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לכבוד
יו״ר הכנסת

הנדון: דין וחשבון על חריגות השכר לכאורה בגופים הציבוריים לשנת 2019 ופעילות יחידת האכיפה והיחידה לחקירות 
שכר בשנת 2020

בהתאם לסעיף 33א לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה 1985 - )תיקון מספר 16( מוגש בזה לעיונך דוח מספר 27 על חריגות השכר לכאורה בגופים הציבוריים 
לשנת 2019 וסיכום פעילות יחידת האכיפה והיחידה לחקירות שכר באגף השכר והסכמי העבודה לשנת 2020.

יחידת האכיפה והיחידה לחקירות שכר פועלות בתוך אגף השכר והסכמי עבודה שבמשרד האוצר. מטרות היחידות הן איתור וביטול חריגות שכר, השבת כספים 
ששולמו שלא כדין והבאת מאשרי תשלום חריגות השכר להליך משמעתי. 

בתקופה האחרונה מדינת ישראל התמודדה עם אתגרי מגיפת הקורונה והשלכותיה מבחינה בריאותית וכלכלית. כתוצאה מההגבלות הבריאותיות הפעילות 
הכלכלית במשק נפגעה, עסקים רבים נאלצו לחדול מפעילות ומאות אלפי עובדים מצאו עצמם מחוץ לשוק העבודה. אך בעוד שעובדי המגזר הפרטי התמודדו 

עם תנאי אי ודאות ועמדו בפני פגיעה כלכלית קשה, עובדי המגזר הציבורי נהנו מביטחון תעסוקתי רב ומפגיעה כלכלית מועטה. 

דווקא בתקופה זו, כאשר המגזר הפרטי נושא בעלויות הכבדות, יש לוודא שכספי ציבור משולמים לפי דין, בצורה מושכלת וללא ניצול לרעה. פעילותן של 
יחידות האכיפה והחקירות תורמת לשמירה על עקרונות אלו, מובילה לחיסכון ומאפשרת לממשלה לייעד את אותם כספים לרווחת הציבור תוך שיפור פריון 

העבודה במגזר הציבורי.

סך החיסכון כתוצאה מפעילות יחידת האכיפה בשנת 2020 עמד על סכום של כ-830 מיליון ש"ח. מיום הקמתה בשנת 1997 יחידת האכיפה חסכה יותר מ-8.6 
מיליארד ש"ח. בשל הפעילות המואצת של היחידה, היקף הגופים הציבורים בהם נמצאו עובדים החורגים לכאורה ירד בכ-34% מאז הקמתה.

בשנה האחרונה יחידת האכיפה טיפלה במגוון אירועים, ביניהם הסדרת חריגות השכר של עובדי התעשייה האווירית, הסדרת תנאי העסקתם סגל אקדמי, 
וטיפול בחריגות שכר במספר רשויות מקומיות. כלל האירועים הביאו לחיסכון של מאות מיליוני שקלים. הצלחות אלו התאפשרו בזכות מחויבות יחידות האכיפה 

והחקירות לייעול הקצאת משאבי כוח האדם במגזר הציבורי.

ברצוני להודות לעובדי יחידת האכיפה ויחידת החקירות שעובדים במקצועיות, במסירות ובהגינות ותורמים בכך לשמירת הקופה הציבורית ולרווחת תושבי ישראל.

         
בברכה,    

קובי בר נתן    
הממונה על השכר    
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דבר ראש יחידת האכיפה 

יחידת האכיפה הוקמה באגף השכר והסכמי העבודה במשרד האוצר בשנת 1997, במטרה לפקח על שכרם של כ-400 אלף עובדי המגזר הציבורי 
המועסקים בערך ב-800 גופים ציבוריים. סמכות הפיקוח של הממונה על השכר מעוגנת בסעיף 29 לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה 1985. 

הצורך בפיקוח על השכר במגזר הציבורי התעורר בשנות ה-80 של המאה הקודמת, כשהאינפלציה במשק הישראלי הייתה בשיאה )למעלה מ-400%( 
ונוצר צורך במנגנוני פיקוח ואכיפה על הוצאות השכר במגזר הציבורי. כחלק מהמלחמה באינפלציה נקבעה בחוק סמכות פיקוח על שכרם ותנאי 
עבודתם של עובדי המגזר הציבורי. מטרות הפיקוח היו מניעת סטייה ממסגרת התקציב, התוויית מדיניות שכר אחידה ומניעת חריגות שכר בלתי מאושרות 

שהשפיעו על שיעור האינפלציה והעיבו על המשק כולו.

בשנים הראשונות לפעילותה הופנה עיקר משאביה של יחידת האכיפה לטיפול ממוקד בתופעת חריגות השכר בשלטון המקומי, אך בעשור האחרון 
היא עוסקת במגוון תחומים ופעילותה מובילה לניהול ראוי והולם יותר של כספי ציבור, ובפרט רכיב השכר וההטבות הכספיות הקשורות לעבודה בקרב 
הגופים הציבוריים. כך, פעילות היחידה הובילה לחתימה על מספר הסכמים משמעותיים באוניברסיטאות, בחברות ממשלתיות ובתאגידים סטטוטוריים, 

שהסדירו חריגות רב-שנתיות בשכר ובקצבאות של עובדים וגמלאים בגופים אלו.

כמו כן, היחידה ממשיכה לפעול על פי תכנית עבודה רב-שנתית של ביקורות עומק ורוחב בגופים ציבוריים מתחומי הבריאות, ההשכלה  הגבוהה ועוד, 
כמו גם בחברות ממשלתיות; בהמשך מטפלת היחידה בממצאים העולים מדוחות הביקורת, נוסף לטיפול בחריגות השכר העולות בדיווח השנתי של 

נתוני השכר ובכלי בקרה ופיקוח נוספים.

על מנת להישאר מעודכנת, ואף לפתח ולשכלל את יכולותיה ולהגדיל את כוח ההרתעה שהיא מייצרת, יחידת האכיפה ממשיכה כל העת בפיתוח 
כלים טכנולוגיים המסייעים באיסוף מידע ובעיבודו. מטרת הכלים האלה היא לאתר ולעצור את חריגות השכר קרוב ככל הניתן למועד היווצרותן. נוסף 

לכך מושקעים משאבים בפיתוח כלים לניהול ולשיתוף ידע עם שותפי היחידה ביחידות ממשלתיות נוספות.

מדיווחי הגופים הציבוריים בשנת 2019 עולה כי עלות השכר הכוללת בגופים הציבוריים עמדה באותה שנה על כ-82 מיליארד ש"ח. לגופים אלו ניתנה 
הסמכות בחוק לנהל את כספי הציבור, סמכות המחייבת אותם להתנהלות תקינה ושקופה בכל סוגיות ניהול התקציב ובפרט בתחום השכר, אשר 

מהווה נתח משמעותי מתוך סך כספי הציבור.

אי לכך, למעלה מ-20 שנה מאז הקמת יחידת האכיפה והודות לפעילותה החשובה, ניתן לומר שברוב המוחלט של הגופים הציבוריים קיימת היום 
מודעות הולכת וגוברת לחשיבות העמידה במגבלות השכר ולהשלכות של חריגות השכר על תפקוד הגופים. 



5  

בסוף שנת 2009 הוקמה באגף השכר והסכמי עבודה היחידה לחקירות שכר, שפועלת לאיתור הגורמים המאשרים את חריגות השכר לעובדים ולגמלאים 
במגזר הציבורי והעמדתם בפני ההשלכות הקשות של אישור החריגות, תוך יצירת הרתעה משמעותית.

אנו לא לבד במערכה: לצד יחידת האכיפה פועלת המחלקה למשפט העבודה בפרקליטות המדינה. המחלקה מלווה את ההיבטים המשפטיים של 
פעילות היחידה ומשרדי ממשלה נוספים שמסייעים בפיקוח ובקרה על הגופים הציבוריים בכל הנוגע לנושאי שכר ותנאי עבודה )משרד הדתות, משרד 
הפנים, משרד החינוך, רשות החברות, הות"ת ואחרים( והכול בתיאום עם הממונה על השכר. שיתוף הפעולה הפורה בין הממונה על השכר לבין גופים 

אלו הוא בעל חשיבות רבה בביצוע עבודת האכיפה ובשמירת הנורמות הציבוריות בנושא השכר. 

לסיכום, על אף הקשיים, כמשרתיו של האזרח ביחידת האכיפה כולנו מאמינים כי תפקידנו לשמור על הקופה הציבורית )במיוחד בתקופה של אתגרים 
כלכליים(. במהלך שנת 2020 הביאה פעילות היחידה לחסכון של כ-830 מיליון ש"ח בכספי ציבור. אנו עושים עבודה קשה זו ברגישות הנדרשת אך גם 
בנחישות ומתוך הבנה שמוטב ללא חוקים, מאשר חוקים ללא אכיפה. אנו מאמינים כי פעילותה הנמרצת והנחרצת של יחידת האכיפה מביאה בסופו 

של דבר לחיזוק אמון הציבור בשלטון החוק.

הדוח שלפניכם כורך בכריכה אחת את כל העשייה הנרחבת של היחידה בתחום האכיפה, כפי שהייתה בשנת 2020 )ראו פירוט בפרק 3 ונספח א'(, 
וחושף בפניכם את חריגות השכר לכאורה שהתגלו מניתוח נתוני השכר לשנת 2019 בהשוואה לנתוני שנת 2018. מעבר למילוי חובת הדיווח החוקית, 
הדוח פותח פתח להבנת עולם השכר והאכיפה. הנתונים המופיעים בו ממחישים את חשיבות פעילות האכיפה בהשבת כספי הציבור לקופת הגופים 

הציבוריים, כך שבסופו של תהליך האכיפה מנוצלים כספים אלו למטרות שלשמן יועדו מלכתחילה ולתועלת אזרחי מדינת ישראל. 

בהזדמנות זו, ברצוני להודות מקרב לב לעובדי יחידת האכיפה, לעובדי אגף השכר ולעובדים בפרקליטות. תרומת כל אלה לא תסולא בפז.

בברכה, 

 

שאדי עאזם       
סגן בכיר לממונה על השכר )אכיפה(       
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בקרה ועריכה
מנהל תחום בכיר – אכיפה פבל צימבליסט 

 
כתיבה וניתוח נתונים

כלכלן אוריאל זבירין 
סטודנטית מור נהרי  

 
בשיתוף

אגף הדוברות, משרד האוצר
חטיבת BI באגף מערכות מידע, משרד האוצר

 
עיצוב גרפי והפקה: לשכת הפרסום הממשלתית
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11 עיקרי הדו״ח

עיקרי הדו״ח
  בעקבות פעילות יחידת האכיפה במהלך שנת 2020 נחסכו כ-830 מיליון ש"ח לקופות הציבוריות.

כ-10 מיליון ש"ח הושבו ישירות לקופות הגופים שבהם התבצע הטיפול בחריגות השכר, וכ-820 מיליון ש"ח מהווים חיסכון 
עתידי – אקטוארי.

חיסכון כולל במיליוני שקלים

תאגידים
15 מיליון ש״ח

שלטון מקומי
33 מיליון ש״ח

מכללות
160820 מיליון ש״ח

מיליון ש״ח

חיסכון
עתידי - אקטוארי

830
מיליון ש״ח

חיסכון
לקופות

הציבוריות

10
מיליון ש״ח

השבה ישירה
לגופים

חברות ממשלתיות
621 מיליון ש״ח
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 מיום הקמתה, חסכה יחידת האכיפה כ-8.6 מיליארד ש"ח למשלמי המיסים באמצעות טיפול בחריגות שכר.

  חיסכון אקטוארי      השבה

אומדן החיסכון הכולל המצטבר לאורך שנות פעילות היחידה
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1999-2011

 מערכת "אכיפה בזמן אמת" העלתה כי למנהלי 
בתי הספר1 ולסגניהם שולם רכיב השכר גמול ניהול, 
אשר הוכפל בוותק הניהול פעמיים. מדובר בחריגה 
חודשית של כ-4,000 ש"ח לעובד. לשם המחשה, 
עבור 30 עובדים במשך 10 שנים החריגה תסתכם 

בכ-14 מיליון ש"ח.

1. לאורך הדוח מופיעים ניסוחים בלשון זכר מטעמי נוחות, אך הנתונים מתייחסים לכל המגדרים.

חריגה
חודשית של

כ-4,000 ש״ח
       לעובד

מסתכמת
ב-14 מיליון ש״ח

 ל-30 עובדים למשך 10 שנים

  ליחידת האכיפה ארגז כלים נרחב לאיתור של חריגות שכר. 
ביניהם: 

בחינת דיווחי שכר 
שנתיים והשוואה 
לשיעורי העלייה 

בממשלה

פניות ציבור
דואר אדום

פניות משרדי 
ממשלה

ביקורות רוחביות
וביקורות עומק

אכיפה עצמית
ותיקים משפטיים

גילוי חריגות במהלך 
עבודתם השוטפת 
של צוותי ההסדרה 

מול הגופים

ניטור חודשי 
במערכת ״אכיפה 

בזמן אמת״ 
וניתוחים אנליטיים
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 בשנת 2019 נמצאו חריגות שכר לכאורה1 ב-81 גופים 
ציבוריים, המהווים כ-10% מכלל הגופים.

1. להסבר נוסף על חריגות לכאורה, ראו פרק 2 ו-6

 בשנת 2019 חלה ירידה של כ-15% בכמות חריגות השכר
     לכאורה ביחס לשנה הקודמת.

44%

25%

10%

1997

2008

2019

מספר חריגות השכר לכאורה בכלל הגופים בשנת 2019

10% מכלל הגופים

90% מכלל הגופים

701
גופים ללא 

חריגות 
לכאורה

81
גופים

חורגים
לכאורה

ב-58% מכלל הגופים בהם נמצאו חריגות, שיעור העובדים עם 
חריגות לכאורה עומד על 1% או פחות מכלל עובדי הגוף.

שיעור הגופים בהם נמצאו עובדים עם חריגות שכר לכאורה

מעל 1% מהעובדים בגוף חורגים לכאורה

1% או פחות מהעובדים בגוף חורגים לכאורה

42%58%

 שיעור הגופים שבהם נמצאו עובדים עם חריגות לכאורה 
     בשכרם ירד בכ-34% מאז הקמת יחידת האכיפה.
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אירועים מרכזיים - טיפול בחריגות שכר בשנת 2020

שימוע על חריגות שכר בקרב
עובדי התעשייה האווירית

טיפול בחריגות שכר של מורים מן 
החוץ בתשע מכללות ציבוריות

ביקורת רוחבית בשכר מנהלי 
מחלקות חינוך 

הסכם קיבוצי מיוחד שבמסגרתו 
הוקפאו קידומים ונדחו

העלאות שכר

חיסכון מוערך
של 620 מיליון ש״ח

חיסכון מוערך
של 160 מיליון ש״ח

חיסכון מוערך של כ-13 מיליון ש"ח 
מפעילות זו בשלוש שנים

במהלך משא ומתן סוכמה השבה 
ישירה לקופות המכללות של

כ-5 מיליון ש״ח
חיסכון של כ-5.4 מיליון ש״ח

בשנת 2020
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משולחנה של יחידת האכיפה
ועדות מרחביות לתכנון ובניה

במהלך שנת 2021 נערכת על-ידי יחידת האכיפה 
ביקורת עומק בכל הוועדות לתכנון ובנייה בישראל. 
בארץ פועלות 32 ועדות מרחביות המעסיקות כ-500 
עובדים. הוועדות מיישמות את מדיניות התכנון והבנייה 
של מדינת ישראל ואחראיות לבדיקת תוכניות בנייה 
ברמה המקומית ולאישורן, כמו גם להנפקת היתרי 

בנייה ולהקלות בנייה מכוחן.

בשנים האחרונות נחתמו בוועדות לתכנון ובנייה מספר 
הסכמי שכר ייחודיים, שקבעו בין היתר כי עובדים 
יתוגמלו על פי תפוקות; נושאים שעלו בביקורת, כגון 
חריגה לכאורה בדרגה, תשלום שכר בכירים שלא כדין 
ותשלום רכיבי שכר שלא על פי ההסכמים הרלוונטיים 

לוועדות נמצאים בתהליך הסדרה מול הוועדות.

1.  בחלק זה מוצגים מקרי אכיפה נבחרים בטיפול יחידת האכיפה, 
או כאלה שנסגרו במהלך שנת 2021. מקרי אכיפה משנת 2020 

מוצגים לאורך הדוח.

האוניברסיטה הפתוחה
להסכם  ומתן  משא  התנהל   2020 שנת  במהלך 
שכר לעובדי הסגל המנהלי באוניברסיטה הפתוחה. 
במסגרת בדיקה של תחשיבי ההסכם נמצאו חריגות 
לכאורה ברכיב גמול השתלמות א' ודמי ההבראה 
המשולמים לעובדי הסגל המנהלי האוניברסיטה. 
כיום מתנהל משא ומתן להסדרת החריגות לכאורה 

ברכיבים אלו.

מכון וינגייט
כחלק מהמשא ומתן להסכם שכר חדש במכון וינגייט, 
ערכה יחידת האכיפה בדיקה של תנאי השכר וההעסקה 
של עובדי המכון, שהעלתה חריגות לכאורה בשכרם 
ובתנאי העסקתם של עובדי הסגל המנהלי. בימים אלו 
מתנהל משא ומתן לגיבוש הסכם ומודל שכר כלכלי 
חדש המסדיר את תנאי שכרם והעסקתם של עובדים 
אלו, ולצדו מתנהל גם משא ומתן להסדרת חריגות 

השכר לכאורה ששולמו לעובדי המכון.

