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רשימת נושאים

כללי

והיקפי  , הזכאים להעסקה על פי חוזים אישיים

.משרתם

תנאים מקדימים להעסקה בחוזה אישי.

תנאים נלווים בהעסקה בחוזה אישי:

שכר⚫

דמי כלכלה⚫

הבראה מחלה וימי בחירה⚫

חופשה⚫

אחזקת רכב וקצובת נסיעה⚫



.קרן השתלמות ודמי חבר, הפרשות לפנסיה⚫

.טלפון ועיתון מקצועי, ביגודקצובת⚫

העסקה במילוי מקום

.ל וגזבר"כללים מיוחדים למנכ⚫

תקופת חוזהקציבת.

עבודה נוספת.

חופשה ללא תשלום.

החתמת כרטיס נוכחות.



 העסקה בשכר בכירים בתאגיד עירוני–

ל ועובדים בכירים אחרים"מנכ⚫

תנאים מקדימים⚫

פרסום מכרז ותנאי כשירות⚫



צורות העסקת עובדים

  שתי צורות העסקה עיקריות של עובדים ברשות

-המקומית 

העסקה על פי הסכמים קיבוציים⚫

.העסקה בחוזים אישיים⚫

העסקה באחוז משכר בכירים.

העסקה בחוזים לבעלי תפקידים מיוחדים.

(.העסקת עובדי חברות כוח אדם–בנוסף )

  רוב התאגידים העירוניים אינם כפופים להסכמי

.עבודה קיבוציים



תנאי השכר של העובדים

שינוייםעלאוסרהתקציביסודותלחוק29סעיף
כספיותבהטבותאובגימלאות,פרישהבתנאי,בשכר

שאושרלמהבהתאםאלאלעבודההקשורותאחרות
עובדיכללעלהוחלאוהשכרעלהממונהידיעל

.המדינה

פיעלרקאפשריתאישי/בכיריםבחוזההעסקה
הממונהעםיחדהפניםמשרדל"מנכשאישרהכללים

בחוזרילעתמעתשמעודכןוכפי,באוצרהשכרעל
.ל"המנכ



הזכאים להעסקה בחוזים אישיים
:זכאים להעסקה בחוזה אישי

(ל"מקום שטרם מונה מנכ–ז "מ ומוא"מזכיר במו)ל "מנכ-נושאי משרה,

מבקר פנים והממונה על תלונות  , מהנדס, יועץ משפטי, גזבר

.מנהל מחלקת חינוך, הציבור

 ובכפוף לאישור  , 2011הורחב בשנת –עובדים במשרות אמון

:מועצה ולתקן מאושר כולל

עוזר ונהג לראש הרשות המקומית, מנהל לשכה⚫

מנהל לשכה לסגן ראש הרשות המקומית בשכר⚫

עוזר של סגן ראש רשות מקומית בשכר⚫

מנהל לשכה או עוזר למנהל הכללי⚫

 1/2011המכסה פורסמה בחוזר.



עובדים נוספים הזכאים לחוזים אישיים

הרשותרשאית14/7/16מיוםהסכםמכוחבנוסף

שאינם)הרגיליםעובדיהמקרב5%עדלהעסיק

לנוסחבהתאםאישיבחוזה(אמוןמשרותאוסטטוטורים

:הבאיםובתפקידיםהמשרדידיעלשאושרהזמני

שכר גלובלי אחוז משכר  –מנהלי מנהלים /מנהלי אגפים

.בכירים

 נ"אחוז משכר בכירים כולל ש–סגני מנהלי אגפים.

 נ"אחוז משכר בכירים כולל ש-מנהלי מחלקות.

 ( ואחרים, כלכלנים, כגון משפטנים)בעלי תפקיד מיוחד
שכר משכורת כוללת בדומה למקובל  . באישור משרד פנים–

.במדינה אך לא זהה



היקף משרת נושאי המשרה
(4/2011ל"מנכחוזר)בלבדמלאהמשרה-הכלל.

