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 לכבוד:

 ראשי הרשויות מקומיות
 

בדבר התמודדותם של עוזר בכיר למנכ"ל או לראש רשות במכרזי  1/2019תוספת לחוזר מנכ"ל 

 תושבים  100,000כ"א המועסקים במשרות אמון בעיריות המונות מעל 

 
 הקדמה:

 

, וחשיבה מחודשת שנעשתה בעניין התמודדותם של עוזרי 15-פורום העל רקע פניית נציגי 

המנכ"לים ועוזרי ראשי הרשויות הבכירים ברשות המקומית במכרזים פנימיים ופומביים, ולנוכח 

ההסדרים הנהוגים במדינה ביחס למשרות האמון, הוחלט לאפשר לעוזרי מנכ"ל בכירים 

 המקומית ללא צורך בצינון. להתמודד בתנאים מסוימים במכרזי כ"א ברשות

 
 יובהר כי לצורכי הנוחות בלבד, חוזר זה כתוב בלשון זכר אולם הוא מתייחס לשני המינים.

 
 תחולת החוזר:

 
 החוזר ייכנס לתוקף החל מיום פרסומו. .א

וברשויות  לראש הרשות ולמנכ"ל בכירעל משרת עוזר הוראות חוזר זה יחולו אך ורק  .ב

 תושבים ומעלה.  100,000המונות מעל 

 
 תיאור התפקיד הייעודי למשרת עוזר בכיר למנכ"ל יפורסם באוגדן התפקידים של משרד הפנים. 

 
 הוראות מעבר:

 
 ערב פרסום חוזר זהעוזר מנכ"ל או עוזר ראש רשות שאינם בכירים, שהתמנו לתפקידם  .1

ועומדים בכל הכללים שנקבעו בחוזר זה )לרבות קבלת אישור רשמי ממנהל משאבי האנוש 

ומנכ"ל הרשות או ראש הרשות לפי העניין שאכן ביצעו בפועל תפקיד של עוזר בכיר(, יראו 

 בכהונתם כעוזרים כהונה כעוזר בכיר לצורך חוזר זה. 

ום תיאור התפקיד של עוזר הוראה זו תעמוד בתוקפה עד לחלוף ארבע שנים ממועד פרס

בכיר, ובלבד שבתקופה שלאחר פרסום החוזר משמש המועמד עוזר בכיר, ותחול רק על 

 (. "תקופת המעבר"התקופה שקדמה למועד פרסומו )להלן 

במקרים חריגים מאוד ובתקופת המעבר בלבד, עוזר מנכ"ל או עוזר ראש רשות שאינם  .2

ואינם זה ושימשו בפועל עוזרים בכירים  ערב פרסום חוזרבכירים, שהתמנו לתפקידם 

עומדים במלוא הדרישות שנקבעו לתפקיד החדש )אי עמידה בדרישות הסף וכיוצ"ב(, תוכל 

 הרשות להגיש בעניינם בקשה פרטנית לאגף בכיר בקרת ההון האנושי לבחינת הנושא. 

עוזר מנכ"ל או עוזר ראש רשות שאינם בכירים המכהנים בתפקידם ערב פרסום חוזר זה,  .3

אשר יתמנו לתפקיד עוזר בכיר, יידרשו לקבל את אישור מליאת מועצת הרשות רק לעניין 

 גובה השכר ללא צורך באישור מחודש של המינוי. 

 
יהיה עוד להגיש בקשות יובהר כי בחלוף ארבע שנים ממועד פרסום תיאור התפקיד לא ניתן 

 בהתאם להוראת המעבר.
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 הכרה בניסיון מקצועי מוניציפלי וניסיון ניהולי: 

 
 ניסיון מקצועי מוניציפלי:

הניסיון שנצבר בעבודה כעוזר בכיר למנכ"ל או לראש הרשות יוכר כניסיון מקצועי מוניציפלי 

בכפוף לקיומם של הכללים הרגילים )אישור העסקה רשמי של מנהל משאבי אנוש וממונה ישיר 

 המפרט את תקופת העסקתו, תיאור התפקיד ותחומי האחריות(. 

 

 ניסיון ניהולי:

כניסיון ניהולי בכפוף לאישור  וזר בכיר למנכ"ל או לראש הרשות יוכרהניסיון שנצבר בעבודה כע

העסקה רשמי של מנהל משאבי אנוש וממונה ישיר המפרט את תקופת העסקתו, תיאור ההיבטים 

 הניהוליים של התפקיד ותחומי האחריות. 

 
 להלן הכללים ביחס לאיוש משרת עוזר מנכ"ל בכיר ברשות מקומית:

( יידרש לעמוד בדרישות הסף המלאות לתפקיד "העוזר"עוזר המנכ"ל הבכיר )להלן  .1

 בהתאם לקבוע באוגדן התפקידים של משרד הפנים. 