מועצת הצמחים
במהלך השנה ערכה יחידת האכיפה ביקורת עומק 
בתנאי שכרם של עובדי מועצת הצמחים. הביקורת 
העלתה חריגות לכאורה בשכרם של עובדי המועצה, 
ומיד בסיומה החלה יחידה האכיפה בשיח עם הנהלת 
ונציגות העובדים להסדרת  המועצה, ההסתדרות 
החריגות. לצד זה מבקשת הנהלת המועצה לקדם 
הסכם שכר חדש במועצה, כדוגמת ההסכמים שנחתמו 
בליווי אגף השכר בתאגידים אחרים, שבמסגרתו יוסדרו 

גם חריגות השכר אשר עלו בביקורת.

האקדמיה למדעים
בשנת 2016 ערכה יחידת האכיפה ביקורת עומק בתנאי 
שכרם של עובדי האקדמיה למדעים. הנהלת האקדמיה 
ביקשה לקדם הסכם שכר חדש ולהסדיר במסגרתו 
את החריגות לכאורה שהתגלו בביקורת. לאחר שיח 
של ההנהלה מול עובדי האקדמיה, בליווי אנשי אגף 
השכר, גובשה טיוטת הסכם שכר הכוללת בתוכה 
גם פתרון לחריגות השכר. עם זאת, עקב התערבות 
ההסתדרות שחלה לאחרונה בהסכמות שהושגו, 
התהליך נעצר. העיכוב הרב בחתימה על ההסכם, 
שבין היתר אמור היה להסדיר את החריגות, הביא 
את היחידה לבחון הוצאת שימוע לעובדי האקדמיה 
ולהתקדם בהליך מנהלי לטיפול בחריגות השכר לפי 

הוראות החוק.
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סיפורה של יחידה
מחצית הראשונה

של שנות ה-80
19821985198819971998

הגבלות השכר הוחלו 
גם על גופים נתמכים.

השלטון המקומי עמד 
בפני קריסה כלכלית.

הממונה על השכר דאז 
מר יוסי קוצ'יק ביקש ליצור 
מנגנוני אכיפה על הוצאות 

השכר במגזר הציבורי.
החלטת ממשלה 2101 

להקמת יחידת האכיפה 
במשרד האוצר.

כניסתו לתוקף של 
תיקון 24 לחוק יסודות 

התקציב - המגדיר כלים 
מינהליים לפיקוח, אכיפה 

והשבה של חריגות השכר 
במגזר הציבורי.

הסעיף המגביל את השכר 
בחלק מהגופים הציבוריים 

נכנס באופן רשמי לחוק 
יסודות התקציב והפך 

להוראת קבע.

לראשונה נכנס 
לחוק התקציב השנתי 

סעיף המגדיר את תנאי 
ההעסקה בגופי השלטון 

המקומי, בתאגידים 
סטטוטוריים ובחברות 

ממשלתיות.
לא יאושרו בגופים 

הציבוריים תנאי שכר 
והעסקה שלא תקפים 

לכלל עובדי המדינה.

האינפלציה דוהרת.
הוצאות השכר במגזר 

הציבורי זינקו בשיעור חד 
ובקצב גבוה.

1984 - 445% אינפלציה1983 - 191% אינפלציה1982 - 131.5% אינפלציה

הייתה  ישראל  במדינת  כשהאינפלציה  ה-80,  שנות  של  הראשונה  במחצית 
לזנק  הוצאות השכר במגזר הציבורי החלו  יותר מ-400%,  על  ועמדה  בשיאה 
בשיעור חד ובקצב גבוה. בתקופה זו הונהגה ברוב הרשויות המקומיות מדיניות 
אישור  ללא  או  פיקוח  ללא  ורשות  רשות  בכל  שנוהלה  רסן  משולחת  שכר 
אישור  את  קיבלו  שלא  מקומיים  והסדרים  שכר  הסכמי  ונחתמו  ממשלתי, 

הממונה על השכר במשרד האוצר. 
אותן  ילווה  אשר  הרשויות  על  כבד  כלכלי  לנטל  הפכה  זו  קלוקלת  התנהלות 
ולגירעון מצטבר רב-שנתי,  עוד שנים רבות, הובילה לגירעון בתקציבן השוטף 

והעמידה רבות מהן בסכנה של חדלות פירעון. 
ההעסקה  תנאי  את  המגדיר  סעיף  השנתי  התקציב  לחוק  נכנס   1982 בשנת 
הסעיף  ממשלתיות.  ובחברות  סטטוטוריים  בתאגידים  המקומי,  השלטון  בגופי 

הגביל את השכר ברוב הגופים הציבוריים1 וקבע כי לא יאושרו בגופים אלה תנאי 
שכר והעסקה שאינם נהוגים לגבי כלל עובדי המדינה ללא אישור הממונה על 
השכר. בשנים שלאחר מכן התרחבו הגבלות השכר גם לגופים נתמכים. הסעיף 

נכנס באופן רשמי לחוק יסודות התקציב בשנת 1985 והפך להוראת קבע.
הגירעון התקציבי של הרשויות המקומיות ליווה אותן גם בעשור הבא. בשנות 
ה-90 נקלעו גופי שלטון מקומי רבים לקשיים כלכליים. הממונה על השכר דאז, 
מר יוסי קוצ'יק, ביקש ליצור מנגנוני אכיפה על הוצאות השכר במגזר הציבורי, 
והדבר הוביל להחלטת ממשלה 2101 להקמת יחידת האכיפה במשרד האוצר. 
מנהליים  כלים  שקבע  התקציב  יסודות  לחוק   24 תיקון  לתוקף  נכנס  ב-1998 

לפיקוח, אכיפה והשבה של חריגות השכר במגזר הציבורי.

1. לאורך הדו"ח המושג "גופים ציבוריים" מתייחס לכלל הגופים המתוקצבים והנתמכים על פי הגדרתם בחוק 
יסודות התקציב.
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דוגמאות  לרכיבי שכר חורגים חורגים 
שנמצאו בשלטון המקומי:

פירוט סך החיסכון במקרים נבחרים 
משנות הפעילות הראשונות של היחידה 

באלפי שקלים

טיפול בחריגות שכר בקרב עובדים בכירים 
בעיריות בת ים, באר שבע וחדרה

13,500

2,450

השבה770

חיסכון אקטוארי

הפחתה שנתית

 תוספת
 עלייה
לגגות

תוספת
חלב
סבון

מגבות

ועוד
תוספות

רבות

 תוספת
החזקת 
אופניים

תוספת
עלייה

לכוכים



21 פרק 1 עולם האכיפה ואמצעים לאיתור חריגות שכר

אגף  עם  יחד  האכיפה,  יחידת  החלה  הקמתה  לאחר 
להסדרת  מאומצת  בפעילות  עבודה,  והסכמי  השכר 
נחתם   1999 ובשנת  המקומי,  בשלטון  השכר  מנגנוני 
אלה.  בגופים  השכר  בחריגות  שטיפל  קיבוצי  הסכם 
ההסכם קבע כי לא יאושרו מעתה והלאה חריגות שכר 
להסכמים  בהתאם  רק  ישתכרו  החדשים  והעובדים 
הקיבוציים המאושרים וחוקת העבודה. הוסכם כי חריגות 
תחת  יוכשרו  הוותיקים  לעובדים  ניתנו  שכבר  שכר 

מגבלות מסוימות.
הקיבוצי  ההסכם  השכר,  במדיניות  והארגון  הסדר  לצד 
יצר "פערי דורות" בין עובדים בשלטון המקומי. עובדים 
)ואשר  השכר  חריגות  את  שקיבלו  אלה  היו  א'  מדור 
היו  ב'  מדור  ועובדים  מסוימת(,  במידה  הוגבלו  כעת 
הקיבוציים  להסכמים  בהתאם  משולם  ששכרם  אלה 

המאושרים וחוקת העבודה. 
הגרף שלפנינו ממחיש בבירור את פערי השכר בין שני 
הקיבוצי.  ההסכם  עקב  השנים  לאורך  שנוצרו  הדורות 
הגרף מציג את שכרם של שני עובדים בשלטון המקומי 
א'  לדור  זהה: האחד משתייך  ושיעור העסקה  בתפקיד 
והאחר לדור ב'. ניתן לראות כי רכיב שכר הבסיס של שני 
יותר, אלא שבשכרו של עובד  העובדים דומה פחות או 
ההסכם  במסגרת  לו  שהוכשר  חורג  רכיב  קיים  א'  דור 
)רכיב "עבודה נוספת"(, הגבוה במאות אחוזים מרכיב זה 

אצל עובד דור ב', ומכאן פערי הדורות.

השוואה בין עובדי דור א' לבין עובדי דור ב' לאורך שנים כפי שמשתקף מההסכם הקיבוצי

פערי דורות

25,000

20,000

15,000

10,0000

5,0000

0
דור ב׳דור א׳דור ב׳דור א׳דור ב׳דור א׳

202020152010

  שכר קובע לפיצויים      שכר בגין עבודה נוספת      רכיבים אחרים

1,394

9,481

6,663

1,229

5,191

3,530

1,058

5,861

5,950
4,285

171
43

1,729

11,568

7,387

1,775

3,600

6,333
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נכון לשנת 2020, למעלה מ-20 שנה לאחר חתימת ההסכם הקיבוצי במגזר 
הציבורי, נראה כי פערי השכר בין עובדי השלטון המקומי לבין יתר עובדי הגופים 
הציבוריים הצטמצמו משמעותית. זאת הודות לשינויים במדיניות השכר אותם 
הוביל אגף השכר והסכמי עבודה לאורך השנים, בשיתוף ההסתדרות וארגוני 

המעסיקים האחרים בישראל.

אחד השינויים החשובים היה המרת תוספות שכר ששיעורן קבוע ואחיד, לתוספות 
שקליות דיפרנציאליות. השיעור הקבוע והאחיד גרם להרחבת פערים, ואילו 
התוספת הדיפרנציאלית צמצמה אותן: ככל ששכר העובד נמוך יותר, התוספת 

השקלית לשכרו גדלה.
הודות לפעילות המאומצת של יחידת האכיפה, נרשמת ירידה דרמטית בחריגות 

השכר ברשויות המקומיות בהשוואה בין שתי התקופות.

חריגות שכר ב-78 רשויות מקומיות	 
כ-29% מכלל הרשויות	 

2000

חריגות שכר ב-41 רשויות מקומיות	 
כ-16% מכלל הרשויות	 

2019

ירידה דרמטית בחריגות השכר ברשויות המקומיות
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חיסכון אקטוארי של 1.3 מיליארד ש"ח במוסדות להשכלה גבוהה

לאחר הסדרת חריגות השכר בשלטון המקומי, עברה יחידת האכיפה לבצע הסדרה גם במוסדות להשכלה גבוהה.

הסדרת שכר הבכירים 
באוניברסיטאות
בן גוריון, בר אילן,

תל אביב והעברית

סך השבה 3.55 מיליון


חיסכון אקטוארי 13 מיליון

 יישום החלטת הממונה על
 השכר בעניין חריגות שכר

בפנסיה תקציבית של עובדי 
הסגל המנהלי באוניברסיטה

העברית

חיסכון שנתי 7.5 מיליון


חיסכון אקטוארי 120 מיליון

הסכם הסגל המנהלי
אוניברסיטת בר אילן

סך השבה 11 מיליון
 

סך הפחתה 8.4 מיליון


חיסכון אקטוארי 497 מיליון

הסכם חריגות שכר בפנסיה 
האוניברסיטה העברית

סך הפחתה 17.5 מיליון
 

חיסכון אקטוארי 153 מיליון

20152016201720182019

הסכמי הסדרה של חריגות 
שכר בפנסיה תקציבית 
של סגל אקדמי בכיר 

האוניברסיטה העברית, 
אוניברסיטת ת"א, 

אוניברסיטת חיפה והטכניון
חיסכון שנתי  35 מיליון

 
חיסכון אקטוארי 500 מיליון
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במקביל לפעילות יחידת האכיפה במוסדות ההשכלה הגבוהה, החלה פעילות הסדרה נרחבת בקרב תאגידים סטטוטוריים וחברות ממשלתיות ונחתמו הסכמים משמעותיים 
שהביאו לחיסכון אקטוארי של כ-1.2 מיליארד ש"ח. להלן מספר דוגמאות:

כפי שהוצג עד כה, מרגע הקמתה של יחידת האכיפה באגף השכר, היא נקטה בצעדים משמעותיים להסדרה ולאכיפה בתחום חריגות השכר במגזר הציבורי. הצעדים 
ננקטו במוסדות ההשכלה הגבוהה, בגופי בריאות, בחברות ממשלתיות ובגופים נוספים. עם זאת, עבודה רבה עוד לפנינו: אנו שואפים וגם פועלים בהתמדה לשיפור 
ולייעול של תהליך האכיפה באמצעות פיתוח כלים טכנולוגיים אפקטיביים ומהירים יותר לאיתור תשלומים חורגים ולמניעתם, וכן על-ידי הטמעת טכנולוגיות חדישות 

לטיפול מהיר בחריגות, אם וכאשר הן מתגלות. 

עמידר

חיסכון אקטוארי 6 מיליון

חברת החשמל

חיסכון שנתי  150 מיליון


חיסכון אקטוארי 450 מיליון

המועצה לענף הלול

חיסכון שנתי  2 מיליון


חיסכון אקטוארי 42 מיליון

201320182018

המועצה
לענף הלול
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אמצעים לאיתור חריגות שכר

איתור חריגות בדיווחי השכר השנתיים לממונה על השכר 
)תיקון 16 לחוק יסודות התקציב(

נתוני השכר של כ-410,000 עובדי הגופים הציבוריים מדווחים מדי 
שנה לממונה על השכר על פי חוק. בדיקה השוואתית של נתוני השכר 
שמבצעת יחידת האכיפה בוחנת את שיעור העלייה השנתית בשכר 
עובדי הגופים אל מול שיעור העלייה בשכר של מקביליהם בשירות 
הממשלה, ומאתרת מקרים שבהם עולה חשש לשכר חורג לכאורה 
הנוגד את הוראות סעיף 29 לחוק יסודות התקציב. כמו כן, הבדיקה 
מאתרת ומסמנת תחומים בעייתיים אחרים שדורשים התייחסות ומספקת 

אינדיקציה משלימה לצורך קביעת סדרי עדיפויות בהסדרה. 

מערכת "אכיפה בזמן אמת"
המערכת מסייעת לכלכלני יחידת האכיפה 
זמן קצר לאחר שהן  חריגות שכר  לאתר 
משולמות לראשונה לעובדי הגופים הציבוריים. 

האיתור מתבצע בין היתר באמצעות כלים 
אנליטיים, סט רחב של כללי שכר ותנאי העסקה 

שהוגדרו מראש וניטור שוטף של נתוני השכר ברמה 
החודשית. המיפוי האנליטי מאפשר לאתר ולסמן את המוקדים שבהם 
יש חריגות שכר רבות או שמשולמים בהם סכומים גבוהים באופן חריג.

14%

ירידה בכמות החריגות
בשנת 2019 ביחס ל-2018

15%

ירידה בשיעור הגופים החורגים 
לכאורה מ-2008
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פניות משרדי ממשלה:
משרדי ממשלה ויחידות סמך המקיימים קשרי עבודה 
וקשרים רגולטורים עם הגופים הציבוריים, מיידעים מעת 
לעת את יחידת האכיפה בנוגע לחריגות שכר המשולמות 

בגופים אלו. כך לדוגמא, בעניינם של מנהלי בתי-הספר 
ומנהלי המחלקות לחינוך קיים שיתוף פעולה בין יחידת 

האכיפה במשרד האוצר לבין משרד החינוך, ולגבי עובדי השלטון 
המקומי מתקיים ממשק רציף בין יחידת האכיפה למשרד הפנים. 

פניות הציבור – דואר אדום:
יחידת האכיפה מקבלת פעמים רבות פניות מהציבור 
בנוגע לחריגות לכאורה בשכרם של עובדים בגופים 
מתוקצבים או נתמכים. לרוב מדובר בפניות אנונימיות 

ל"דואר האדום", אך לעתים הן חתומות בידי עובדים או 
נציגי ציבור: החל מחברי מועצות ברשויות מקומיות וכלה 

בעובדים מן השורה בגופים השונים. פניות אלו מועברות לעתים 
קרובות גם לבדיקתה של היחידה לחקירות שכר באגף השכר.

חריגות המתגלות במשא ומתן להסכמי 
שכר:

צוותי אסדרה באגף השכר והסכמי עבודה אמונים 
על שכר ותנאי העסקה בגופים הציבוריים. כחלק 

מתפקידם, הם מלווים משא ומתן בין המעסיקים 
לארגוני העובדים בגופים אלו. הבדיקות של צוות 

האסדרה מגלות, בחלק מהמקרים, גם חריגות לכאורה 
אשר מועברות לטיפול יחידת האכיפה. במקרים מסוימים משולב הטיפול 
בחריגות בתהליך גיבוש הסכם השכר באותו גוף: יחידת האכיפה מתלווה 
לצוות האסדרה בתהליך המשא ומתן ופועלת להסדרת החריגות 

כחלק מההסכם המתגבש.