גםלכהןשאמורואזוריותמ"במוהרשותמבקר-החריג

:הציבורתלונותכממונה

נמוךתושביהשמספרמקומיתבמועצהמקומיתרשותמבקר⚫

25%-ומבקר25%)משרהבחצייכהן–תושבים10,000-מ

.(הציבורתלונותממונה

–תושבים20,000-מפחותשבהאזוריתבמועצהמבקר⚫
.הציבורתלונותכממונהכולל,משרהבחצייכהן

–תושבים5,000-מפחותשבהאזוריתבמועצהמבקר⚫
תלונותממונה25%-ומבקר25%).משרהרבעלאשרהשררשאי

.(הציבור



חוזר  )תנאים מקדימים להעסקה בחוזה בכירים 

(וחוזרים קודמים, 1/2011ל "מנכ

ל קבעו תנאים מקדימים לקבלת  "חוזרי המנכ
:חוזה בכירים לנושאי משרות

.עמידה בתנאי הכשירות שנקבעו למשרה⚫

.ל ומשרות אמון"למעט מנכ, קיום מכרז כדין למשרה⚫

.אישור מועצה להעסקה בחוזה בכירים⚫

.אישור המקור התקציבי להעסקה זו⚫

שתי שנות עבודה לפחות עד לגיל פרישה אלא  ⚫
אם התקבל אישור משרד הפנים באופן פרטני

אישור משרד הפנים להעסקת העובד בחוזה     ⚫
.בכירים למעט רשויות איתנות



מזכיר/ל"תנאי הכשירות למשרת מנכ

תואר אקדמי או השכלה המוכרת על ידי  -השכלה

.משרד החינוך כמקבילה לתואר אקדמי

 ניסיון תעסוקתי–
שנים7–תושבים 50,000-ברשויות שבהן עד ל⚫

שנים8–תושבים50,000-ברשויות שבהן מעל ל⚫

שנים9–תושבים 100,000-ברשויות שבהן מעל ל⚫

שנים10–תושבים 250,000-ברשויות שבהן מעל ל⚫

 ניסיון ניהולי–

שנים4–תושבים 50,000-ברשויות שבהן עד ל⚫

שנים5–תושבים50,000-ברשויות שבהן מעל ל⚫

שנים6–תושבים 100,000-ברשויות שבהן מעל ל⚫

שנים7–תושבים 250,000-ברשויות שבהן מעל ל⚫



תנאי הכשירות–המשך 

באחד או יותר מהתחומים הבאים-נסיון מקצועי :

ניהול , ניהול פרוייקטים בהיקפים גדולים, ניהול כללי

נושאים  , רכש וקניינות, א ומשאבי אנוש"כ

.בניית תוכניות אסטרטגיות, מוניציפליים

 באופן  )ניסיון בניהול הנחיה והובלה –ניסיון ניהולי

של צוות עובדים בהיקף משמעותי  ( ישיר או עקיף

עובדים לפחות וככל שניתן בסדר גודל  10המונה 

(.הדומה לכמות העובדים ברשות המקומית

מקווים כי יפורסם תאור תפקיד מדויק ועדכני יותר.