משרה זו הינה משרה פטורה מהליך מכרזי, אולם נדרשת באישור מליאת מועצת העיר הן  .2

 למינוי והן לשכר כפי שקובעות התקנות כיום. 

 בהתאם לקבוע בחוזר זה. העסקתו תתאפשר בחוזה אישי .3

אין להעסיק עוזר מנכ"ל בהתנדבות או בשכר סמלי, וכן אין להעסיק עוזר מנכ"ל במעמד  .4

 קבלני. 

העוזר כאמור יהיה בעל סמכות בתחומים שייקבעו ע"י מנכ"ל הרשות ויהיה כפוף לו.  .5

ם המנכ"ל רשאי להטיל על העוזר להיות מופקד מטעמו על תיאום בין גופי הרשות השוני

והיחידות המקצועיות בתחומי משימותיו, על הובלה וקידום של פרויקטים שונים 

בהתאם להנחיותיו ועל ניהול מעקב אחר יישום מדיניות בתחומים שעליהם מופקד. 

במסגרת התחומים והמשימות שבהם יעסוק, יהיה עוזר המנכ"ל רשאי לתת הנחיות 

יעסוק בעיסוק המצוי בתחום  והוראות לדרג המקצועי ברשות. עם זאת, העוזר לא

עבודתם של נושאי משרה המאופיינים כשומרי סף שלא על דעתם, לרבות היועץ המשפטי, 

הגזבר ומבקר הפנים. במקרים שבהם המנכ"ל של הרשות מנוע מלקחת חלק בפעולות 

בשל ניגוד עניינים, חל איסור על העוזר ליטול חלק כלשהו בפעולות אלה. נוסף על כך, 

אי העוזר להשתתף בוועדות מקצועיות כנציג המנכ"ל. יובהר כי העוזר איננו יהיה רש

רשאי לעסוק בענייני כ"א ובמינויים של עובדי הרשות המקומית, למעט מינויים של 

 עובדים במשרת אמון בלשכת המנכ"ל. 

אשר התקבל לתפקידו כדין וסיים  עובד מקרב עובדי הרשות המקומיתבמקרה של מינוי  .6

הניסיון בתפקידו הקודם כפי שנקבע בהסכם הקיבוצי, יחולו התנאים  את תקופת

 הבאים:

"תקופת שמירת חודשים )להלן  24תישמר לו משרתו הקודמת לתקופה של  6.1

 . 1/2019( כפי שקבוע בהנחיות חוזר מנכ"ל התקן"
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הוא יהיה רשאי להתמודד בכלל המכרזים ברשות המקומית )פנימיים או  6.2

קתו במשרת האמון. יובהר כי ככל שיבחר במכרז פומביים( בעת סיום העס

לתפקיד ברשות המקומית, שכרו ייקבע על פי התפקיד שאליו נבחר במכרז, ולא 

 יישמר לו שכרו בתפקיד עוזר מנכ"ל. 

במידה שבחלוף שנתיים ממועד תחילת העסקתו בתפקיד לא חזר העובד  6.3

ת או כל משרה לתפקידו המקורי, אין הרשות מחויבת לשמור את משרתו הקודמ

אחרת ברשות. סיום העסקתו ייקבע על ידי מנכ"ל הרשות המקומית, וככל שלא 

יימצא לו תפקיד ברשות המקומית, הוא יסיים את העסקתו ברשות המקומית על 

כל המשתמע מכך. העוזר יחתום על נספח להסכם ההעסקה, שבו יצהיר כי הדבר 

  ידוע לו וכי לא יהיו לו כל טענות בעניין זה.

 
 תנאי הזכאות להתמודדות במכרז פנימי או פומבי למועמד המכהן כעוזר מנכ"ל בכיר:

 
 מכרז פנימי:

 
לרשות המקומית אינו רשאי להתמודד במכרזים פנימיים באותה  מחוץעוזר בכיר אשר התמנה 

 רשות שבה הוא מכהן במשרת האמון.

להתמודד במכרזים פנימיים  על אף האמור, עוזר מנכ"ל בכיר שמכהן במשרת אמון יהיה רשאי

 : התנאים המצטברים הבאיםשהוא מכהן בה בהתקיים  ברשות

 חודשי העסקה רצופים בתפקיד עוזר בכיר למנכ"ל.  48השלים  .1

הועסק בכפיפות לשני מנכ"לים שונים לפחות במשרת עוזר בכיר למנכ"ל, ובלבד שחלפה  .2

 לפחות שנה ממועד סיום כהונת המנכ"ל שמינה אותו לראשונה. 