ביקורות רוחביות:
בהתאם לתוכנית העבודה הרב השנתית של 
יחידת האכיפה נערכות ביקורות שכר בגופים 
הציבוריים. הביקורת מעלה לא פעם חריגות שכר 

בגופים אלה והן עוברות לטיפול מידי של היחידה. 
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אכיפה עצמית:
האכיפה  ליחידת  מיוזמתם  פונים  שונים  גופים 
ומבקשים להסדיר חריגות שכר שאותרו אצלם. 
עצמית,  אכיפה  של  מודלים  מקדמת  היחידה 

במסגרתם ניתן לגופים סט כלים המאפשר להסדיר 
את החריגות שנמצאו בזמן קצר ובצורה יעילה ומהירה. 

כך, העובד נדרש להשיב כספים בגין תקופה קצרה יותר, 
וליחידת האכיפה מתאפשר לקצר את משך הטיפול בחריגה וכתוצאה 

מכך - לטפל במקרים רבים יותר ביחידת זמן.

תיקים משפטיים:
גופים ציבוריים מחויבים להודיע לממונה על השכר 
על קיום הליך בערכאה שיפוטית או בפני בורר בעניין 
תנאי העסקה של עובד או של עובד לשעבר. גורמי 

מקצוע באגף השכר לומדים את ההליך לעומק 
ובוחנים האם להצטרף אליו. במסגרת זאת נבחנים 

 גם תנאי השכר וההעסקה של העובד התובע או הנתבע, 
ואם מתגלות חריגות שכר, נציגי יחידת האכיפה בוחנים את האפשרות 

להצטרף גם הם להליך.
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סיפורה של חריגה - מנהלי בתי ספר
במהלך שנת 2020 נוטרו נתוני שכר של עובדים רבים בגופים הציבוריים 
באמצעות המערכת "אכיפה בזמן אמת", אשר פותחה על-ידי היחידה 
לצורך איתור חריגות שכר מיד לאחר היווצרותן. להלן דוגמא אחת מני 

רבות לחריגות שהמערכת מצליחה לאתר.
בין העובדים הנבדקים על ידי המערכת מועסקים עובדי הוראה 
ברפורמת "עוז לתמורה". מבדיקה של נתוני שכרם נמצא מספר רב 
של עובדי הוראה בכירים במספר רשויות מקומיות, אשר זכו לתוספות 

שכר חורגות בגמול הניהול ששולם להם.
גמול ניהול הוא תגמול המשולם למנהלים ולסגני מנהלי בתי ספר בגין 
ניהול מוסד חינוכי. מדובר בתוספת שכר שמשולמת באחוזים מהשכר 
ואשר מסתכמת באלפי שקלים בחודש, גם כאשר היא משולמת כדין. 
התוספת תלויה בתפקיד ובמספר הכיתות בבית הספר ויכולה להגיע 
לשיעור מקסימלי של 63.5%. נוסף לכך, החל משנת הניהול השנייה 
מתווסף לשיעור זה תגמול על ותק בניהול בשיעור 2.4% לשנה במשך 
15 שנים )36% לכל היותר(. בהתאם להסכמים הקיבוציים, השיעור 
המרבי של גמול הניהול + הוותק בניהול לא יעלה על 86.36%. )1.36 

)63.5% *
הבדיקה שערכה יחידת האכיפה העלתה מקרים שבהם הוותק בניהול 
הוכפל פעמיים, וכתוצאה מכך מנהלים וסגנים קיבלו גמול ניהול חורג 

שהגיע לשיעור של 117.4%. )1.36*1.36*63.5%(

מנהל בית ספר
על יסודי

מנהל מעל 32 כיתות
)עד 63.5% תוספת(

הרכיב שהוכפל בחריגות

מנהל, מעל 32 כיתות
עם ותק ניהול מעל 16 

שנים  )עוד 2.4% תוספת 
לשנה במשך 15 שנים - 

36% לכל היותר(

דוגמא: גמול ניהול 
מקסימלי בפועל

117.4%

זכאות לגמול ניהול 
מקסימלי

86.36%
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דוגמא לחישוב תשלום חורג לעובד

שכר בסיס לחישוב התוספת - 12,500 ש"ח

  שכר בסיס      תוספת ניהול על פי כיתות      תוספת ניהול על פי ותק

30,000

25,000

20,000

15,000

10,000

5,000

0
אופן התשלום הנכוןאופן התשלום החורג

6,744

7,938

12,50012,500

7,938

2,858

23,296

27,182

14,040,000 ש״ח

1,404,000 ש״ח

46,800 ש״ח

חריגה ל-30 
עובדים למשך 

חריגה ל-30 10 שנים
עובדים למשך 

חריגה לעובד שנה
אחד למשך 

שנה

כפי שמוצג בגרפים לעיל, מדובר בחריגת שכר שיכולה להגיע לכדי 
כ-4,000 ש"ח לחודש לעובד בודד )כ-48,000 שקל בשנה(. הדוגמא 
מתייחסת אמנם לעובד אחד אך למעשה יש עשרות עובדים בעלי 
חריגה זהה או דומה. כך, חריגות דומות בקרב 30 עובדים בשנה אחת 
יכולות להגיע ל-1.4 מיליון ש"ח וב-10 שנים לזנק כבר ל-14 מיליון ש"ח. 
מערכת "אכיפה בזמן אמת" שאיתרה את החריגות בגמול הניהול סייעה 
ליחידה לאכיפה להשיג חיסכון של מיליוני שקלים לקופה הציבורית. 
חיסכון זה מקבל משנה תוקף הואיל ועל הרכיב האמור חלות גם 
הפרשות פנסיוניות והפרשות לקרן השתלמות, כך שהסכום הכללי 

שנחסך בכספי ציבור גדול הרבה יותר. 
מקרה זה הוא דוגמה אחת בלבד לפעולות הרבות והמגוונות שמבצעת 
יחידת האכיפה, ואשר באמצעותן היא תורמת לחיסכון רב בכסף ציבורי 
עבור מערכת החינוך ומאפשרת להפנותו למטרות שלשמן הוא נועד 

מלכתחילה כמו שעות הוראה, כיתות מרווחות, חומרי לימוד ועוד.
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 פרק 2
 חריגות שכר לכאורה בגופים הציבוריים–

 השוואת השכר בשנת 2019
לעומת 2018
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2.1
בכ-10% מהגופים שדיווחו 

בשנת 2019 התגלו חריגות 
לכאורה.

במסגרת הפעילות לאיתור ולמניעת חריגות 
שכר, יחידת האכיפה ערכה השוואה בין עליית 
השכר של עובדים בגופים הציבוריים בשנת 
2019 לעומת עליית שכרם בשנת 2018, וכן 
לעומת השינוי שחל בשכרם של מקביליהם 
בממשלה באותה תקופה. מההשוואה עולה 
כי כ-10% מתוך 782 גופים ציבוריים העסיקו 
בשנת 2019 עובדים עם חריגות לכאורה 
בשכרם ושיעור דומה של גופים העסיקו 
בשנת  גם  לכאורה  חריגות  עם  עובדים 
2018. במונחים מספריים מדובר בעלייה 
קלה בכמות הגופים מ-75 ב-2018 ל-81 

ב-2019. 1

פרק זה מציג חריגות שכר לכאורה ולא תמונה מלאה   .1
של חריגות השכר בגופים הציבוריים. רשימת בעלי 
התפקידים ומקבלי השכר הגבוה החורגים לכאורה 
מתייחסת לעובדים המועסקים בלמעלה מ-75% משרה 
ועבדו ברצף בין השנים 2018 ו-2019. השכר המוצג 
מתוקנן למשרה מלאה. לא כלולים בדוח זה 11 תאגידי 

בריאות.

אחוז הגופים עם חריגות שכר לכאורה מתוך כלל הגופים בשנים 2018-2019

      שיעור גופים חורגים    מספר גופים חורגים בשנת 2019      מספר גופים חורגים בשנת 2018
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45

30
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0
 גופים ציבורייםסיכום כולל

במערכת 
הבריאות

 גופים ציבוריים
 במערכת

ההשכלה 
הגבוהה

חברות תאגידים
ממשלתיות

שלטון מקומי

51

10

4

11

5

45

11
8 7

4

81

75

7%

14% 14% 23% 44%

10%

8%

13% 7% 34% 56%

10%
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2.2 

בעשור האחרון ירד שיעור הגופים החורגים לכאורה בכ-5%.

הודות לפעילות המאומצת של יחידת האכיפה, 
בעשור האחרון נרשמת ירידה ניכרת בשיעור הגופים 
הציבוריים שבהם נמצאו עובדים עם חריגות שכר 
גופים  בקרב  למעט  האשכולות  בכל  לכאורה, 

ציבוריים במערכת הבריאות. 
הירידה החדה ביותר נרשמה בקרב גופים ציבוריים 
במערכת ההשכלה הגבוהה: בשנת 2019 כ-34% 
בלבד מהגופים באשכול זה הוגדרו כחורגים, וזאת 
לעומת 75% בשנת 2010. ירידה זו חלה במקביל 

להגברת האכיפה בקרב האשכול בשנת 2013.
העלייה שנרשמה החל משנת 2016 בקרב גופי 
הבריאות וההשכלה גבוהה היא תנודתית בחלקה, 
ונובעת בין היתר ממספר נמוך של גופים לצד 
מספר גבוה של עובדים המועסקים באותם גופים. 
יצוין כי גוף מוגדר כחורג אם נמצא בו עובד אחד 
לפחות עם חריגות שכר. כך, שלושה גופים מאשכול 
הבריאות )מתוך תשעה גופים בסך הכול( העסיקו - 
כל אחד מהם – עובד אחד עד שלושה עובדים עם 
חריגות שכר בשנים 2017 עד 2019, דבר שהביא 
לעלייה בשיעור הגופים החורגים לכאורה באשכול 
זה מ-25% בערך בסוף 2016 ל-56% בערך ב-2019. 
בסיכום עשור, כאמור, מדובר בירידה חדה במספר 
הגופים החורגים לכאורה כמעט בכל האשכולות. 

אחוז הגופים החורגים לכאורה מכלל המדווחים - התפלגות לאורך עשור

2019201820172016201520142013201220112010
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50%

25%

0%

75%

34%
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7%

11% 8%

17%
13%

0%

56%

 גופים ציבוריים במערכת ההשכלה הגבוהה   חברות ממשלתיות  שלטון מקומי
 גופים ציבוריים במערכת הבריאות    תאגידים      
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2.3
באלתא וברשות שדות התעופה התגלו חריגות שכר לכאורה במשך שש שנים רצופות.

ברשות לחינוך והכשרה ימית ובכפר הנוער מאיר שפייה נמצאו חריגות שכר לכאורה במשך ארבע שנים רצופות. עם זאת, ניכרת ירידה של כ-90% במספר העובדים 
החורגים לכאורה בין השנים 2017-2019.

מספר הגופים החורגים לכאורה ברצף לאורך השנים 2015-2019

עלו כחורגים לכאורה בשנת 2019

81 גופים
עלו כחורגים לכאורה בשנים 2018 ו-2019

34 גופים

החל משנת 2016
4 גופים

החל משנת 2015
2 גופים

15 גופים
עלו כחורגים לכאורה מדי

שנה החל משנת 2017
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2.4
ב-40% מהגופים הציבוריים 

אותר עובד אחד בלבד עם 
חריגות שכר לכאורה. 

משנת 2017 חלה ירידה של כ-12% בשיעור 
הגופים שבהם היו ארבעה עובדים או יותר עם 

חריגות שכר לכאורה.

התפלגות מספר חריגות השכר לכאורה בשנים 2017-2019
לפי מספר העובדים החורגים לכאורה בגוף
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2.5
ברוב הגופים הציבוריים 

שהוגדרו כחורגים לכאורה, 
שיעור העובדים עם חריגות 
שכר עומד על 1% או פחות. 

באשכולות ההשכלה הגבוהה וגופי הבריאות 
נמצא כי רוב העובדים היו ללא חריגות שכר 
בשנת 2019. מנגד, בשליש בערך מהחברות 
הממשלתיות וב-4% בערך מגופי השלטון 
המקומי, רוב העובדים היו עם חריגות לכאורה. 

2

2.  30% מהחברות הממשלתיות שנמצאו כחורגות לכאורה 
מדובר בשלושה גופים: איסורד בע"מ, מקווה ישראל 
כל ישראל חברים, וקרן השתלמות למורים על יסודיים 

)עגור חברה לניהול(.

100%

80%

60%

40%

20%

0%

התפלגות הגופים לפי שיעור העובדים עם חריגות שכר לכאורה מתוך כלל עובדי הגוף בשנת 2019
בחלוקה לאשכולות )בגופים שעלו חורגים לכאורה(

  עד 1%
  מעל 1% עד 5%

  מעל 5% עד 10%
  מעל 10% עד 50% 

  מעל 50%    

גופים ציבוריים סה״כ
במערכת הבריאות

גופים ציבוריים 
במערכת ההשכלה 

הגבוהה

שלטון מקומיחברות ממשלתיותתאגידים

6%

6%

8%

22%

58%60%

40%

50%

25%

25%

61%

21%

10%

4%
4%

20%

30%

10%

10%

30%

9%

91%



פרק 2 חריגות שכר בגופים הציבוריים – 2019 מול 382018

2.6
ברוב הגופים שנמצאו חורגים 

לכאורה היו בעלי תפקידים 
ששכרם חורג לכאורה.3

במרבית הגופים שהוגדרו כחורגים לכאורה 
נמצא מספר כלשהו של בעלי תפקידים עם 

חריגות - בכל שנה לאורך העשור האחרון.

3.  להסבר נוסף על סוגי דיווח - ראו בפרק "הגדרות". ייתכן 
גוף שבו יש עובדים עם חריגות שכר לכאורה המשתייכים 
ליותר מסוג דיווח אחד, על כן בגרף זה קיימת ספירה 
כפולה של מופעי חריגות לכאורה בגופים. בגופים בהם 
קיימת חריגה בקרב מספר מסוים של עובדי דירוג – כל 
קבוצת העובדים הנכללים תחת דירוג זה בגוף יוגדרו 

כחורגים לכאורה.

120

100

80

60

40

20

0
201920182017201620152014201320122011

מספר הגופים שהתגלו בהם חריגות שכר לכאורה בחלוקה לסוגי דיווח

    בעלי תפקידים      עובדי דירוג    בעלי שכר גבוה
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שכר גבוה

1,967
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התפלגות מספר גופים חורגים לכאורה לפי סוגי דיווח ואשכולות,4  2016-2019

 4.  הגרפים אינם כוללים את אשכול ״שונות״ כיוון שאין באשכול זה חורגים בשנים 2019-2017.
ישנם שני גופים חורגים בשנת 2016 בהם שני בעלי תפקיד ועובד דירוג אחד.
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2.7
בשנת 2019 חלה ירידה של כ-15% בכמות 

חריגות השכר לכאורה שנמצאו בכלל הגופים 
המדווחים ביחס לשנה הקודמת.5

עם זאת, עיקר הירידה חלה בדירוג הרופאים )כ-32%( בעוד שבשאר 
הדירוגים חלה עלייה של כ- 27% במספר העובדים עם חריגות שכר 

לכאורה.
נרשמה עלייה של כ-51% במספר חריגות השכר בדירוג עובדי מחקר, 
הנובעת מגידול במספר העובדים בדירוג זה בין השנים 2018 ו-2019 
בחברות 'אלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ' )עלייה של 116 עובדים( 

ו'התעשייה האווירית לישראל בע"מ' )עלייה של 103 עובדים(.
זינוק נוסף בחריגות השכר בדירוג סגל אקדמי בכיר, מוסבר בכך 
שנרשמה עלייה במספר עובדים אלו בתשעה גופים. בין הגופים – 
'המכון הטכנולוגי לישראל' )כ-12 עובדים( ו'המכון הטכנולוגי' בחולון 
)כ-8 עובדים(. בשני גופים אלו לא היו חריגות שכר לכאורה ב-2018.

5. מספר חריגות השכר לכאורה בקרב רופאים התגלו בעקבות ביקורת חריגות בשכרם של 
רופאי קופת החולים 'כללית', שבה התגלו חריגות לכאורה בכמה רכיבי שכר המשולמים 
בניגוד להוראות סעיף 29 לחוק יסודות התקציב. במהלך שנת 2019 נשלח שימוע קיבוצי 
לרופאים ב'כללית', ולאור זאת הוחלט לסווגם כחורגים לכאורה. מספר חריגות השכר 
לכאורה בעובדי דירוגים אינו מעיד על מספר העובדים שנמצאו כחורגים תחת אותו דירוג; 
כאשר עובד דירוג נמצא חורג לכאורה, כל העובדים תחת אותו הדירוג מוגדרים גם הם 
חורגים לכאורה - דבר אשר עלול להגדיל את מספר העובדים החורגים תחת אותו הדירוג.

מספר חריגות לכאורה בחלוקה לדירוגים עיקריים
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עובדי מחקר
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סיפורים נבחרים מפעילות יחידת האכיפה

בפרק זה נציג מקרים נבחרים של אכיפת חריגות שכר מתוך הפעילות השוטפת של יחידת האכיפה בשנת 2020. המקרים שנבחרו נועדו להמחיש את המקורות השונים 
של היחידה לאיתור חריגות שכר, דרכי הטיפול השונות )הסכמות, החלטות ממונה, הליכים משפטיים וכד'( וסדרי הגודל של הסכומים הנחסכים לקופה הציבורית כתוצאה 

מפעילות היחידה.
לצד כל מקרה מופיע גרף המציג את סך החיסכון כתוצאה מטיפול היחידה בחריגות שכר בגוף הרלוונטי, כאשר הסכום נקוב במיליוני שקלים. סקירה על כלל פעולות 
היחידה בשנת 2020, וטבלה המציגה את סך סכומי ההשבה והחיסכון מובאות בנספחים א' ו-ב'. תיקי אכיפה שהיו בטיפול היחידה בשנת 2020 וטרם נסגרו, יופיעו 

בדוחות הבאים.