יוכר ניסיון ניהולי למי שהועסק ברשות  -במכרז פומבי

בתפקיד מקצועי עצמאי וברמת מנהל מחלקה ומעלה  

במספר שנים השווה לדרישה בנוגע לשנות הניסיון  

התעסוקתי  

 תושבים  5,000דרישות הסף למזכיר גזבר ברשות עד

(: כיום האגף אינו מאשר משרה מאוחדת זו אלא באישור מיוחד)הינם 

מדיניות  , מינהל עסקים, ראיית חשבון, כלכלה-תואר אקדמי ב⚫

או תואר  , או הנדסת תעשייה וניהול/מינהל ציבורי ו, ציבורית

(וזכאות לתעודה)קורס גזברים +אקדמי אחר 

שנים בתחום הכספי  3שנים מתוכם 5ניסיון תעסוקתי של ⚫

והגזברות

.שנים לפחות3נסיון ניהולי של ⚫



דרישות הסף למשרת גזבר

 מינהל, ראיית חשבון, חשבונאות, כלכלה-תואר אקדמי

או הנדסת תעשייה  /ציבורי ומינהל, מדיניות ציבורית, עסקים

(וזכאות לתעודה)קורס גזברים + או תואר אחר . וניהול

 ניסיון ניהולי–

שנים4–תושבים 50,000-ברשויות שבהן עד ל⚫

שנים5–תושבים50,000-ברשויות שבהן מעל ל⚫

שנים6–תושבים 100,000-ברשויות שבהן מעל ל⚫

שנים7–תושבים 250,000-ברשויות שבהן מעל ל⚫

בניה וניהול של  , מ"ניהול מו, ניהול כללי–ניהולי נסיון

הנחיה והובלה של צוות עובדים באופן ישיר או  , תקציב

וככל הניתן  )עובדים לפחות 5עקיף בהיקף משמעותי של 

בסדר גודל הדומה לכמות העובדים ביחידת הגזברות של  

.הרשות המקומית



 ניסיון תעסוקתי–
שנים7–תושבים 50,000-ברשויות שבהן עד ל⚫

שנים8–תושבים50,000-ברשויות שבהן מעל ל⚫

שנים9–תושבים 100,000-ברשויות שבהן מעל ל⚫

שנים10–תושבים 250,000-ברשויות שבהן מעל ל⚫

כגון ניהול )בתחום הכספים והגזברות –תעסוקתי נסיון

הכנת  , ניהול גביה, שכרחשבות, הכנת תקציב, חשבונות

(.'חות כספיים וכד"דו

יוכר ניסיון ניהולי למי שהועסק ברשות -במכרז פומבי⚫

בתפקיד מקצועי עצמאי וברמת מנהל מחלקה ומעלה  

במספר שנים השווה לדרישה בנוגע לשנות הניסיון  

התעסוקתי  



מבקר הרשות המקומית וממונה על  

תלונות הציבור

 תואר אקדמי מטעם מוסד להשכלה גבוהה –השכלה

, ל שמוסד להשכלה גבוהה הכיר בתואר"או מוסד בחו

.ח"ד או רו"או עו

 עשר שנות ניסיון בעבודת ביקורת בגוף  –לחילופין

.ובאישור הממונה על המחוז, ציבורי

 ניסיון תעסוקתי-
שנים7–תושבים 50,000-ברשויות שבהן עד ל⚫

שנים8–תושבים50,000-ברשויות שבהן מעל ל⚫

שנים9–תושבים 100,000-ברשויות שבהן מעל ל⚫

שנים10–תושבים 250,000-ברשויות שבהן מעל ל⚫

יתרון לבעלי  . ומתוכן שנתיים לפחות בעבודת ביקורת⚫

.בתחום המוניציפלינסיון



דרישות נוספות:

יחיד⚫

תושב ישראל⚫

לא הורשע בעבירה שיש עימה קלון⚫

או בהנהלה פעילה או  , אינו חבר בהנהלה פעילה של מפלגה⚫

גוף דומה אחר של רשימת מועמדים שהתמודדה בבחירות  

.לרשות המקומית

לא כיהן כחבר המועצה ברשות המקומית במהלך עשר  ⚫

.השנים האחרונות

לא כיהן כחבר מועצה ברשות המקומית הגובלת עם הרשות  ⚫

.המקומית במהלך השנתיים האחרונות

.לא היה מועמד בבחירות האחרונות לרשות המקומית⚫



–העסקה בחוזה בכירים ברשויות המקומיות

שכר

10-למתחלקברשויותהבכיריםהעובדיםשכר
.ס"הלמנתונילפיהרשותגודללפישכרדרגות

בטווחהבכיריםמשכרלאחוזזכאיםהעובדים
.השוניםבחוזריםלהםשנקבע

המותנות,חדשותשכרטבלאותהתפרסמולאחרונה
.מועצהוהחלטתתקציביתביכולת

ל"מנכמשכר100%עללעמודיכולל"המנכשכר
ש"יועמגזברלמשרותהשכרוטווח,הרשויותבכלל

.ל"מנכמשכר95%-85%עללעמודיכולומהנדס
הרשותכ"אא,90%בשיעורפניםמבקרשכר

.השכררמתאתבכירלאףלעדכןשלאהחליטה



ניתןתושבים5,000-50,000בהםברשויותכינקבע,
ברשותמשרהנושאלמנות–הפניםמשרדבאישור
שלמלאהשבבעלותעירוניבתאגידזההתפקידלמלא

