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סימוכין152178:
לכבוד
ראשי רשויות מקומיות
מנכ"לים
גזברים
מנהלי מחלקות לחינוך
מנהלי משאבי אנוש
יועצים משפטיים
חשבי שכר
שלום רב,
הנדון :תשלום כוננות לעובדים בדירוג מנהלי מחלקות לחינוך
 .1בדיון שהתקיים ב 15.12.2020 -בבית הדין הארצי לעבודה בתיק סק"כ 45854-10-20
הסתדרות המורים נ' מדינת ישראל ואח' בעניין מכתבו של מר שאדי עאזם – ראש
יחידת האכיפה באגף הממונה על השכר מה 9.9.2020 -שתשלום כוננות לעובדים
בדירוג מנהלי מחלקות חינוך מהווה חריגת שכר ניתן תוקף של החלטה להסכמה
הבאה:
" עד להכרעת בית הדין בהליך העיקרי בעניין חוקיות תשלום הכוננות למנהלי
מחלקות חינוך ,יימשך הסדר תשלום הכוננות למנהלי מחלקות חינוך ,כפי שהיה
נהוג עד למכתב של מר שאדי עאזם מיום  ,9.9.2020דהיינו ההסדר לפיו הוקצו
כוננויות למנהלי מחלקות חינוך ,בהתאם לשיקול דעת הרשות המקומית .הסתדרות
המורים תביא את ההסדר לידיעת כל מנהלי מחלקות החינוך ומרכז השלטון המקומי
יביא את ההסדר לידיעת כל הרשויות המקומיות ,ובכלל זה שמתנהל הליך משפטי
שבו לטענת המדינה מדובר בתשלום חורג לפי סעיף  29לחוק יסודות התקציב,
תשמ"ה ,1985 -על כל המשתמע מכך .ההסדר כאמור הוא כאשר כל צד שומר על כל
טענותיו.
בית הדין רשם לפניו את הצהרת ב"כ המדינה ,כי לא יינקטו הליכי חיוב אישי
והל יכים משמעתיים כנגד בעלי תפקידים בגין אישור כוננות בתקופה בה חל הסדר
זה".
 .2בהתאם למוסכם ועד למתן פס"ד בתיק הנ"ל רשות מקומית רשאית ,לפי שיקול
דעתה  ,לקבוע שעובד בדירוג מנהלי מחלקות לחינוך נדרש להיות בכוננות ולשלם לו על
הכוננות בהתאם לכללים הרגילים.
 .3יש להבהיר לעובד כאמור שאם בסופו של יום יפסק שתשלום הכוננות מהווה חריגת
שכר ,הממונה על השכר יוכל לדרוש ממנו להשיב את התשלומים שקיבל בגין הכוננות.
בברכה
חגית מגן
ראש מינהל שכר והסכמי עבודה

העתקים:
מר חיים ביבס  -ראש עיריית מודיעין מכבים-רעות ויו"ר מרכז השלטון המקומי
מר שי חג'ג – ראש מועצה אזורית מרחבים ויו"ר מרכז המועצות האזוריות
מר עפר בן אליעזר – ראש מועצת רמת ישי ויו"ר ועדת כספים ,עבודה שכר והסכמי עבודה
מר שלמה דולברג – מנכ"ל מרכז השלטון המקומי
מר איציק אשכנזי – מנכ"ל מרכז המועצות האזוריות
מר איתי חוטר – סמנכ"ל לכלכלה ,מרכז השלטון המקומי
גב' מיכל מנקס – סמנכ"לית חינוך וחברה ,מרכז השלטון המקומי
מר אבי קמינסקי – מנהל מח' חינוך מ.א .הר חברון ויו"ר איגוד מנהלי מח' לחינוך
עו"ד עירית ורונין – ממונה על תנאי שירות ,מרכז השלטון המקומי
רו"ח שני בן חמו – מנהלת תחום מ.א .הוראה ורשויות בדרום ,מרכז השלטון המקומי