הגדרות רלוונטיות

סכומי השבה – הכספים שעובד או גמלאי קיבל בעבר מעבר למותר בחוק ונדרש 
להשיב, או תשלומים שנמנעו מהעובד באופן חד-פעמי, כמו במקרה של דחיית 

תביעה שהוגשה לבית הדין על-ידי עובד לקבלת תשלום שאינו זכאי לו.
הפחתה – אם במסגרת הסדרת שכרו של עובד או גמלאי יימצאו רכיבי שכר או 
גמלה חורגים, רכיבים אלו יופחתו מבסיס שכרו וישפיעו על שכרו/גמלתו בעתיד 

)מעבר להשבת סכומים אשר שולמו ביתר(.
חיסכון שנתי – הכספים שנחסכים לגוף בשנה )שוטף( כתוצאה מכספים שהושבו 

ומביצוע הפחתות.

חיסכון אקטוארי )עתידי( –החיסכון הנוצר כתוצאה מהפחתה בתשלומים העתידיים 
לעובד או לגמלאי. לעובד הנמצא בפנסיה צוברת מדובר בתשלומים עד לפרישתו, 
בפנסיה תקציבית מדובר בהפחתת סכום שכרו, ובהמשך  ולעובד או גמלאי 

בהפחתת גמלתו במשך כל שנות חייו ובגמלת שאריו.
סך החיסכון –כל החיסכון שנוצר כתוצאה מפעילות האכיפה )סכומי ההשבה 

והחיסכון האקטוארי, כולל עלויות מעביד(.
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התעשייה האווירית לישראל

הסדרת חריגות שכר - חיסכון של מעל חצי מיליארד ש"ח

החברה,  עובדי  של  בשכרם  לכאורה  שכר  חריגות  על  שימוע  בעקבות 
העובדים,  ולנציגות  החברה  להנהלת  האכיפה  יחידת  ששלחה  שימוע 
קידומים  הוקפאו  שבמסגרתו  מיוחד  קיבוצי  הסכם   2020 בשנת  נחתם 
בדרגות הגבוהות וכן נדחו פעימות הסכם מסגרת מ-2016 לעובדי דירוג 
המחקר ועובדים בכלל הדירוגים ששכרם משולם על פי דרגות 45 ו-46. 

ההסכם נותן הזדמנות להנהלה ולוועד העובדים להגיע להסדר לגבי תנאי 
שכר עתידיים וכן לפתרון מוסכם לעניין הסדרת חריגות השכר שנמצאו. 

החיסכון הנובע מהסכם מוערך ב-620 מיליון ש"ח.

סך החיסכון
620 מיליון ש״ח

חיסכון
אקטוארי
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מורים מן החוץ במכללות ציבוריות

סיכום על תנאי העסקה תוך טיפול בחריגות שכר

שכרם  לתנאי  הנוגעות  בחריגות  לטיפול  מהלך  הובילה  האכיפה  יחידת 
)אחווה,  ציבוריות  מכללות  בתשע  החוץ  מן  המורים  של  והעסקתם 
אשקלון, המכללה האקדמית הדסה, המכללה האקדמית כנרת בעמק 
המרכז  ספיר,  האקדמית  המכללה  בחולון,  הטכנולוגי  המכון  הירדן, 

האקדמי רופין, 'עזריאלי' מכללה אקדמית להנדסה וסמינר הקיבוצים(.

ראשי  ועד  בין  שכר  להסכם  אינטנסיבי  ומתן  משא  התקיים  במקביל 
ותקצוב  לתכנון  הוועדה  לעובדים",  "כוח  העובדים  ארגון  המכללות, 
במועצה להשכלה גבוהה והממונה על השכר. המשא ומתן הבשיל לכדי 

סיכום עקרונות בדצמבר 2020, סיכום שמסדיר את החריגות לכאורה.

נקבע כי יופחת שכרם של המורים מן החוץ באופן המביא לחיסכון שנתי 
של כ-5 מיליון ש"ח. כמו כן נקבעה השבה בסך כ-5 מיליון ש"ח.

של  השכר  תשלומי  בהסדרת  השכר  על  הממונה  מהתערבות  כתוצאה 
המורים מן החוץ, סך החיסכון )לרבות החיסכון האקטוארי( מוערך ב-160 

מיליון ש"ח.

סך החיסכון
160 מיליון ש״ח

חיסכון
אקטוארי

155

השבה
5
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מגן דוד אדום

נחתם הסכם קיבוצי היסטורי שמחליף את ההסכם מ-1970 
תוך הסדרת חריגות שכר מגוונות

 
בין השנים 2016 ו-2019 התנהל משא ומתן על הסכם קיבוצי חדש, אשר 
את  ויחליף  הארגון  עובדי  של  והשכר  העסקה  תנאי  מכלול  את  יאחד 
 2015 השנים  בין  זה,  ומתן  למשא  במקביל   .1970 משנת  השכר  הסכם 
ו-2016 ערכה יחידת האכיפה ביקורת שכר במד"א; כתוצאה מביקורת זו 
נוצר מכתב שימוע קיבוצי בדבר חריגות שכר לכאורה בשכרם של עובדי 

הארגון.

השכר  חריגות  לרבות  הנושאים,  כלל  להסדרת  ומתן  המשא  בסיום 
ונחתם הסכם קיבוצי היסטורי מקיף  הצדדים הגיעו להסכמות  לכאורה, 

המסדיר את כל תנאי העבודה והשכר של עובדי מד"א.

עבודה  ימי  עובדי מד"א לחמישה  היתר, ההסכם הסדיר מעבר של  בין 
בשבוע, הצמדה להסכמי השכר במגזר הציבורי, זכויות הוריות, תוספות/
זכויות ששולמו בחסר, הסדרת חריגות השכר שהתגלו בשכר העובדים 

ותיקון בסיס הפרשות לקרן השתלמות.

מוערך  השכר  על  הממונה  מהתערבות  כתוצאה  השנתי  החיסכון  סה"כ 
ב-15 מיליון ש"ח לשנה. החיסכון האקטוארי יוצג בדוחות הבאים.

סך החיסכון
15 מיליון ש״ח

חיסכון
שנתי
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מנהלי בתי ספר ברפורמת "עוז לתמורה"

גמול ניהול משולם באופן כפול למנהלי בתי ספר ולסגנים

במסגרת בדיקה שערכה יחידת האכיפה בשכרם של מנהלי בתי ספר 
וסגני מנהלים נמצאו חריגות שכר במועצות מקומיות אבו-סנאן, כאבול, 
ולסגנים  למנהלים  כי  העלתה  הבדיקה  יבנה.  ובעיריית  אתא  קריית 
של  ממוצעת  חריגה  היוצר  דבר  כפול,  באופן  ניהול  גמול  רכיב  משולם 

2,500 ש"ח לחודש לכל מנהל או סגן מנהל. 

בהסכמה  הטיפול  ולהליך  האכיפה  יחידת  שערכה  לביקורות  הודות 
בחריגות שנערך עם המנהלים והסגנים, היחידה חסכה כ-257,000 ש"ח 

לשנה, והחיסכון הכולל והאקטוארי מוערך בכ-2,600,000 ש"ח.

סך החיסכון
2.6 מיליון ש״ח

חיסכון
אקטוארי
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מנהלי מחלקות חינוך

חריגות כגון דרגה וקידום שלא על פי הכללים - ביקורת מתמשכת

בהמשך לפרסומים בדוחות לשנים 2018 ו-2019, גם ב-2020 המשיכה 
החינוך  מחלקות  מנהלי  בקרב  השכר  בחריגות  לטפל  האכיפה  יחידת 

בשלטון המקומי. 

הטיפול של היחידה בשכרם של עובדים אלה יצר חיסכון של כ-13 מיליון 
5.4 מיליון ש"ח מתוכם מיוחסים  ש"ח ולו רק בשלוש השנים האחרונות; 

לפעילות יחידת האכיפה בשנת 2020.

בשנה זו נבדקו רשויות רבות ובחלקן התגלו חריגות בשכרם של מנהלי 
מודיעין  ציונה,  נס  עירון,  מעלה  עילית,  יוקנעם  )נתניה,  חינוך  מחלקות 
השיבו  והעובדים  והופסקו,  טופלו  השכר  חריגות  ועוד(.  רעות  מכבים 
כספים שקיבלו ביתר בסך כ-1,000,000 ש”ח, כאשר החיסכון האקטוארי 
הכולל  והחיסכון  בערך  ש"ח  ב-4,400,000  מסתכם  בחריגות  מהטיפול 

מוערך ב-5,400,000 ש"ח.

יחידת האכיפה ממשיכה לבדוק את יישום ההסכמים שנחתמו בעניינם 
של מנהלי מחלקות החינוך, ותמשיך לאכוף חריגות שכר אם יהיו.

סך החיסכון
5.4 מיליון ש״ח

חיסכון
אקטוארי

4.4

השבה
1
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עיריית פתח-תקוה 

הוסדרו בהסכמה תנאי שכרם של ארבעה עובדים בעירייה, בגין חריגות 
תיאור  את  תואם  שאינו  בדירוג  שובצה  אחת  עובדת  כי  נמצא  שונות. 
תפקידה ונקבעה השבה בגין שכר ששולם ביתר. החיסכון השנתי מוערך 
והחיסכון  ש"ח  ב-82,000  מוערכים  ההשבה  סכומי  ש"ח,  ב-85,000 

האקטוארי מוערך ב-4,200,000 ש"ח.

סך החיסכון
4.3 מיליון ש״ח

חיסכון
אקטוארי

4.2

השבה
0.1
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עיריית באר שבע

 בבדיקת חריגות שכר לכאורה במסגרת תיקון 16 התגלו חריגות בשכרם 
נדרשו  העובדים  ההסדרה  הליך  בסיום  עירייה.  עובדי  מספר  של 
להשיב, לפנים משורת הדין, כ-62,000 ש"ח. החיסכון השנתי הסתכם 

ב-42,000 ש"ח בערך והחיסכון האקטוארי מוערך ב-690,000 ש"ח.

 במסגרת שימוע קיבוצי שנשלח לעירייה הוסדרו בהסכמה חריגות שכר 
להשיב  נדרשו  העובדים  העירייה.  מעובדי   18 של  בשכרם  שהתגלו 
כ-320,000 ש"ח. החיסכון השנתי כתוצאה מהפחתת השכר החודשי 
ב-4,800,000  מוערך  האקטוארי  והחיסכון  ש"ח  ב-500,000  מוערך 

ש"ח.

 כתוצאה מהתערבות של הממונה על השכר בתביעה שהגישה העירייה 
כנגד אחד העובדים, העובד נדרש להשיב סך של 37,000 ש"ח בגין 

חריגות בשכרו.

סך החיסכון
7.3 מיליון ש״ח

חיסכון
אקטוארי

6.9

השבה
0.4
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מועצה מקומית ג'ת 

ג'ת  מקומית  במועצה  שכר  בחריגות  לטיפול  עצמית  אכיפה  במסגרת 
הוחלט כי יינתן לגוף מתווה להסדרה עצמית לטיפול בחריגות. החיסכון 

הכולל מהמהלך עומד על כ-790,000 ש"ח.

סך החיסכון
0.8 מיליון ש״ח

חיסכון
אקטוארי

0.7

השבה
0.05
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עיריית כפר קאסם

הרשות  מעובדי  ארבעה  נבדקו  האדום"  ב"דואר  פניות  בעקבות   
שבת  בימי  עבודה  עבור  גמול  שילמה  העירייה  כי  ונמצא  המקומית, 
העירייה  שילמה  עוד  העבודה;  חוקת  מהוראות  החורג  באופן  וחג 
גמול השתלמות ללא זכאות, שעות נוספות באופן גלובלי, ימי עבודה 
ודרגת שכר שחורגת ממתח  שמספרם לא תאם את הדיווח בפועל 

הדרגות המוגדר לתפקיד. 
יופחת  העובדים  של  שכרם  כי  נקבע  בהסכמה  הסדרה  במסגרת   
ב-8,000 ש"ח בערך והם ישיבו סך של כ-20,000 ש"ח. החיסכון השנתי 

הוערך ב-33,000 ש"ח.
של  בשכרם  חריגות  לגבי  הרשות  שערכה  עצמית  אכיפה  במסגרת   
עובדיה, הוסכם עם יחידת האכיפה על הפחתת החריגות משכרם של 
שלושה מעובדי הרשות. שכרם הופחת בערך ב-6,000 ש"ח במצטבר 
והם השיבו סך של כ-15,000 ש"ח. החיסכון השנתי מוערך ב-86,000 

ש"ח והחיסכון האקטוארי מוערך ב-1,300,000 ש"ח.

סך החיסכון
1.9 מיליון ש״ח

חיסכון
אקטוארי

1.9

השבה
0.02
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חריגות שכר שאותרו במערכת "אכיפה בזמן אמת"

 בעזרת פילוח ממוקד במערכת נמצא כי עובדת בעיריית בית שמש קיבלה תוספת 
רפורמה על אף שאינה נמנית עם העובדים הזכאים לתשלום התוספת. החיסכון 

השנתי מוערך ב-28,600 ש"ח והחיסכון האקטוארי מוערך ב-430,000 ש"ח.

ורכב  נסיעות  עבור  חורגים  כספים  שולמו  שמש  בית  בעיריית  עובדים  לשלושה   
צמוד. מערכת "אכיפה בזמן אמת" התריעה על הופעת החריגה, ובעקבות טיפול 
האקטוארי  והחיסכון  ש"ח  ב-7,000  מוערך  השנתי  החיסכון  הופסקה.  היא  מידי 

מוערך ב -116,000 ש"ח.

 המערכת מצאה כי עובד בעיריית רמת גן המקבל רכב צמוד קיבל תשלומי נסיעות 
במקביל. בעקבות טיפול מידי החריגה הופסקה. החיסכון השנתי מוערך ב-3,500 

ש"ח והחיסכון האקטוארי מוערך ב-84,500 ש"ח.

סך החיסכון
0.65 מיליון ש״ח

חיסכון
אקטוארי
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 פרק 4
פסקי דין נבחרים לשנת 2020
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בעוד רוב חריגות השכר המטופלות על-ידי יחידת האכיפה מוסדרות בהסכמה מול העובדים, בחלק מהמקרים הצדדים 
לא מגיעים להסכמות והם עוברים להכרעה במסגרת הליך משפטי. 

ההליך המשפטי מתנהל בערכאות השונות של בתי הדין לעבודה, ובמקרים מסוימים אף מוגשת עתירה לבג"ץ. בחלק 
מהמקרים הממונה על השכר מגיש עמדה משפטית או מצטרף להליכים משפטיים המתנהלים בין העובדים ובין 

הגופים הציבוריים שמעסיקים אותם.1

בפרק זה מוצגים פסקי דין נבחרים לשנת 2020, במסגרתם נחסכו אלפי שקלים לקופות של הגופים הציבוריים, הודות 
להתערבות הממונה על השכר. פירוט מלא של כלל פסקי הדין מובא בנספח ג'.

1. משמעות הקיצור "סע"ש" בתת הכותרת של תקציר פסק הדין - סכסוך עבודה בסמכות שופט; ראשי התיבות "ע"ע" - ערעור על פסק דין שניתן בבית 
הדין לעבודה

פסקי דין נבחרים לשנת 2020
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עובד אינו זכאי לתנאי פרישה חורגים, גם אם אלו 
הובטחו לו על-ידי בעלי התפקידים ברשות

ע"ע )ארצי( 5579-09-19 נג'אח ביסאן נ' מועצה מקומית יאנוח-ג'ת )פורסם 
בנבו, 21.10.2020(

לעובדת המועצה המקומית יאנוח-ג'ת הובטחו תנאי פרישה מטיבים על-ידי 
הנהלת הרשות, מבלי שאלו אושרו על-ידי הגורמים הרלוונטיים במשרד 
הפנים. לאחר פרישתה, ומכיוון שלא קיבלה את התנאים שהובטחו לה, 
הגישה העובדת תביעה וביקשה מבית הדין לחייב את הרשות להעניק לה 

את תנאי הפרישה שהובטחו. 

תביעתה נדחתה בבית הדין האזורי, וגם ערעור שהגישה לבית הדין הארצי 
לעבודה נדחה. בית הדין הארצי ציין עם זאת כי הרשות נהגה בחוסר תום לב 

עם העובדת. בהמשך הוגש ערעור לבג"ץ על פסק הדין.

נדחתה תביעת גמלאי חברת החשמל כנגד הסכם 
קיבוצי שאושר על-ידי הממונה על השכר

פפ"ה )חיפה( 15142-04-17 רן כהנא ו-125 אח' נ' מדינת ישראל הממונה 
על השכר והסכמי עבודה )פורסם בנבו, 08.11.2020(

לפני כניסתו לתוקף של חוק יסודות התקציב נקבע במזכר פנימי בחברה 
כי עובדי חברת החשמל זכאים ל-50 שעות נוספות גלובליות פנסיוניות 
לפי שיעור של 140%, ובשנת 1990 אף הוגדל הרכיב הפנסיוני ל-70 שעות. 
בשנת 2016 נחתם הסכם קיבוצי מיוחד בין חברת החשמל לבין ההסתדרות 
החדשה, המסדיר את נושא חריגות השכר בחברה ואושר על ידי הממונה 

על השכר. 