תקציבושהיקףעריםאיגודאו,המקומיתהרשות
,המקומיתהרשותמתקציב10%-מגבוההשנתי

הפניםמשרדבאישורשכרתוספתכךבגיןלוולהעניק
.ל"המנכמשכר100%-לועד

נקבע.מקסימלי-החדשהנוהלפיועלבטבלההשכר
מימוןליכולתבהתאםהרשותדעתשיקוללפי

.השיוויוןוחובת,תקציבית



קידום שכר–העסקה בחוזה בכירים 

בשכרקידוםאין–הבראהבתוכניתרשויות.

בשכרקידום–

,הרשותראשהמלצת⚫

,מועצההחלטת⚫

,תקציביתיכולתעלהגזבראישור⚫

במשרדהאנושיההוןלניהולבכיראגףאישור⚫

עללדווחשנדרשותאיתנותרשויותלמעט).הפנים

(.התנאיםהתקיימות



דמי כלכלה–העסקה בחוזה בכירים 

 100%-למשרה מלאה ול₪ 1011דמי כלכלה

.שכר

.מהסכוםאחוז–ומשרהשכרחלקיות

בארץל"אשלתשלוםזכאיםאינםבכיריםעובדים,

.קבלותשהוצגולאחרבתפקידלינהדמילמעט



ימי מחלה 

30ורשאים,אישוריםהצגתכנגדבשנהמחלהימי
והצהרהזוגבת/בןמחלתכולללשנהמשנהלצבור
.הקיבוציההסכםמכוח

להסכםבהתאםהמחלהמימיכחלק,הצהרהימי

יומייםאויום–(רפואיאישורהמצאתללא)הקיבוצי

.בשנהפעמייםעד

בפרישהמחלהימילפדותניתןמסויימיםבתנאים–
.עבודהשנותועשר50גיל

שישככל–פחותההכשרה'תקאומוקדםפדיוןשלמצביםיתכנו
.ונכותעבודהכושראי

הימיםלפיהינו,לכךלזכאיםהמחלהימיפדיוןערך
.העסקהתקופתבכלשצבר



ימי בחירה וקצובת הבראה

ימים2)המקומיותברשויותכמקובל,בחירהימי

ימים3–שנים5-למעלשלותקולבעלי,בשנה

.(בשנה

ימיםובכמותבסכומים-הבראהקצובת

ההסכמיםמכוחהעובדיםלכללשמשתלמים

המשרהלחלקיותבהתאם,הקיבוציים



ימי חופשה

.הניתנים לצבירה, ימי חופשה בשנה22

בהתאם לקבוע  , שוטף+ ימים בלבד 55עד -פדיון 
.בהסכמים קיבוציים

יהיה לפי ערכם בזמן סיום  –ערך פדיון ימי החופשה 
.  7/02וזאת בשונה מחוזר , יחסי העבודה



אחזקת רכב וקצובת נסיעה

 אופציה ולא חובה–רכב צמוד.

חודשידיווחפיעלשירותרכבהוצאותהחזר
מקסימליתניידותרמת.המדינהבשירותכמקובל

.המועצהלאישורובכפוף,לחודשמ"ק1,000עד–

תחבורהשלבתעריףישולמולמכסהמעברנסיעות
.ציבורית

כמקובלנסיעהלקצובתזכאי,צמודרכבאיןאם
.הקיבוצייםההסכמיםמכוחהעובדיםשארלגבי



כללים לאישור רכב צמוד

,דרישות התפקיד מחייבות נסיעות רבות1.

תחשיב כדאיות כלכלית2.

.אישור הגזבר לקיום שני התנאים לעיל וליכולת תקציבית3.

תהיה נמוכה ברמה אחת לפחות מרמת הרכב , רמת הרכב

.2004ל ממאי "המוגדרת לראש הרשות לפי חוזר מנכ

 הגדלה ברמת הרכב -21ילדים ויותר עד גיל 4לבכיר שלו

6ובתנאי שמורשה להסעת ,  על חשבון העובד15%עד 

.  נוסעים ומעלה



המשך–כללים לאישור רכב צמוד 

הרשות לא תשלם קנסות.

