח "עובד קבוע" )הרלוונטי בתקן

 08או  11לעירייה( בהסכם המעבר יש לפרש כמתייחס למי שהועסק עד למועד הקובע 

 .במשרה תקניתחודשים, לפי העניין, 

192193
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 12או  22להעסקה במשך לבסוף, נקבע כי יש לקבל את קביעת בית הדין האזורי כי הדרישה 

חודשים, לפי העניין מתייחסת להעסקה במשרה בתקן בכל אותה תקופה. לכן, בדין נדחתה 

תביעת שלושת המערערים שהועסקו במועד הקובע בתקן, אך לא הועסקו בתקן למשך 

 .התקופה הנדרשת

 רים זכאותו של גמלאי שירות המדינה שנולדו בהפריה מזרע לאחר פטירת אביו לקצבת שאי-  

מהפרייתה בזרע שנשאב מהמנוח. ערעור זה הוגש לאחר מותו של העובד, נולדה לבת זוגו ילדה 

בגין דחיית תביעתה לקצבת שאירים. חוק הגמלאות קובע שני תנאים חלופיים לזכאות לקצבת 

שנים לפחות או הולדת ילד. בית הדין קבע כי קבע כי אין לקבל את טענתה  1שאיר: זוגיות בת 

לחוק הגמלאות מביאה למסקנה כי עם  18האם כי פרשנות תכליתית של הוראת סעיף של 

הולדת הקטינה קמה לה זכאות לקצבת שאירים, למרות שלא הייתה זכאית לקצבת שאירים 

במועד פטירתו של המנוח, וכי התנאים שומנה החוק לזכאות צריכים להתקיים במועד הפטירה 

 של הזכאי לקצבת פרישה. 

קבע בכל הנוגע לזכותה של בת הזוג לקצבת שאירים, לשון החוק אינה מאפשרת לפרש לפיכך נ

את החוק באופן שזכותה של בת הזוג לקצבת שאירים יכולה להיבחן במועד מאוחר יותר 

למועד הפטירה, כך שתקום לה זכאות לקצבת שאירים ככל שנולד לה ולגמלאי ילד שנהרה 

 .ונולד לאחר פטירתו של הגמלאי

 

 :צוע גמר חשבוןבי .3.5

סעיף זה הינו האחרון לחוברת זו, אופן ביצוע גמר החשבון עם העובד טומן בחובו דקויות 

רבות ביחס לאופן סיום העסקה, מענקים אשר צריכים להיות משולמים לעובד וזכויות אשר 

 נצברו לזכותו של העובד כדוג' ימי מחלה וחופשה.

מתנהל בימים אלו דיאלוג מול הממונה על  -מחלה  פדיון ימי -יובהר כי ביחס לרכיב האחרון 

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 

 עובד.הנק' החשובות בעת ביצוע גמר חשבון עם ה

  '(.11)נספח מס 
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נרצה לציין את  בתאגיד עירוניבסיומה של חוברת זו המפרטת את "תקופות חייו" של העובד 

 ציטוט דבריה של מאיה אנג'לו המקבלת משנה תוקף בעת פרישתו של עובד.

 

"People will forget what you said, 

People will forget what you did, 

But people will never forget how you made them feel." 

 

 בהצלחה.

 

 

 

 

 

 

 

 21נספח מס' 
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נרצה לציין את  בתאגיד עירוניבסיומה של חוברת זו המפרטת את "תקופות חייו" של העובד 

 ציטוט דבריה של מאיה אנג'לו המקבלת משנה תוקף בעת פרישתו של עובד.

 

"People will forget what you said, 

People will forget what you did, 

But people will never forget how you made them feel." 

 

 בהצלחה.
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  22נספח מס' 

  

203



 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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  23נספח מס' 
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  22נספח מס' 
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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                           
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