לאחר חתימת ההסכם הגישו הגמלאים את התביעה ובמסגרתה טענו כי 
רכיב שעות נוספות גלובליות בהיקף 70 שעות שולם להם כדין ואינו בגדר 

חריגת שכר; משכך לא היה מקום להפחיתו במסגרת ההסכם.
נפסק כי התובעים לא הראו שניתן להם אישור כדין להגדלת מכסת השעות 
הנוספות; לא הייתה הצדקה לסטות ממסקנות פסק דין קודם שניתן בעניין 
זה; הגמלאים לא עמדו בנטל ההוכחה לטיעון כי תנאי ההסכם הקיבוצי 
מרעים את מצבם ולא הוכיחו שהוראות ההסכם מפלות אותם ביחס לעובדים 
פעילים. כמו כן לא הצליחו לקבוע כי לא ניתן בנסיבות העניין לפגוע בגמלתם. 
לסיכום, התובעים לא הראו עילה מספקת להתערבות בית הדין בהוראות 

ההסכם. הגמלאים הגישו ערעור על פסק הדין.
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מנהל הקמה של חברה עירונית חויב להשיב תשלומים 
חורגים

סע"ש )ירושלים( 10346-08-17 חיים הרוש נ' החברה העירונית לפיתוח 
בית שמש בע"מ )פורסם בנבו, 29.03.2020(

מנהל הקמה של החברה העירונית לפיתוח בית שמש, אשר הועסק תחילה 
כנותן שירותים, תבע בדיעבד הכרה ביחסי עבודה. בית הדין דחה את תביעתו. 

עם זאת, הממונה על השכר בחן את התמורה ששולמה לו בשלבי ההקמה 
של החברה וקבע כי היא חורגת מהשכר הנורמטיבי לתפקידים דומים בשלטון 

המקומי ואף דרש מהמנהל להשיב את התמורה העודפת ששולמה לו.

התערבות הממונה על השכר בתביעתה של עובדת 
חסכה לקופת הרשות 440 אלף שקל

סע"ש )תל אביב-יפו( 20739-08-16 אילנה חננאל נ' המועצה מקומית באר 
יעקב )פורסם בנבו, 16.11.2020(

עובדת המועצה המקומית באר יעקב תבעה את הרשות בנושא תנאי שכרה 
וכן דרשה פיצוי בגין התנהלות בחוסר תום לב. לאחר בדיקת הממונה על 
השכר התברר כי לתובעת שולמו רכיבי שכר חורגים, והממונה קבע כי עליה 
להשיב את הכספים. בית הדין קיבל את רוב הקביעות של הממונה, אך עם 
זאת בחר, בנסיבות המקרה, לפטור את העובדת מחובת ההשבה שנקבעה 
בהחלטה וכן פסק לטובתה פיצוי בגין התנהלות בחוסר תום לב של המועצה. 

בהמשך הגישה המדינה ערעור על פסק הדין.
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התערבות הממונה בתביעת עובד נגד המכון הגיאופיסי 
חסכה לקופה הציבורית מעל ל-200 אלף ש"ח

סע"ש )תל אביב-יפו( 52233-01-17 אברהם הופשטטר נ' המכון הגיאופיסי 
לישראל בע"מ )פורסם בנבו, 29.01.2020(

עובד המכון הגיאופיסי תבע הפרשי שכר וזכויות נוספות שלעמדתו היה 
זכאי להם. במהלך ניהול ההליך, שכרו של העובד נבדק על-ידי הממונה 
על השכר ובעמדתו הוא ציין כי לצד התנאים הנתבעים, לתובע יש חריגות 
שכר שבהן טרם ניתנה החלטת הממונה. לאחר מתן פסק הדין, הממונה 
בחן את מכלול נסיבות המקרה ואת הקביעות של בית הדין וקבע כי לצד 

ההפרשים שנפסקו לתובע, הוא נדרש להשיב סך של כ-270 אלף שקל.

המכון הגיש ערעור על פסיקתו של בית הדין האזורי )במסגרת הליך 
ע"ע47737-09-20 ( ובדיון שהתקיים במרץ 2021 הגיעו הצדדים להסכמה 
בהמלצת בית הדין הארצי והיא קיבלה תוקף של פסק דין. במסגרת ההסכמה 
נשאר פסק הדין של בית הדין האזורי על כנו והעובד נדרש להשיב את רוב 

הסכום שנקבע בהחלטת הממונה.

העובד אינו זכאי לתשלומים חורגים

סע"ש )באר שבע( 22231-03-17 סלומון מרציאנו נ' מדרשת שדה בוקר 
בנגב )פורסם בנבו, 04.09.2020( 

הממונה על השכר בחן את שכרו של עובד מדרשת שדה בוקר בנגב וקבע 
כי משולמות לו חריגות שכר. העובד הגיש תביעה נגד ההחלטה, אך בית 
הדין דחה את התביעה וקבע כי החלטת הממונה עומדת בעינה. העובד 
הגיש ערעור על פסק הדין לבית הדין הארצי לעבודה )ע"ע 41556-09-20(. 
בדיון מקדמי בבית הדין הגיעו הצדדים להסכמה על הסכום שהעובד יידרש 

להשיב לקופת המדרשה והערעור נדחה.
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עובדת עירייה שלא הסכימה להשיב כספים חויבה 
בהשבה של מאות אלפי שקלים

סע"ש )תל אביב-יפו( 31086-10-18 ורד דלל נ' עיריית ראשון לציון )פורסם 
בנבו, 14.07.2020(

הממונה על השכר הסדיר חריגות בשכרם של כ-1,500 עובדי עיריית ראשון 
לציון. אחת מעובדות העירייה לא הסכימה לכל התנאים שנקבעו במסגרת 

ההסדרה, ועל כן חויבה בהשבה על-ידי הממונה.

העובדת הגישה תביעה לבית הדין נגד החלטת הממונה, במסגרתה תבעה 
סעד הצהרתי על בטלות ההחלטה והעלתה טענות נוספות כנגד העירייה. בית 
הדין דחה ברוב מוחלט את התביעה וקבע כי אין מקום להתערב בהחלטתו 

של הממונה מכיוון שההחלטה סבירה ומידתית.

העובדת הגישה ערעור על פסק הדין לבית הדין הארצי )ע"ע 10015-09-20(. 
בדיון שהתקיים בערעור בשנת 2021 הגיעו הצדדים להסכמות בהמלצת בית 
הדין, במסגרתן סוכם כי העובדת תפרוש לגמלאות, נקבע הסכום שאותו 
היא תשיב לקופת העירייה בהתחשב בנסיבותיה האישיות, וכי הערעור ידחה.

התערבות הממונה על השכר בתביעה שהגיש עובד 

התערבות הממונה על השכר בתביעה שהגיש עובד
נגד החברה הכלכלית בית שאן ונגד עיריית בית שאן

חסכה כ -170 אלף ש"ח לקופה הציבורית
סע"ש )נצרת( 37325-07-16 יצחק כנפו נ' החברה הכלכלית לבית שאן 

בע"מ )פורסם בנבו, 05.07.2020(

עובד לשעבר של החברה הכלכלית בית שאן תבע זכויות שונות בקשר 
לעבודתו בסך כ-210 אלף ש"ח. הממונה על השכר צורף להליך, בחן את 
תנאי השכר של התובע וקיבל החלטה בעניינו, ובעקבות זאת פסק בית הדין 

לתובע סך של כ-40 אלף ש"ח בלבד. 
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עובד בכיר ברשות מקומית נדרש להשיב כ-300 אלף 
ש"ח בגין חריגות בשכרו

סע"ש )נצרת( 34412-02-15 סביח חאפז חסן נ' מועצה מקומית משהד
)פורסם בנבו, 14.09.2020(

עובד רשות מקומית אשר הועסק על-ידה במספר תקופות שונות, הגיש 
תביעה עם סיום העסקתו במסגרתה תבע סעדים כספיים שונים הקשורים 
לתקופת שירותו ותנאי פרישתו. הממונה על השכר צורף להליך, בחן את 
שכרו של העובד בכל תקופת העסקתו וקבע כי היו בו חריגות. במסגרת 
ההחלטה קבע הממונה כי על העובד להשיב את התשלומים החורגים שהוא 

קיבל מקופת הרשות. 

במסגרת פסק הדין נדחתה ברובה תביעתו של העובד ונקבע כי עליו להשיב 
למועצה כ-300 אלף ש"ח, כפי שנקבע בהחלטת הממונה.

בוטלו תנאי פרישה מטיבים שלא אושרו כדין לעובדת 
רשות מקומית

סע"ש )חיפה( 47906-12-15 שושי שי נ' מ.מ. בסמ"ה
)פורסם בנבו, 18.11.202(

עובדת רשות מקומית שפרשה לגמלאות תבעה את הרשות בטענה כי 
פרשה רק מכיוון שהובטחו לה תנאי פרישה מטיבים. בית הדין דחה את 
תביעתה וקבע כי אין מחלוקת שהגורמים המוסמכים במשרד הפנים לא 

אישרו הסכם פרישה פרטני לעובדת. 

בית הדין הבהיר כי גורמים במועצה אינם מוסמכים להסכים על תנאי פרישה 
העומדים בניגוד לסעיף 29 לחוק יסודות התקציב ואין בהבטחה שלהם כדי 
להכשיר קבלת שכר חורג. עם זאת, בית הדין פסק לטובת העובדת פיצוי 

כספי בגין הפרת חובת תום הלב וההגינות על-ידי המועצה.
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נדחתה טענת עובדים בחברת החשמל לפגיעה בעיקרון 
השוויון בגין ההסכם הקיבוצי

ע"ע 39669-09-19 יעקב חי ואח' נגד מדינת ישראל, חברת חשמל, ההסתדרות 
הכללית החדשה, ארגון עובדי חברת חשמל הוועד הארצי.

עובדים בחברת החשמל הגישו תביעה לבית הדין לעבודה נגד ההסכם 
הקיבוצי אשר נחתם ב-2016 בהסכמת הממונה על השכר ואשר מסדיר 
את נושא חריגות השכר בחברה. העובדים טענו כי ההסכם פוגע בעובדים 
"הרגילים" ומיטיב עם העובדים "הבכירים". נטען כי יחס התשלומים שהעובדים 
הרגילים נדרשו להשיב גבוה מיחס החריגה שלהם ולמעשה הם מסבסדים 
את החריגות של העובדים הבכירים. בית הדין קיבל את עמדת המדינה 
לפיה הסכם קיבוצי הינו "עסקת חבילה" ולא "תוכנית כבקשתך" ואין בכך 

פגיעה בעקרון השוויון.

התערבות הממונה על השכר בהליך משפטי חסכה 
לרשות מקומית כ-2 מיליון ש"ח

עמירם אלבו נגד מועצה מקומית בית דגן פ"ה 1481-07-18

עובד מועצה מקומית תבע זכאות לגמלה חודשית בסך כ-10,000 ש"ח 
מגיל 50 - דהיינו 17 שנה לפני המועד המזכה. הממונה על השכר הגיש את 
עמדתו וקבע כי העובד איננו זכאי לקבלת גמלה כפי שטען בתביעתו. בית 
המשפט קיבל את עמדת הממונה והמליץ לעובד במסגרת פשרה לחזור 
בו מהתביעה, והוא אכן משך את התביעה. כך, התערבות הממונה הביאה 

לחיסכון של 2,040,000 ש״ח לקופתה של המועצה.
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 התערבות הממונה בתביעת עובד נגד חברה עירונית 
חסכה לקופה הציבורית כ-610 אלף ש"ח

סעש 27655-04-16 דוד ביטון - פסק דין

עובד החברה העירונית אשדוד ניסה לחייב את החברה במסגרת מספר 
הליכים משפטיים לשלם לו שכר על פי תנאים אשר להם לא היה זכאי – 

תחילה על פי דירוג מפעלי ולאחר מכן על פי חוזה אישי.

הממונה על השכר, שהיה צד להליכים אלו, קיבל בעניינו של העובד החלטה 
וקבע את גובה שכרו הנורמטיבי ואת הסכום אותו הוא נדרש להשיב בגין 
החריגות בשכרו. בית הדין דחה את התביעות של העובד ואף חייב אותו 

בהשבה על פי החלטת הממונה.
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פעילות היחידה לחקירות שכר בשנת 2020

הקדמה:

היחידה לחקירות שכר הוקמה מכוח החלטת ממשלה 2101 מיום 06.06.1997, 
ועיקר עיסוקה הוא איתור מאשרי חריגות שכר וסרבני יישום הוראות הממונה בכלל 
הגופים הציבוריים, תוך ביצוע כל הפעולות המתחייבות להעמדתם לדין משמעתי. 
הקמת היחידה הביאה לשיפור משמעותי ביכולת אכיפת הוראות חוק יסודות 
התקציב בקרב מאשרי חריגות השכר ומקבליהן כאחד. היחידה החלה בפעילותה 
בשנת 2009 וחרתה על דגלה את המאבק בתופעת חריגות השכר. מאז היא פועלת 
לאיתור מאשרי חריגות שכר ומבצעי עבירות נוספות בתחום, ומהווה נדבך חשוב 

במלחמה בשחיתות הציבורית.
פעילות היחידה מלווה על-ידי אגף המשמעת בנציבות שירות המדינה, האמון 
על הגשת כתבי תובענה וקיום ההליכים בביה"ד המיוחד למשמעת שהוקם 
מכוח סעיף 39 )א'( לחוק. כמו כן רוקמת היחידה שיתופי פעולה עם גופי אכיפה, 
רגולטורים ומשרדי ממשלה שונים על מנת להשיג מידע עדכני באופן שוטף, תוך 

שימוש במערכות טכנולוגיות משותפות.
תקנות יסודות התקציב )שיפוט משמעתי(, התשמ"ט-1988, התוו את הבסיס 
לקיום הוראות החוק בכל הקשור לאכיפת סעיפי המשמעת. בשנת 2018 תוקנו 
התקנות, בוצעו בהן התאמות פרוצדורליות למניעת התיישנות והוחמרו אמצעי 

המשמעת שניתן להטיל על מבצעי העבירות.
חוקרי היחידה קיימו פעילות הסברה נרחבת בכנסים ובפגישות אישיות, במטרה 
להביא לידיעת מנהלי הגופים הציבוריים השונים את תוצרי פעילות היחידה 
והענישה הקבועה בחוק. פעילות הסברה זו נערכה תוך הדגשת חשיבות השמירה 

על הקופה הציבורית והמנהל התקין.

למרות העלייה במודעות לפעילות היחידה ולענישה, עשרות מנהלות ומנהלים 
בכירים המשיכו לאשר לעובדיהם תשלומי שכר החורגים מן המותר, ובעקבות זאת 
הועמדו לדין משמעתי והוטלו עליהם אמצעי משמעת מגוונים - החל בסנקציות 
כלכליות, עבור דרך השעיות ארוכות וכלה בעונשי פיטורין ופסילה. כל פסקי הדין 

נגישים באתר האגף.
בעשור האחרון נתקלו עובדי היחידה במקרים שבהם מנהלים בכירים שלחו יד 
לקופה הציבורית והעניקו לעצמם הטבות כספיות במגוון שיטות, בכללן העברות 
כספיות ישירות או דרך מערכות השכר. היחידה לחקירות שכר מנהלת מדיניות 
של "אפס סובלנות" במקרים אלה, ובמסגרת שיתוף הפעולה עם משטרת ישראל, 

העבירה את הטיפול לגורמי האכיפה הפליליים.
בשל מגפת הקורונה נפגעה זמנית יכולת היחידה לפעול בתוך הגופים. עם הסרת 
המגבלות והחזרה לפעילות סדירה היחידה תמשיך לפעול במרץ ובנחישות לאיתור 
מאשרי חריגות שכר, לשם שמירה על מסגרת שכר נאותה ולטובת מנהל תקין. 
היחידה לחקירות שכר מחויבת לשמירה על כספי הציבור, להגברת אמון הציבור 

בגופים הציבוריים ולשיפור השירות הניתן לאזרח בכל התחומים.
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5.1
מיום הקמת היחידה לחקירות שכר נפתחו 166 תיקי חקירה בכלל הגופים הציבוריים. קיימת התאמה בין מספר 

החקירות בכל סקטור לבין מידת ייצוגו במגזר הציבורי.

התפלגות תיקי חקירה לפי סוגי גופיםכלל הגופים המפוקחים

77%

6%
7%

10%

גופים נתמכים

אשכול שלטון מקומי * 

תאגידים סטטוטוריים

חברות ממשלתיות

גופים נתמכים

אשכול שלטון מקומי * 

* )רשויות מקומיות, תאגידים עירוניים, ועדות לתו״ב, מועצות דתיות(

תאגידים סטטוטוריים

חברות ממשלתיות
11%

70%

9%

10%
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תוצאות הטיפול בתיקי חקירה בשנים 2014-2020נתוני הרשעות בכלל פסקי הדין מיום הקמת היחידה

הרשעה

זיכוי

98%

2%

48%

15%

35%

2%

סגירה

ועדה לחיוב אישי

הליך משמעותי פנימי

גזר דין

5.3
כמחצית מתיקי החקירה בין השנים 2014 ו-2020 

הסתיימו בהעמדה לדין ולאחר מכן בהרשעה, ובכמעט 
חמישית מהתיקים ננקטו הליכים משמעתיים מחוץ 

לכותלי בית הדין.