להוראות11לפרקבכפוףהרכבהוצאותתשלום
.מ"התכ

אוהרשותדרישתפיעל–הצמודהרכבהחזרת
.העבודהיחסיניתוק

זכאייהיהולא,רכבשימושבשווייחויבהעובד
.מסלגילוםאועצמיתנהיגהלתוספת



הפרשות לקופות השונות

על , הפרשות לקרן פנסיה או לביטוח מנהלים קצבתי
פי הכללים המקובלים בשירות המדינה לעובדים 

לעובדים שאינם זכאים לפנסיה  –בחוזה אישי 
-ח המעביד ו"ע7.5)ובשיעורים מוגדלים , תקציבית

(.ח העובד"ע7%

 עובד שזכויותיו מופרשות לביטוח מנהלים זכאי
2.5%-להפרשה בגין אובדן כושר עבודה עד ל

ואז  , לפי הנמוך, משכרו75%משכרו או עד לכיסוי 
.לא יהיה זכאי לתשלום  מהרשות בגין ימי מחלה



המשך–הפרשות לקופות השונות 

משכרם7.5%-הפרשות מעסיק –קרן השתלמות  ,

.משכרו לקרן זו2.5%בתנאי שהעובד מפריש 

רק לעובדים שתפקידם מחייב אחזקה  –דמי חבר

,  מהנדס, יועץ משפטי: כגון)של רישיון מקצועי 

(.ח"רו

 לא ישולמו על חשבון המעסיק דמי חבר לאיגודים

. מקצועיים שונים



והוצאות טלפון, קצובת ביגוד

בהתאם למקובל ברשות המקומית  –ביגודקצובת
.בהתאם לחלקיות המשרה

החזר הוצאות אחזקה ושימוש –הוצאות טלפון
עד למכסה  (שכר100%משרה 100%)בטלפון 

:המרבית כדלקמן
140₪עד –מ ואזוריות "מו⚫

.160₪עד –תושבים 100,000עיריות עד ⚫

.180₪עד –תושבים 250,000עיריות עד ⚫

.לחודש₪ 200עד –תושבים 250,000מעל ⚫

.העובדים זכאים בהתאם לאחוז שכרם ומשרתם



עיתון מקצועי

נושא משרה זכאי לעיתון מקצועי אחד.

  עובדים המועסקים במשרות אמון או עובדים

משכורת כוללת בדרג  / המועסקים בחוזה בכירים

.הביניים לא זכאים לעיתון מקצועי



העסקת עובדים במילוי מקום

  במקרים חריגים ניתן להעסיק ממלא מקום לנושא

ובתנאי שעומד בדרישות הסף של התפקיד  , משרה

.  ולא יותר מחצי שנה

 ממלא המקום יהיה זכאי לתנאי העסקה לפי חוזה

בכפוף לקבלת  , ברמת השכר ההתחלתיתבכירים 

.כל האישורים הנדרשים לאישור חוזה אישי

 תוסף פיסקה המציינת כי תקופת החוזה לחצי שנה

(.לתקופה מוגבלת ומוגדרת מראש)בלבד 



מ גזבר"העסקת מ

עלגםהחל)העיריותלפקודת(2()ה)167סעיףפיעל

אם,(המקומיותהמועצותלפקודתא34סעיףמכוחמ"מו

חדלאםאו,תפקידואתלמלאזמניתמהגזברנבצר

תמנה,קבועגזברמונהוטרם,תפקידואתלמלא

.בלבדחודשיםלשלושהמקוםממלאהמועצה

חודשיםבשלושהזותקופהלהאריךרשאיהשר

אתנוקטתהמועצהכישנוכחובלבד,בלבדנוספים

דרושהוהארכהגזברלמינויהדרושותהפעולותכל

.המינויהליךהשלמתלשם



מ מזכיר"העסקת מ

(ה)139וסעיףהעיריותלפקודתא169סעיףפיעל

מונהולאל"מנכמונהשלאמקום(א)מ"המולצו

ראויאדם,מזכירמ"מלמנותרשאיתהמועצה,מזכיר

פיעלהמזכירסמכויותכללושיהיו,עובדיהמקרב

.החוק

תקופת המינוי הינה עד שלושה חודשים.