 
 מכרז פומבי:

 
עוזר המנכ"ל הבכיר יהיה רשאי להתמודד במכרז פומבי על משרה באותה רשות מקומית שבה 

עסק בכפיפות לשני מנכ"לים שונים לפחות במשרת עוזר שהו ובלבדהוא מכהן ללא תקופת צינון 

 בכיר למנכ"ל הרשות, ובלבד שחלפה שנה ממועד סיום כהונת המנכ"ל שמינה אותו לראשונה.

 

יהיו בהתאם למוגדר לתפקיד  שכרו ותנאי העסקתויודגש כי ככל שייבחר במכרז פנימי או פומבי 

 וזר בכיר למנכ"ל הרשות. שבו זכה ולא יישמר לו שכרו כעוזר אישי ו/או כע

 
 

 להלן הכללים להעסקת עוזר בכיר לראש הרשות:

המשרה פטורה מהליך מכרזי, אולם נדרשת באישור מליאת מועצת העיר הן למינוי והן  .1

 לשכר כפי שקובעות התקנות כיום. 

 אין להעסיק עוזר בהתנדבות או בשכר סמלי, וכן אין להעסיק עוזר במעמד קבלני.  .2

 העסקתו תתאפשר בחוזה אישי בהתאם לשכר שנקבע במסגרת חוזר זה.  .3

העוזר יפעל כזרועו הארוכה של ראש הרשות. הוא יהא רשאי להשתתף בדיונים  .4

מקצועיים שבהם משתתף ראש הרשות, ורשאי לקיים דיונים מקצועיים עם הדרג הניהולי 

ל מידע מהגורמים הבכיר ברשות המקומית בלבד. הוא רשאי לשם מילוי תפקידו לקב

המקצועיים ברשות המקומית לשם סיוע לראש הרשות במילוי תפקידו. עם זאת, חל עליו 
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איסור להתערב בעבודת הגורמים המקצועיים של הרשות ובפרט חל עליו איסור לתת 

הוראות והנחיות לדרג המקצועי ברשות המקומית פרט למזכירות ראש הרשות ו/או 

 אמון נוספות המועסקים תחתיו. לעובדים המועסקים במשרות 

אשר התקבל לתפקידו כדין וסיים  עובד מקרב עובדי הרשות המקומיתבמקרה של מינוי  .5

את תקופת הניסיון בתפקידו הקודם כפי שנקבע בהסכם הקיבוצי, יחולו התנאים 

 הבאים:

"תקופת שמירת חודשים )להלן  24תישמר לו משרתו הקודמת לתקופה של  5.1

 . 1/2019כיום בחוזר מנכ"ל  ( כפי שקבועהתקן"

הוא יהיה רשאי להתמודד לכלל המכרזים ברשות המקומית )פנימיים או  5.2

פומביים( בעת סיום העסקתו במשרת האמון. יובהר, כי ככל שייבחר במכרז 

לתפקיד ברשות המקומית, שכרו ייקבע על פי התפקיד שאליו נבחר במכרז, ולא 

 יישמר לו שכרו בתפקיד עוזר בכיר. 

 
 נאי הזכאות להתמודדות במכרז פנימי או פומבי למועמד המכהן כעוזר בכיר לראש רשות:ת
 

 מכרז פנימי
 

 עוזר בכיר לראש הרשות לא יהיה רשאי להתמודד במכרזים פנימיים. 
 

 מכרז פומבי:
 

כלל התנאים המצטברים עוזר בכיר לראש הרשות יהיה רשאי להתמודד במכרז פומבי בהתקיים 
 הבאים: 

 
 השלים חמש שנות כהונה או קדנציה אחת לפחות.  .1

ראש הרשות שמינה אותו לתפקיד כבר אינו מכהן בתפקיד )לעניין זה יובהר כי ככל  .2

 שכיהן תחת כמה ראשי רשויות, ההוראה חלה לגבי כל אחד מהם(. 

 
יודגש כי ככל שייבחר במכרז פנימי או פומבי, שכרו ותנאי העסקתו יהיו בהתאם למוגדר 

 יד ולא יישמר לו שכרו כעוזר אישי ו/או כעוזר בכיר לראש הרשות. לתפק

 

 
נציין כי לנוכח שינוי בתואר המשרה לעוזר בכיר למנכ"ל הרשות ולנוכח עדכון טווחי השכר כאמור 

במסמך זה, במקרה של מינוי של עוזר בכיר למנכ"ל או לראש הרשות תידרש הרשות לאשר את 

מועצת הרשות המקומית. במידה שמועסקים ברשות עוזר מנכ"ל  המינוי ואת גובה השכר במליאת

או עוזר ראש רשות שאינם בכירים המכהנים בתפקידם ערב פרסום חוזר זה, אשר יתמנו לתפקיד 

עוזר בכיר, הם יידרשו לקבל את אישור מליאת מועצת הרשות רק לעניין גובה השכר, ללא צורך 

 באישור מחודש של המינוי. 

 
 
 

______________________ 
 