5.2
כמעט כל כתבי התובענה מיום הקמת היחידה הסתיימו 

בהרשעה )56 הרשעות מתוך 57 כתבי תובענה(.
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5.4
מגוון אמצעי משמעת הוטלו על בעלי תפקידים 

בכירים בגופים הציבוריים

ב-19 מתוך 46 גזרי דין שניתנו בין השנים 2014 ו-2020 נעשה שימוש 
באמצעי המשמעת "פסילה" )ענישה מחמירה(; בארבעה מקרים מתוכם 

אף נפסק עונש הפסילה לצמיתות.

5.5
עלייה בהיקף הענישה המחמירה עם השנים

עם השנים מחמיר בית הדין את הענישה כלפי בעלי תפקידים המבצעים 
עבירות בתחום השכר. ענישה מחמירה לעניין זה כוללת פיטורים, פסילה, 

העברה מתפקיד ועונש כלכלי כבד, וניתן לראות בגרף להלן כי שיעורה 
מבין סך כל גזרי הדין עולה בעקביות מדי שנה.

אחוז הענישה המחמירה מכלל גזרי הדין בשנים 2014-2020התפלגות ענישה לפי גזרי דין בשנים 2014-2020

פסילה

ענישה כלכלית

נזיפה/התראה

פיטורים לאלתר

העברה מתפקיד
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מתוך הפסיקה בשנת 2020

המכללה האקדמית - שנקר
היחידה לחקירות השכר ניהלה חקירה בגין חריגות שכר בשכרם של חמישה מנהלי 
מחלקות בסך כולל של כרבע מיליון ש״ח. החקירה העלתה כי נשיאת המכללה 

אישרה ביודעין את החריגות ללא אישור הוות"ת או משרד האוצר.

בית הדין למשמעת מצטט את שופט העליון אליקים רובינשטיין בפס"ד אלגלי 
כדלקמן:

"החוק נועד לקבוע ריסון תקציבי; הוא מכוון כלפי המדינה ורשויותיה וכן כלפי 
גופים שאינם בגדר המדינה אך ניזונים מתקציבה. הוראות החוק הרלוונטיות נועדו 
בין השאר למנוע מצב בו המדינה, רשויותיה וגופים הניזונים מתקציבה, או פרטים 
בתפקיד ניהול, יסכימו להעלות שכר במקרים שונים מעבר לרמה הקבועה, ויפרצו 
את מסגרות השכר באופן העלול לגרום לדרישות להשתתפות כספית נוספת של 
המדינה – דרישות אשר יביאו לחוסר יציבות במשק" )בג"צ 6231/92 זגורי נ' בית 
הדין הארצי לעבודה, פ"ד מט)4( 749)1995(, דברי הנשיא א' ברק בעמוד786 (.

ואכן, "ההוראה שבסעיף 29 צריכה להתפרש לפי מטרתה החקיקתית הבאה 
להנהיג הסדר הקובע באופן אפקטיבי אחידות גישה בנושאי שכר בין שירות המדינה 
לבין הגופים הנתמכים מתקציבה". )דברי הנשיא מ' שמגר ברע"א2920/90  קופת 
חולים של ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל נגד מדינת ישראל, 
פ"ד מז)1( 397, 408 )1991(. הוראה זו מצויה, בעולם הכלכלה הלאומית, ברמה 

נורמטיבית גבוהה ביותר, כמעט 'קדושה'".

החברה הממשלתית להגנת מצוקי הים התיכון בע"מ
מנכ"ל החברה גרם לדירקטוריון לאשר בקשה להעלאת שכרה של היועצת 
המשפטית, למרות שידע כי לא ניתן אישור של רשות החברות הממשלתיות 

להעלאה זו. חריגת השכר הוערכה ב-6,000 ש"ח בחודש. 

בית הדין למשמעת מצטט את שופטת העליון איילה פרוקצ'יה בפס"ד דדון נ' 
החברה למס"ח רמלה כדלקמן:

"מטרת החוק, כפי שציין בית הדין האזורי בפסק דינו, היא ליצור מנגנון בקרה ופיקוח 
שלטוני על מתן הטבות שכר חריגות בגופים הציבוריים, ובהם גופי השלטון המקומי, 
לפעול בקופה הציבורית כבתוך שלהם, בניגוד לנהלים ולכללים המחייבים את 
כלל המשק )ע"ע 1445/02 אמריק יהודה פרידמן נ' עיריית מגדל העמק, עבודה 
ארצי, כרך לג)2( 50(. על החשש מפריצת הסכמי שכר, עקב מתן הטבות חריגות 
ברשויות המקומיות, עמדו בית הדין הארצי ובית המשפט בע"ע 1381/01 אורפז 
נ' עיריית בת ים, תק-אר 2004 )4( 224, וע"א 7657/03 מגן דוד אדום נ' הממונה 

על השכר, פד"י נח) 6( 794״.
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הליכי נזיפה פנימיים - שנת 2020 

עיריית חולון 
חקירה של היחידה לחקירות שכר העלתה כי שכר הבכירים של מנהל אגף 
משאבי האנוש בעירייה עודכן מבלי שהדבר יירשם ולמרות שהמנהל לא סיים 
קורס מנהלי משאבי אנוש ברשויות המקומיות, שהוא תנאי לעדכון השכר. המנהל 
היה מודע לכך ואף התחייב בפני מנהלו הישיר לסיים את הקורס, אולם לא מנע 

את עדכון שכרו כנדרש.

מועצה מקומית מג'אר
החקירה עסקה באי דיווח נתוני שכר לדוח הממונה על השכר השנתי. ממצאי 
החקירה העלו כי גזבר המועצה היה הגורם האחראי לדיווח הנתונים, והוא גם זה 
שקיבל את מכתב דרישת הנתונים ומכתב ההתראה בנושא. הגזבר היה מודע 
לחובת הדיווח ולכך שהנתונים לא דווחו, אך לא מילא את חובתו ולא פעל לצורך 

השלמת הדיווח.
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כתבי תובענה שהוגשו בשנת 2020

ועדה לתכנון ובניה זמורה
הוגש כתב תובענה נגד יו"ר הוועדה, על שאישר 
את עדכון שכרה של מהנדסת הוועדה טרם המועד 
החוקי לכך. זאת ועוד: היו"ר היה מודע לעובדה כי 
טרם הגיע המועד החוקי ותוך הפרה של מסמך 
הסכמות מול יחידת האכיפה בנוגע לשכרה של 

המהנדסת, עליו היה חתום בעצמו.

עיריית מגדל העמק
הוגש כתב תובענה נגד מנהלת משאבי אנוש בעירייה, 
בגין אישור תשלום שעות כוננות לקב"ט העירייה 
המועסק בחוזה בכירים, חוזה שאינו מאפשר תשלום 

עבור כוננויות.

תאגיד מים מי עירון
הוגשו כתבי תובענה נגד מנכ"ל התאגיד ונגד סמנכ"ל 
הכספים, בגין אישור חריגות בשכרם של עובדים 
בכירים בתאגיד, בדמות דמי כלכלה והוצאות טלפון 
בשיעורים מוגדלים, על אף שהובא לידיעתם כי 

מדובר בתשלומים חורגים.
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תיקי חקירה שנסתיים הטיפול בהם בבית הדין למשמעת בשנת 2020
המכללה האקדמית שנקר

נשיאת המכללה הורשעה בהסדר טיעון באישור חריגות בשכרם של חמישה 
מנהלי מחלקות בסך כולל של כרבע מיליון ש"ח. הוטלו עליה אמצעי משמעת 

של נזיפה והפקעת משכורת בסך 15,000 ש"ח בארבעה תשלומים שווים.

מועצה אזורית חבל מודיעין
מנהלת משאבי אנוש במועצה הורשעה בהסדר טיעון באי מניעת חריגות בשכרם 
של מנכ"ל המועצה, גזבר המועצה וסגנו )עבירה מכוח סעיף 36 לחוק(. הוטל 
עליה אמצעי משמעת של נזיפה ולא ענישה חמורה יותר, עקב נסיבות מקלות 

שהקשו עליה למנוע את החריגות. 
  

מועצה מקומית ג'לג'וליה
מנהלת החשבונות הראשית במועצה הורשעה על שהעניקה לעצמה הטבות 
שכר בסך 69,816 ש"ח כמקדמות, שלא אושרו על-ידי המורשים לכך ולא נוכו 
משכרה. הוטלו עליה אמצעי משמעת מחמירים, נזיפה חמורה, הורדה בדרגה 
אחת לפנסיה, פסילה לצמיתות מהמועצה ומהחברות הבנות שלה ופסילה ל-10 

שנים מתפקיד בכלל הגופים הציבוריים.

הוועדה המרחבית לתכנון ובניה "לב הגליל"
יו"ר הוועדה המרחבית הורשע בהסדר טיעון על שהעניק לשניים מעובדי המועצה 
תוספת שכר רפורמה חורגת בסך כולל של 40,800 ש"ח. הוטל עליו אמצעי 
משמעת של נזיפה ולא ענישה מחמירה יותר, עקב נסיבות מקלות ובעיות בריאות.

 
החברה להגנת מצוקי הים התיכון בע"מ

מנכ"ל החברה הממשלתית הורשע בהסדר טיעון על שהנהיג בשכרה של מהנדסת 
המועצה חריגות בסך 6,000 ש"ח בחודש. הוטלו עליו אמצעי משמעת של נזיפה 

ופסילה למשך 5 שנים מלשמש בתפקיד כלשהו בחברה. 
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תיקי חקירה שנסגרו בשנת 2020
עיריית טירה

התיק שבנדון נפתח בעקבות מידע שהקים חשד לתשלום קצבת שארים לאלמנתו 
של גמלאי העירייה, אף לאחר שזו נפטרה גם היא ולמרות מודעותם לכאורה של 
הגורמים הרלוונטיים בעירייה. עם פתיחת החקירה ותוך ביצוע בירור מול המוסד 
לביטוח לאומי, התברר כי האלמנה ששמה ומספר תעודת הזהות שלה נמסרו 

בתלונה עדיין חיה ומשכך מקבלת קצבת שארים כדין. 

עיריית טמרה
התיק שבנדון נפתח בעקבות חשד לתשלום דרגה חורגת )+45( של מנהל ספריית 
בית ספר במעמד ב' בעיריית טמרה שפרש לגמלאות. התברר בבדיקה ראשונית 
טרום חקירה כי ישנה היתכנות שעובד בעל תואר שני ובשיא וותק של למעלה 
מ40 שנה רשאי לשהות בדרגה זו. לאור האמור קיים קושי רב להוכחת היסוד 

הנפשי מצד גורמי הרשות לביצוע עבירות משמעת.

עיריית קריית אתא
התיק שבנדון נפתח עקב חשד לאישור תשלומי אחזקת רכב במקביל להצמדת 
רכב בשכרו של עובד העירייה. החקירה העלתה כי קיים ספק באשר לאופי הרכב 
שהוצמד לעובד וכלל לא ברור כי מדובר ברכב צמוד המשמש את העובד גם 

לצרכיו הפרטיים. 

מ.א חוף אשקלון 
התיק שבנדון נפתח לאור חשד לתשלומי אחזקת רכב לעובד שהוצמד לו רכב 
צמוד. עם פתיחת החקירה התברר כי מדובר בטעות אנוש של חשבת השכר 

החיצונית שלא הפסיקה את תשלום רכיבי אחזקת הרכב בעת שהוצמד לעובד 
רכב צמוד. לאור היות חשבת השכר עובדת חיצונית הרי שאיננה עונה להגדרת 

"עובד גוף מתוקצב" בחוק יסודות התקציב ולפיכך אינה ברת ענישה.

חברה כלכלית כפר סבא
התיק שבנדון נפתח בעקבות חשד לקליטת שני עובדים בשכר הגבוה מהשכר 
התחילי המאושר לעובדים ברמת תפקידם ותשלומי שעות נוספות גלובליות. 
התיק נסגר עקב אי בהירות אישורי המבנה הארגוני שהנפיק משרד הפנים בהם 
לא נקבעה רמת השכר התחילית לעובדים הנ"ל, ולכן אין מקום לראות בקליטתם 

בטווח השכר שנקבע באישור, עבירת משמעת.

עיריית רהט
התיק שבנדון נפתח בעקבות חשד לתשלום שעות כוננות בשכרו של מנהל מחלקת 
הגבייה בעירייה המועסק בחוזה בכירים הכולל תשלומים אלה, מממצאי החקירה 
הראשוניים ניתן ללמוד כי תוספת הכוננות המשיכה להשתלם בשכרו של העובד 
עם המעבר לחוזה בכירים כתוצאה מטעות, לא נמצאה הנחיה לתשלומה, ואף 

החריגה הופסקה והוחזרה במלואה לאלתר עם גילויה.

מ.א בוסתאן אל מרג' 
התיק שבנדון נפתח בעקבות אי העברת דיווח נתונים לדו"ח הממונה על השכר 
השנתי. החקירה העלתה כי מזכיר המועצה, האחראי לדיווח הנתונים, פעל ככל 
יכולתו על מנת להעביר הנתונים, אולם הדבר לא בוצע על ידי משרד רו"ח חיצוני 

הנותן שירותי הנהלת חשבונות ושכר למועצה. התיק נסגר מחוסר אשמה. 
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2020 וטרם נסתיים הטיפול בהם תיקי חקירה שנפתחו בשנת 
מ.מ דליית אל כרמל

תיק החקירה נפתח בעקבות תשלום שכר לעובדת 
המועצה לפי דרגה החורגת ב-9 דרגות מעל התקן. 
התיק הועבר לבחינת אגף המשמעת בנציבות שירות 

המדינה, בצירוף המלצה להעמדה לדין.

מ.מ בוקעתא 
התיק נפתח בעקבות תשלום שעות נוספות גלובליות 
לעובד המועצה בניגוד לכללים. עם פתיחת החקירה 
התגלו חריגות בשכרו של גזבר המועצה לשעבר 
)המשמש כיום בתפקיד אחר במועצה(, בדמות 
הגדלת שנות הוותק בשכרו באופן רטרואקטיבי ושינוי 
מעמד רכיב הכוננות בשכר לרכיב "קובע לפנסיה" 
- דבר שהביא להגדלת ערך השעה, התוספות 

הקבועות וההפרשות הפנסיוניות בשכרו.

מ.א נחל שורק 
התיק נפתח בעקבות תשלום שכר למנהל מחלקת 
החינוך במועצה, בסכום החורג מהתשלום המקסימלי 
המותר בהסכם מנהלי מחלקות חינוך. ההסכם מתיר 
לשלם למנהל מחלקה שכר בשיעור של עד 82% 
משכר מנכ"ל המועצה, אך בפועל שולם לו שכר 
של יותר מ-100% משכר המנכ"ל. התיק הועבר 
לבחינת אגף המשמעת בנציבות שירות המדינה, 

בצירוף המלצה להעמדה לדין.

ועדה לתכנון ובניה שרונים
התיק נפתח בעקבות חשד לתשלום תוספת דרגה 
בשכרו של גזבר הוועדה, על אף שהיה ידוע לו כי 
אינו זכאי לתוספת דרגה. התיק הועבר לבחינת אגף 
המשמעת בנציבות שירות המדינה, בצירוף המלצה 

להעמדה לדין.

מ.א מעלה יוסף
התיק נפתח בעקבות תשלום שכר לפי דרגה חורגת 
למנהל מחלקה במועצה, תוך שהוא מוגדר כמנהל 
אגף, על אף שהיה ידוע לגורמים הרלוונטיים במועצה 
כי מעולם לא מונה למנהל אגף וכי בפועל כלל לא 
קיימים אגפים במועצה. התיק הועבר לבחינת אגף 
המשמעת בנציבות שירות המדינה, בצירוף המלצה 

להעמדה לדין.

מ.א חבל מודיעין
התיק נפתח עקב תשלום תוספת שכר בסך של 
כ-3,000 ש"ח בחודש עבור שעות נוספות לקב"ט 
המועצה שהועסק בחוזה בכירים - תוספת המהווה 
חריגת שכר. הוגשה תובענה כנגד מנכ"ל המועצה 

בחשד שהורה על התשלום החורג. 
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מ.א הגליל התחתון
התיק נפתח בעקבות תשלום שעות נוספות גלובליות 
למנהל מחלקה במועצה, בנוסף לתשלום שעות 
נוספות על פי דיווח. על אף שהחקירה העלתה כי 
בוצעה עבירה, התיק הועבר לבחינת אגף המשמעת 
בנציבות שירות המדינה, בצירוף המלצה לסגירה 

מחמת התיישנות.

עיריית קריית שמונה 
התיק נפתח בעקבות תשלום החזרי הוצאות רכב 
בכפילות לסגן ראש העירייה. התיק הועבר לבחינת 
אגף המשמעת בנציבות שירות המדינה, בצירוף 

המלצה להעמדה לדין.

ועדה לתכנון ובניה עירון
התיק נפתח בעקבות תשלום שכר בכירים ללא 
אישור למ"מ מהנדס הוועדה, וכן תשלום שעות 

כוננות בניגוד לכללים. החקירה טרם נסתיימה.

עגור בע"מ
פרישה  לתשלומי  חשד  בעקבות  נפתח  התיק 
חורגים במיליוני שקלים למנכ"ל החברה היוצא, תוך 
התעלמות בוטה מכללי המנהל התקין ומסיכומים 
בנוגע לשכרו מול יחידת האכיפה באגף השכר. 

החקירה טרם נסתיימה.