קציבת תקופת החוזה

  חמש שנים-חוזה הבכירים לנושא משרה  .

הצדדיםידיעליוארךהחוזהשניםחמשבתום

ידיעללסיומועדאושניםחמששלנוספתלתקופה

פרישתלגילהעובדלהגיעעדאו,מהצדדיםמי

.חובה

והגזברהרשותראשידיעלתעשההחוזההארכת,

יותרולאתוקפואתהמאריךנספחעלבחתימה

הכוונהעללמועצהשהודיעוולאחר,שניםמחמש

.נוספתלתקופההחוזהאתלהאריך



עבודה נוספת

הפניםשרלאישורנדרשיםמשרהנושאיככלל
.נוספתעבודהלאישורוהמועצה

 נקבעו הכללים הבאים1/11בחוזר:

- 75%היקף המשרה עולה על-
רשאי לעבוד רק במתן הרצאות בשכר במוסדות להשכלה  ⚫

.גבוהה בישראל שהוכרו על ידי המועצה להשכלה גבוהה

זמן ההרצאות לא יעלה על ארבע שעות הוראה אקדמיות ⚫

.בשבוע

.העובד לא ירכוש מעמד של עובד קבוע במוסד האקדמי⚫



עבודה נוספת במשרה חלקית

זכאי לעבוד  -משרה75%-במשרה חלקית ועד ל

:עבודה נוספת בכפוף לכללים להלן

כולל,ענייניםניגודהעדר–המשפטיהיועץאישור⚫

עובדיםאומועצהחבריםאינם)הלקוחותרשימתבדיקת

.(המקומיתהרשותעםכלכליבקשרואינם,קרוביהםאו

אינההנוספתובעבודהברשותהשבועיתהשעותכמות⚫

.בשבועשעות60עלעולה

הנוספתומעבודתוברשותמעבודתוהכוללתהמשכורת⚫

עובדהיהלוברשותמשכרו150%עלעולהאינה

.מלאהבמשרה



עבודה נוספת במשרה חלקית

,החודשיהשכרגובה,הנוספתעבודתועלהעובדתצהיר⚫
בעבודהלעסוקמתכווןהואבהםוהשעותהימיםופירוט
.כספייםודוחותשכרתלושיבצירוף.נוספת

עובדים,מועצהלחבריאישיתשירותיםייתןלאכיהצהרה⚫
כלשהוכלכליקשרהמקיימיםועסקיםולאנשים,וקרוביהם

.הרשותעם

ניגודשאיןלמסקנהשהגיעהלאחרהמועצהמליאתאישור⚫
.במועצההעובדשלבעבודתופגיעהאועניינים

לאחרהאנושיההוןלניהולבכיראגףשלבכתבאישור⚫
.האמוריםוהמסמכיםהפרוטוקוללושהועברו

,חשבוןבראייתאובמשפטיםהתמחותתאושרלאככלל⚫
.מיוחדבאישוראלא



חופשה ללא תשלום

 ת מכוח החוק"ת למעט חל"אין לאשר חל-הכלל  .

 החריג–

,  מקרה חריג ומיוחד⚫

.לתקופה שלא תעלה על שנה⚫

.ל הרשות"אישור ראש הרשות ומנכ⚫

 מאגף בכיר לניהול ההון אישור מראש יש לקבל

.האנושי במשרד הפנים



כרטיס נוכחות

 (.בכניסה וביציאה)חייבים לחתום פעמיים ביום

ח ידני בגין יציאה בתפקיד"חייבים למלא דו.

