




 
 בש"ח המשכורת  על-פי הרשות גודל 
1.1. 20 22 
 מיום  החל  הדרגה  האוכלוסייה גודל תחום 

2,500דע   1 25,423

28,2 14 2 5,000 2,501 

31,321 3 7, 500 5,001 
34, 773 4 10,000 7, 501 

38,607 5 20,000 10,001 
40, 71 6 6 30,000 20 ,001 
42,945 7 50,000 30,001 

45,294 8 100,000 50,001 
47,76 7 9 250,000 - 100,001 

הלעמו  10 50,389 250,001 


 
 

האוצר משרד 

כר  ש הגף  א 

עבודה יוהסכמ

עבודה  והסכמי השכר על הממונה 

ב "התשפבשבט  ט"כ

 2022בינואר  13

2022-4 שכ . 1 2

לכבוד :

יאיר חידש  מר

מנכ"ל משרד הפנים  

שכר לעובדים הבכירים ברשויות המקומיות לשנת   2022 עדכון הנדון :

מרדכי כהן מיום   1.2.2021 מכתבי למר

ירידה במדד המחירים לצרכן לא תביא  לפיה (חכ/68 ) החלטת ממשלה   2737 התקבלה ביום  12.6.2017
לירידה בשכר בכירים בשירות המדינה בעלי חוזים הצמודים למדד, וכי יבוצע עדכון בשכרם רק כאשר 

. 
קיזוז המדדים השליליים שהצטברו עד למועד  העדכון  לאחר המדד יהיה  חיובי •




 החלטתי ליישם את האמור גם על עובדים בכירים בחוזים צמודי מדד  להחלטה, לסעיף   3 בהמשך




 מדד  למרות עודכן שכר הבכירים בחוזי צמודי  מדד , לא בשנת  2021 ברשויות המקומיות. בהתאם  לכך ,

. 
במכתבי  שבסמך  כאמור בשנת 2020 , 0 . שלילי בשיעור  %של  7

%של  2.1 • בשיעור  היה למדד חודש דצמבר   2019 השינוי הכולל בין מדד חודש דצמבר   2021 שיעור

תוקן חוק הביטוח הלאומי, כך שהשכר הממוצע במשק המחושב ע"י המוסד לביטוח הלאומי  בנוסף,
זאת לא בוצע שינוי בשכר העובדים המועסקים בחוזה בכירים הצמוד לשכר  לאור הוקפא בשנת  2022 .

הממוצע. 

המשותף למנכ"ל משרד הפנים ולממונה על השכר והסכמי עבודה  ' לחוזר בהתאם לאמור בסעיף  13
התעריפים לחודש ינואר  2022 : להלן מיום   23.3.93

שיברי)  (ללא עובדים ששכרם צמוד לשכר הממוצע המועסקים לפי חוזה בכירים עד ליום   30.4.01 א.

O '1קפלן  רח, 
 3100.ד ת 9103002 1

- 02'לט  (#ירושלים  5317415 :
 
 lish kasa@mof.gov.il:ל "אוד~

\\B7 ר תאwww.gov.il/mof/sachar : 

www.gov.il/mof/sachar
www.gov.il/mof/sachar



 ח"שבתרוכשמה  יפ-לע תושרה לדוג

 1.1.2022םוימ  לחה הגרדההיסולכואה  לדוג םוחת 

1 2,50022,910דע 
25,3 27 2 5,000 2,501 

28, 11 7 3 7,500 5,001 
31,214 4 10,000 7,501 
34,661 5 20,000 10,001 
36,551 6 30,000 20,001 

38,553 7 50,000 30,001 
40,662 8 100,000 50,001 
42, 880 9 250,000 - 100,001 
45,237 10 הלעמו 250,001 

העתקים :

לשלטון מקומי  המרכז -דולברג  מנכ"ל • שלמה  מר
בכיר לממונה על השכר, משרד האוצר  -פת  סגן מר יהונתן 

אגף בכיר לבקרת ההון האנושי ברשויות המקומיות, משרד הפנים  מנהלת גב' גלית וידרמן  -
לשלטון מקומי   המרכז מינהל הסכמי  שכר • ראש -מגן   גב' חגית 

lishkasa@mof.gov.il  ל: " אוד (e 
 ירושלים  , 1 קפלן  - 02 'רח  לט': 5317415 ,) 
www.gov.il/mof /sachar  ת.ד  3100 :רתא I 9103002


בש"ח המשכורת  על-פי הרשות גודל

1.1 .2022מיום  החל  הדרגה  האוכלוסיה גודל תחום 

 5,000עד  701, 21

23,672 2 5,000 10,000 

29,592 3 20,000 10,001 

31,563 4 30,000 20,001 

33,53 7 5 50,000 30,001 

35,508 6 100,000 50,001 
37,482 7 250,000 100,001 

ומעלה 8 39,455 250,001

עד  31.12.2002 עובדים ששכרם צמוד למדד המחירים ומועסקים לפי חוזה בכירים  1מיום   0 1.5.20 	 ג.

( 2.1 בשיעור  % (עדכון

רב,  בכבוד

f\j~ hבר-נתן  קובי/'ב;ו/ 

(עדכון עובדים ששכרם צמוד למדד המחירים ומועסקים לפי חוזה בכירים החל מיום   1.1.2003 ב. 	
: (2.1 o/o   בשיעור

Q 
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