חברה כלכלית אשקלון 
התיק נפתח בעקבות חריגות שנמצאו בשכרה של 
מנהלת לשכת מנכ"ל החברה המועסקת בחוזה 
בכירים. בניגוד לכללים המוגדרים במבנה הארגוני 
של החברה, שולמו בשכרה שעות נוספות גלובליות. 
הוגשה תובענה כנגד חשבת השכר לשעבר בגין אי 

מניעת התשלום החורג.
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שיתופי פעולה של היחידה לחקירות שכר עם הגופים הציבוריים, 
רשויות האכיפה ומשרדי הממשלה בשנת הדיווח

מערכת טכנולוגית לזיהוי ואיתור חריגות שכר ועבירות משמעת: שיתוף פעולה 1
עם האגף הבכיר לתאגידים עירוניים שבמשרד הפנים לטובת שכלול המערכת 
הטכנולוגית החדשה ברשויות המקומיות, ולשיפור ביתר הגופים הציבוריים תוך 
איסוף נתונים מהגופים עצמם, ממשרדי הממשלה השונים ומרגולטורים נוספים.

בחינת חלופה לטיפול בנבחרי ציבור שאישרו חריגות שכר: לאור הקושי  של 2
הוועדה לחיוב אישי במשרד הפנים לטפל בתופעות אלה ביעילות, בוחנת 
יחידת החקירות בשיתוף נציגים מהמחלקה למשפט העבודה במשרד המשפטים 
את האפשרות לתבוע אזרחית נבחרי ציבור שאישרו חריגות שכר וגרמו לנזקים 
כבדים לקופה הציבורית.               
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חובת הגשת הדו”ח והסביבה החוקית

סעיף 33)א(, סעיף קטן ג4 לחוק יסודות התקציב - התשמ”ה-1985 )להלן: 
חוק יסודות התקציב(, מגדיר, שבמסגרת הדין והחשבון המוגש לכנסת מדי 
שנה, הממונה על השכר והסכמי עבודה ידווח על “הגופים המתוקצבים 
והגופים הנתמכים, שבהם רמת השכר או השכר המשולם לבעל תפקיד או 
לעובד מסוים חורגים באופן מהותי מן הנדרש לפי סעיף 29)א(, תוך פירוט 
תנאי השכר של אותו בעל תפקיד או עובד”. דו”ח זה, המונח לפניכם, מהווה 

מימוש החובה החוקית המוזכרת לעיל.
סעיף 29)א( לחוק יסודות התקציב קובע, ש”גוף מתוקצב או גוף נתמך 
לא יסכים על שינויים בשכר, בתנאי פרישה 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”. מכוח סעיף זה, מפקח הממונה על השכר על כ-793 גופים 
מתוקצבים ונתמכים, כהגדרתם לפי חוק יסודות התקציב. גופים אלה 

מעסיקים כ-410,000 עובדים הכפופים לביקורת.

הקמת יחידת האכיפה ופעילותה

בהתאם להחלטת ממשלה מס’ 2101 מיום,6.6.97 הוקמו יחידת האכיפה 
באגף שכר והסכמי עבודה שבמשרד האוצר והמחלקה למשפט העבודה 
בפרקליטות המדינה. תפקידן של יחידת האכיפה והמחלקה למשפט העבודה 
הוא לרכז את הפעולות המתחייבות לצורך אכיפת סעיף 29 לחוק יסודות 
התקציב. יחידת האכיפה באה’ למעשה, להוציא את סמכויות הממונה על 

השכר מכוח סעיף 29 לחוק יסודות התקציב - מן הכוח אל הפועל.
מכוח ההחלטה המוזכרת לעיל, יחידת האכיפה היא הגוף המרכז את פעילות 
האכיפה בתחום השכר במגזר הציבורי, וניתן למצוא פירוט נרחב של פעילות 
היחידה בפרק 3 ולאורך דו”ח זה. עם זאת, חשוב לציין, שעבודת האכיפה 
אינה מתבצעת על ידי היחידה לבדה. קיימים שותפי תפקיד בתוך אגף השכר 

ומחוץ למשרד האוצר, בגופים המאסדרים )ראו פירוט בהמשך(. 
לאורך יותר מ-20 שנות פעילות אכיפה התקבלו יותר מ־5,000 החלטות על 
ידי הממונה על השכר, המתייחסות לעשרות אלפי עובדים. במהלך שנת 
2020 טופלו חריגות בשכרם ובגמלתם של אלפי עובדים וגמלאים בגופים 
הציבוריים, הן במסגרת החלטות שהתקבלו על ידי הממונה על השכר והן 
במסגרת הסדרה בהסכמה כתוצאה מביקורות שכר שנערכו בגופים אלו 

ללא צורך בקבלת החלטת ממונה.
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היחידה לחקירות שכר

לצד עבודת יחידת האכיפה, אשר מטפלת במקבלי חריגות השכר, נדרש 
טיפול גם בגורמים אשר אישרו את החריגות והתנאים החורגים מלכתחילה. 
גורמים אלה, המשמשים על פי רוב בתפקידים בכירים בגופים הציבוריים, 
נדרשים לתת את הדין על ביצוע עבירות לא פחות מכפי שמקבלי החריגות 
נדרשים להסדירן. על כן, בסוף שנת 2009 הוקמה באגף שכר והסכמי עבודה 
יחידת חקירות, שתפקידה לאתר בגופים הציבוריים אותם בעלי תפקידים, 
אשר הנהיגו או הורו להנהיג תוספות שכר מעבר לנהוג לגבי כלל עובדי 
המדינה, וזאת ללא קבלת אישורו של שר האוצר, או שר הפנים. הקמת 
היחידה היוותה הוספה של נדבך משלים והכרחי במאבק בחריגות השכר 
במגזר הציבורי, ולפעילותה ולהישגיה בשנה האחרונה, המפורטים בפרק 

4, יש מקום חשוב ומשמעותי במיגור תופעת החריגות.

גופים מאסדרים

בהתאם להחלטת הממשלה מיום 6.6.97 המוזכרת לעיל, האחריות לפיקוח 
בנושאי שכר ותנאי עבודה  המתוקצבים והנתמכים  ולבקרה על הגופים 
הוטלה גם על גופים ממשלתיים נוספים, כמו משרד הפנים, המשרד לענייני 
דתות, רשות החברות הממשלתיות, הוועדה לתכנון ותקצוב )להלן: הוות”ת( 
והמשרד הרלוונטי לפיקוח על תאגידים סטטוטוריים וגופים נתמכים, כל זאת 
תוך תיאום עם הממונה על השכר. שיתוף פעולה בין הגופים המאסדרים 
ובין יחידת האכיפה במשרד האוצר הוא תנאי הכרחי למיגור חריגות השכר 
בגופים השונים. בשנים האחרונות החלו הגופים המאסדרים לבצע את 
חובתם בכל הנוגע לפיקוח ובקרה, תוך כדי שיתוף פעולה עם יחידת האכיפה 

במשרד האוצר. 

תהליך הבדיקה: התפתחות מתודולוגית1

בראשית דרכה פעלה יחידת האכיפה באופן מדגמי בגופים הציבוריים. 
במהלך השנים החלה יחידת האכיפה לבצע ביקורות שכר מקיפות, אשר 
כוללות בדיקת תלושי שכר של כל עובדי הגוף הנבדק. ביקורות עומק אלה 
נערכות על ידי עובדי יחידת האכיפה בסיוע של מערך רואי חשבון חיצוניים, 

אשר הוכשרו לביצוע ביקורות מסוג זה.
בימים אלו ממשיכה יחידת האכיפה להטמיע את השימוש במערכות מידע 
ממוחשבות על מנת לשפר ולייעל את תהליך האכיפה. המשאבים הרבים 
המושקעים בנושא, כגון מערכת “אכיפה בזמן אמת”, מערכות ניהול תיקים 
והליכי התייעלות בכל הנוגע לדיווח נתוני שכר של הגופים, יביאו בסופו של 
דבר לצמצום נוסף בהיקף החריגות בקרב הגופים המתוקצבים והנתמכים.

1. להסבר נרחב על מתודולוגיית הביקורת של יחידת האכיפה ראו פרק 1.
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הגדרות

1. חריגות שכר לכאורה על בסיס דיווחי שכר שנתיים )תיקון 16 
לחוק יסודות התקציב(

בדיקת החריגות לכאורה נעשית על ידי השוואה בין השכר בשנת הדיווח האחרונה 
לשנה הקודמת. אם שיעור העלייה בשכרו של עובד או בשכר הממוצע בדירוג 
מסוים גבוה משיעור שנקבע מראש, אזי קיים חשד לשכר חורג והעובד כחורג 
עם זאת, אם הגוף שבו נמצאה חריגה לכאורה מצליח להסביר את  לכאורה. 
העלייה בשכר עד מועד נקוב, הרי שהחריגה לכאורה נמחקת. שיטת הבדיקה 
הנ”ל אינה חושפת את כל חריגות השכר, שכן היא בודקת רק את שיעור השינוי 
בשכר בין שנים עוקבות ולא את קיומן של חריגות המוטמעות בבסיס השכר.  עם 
זאת, המתודיקה מהווה כלי חשוב לאיתורן של חריגות שכר ומשלימה כלי פיקוח 
ובקרה אחרים, בהם ביקורות שוטפות, מעורבות בתיקים משפטיים, אכיפה עצמית 
של גופים, תהליכי משא ומתן ו”הדואר האדום”, שבו עובדים פונים באנונימיות 

ומדווחים על חריגות לכאורה. 
חשוב לציין, כי העובדה שעובד או דירוג מסוים אינם מופיעים בדו”ח כחורגים לכאורה 
אינה מהווה ראיה או תימוכין לכך ששכרם אינו חורג. יתרה מזאת, בפועל, חריגות 
השכר בבסיס השכר קיימות בהיקפים גדולים מאלה הבאים לידי ביטוי בדו”ח זה.

ראוי לסייג את האמור בפרק 1 ולהדגיש, שבפירוט הגופים החורגים לכאורה ייתכן 
שיימצאו גופים שלמעשה אינם חורגים. אלה מופיעים בדו”ח משום שתגובתם 
התקבלה באיחור, או משום שבחרו שלא להגיב. חריגות לכאורה שלא הוסברו, 

או שהוסברו באיחור, ייבדקו לאחר פרסום הדו”ח.

2. בעלי שכר גבוה שאינם בעלי תפקיד
בגופים המסווגים:

עובדים ששכרם הממוצע לחודש עולה על 90% משכר מנכ”ל הגוף, או מעבר 
לסכומים המפורטים בטבלאות המתייחסות לכל קבוצת גופים. כמו כן, כל עובד 

המרוויח יותר מ-30,000 ש”ח לחודש. השכר הממוצע מחושב למשרה מלאה.
ביתר הגופים:

בכל סוג גוף נקבע רף של שכר. המשתכר מעבר לרף זה מוגדר כמקבל שכר 
גבוה. ניתן למצוא את הרף בכל סקטור.

רשימות הגופים המסווגים ורף השכר שנקבע בשאר הגופים מוצגים בנספח 
ד’ - “שכר רף לקביעת בעלי שכר גבוה”.

3. בעל תפקיד 
יו”ר וחבר דירקטוריון, מועצה או הנהלה של הגוף המתוקצב או הגוף הנתמך, 
לפי העניין, וכן מנהל כללי, משנה או סגן מנהל כללי, מנהל ענייני כספים, מזכיר, 
מהנדס עיר, מבקר פנימי, יועץ משפטי וכל מנהל אחר, הכפוף במישרין למנהל 
הכללי, וכל הממלא תפקיד כאמור, אף אם תוארו שונה, וכן כל בעל תפקיד אחר 

שייקבע בתקנות.2
מפתח התפקידים של בעלי התפקיד בגופים הציבוריים מוצג בנספח ב’ - “מפתח 

הדירוגים”. 

2. חוק יסודות התקציב, סעיף 33א, סעיף קטן ד׳
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4. עובדי דירוגים
עובדים המועסקים לפי דירוג ודרגה )דירוגים לדוגמה: רופאים, עובדים 
סוציאליים, הנדסאים/טכנאים וכד’(. בדו”ח, עם עובדי הדירוגים נמנים 
גם עובדים המועסקים בחוזים אישיים שאינם בעלי תפקיד, בעלי שכר 

גבוה שאינם בעלי תפקיד, או עובדי תפוקות.

5. גוף מתוקצב
תאגיד, רשות מקומית, מועצה דתית, בנק ישראל, חברה ממשלתית 

וחברה עירונית.

6. גוף נתמך
תאגיד שהממשלה משתתפת בתקציבו במישרין או בעקיפין, ושר האוצר 
קבע לגביו כי הוא גוף נתמך לעניין חוק יסודות התקציב, תשמ”ה- 1985. 

7. סכומי השבה 
הכספים שעובד או גמלאי קיבל מעבר לחוק )בעבר( ונדרש להשיב, או 
תשלומים שנמנעו מהעובד באופן חד-פעמי, כמו, למשל, במקרה של 

דחיית תביעה על ידי בית הדין.

8. הפחתה 
במסגרת הסדרת שכרו של עובד או גמלאי ששכרו חורג, יימצאו רכיבי 
שכר/גמלה חורגים. הרכיבים החורגים הללו יופחתו מבסיס שכרו של 
העובד וישפיעו על שכרו/גמלתו בעתיד )מעבר להשבת סכומי מעין 

אלה, אשר שולמו ביתר(.
9. חיסכון שנתי 

הכספים שנחסכים לגוף באופן שנתי )שוטף( כתוצאה מביצוע ההפחתה.

10. חיסכון עתידי - אקטוארי
החיסכון הנוצר כתוצאה מהפחתה בתשלומים העתידיים לעובד או 
לגמלאי. לעובד הנמצא בפנסיה צוברת מדובר בתשלומים עד לפרישתו, 
ובעובד או גמלאי בפנסיה תקציבית – מדובר בחיסכון כתוצאה מהפחתת 
סכום שכרו, ובהמשך - מהפחתת גמלתו במשך כל שנות חייו ומגמלת 

שאריו.

11. סך החיסכון 
סך כל החיסכון כתוצאה מפעילות האכיפה )סכומי ההשבה והחיסכון 

העתידי, כולל עלויות מעביד(.
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 נספח א׳
 פירוט אודות כלל הפעילות

של יחידת האכיפה לשנת 2020
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חברות ממשלתיות

התעשייה האווירית לישראל 
בעקבות שימוע על חריגות לכאורה בשכרם של עובדי החברה, שנשלח להנהלת החברה ולנציגות של עובדי החברה, 
בשנת 2020 נחתם הסכם קיבוצי מיוחד, במסגרתו הוקפאו קידומים בדרגות הגבוהות וכן נדחו פעימות הסכם מסגרת 

2016 לעובדי דירוג המחקר ועובדים בכלל הדירוגים, ששכרם משולם על פי דרגות 45 ו-46. 
ההסכם נותן הזדמנות להנהלה ולוועד העובדים להגיע להסדר לגבי תנאי שכר אקטואריים וכן לפתרון מוסכם לעניין 

הסדרת חריגות השכר. החיסכון הנובע מהסכם מוערך בכ–620 מיליון ש"ח.

רותם תעשיות
לעובד בכיר בחברה שולם שכר החורג מזה שאושר לתפקיד מקביל על ידי הממונה על השכר ורשות החברות. החיסכון 
השנתי לקופת החברה, כתוצאה מההסדרה בהסכמה בשכרו של העובד, עומד על כ-16,000 ש"ח והחיסכון האקטוארי 

מוערך בכ-280,000 ש"ח.

חברת המשקם
לעובד בכיר בחברה שולם שכר החורג מזה שאושר לתפקיד מקביל על ידי הממונה על השכר ורשות החברות. כתוצאה 

מההסדרה בהסכמה, העובד נדרש להשיב סך של כ-18,000 ש"ח. 

החברה לחינוך ימי בישראל
על עובד החברה הוטל תפקיד נוסף ובגין כך, שולמה לו תוספת שכר, וזאת בניגוד לדין. כתוצאה מהתערבות הממונה, 

בוטל הרכיב החורג. החיסכון השנתי לחברה עומד על כ-80,000 ש"ח והחיסכון האקטוארי מוערך ב-700,000 ש"ח.
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גופים ציבוריים במערכת ההשכלה הגבוהה 

מורים מן החוץ במכללות ציבוריות
יחידת האכיפה הובילה מהלך של טיפול בחריגות הנוגעות לתנאי שכרם והעסקתם של המורים מן החוץ בתשעה 
מכללות ציבוריות. )אחווה, אשקלון, אקדמית הדסה, אקדמית עמק הירדן – כנרת, מכון טכנולוגי חולון, אקדמית ספיר, 

המרכז האקדמי רופין, עזריאלי מכללה אקדמית להנדסה וסמינר הקיבוצים.( 

במקביל התקיים משא ומתן אינטנסיבי סביב הסכם שכר בין וועד ראשי המכללות, ארגון העובדים "כוח לעובדים", 
הוועדה לתכנון ותקצוב במועצה להשכלה גבוהה והממונה על השכר. המשא ומתן הבשיל לסיכום עקרונות בדצמבר 

2020 המסדיר את החריגות לכאורה.

במסגרת הסיכום גם הושגו הסכמות בעניין טיפול בחריגות השכר. נקבע כי יופחת שכרם של המורים מן החוץ באופן 
המביא לחיסכון שנתי של כ-5 מיליון ש"ח. כמו כן, נקבעה השבה בסך של כ-5 מיליון ש"ח. 

כתוצאה מהתערבות הממונה על השכר בהסדרת תשלומי השכר של המורים מן החוץ, סך החיסכון )לרבות החיסכון 
האקטוארי( מוערך בסך של כ-160 מיליון ש"ח.
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תאגידים סטטוטוריים

מגן דוד אדום
הוחלף הסכם שכר משנת 1970 תוך הסדרת חריגות שכר מגוונות.