ניכוי  –כמקובל לגבי שאר העובדים -הסנקציה

.שעות וימי העדרות מהשכר



העסקה בחוזה בכירים בתאגיד  

עירוני

 לחוק יסודות התקציב חלות גם על  29הוראות סעיף
.התאגידים העירוניים

 קובע תנאים להעסקה בחוזה  2003חוזר מיוחד ממרץ
.ל ובעלי תפקידים בתאגיד העירוני"בכירים למנכ

 קובע כי כלל העובדים יקבלו שכר ותנאי שכר  3/04חוזר
למעט  , לפי המקובל ברשות המקומית לה שייכת החברה

.אילו שאושר להם שכר בכירים



התנאים להעסקה בחוזה בכירים בתאגיד

קובע את הזכאים לשכר לפי חוזה  2003חוזר מיוחד ממרץ 

(:באחוז מלא או חלקי)בכירים 

גובה השכר הינו שיקלול בין מאזן  –ל החברה"מנכ

לבין ההכנסה  ( 1/3משקלו )החברה המאושר האחרון 

משקלה  )השנים האחרונות 3-הממוצעת של החברה ב

נקבעה טבלה לפיה  . וזה יוצר נפח פעילות משוקלל( 2/3

כך גם שכר  , ככל שנפח הפעילות המשוקלל גבוה יותר

משכר  75%-65%והוא נע בין , ל גבוה יותר"המנכ

.ל הרשות"משכר מנכ90%-80%-ל הרשות עד ל"מנכ

.אישור שכר בכירים כפוף לאישור דירקטוריון החברה⚫

כל שנתיים על פי 5%השכר הראשוני הוא הנמוך והעלאה עד ⚫

.המלצת הדירקטוריון



התנאים להעסקה בחוזה בכירים בתאגיד

עובדים בכירים אחרים–

ש התאגיד כי "אישור מועצת המנהלים ואישור יועמ⚫

.ואושר במבנה הארגוני, העובד נקלט כדין

.אישור מקור תקציבי⚫

משרד הפנים אישר בכתב את העסקתו לפי דירוג בכירים  ⚫

(3/04לחוזר 5.1.1סעיף ). בשכר מלא או חלקי

ל החברה"משכר מנכ70%-השכר לא יחרוג מ  ,

במקרים חריגים ובאישור  . 80%ויהיה בטווח של עד 

ניתן להיקלט בשכר  , חריגים והממונה על השכר. ו

.גבוה מהמינימום



תנאים מקדימים להעסקה בחוזה בכירים  

בתאגיד עירוני

מכרזיםקיום-10/04וחוזר5/04וחוזר3/04חוזר
.עירונייםבתאגידיםאחריםועובדיםל"מנכלמשרת

שתבחןבחינהועדתלהקיםהחברהדירקטוריוןעל
כישוריםפיעלהמובקשלתפקידהמועמדיםאת

שהםלמשרותבהתאמההמקצועיתויכולתם
פיעל,פומבימכרזחובתונקבעה.לאיישמבקשים

.החברהשתקבעכללים

משפחהקרוביוהעסקתענייניםניגודכלליכינקבע
תאגידעובדיעלגםיחולוהמקומיותברשויותהחלים
.עירוני



ל תאגיד עירוני"פרסום מכרז לתפקיד מנכ

נציג , תוקם ועדה שתורכב מנציג התאגיד העירוני
ל של תאגיד עירוני אחר  "משרד הפנים ומנכ

.בסדר גודל דומה

את  , הועדה תפרסם בפומבי הודעה על המשרה
.מאפייני המשרה ואת תנאי הסף הנדרשים

הועדה רשאית לפנות למועמדים מיוזמתה.

 הועדה רשאית לבחון את המועמדים גם על ידי
.דרישת חוות דעת מגורם מקצועי חיצוני

הועדה תנמק את המלצותיה.



ל"תנאי כשירות למשרת מנכ

(3/04חוזר : )תנאי הסף למשרה
, משפטים, מינהל עסקים, כלכלה–תואר אקדמי ⚫

, לימודי עבודה, הנדסה, מינהל ציבורי, ראיית חשבון
.או תואר אחר בתחום עיסוקה העיקרי של החברה

:אחד מאלה–ניסיון ⚫

  בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל
,היקף עסקים משמעותי

בכהונה ציבורית או בשירות הציבורי בנושאים כלכליים  ,
ניהוליים או משפטיים, מסחריים

בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה.

נסיון מצטבר של עשר שנים  -חלופה לתואר אקדמי ⚫
שנים  5ל מתוכם "לפחות בתפקיד או בכהונה כנ

לפחות בגופים בעלי היקף פעילות שאינו נופל מזה 
נימוקים מיוחדים שאישרה הועדה+של החברה 