בין השנים 2016-2019, התנהל מו"מ על הסכם קיבוצי חדש אשר יאחד את מכלול תנאי העסקה והשכר של עובדי הארגון 
)ויחליף את הסכם השכר משנת 1970(. במקביל למו"מ, בשנים 2015-2016 ערכה יחידת האכיפה ביקורת שכר במד"א 

אשר הובילה להוצאת מכתב שימוע קיבוצי בדבר חריגות שכר לכאורה בשכרם של עובדי מד"א. 
בסיום המשא ומתן להסדרת כלל הנושאים לרבות חריגות השכר לכאורה, הגיעו הצדדים להסכמות ונחתם הסכם 

קיבוצי היסטורי מקיף המסדיר את כל תנאי העבודה והשכר של עובדי מד"א. 
בין היתר ההסכם הסדיר מעבר עובדי מד"א לחמישה ימי עבודה בשבוע, הצמדה להסכמי השכר במגזר הציבורי, 
זכויות הוריות, תוספות/זכויות ששולמו בחסר, הסדרת חריגות השכר שהתגלו בשכרם של עובדי הארגון, תיקון בסיס 

הפרשות לקה"ש.
סה"כ החיסכון השנתי כתוצאה מהתערבות הממונה על השכר בשכרם של מאות מעובדי מד"א מוערך בכ-15מיליון 

ש"ח לשנה. החיסכון האקטוארי יוצג בדו"חות הבאים. 

המועצה לייצור ושיווק אגוזי אדמה
חריגה בתשלום דמי הבראה לקבוצה עובדים במועצה הוסדרה בהסכמה. העובדים נדרשו להשיב סך של כ-25,000 

ש"ח. חסכון שנתי למועצה עומד על כ-19,000 ש"ח והחיסכון האקטוארי מוערך בכ–255,000 ש"ח.
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רשויות מקומיות

מועצה מקומית ג'ת
במסגרת אכיפה עצמית לטיפול בחריגות שכר במועצה מקומית ג'ת הוחלט כי יינתן 
לגוף מתווה הסדרה עצמי לטיפול בחריגות. החיסכון הכולל מהסדרות החריגות 

במסגרת האכיפה העצמית עומד על כ-790,000 ש"ח. 

עיריית קריית אתא
ביקורת שערכה יחידת האכיפה הצביעה על כך ששכרם של שלושה מנהלי   
בתי ספר המועסקים ברשות משולם באופן החורג מהסכמי השכר שאושרו על 
ידי הממונה על השכר. לאחר משא ומתן שערכה יחידת האכיפה הופחת שכרם 
של העובדים בכ-18,000 ש"ח לחודש והעובדים השיבו סך של 350,000 ש"ח. 
סך החיסכון השנתי עומד על כ-250,000 ש"ח והחיסכון האקטוארי מוערך בכ-

1,800,000 ש"ח.
 הרשות פנתה לאגף הממונה על השכר במשרד האוצר על מנת לקזז חוב בגין 
מקדמות, כנגד החוב שיש לעובדת בגין שכר עבודה. בעקבות התערבות יחידת 
האכיפה, לאחר ביצוע הקיזוז, נדרשה העובדת להשיב כספים ששולמו לה ביתר 

בסך של כ-18,000 ש"ח.
מועצה מקומית עמנואל

עובד במחלקת הבטחון ברשות קיבל שכר לפי דרגה שהוא לא זכאי לה במסגרת 
הסכמי הדירוג המנהלי. במסגרת הסדרה בהסכמה, דרגת העובד ירדה, שכרו 
הופחת בכ-700 ש"ח בחודש, והעובד השיב כ-6,000 ש"ח ברוטו, החסכון השנתי 

עומד על כ-11,500 ש"ח, והחסכון האקטוארי עומד על 420,000 ש"ח.

מועצה אזורית מטה יהודה 
לעובדת בחוזה אישי אושרה העלאת שכר כאחוז משכר מנכ"ל, וזאת ללא אישור 
משרד הפנים כנדרש. בעקבות כך שכרה החודשי הופחת בכ-1,600 ש"ח והעובדת 
נדרשה להשיב כ-30,000 ש"ח. החיסכון השנתי עומד על כ-26,000 והחיסכון 

הכולל עומד על כ-500,000 ש"ח. 

עיריית בת ים
במסגרת קבלת נתוני חריגות לכאורה כחלק מדיווחי השכר השנתיים )'תיקון 
16'(, עלה כי עובדת עבדה בעבודה נוספת, בשעות החופפות לעבודתה בעירייה. 

העובדת נדרשה להשיב כ-1,000 ש"ח.

מועצה מקומית מבשרת ציון
בשכרה של עובדת המועצה שולמו רכיבים חורגים. במסגרת ההסדרה בהסכמה 
הופסק תשלום הרכיבים החורגים ונקבע כי העובדת תשיב למועצה סכום של 
כ-63,400 ש"ח. החיסכון השנתי מוערך בכ-22,000 ש"ח והחיסכון האקטוארי 

מוערך בכ-282,000 ש"ח.

עיריית פתח-תקוה 
הוסדרו בהסכמה תנאי שכרם של ארבעה עובדים בעירייה, בגין חריגות שונות. 
אחת העובדות דורגה בדירוג חינוך ונוער ומבדיקה שנערכה עלה כי תיאור תפקידה 
אינו מזכה בדירוג זה. החיסכון השנתי מוערך בכ-85,000 ש"ח. סכומי ההשבה 

מוערכים בכ-82,000 ש"ח והחיסכון האקטוארי מוערך בכ-4,200,000 ש"ח.
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עיריית רמת גן
עובדת שהועסקה בחשבונית תבעה את העירייה להכרה ביחסי עובד-מעביד בינה 
לבין העירייה. כתוצאה מהתערבות הממונה בהליך המשפטי התנהל הליך מנהלי 
והוצאו שימוע והחלטה של הממונה על השכר, ובמסגרתה נדרשה העובדת להשיב 
כספים, שכן הפער בין הסכומים שקיבלה כתמורה מהעירייה עלו על אלו שהייתה 
זכאית להם כעובדת. סכום ההשבה לתקופה של שש שנים עומד על כ- 123,000 

ש"ח. התיק ממשיך להתנהל בבית הדין האזורי לעבודה בת"א.
באמצעות מערכת "אכיפה בזמן אמת" אותרה קצובת נסיעה המשולמת לעובד 
המקבל רכב צמוד. במסגרת הטיפול המידי המשך תשלום החריגה נמנע. החיסכון 

השנתי מוערך בכ-3,500 ש"ח והחיסכון האקטוארי מוערך בכ-84,500 ש"ח.

מועצה אזורית עמק חפר
גמלאי תבע את המועצה על סך של כ-650,000 ש"ח בגין הפרשי שכר בשל אי 
קידום בדרגה, אי עדכון שעות הדרכה, אי עדכון גמול ניהול ועוד. התנהל הליך 
מנהלי מול הגמלאי והתקבלה החלטה של הממונה. כתוצאה מהתערבות זאת, 
התובע נדרש להשיב כספים בסך של כ- 186,000 ש"ח. התיק ממשיך להתנהל 

בבית הדין האזורי לעבודה בת"א.

עיריית בית שמש
"אכיפה בזמן אמת" עלה כי לשלושה  במסגרת בדיקת חריגות שכר במערכת 
מעובדי העירייה שולמו כספי נסיעות ורכב צמוד חורגים. מערכת אכיפה בזמן אמת 
התריעה על החריגה, והחריגות הופסקו. סכום החיסכון השנתי מוערך בכ-7,000 

ש"ח והחיסכון האקטוארי מוערך בכ-116,000 ש"ח.
במסגרת מערכת "אכיפה בזמן אמת" עלה כי עובדת הרשות קיבלה תוספת רפורמה 
על אף שהעובדת לא נמנית עם העובדים הזכאים לתשלום התוספת. החיסכון 

השנתי מוערך בכ-28,600 ש"ח והחיסכון האקטוארי  מוערך בכ-430,000 ש"ח.

מועצה מקומית גני תקווה 
לעובדת מחלקת חינוך אושרה קבלת דרגה מעבר לדרגתה החוקית. במסגרת 
הסדרה בהסכמה, העובדת השיבה כ-7,000 ש"ח. החיסכון השנתי עומד על 

כ-10,000 שח והחיסכון הכולל עומד על כ-18,000 ש"ח. 

מועצה מקומית כאוכב אבו אלהיג'א
בעקבות פניה של משרד הפנים לאישור חוזה אישי לעובד, התגלו חריגות בשכרו 
של עובד המועצה שקיבל דרגה חורגת. בעקבות גילוי החריגה הוחלט כי שכרו 
של העובד לא יעודכן בחוזה אישי למשך שנתיים. סך החיסכון הכולל עומד על 

כ-24,000 ש"ח.

עיריית בני ברק
שלו  והגמלה  הפרישה  תשלומי  את  לחשב  דרש  ברשות  בכיר  עובד 
מעורבות  בעקבות  האכיפה.  ביחידת  בעבר  בעניינו  שנערך  להסדר  בניגוד 
נאמד האקטוארי  החיסכון  סך  דרישתו.  נדחתה  האכיפה   יחידת 

בכ-870,000 ש"ח.

מועצה אזורית הגליל התחתון
במסגרת בדיקה שערכה יחידת האכיפה הוצלבו נתונים של עובדי הרשות אל מול 
נתוני שכר בשירות המדינה. התגלה כי מנהל מחלקה ברשות המקומית מקבל 
במקביל לתפקידו ברשות שכר של אלפי שקלים בחודש ממשרד ממשלתי, על 
פי דיווחי נוכחות כפולים וללא אישור. לאחר הוצאת שימוע, הסכים העובד להשיב 

סכום של כ-82,000 ש"ח והעסקתו במשרד הממשלתי הופסקה.
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עיריית מעלות תרשיחא
 ביקורת שערכה יחידת האכיפה הצביעה על כך ששכרם של עובדים בכירים 
במסגרת הסדרה בהסכמה,  ברשות עודכן ללא אישור משרד הפנים כנדרש. 
הופחת שכרם החודשי בכ-1,500 ש"ח והעובדים השיבו סך של  כ-9,000 ש"ח.  

סך החיסכון השנתי עומד על כ-25,000 ש"ח 
 מבדיקה שנערכה נמצא כי שכרה של אחת העובדות בשכר בכירים עודכן כלפי 
מעלה וללא המצאת אישור משרד הפנים. לאחר פניה של יחידת האכיפה לגוף 
והסדרה של החריגה, העובדת השיבה כ-9,000 ש"ח והחיסכון השנתי עומד על 
כ-26,000 ש"ח, לאחר הטיפול של יחידת האכיפה בחריגה העירייה הגישה בקשה 

למשרד הפנים לעדכון שכרה, והוא עודכן כפי שמקובל בחוק.  

עיריית כפר קאסם
 בעקבות פניות בדואר האדום, נבדקו ארבעה מעובדי הרשות. נמצא כי העירייה 
שילמה גמול עבור עבודה בימי שבת וחג באופן החורג מהוראות חוקת העבודה, גמול 
השתלמות ללא זכאות, שעות נוספות באופן גלובלי, ימי עבודה באופן שאינו תואם 
את הדיווח בפועל, ועבור דרגת שכר שחורגת ממתח הדרגות המוגדר לתפקיד. 
במסגרת הסדרה בהסכמה, נקבע כי שכרם של העובדים יופחת בכ-8,000 ש"ח, 

והם ישיבו סכומים של כ-20,000 ש"ח. החיסכון השנתי עומד על כ-33,000.
 במסגרת אכיפה עצמית שערכה הרשות לגבי חריגות בשכרם של עובדיה, 
הוסכם במעורבות יחידת האכיפה על הפחתת חריגות בשכרם של שלושה מעובדי 
הרשות. שכרם של שלושת העובדת הופחת בכ-6,000 ש"ח במצטבר, והעובדים 
השיבו סך של כ-15,000 ש"ח. החסכון השנתי עומד על כ-86,000 ש"ח, והחיסכון 

האקטוארי מוערך בכ-1,300,000 ש"ח.

עיריית צפת
בבדיקה עצמית שערכה הרשות, התגלה כי עובדת קיבלה דרגה אישית, ובניגוד 
להסדר שנערך בעניינה בעבר ביחידת האכיפה, הקובע את דרגתה ואת דרגת 
פרישתה. בעקבות מעורבות יחידת האכיפה חתמה העובדת על הסכמתה להפחתת 
הדרגה החורגת והשיבה לקופת הרשות סך של כ-25,000 ש"ח, שכרה החודשי 

הופחת בכ-850 ש"ח, והחיסכון האקטוארי נאמד בכ-140,000 ש"ח.

עיריית ירושלים
בשכרה של עובדת בעירייה נמצאה חריגת שכר. החריגה נבעה מאי יישום בעניינה 
החלטתו של הממונה על השכר שניתנה בשנת 2005. בסיום טיפול יחידת האכיפה, 

העובדת נדרשה להשיב סך של כ-43,000 ש"ח.

עיריית נתיבות
עובד בכיר בעירייה, אשר במקביל שימש גם בתפקיד בחברה עירונית, קיבל 
מעירייה החזר הוצאות רכב ובמקביל העמידה לרשותו החברה העירונית רכב 
צמוד. תשלום החזר הוצאות רכב לעובד לרשותו העמיד המעסיק רכב צמוד 
מהווה חריגת שכר. הנושא הוסדר מול העובד בהסכמה, והעובד נדרש להשיב 
45,000 ש"ח. כתוצאה מהטיפול בחריגה, החיסכון השנתי מוערך בכ- 24,000 

ש"ח והחיסכון האקטוארי בכ–73,000 ש"ח.

עיריית רהט
לעובד בכיר בעירייה שולמו החזרי הוצאות בניגוד לדין. החריגה הוסדרה בהסכמה 
והעובד נדרש להשיב כ-8,000 ש"ח. החיסכון השנתי מוערך בכ–10,000 ש"ח 

והחיסכון האקטוארי בכ-225,000 ש"ח
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עיריית בית שאן 
עובד העירייה הגיש כנגדה תביעה בגין זכויות להם היה זכאי לטענתו בגין סיום 
העסקה. בעקבות התערבות הממונה על השכר, העירייה נדרשה רק לתשלום 

חלקי של סכום התביעה וכך נחסכו לקופת העירייה סך של כ-170,000 ש"ח.

עיריית נהריה
הוסדרה בהסכמה חריגה בשכרו של עובד העירייה ששכרו שולם על פי חוזה 
אישי וזאת מבלי שהתקבל לכך אישור משר הפנים או משרד האוצר. במסגרת 

ההסכמות, העובד נדרש להשיב סך של 26,000 ש"ח.

מועצה אזורית שער הנגב
במסגרת ביקורת על יישום דו"ח החריגות לכאורה )'תיקון 16'(, גילתה יחידת האכיפה, 
כי הרשות יישמה בצורה שגויה את הסכם המהנדסים וההנדסאים, ושילמה תוספת 
פרופסיונלית עבור תפקיד שאינו מזכה בתוספת. בליווי יחידת האכיפה, הסדירה 
העירייה את החריגה מול העובד אשר השיב לקופת הרשות כ-9,000 ש"ח. שכרו 
של העובד הופחת בכ-500 ש"ח לחודש, החיסכון השנתי עומד על כ-7,000 ש"ח  

והחיסכון האקטוארי מוערך בכ-87,000 ש"ח.

עיריית ראש העין
במסגרת ביקורת על יישום דו"ח החריגות לכאורה )'תיקון 16'(, גילתה יחידת האכיפה, 
כי הרשות יישמה בצורה שגויה את הסכם המהנדסים וההנדסאים, ושילמה תוספת 
פרופסיונלית עבור תפקיד שאינו מזכה בתוספת. בליווי יחידת האכיפה, הסדירה 
העירייה את החריגה מול העובד אשר השיב לקופת הרשות כ-7,000 ש"ח. שכרו 
של העובד הופחת בכ-400 ש"ח לחודש, החיסכון השנתי עומד על כ-7,000 ש"ח, 

והחיסכון האקטוארי מוערך בכ-96,000 ש"ח.

עיריית באר שבע
 במסגרת בדיקת חריגות לכאורה )'תיקון 16'( התגלו חריגות בשכרם של מספר 
עובדי עירייה. בסיום הליך הסדרה, העובדים נדרשו להשיב, לפנים משורת הדין, 
כ-62,000 ש"ח. החיסכון השנתי עומד על כ-42,000 ש"ח והחיסכון האקטוארי 

מוערך בכ-690,000 ש"ח.
 במסגרת שימוע קיבוצי שנשלח לעירייה, הוסדרו בהסכמה חריגות שכר שהתגלו 
בשכרם של שמונה-עשר מעובדי העירייה. העובדים נדרשו להשיב, לפנים משורת 
הדין, כ-320,000 ש"ח. החיסכון השנתי כתוצאה מהפחתת השכר החודשית מוערך 

בכ-500,000 ש"ח והחיסכון האקטוארי מוערך בכ-4,800,000 ש"ח.
 כתוצאה מהתערבות של הממונה על השכר בתביעה שהגישה העירייה כנגד 

אחד העובדים, העובד נדרש להשיב סך של 37,000 ש"ח בגין חריגות בשכרו.

עיריית קריית שמונה
ווטרינר שהועסק בעירייה הגיש כנגדה תביעה בשל אי-קידום בדרגות, התעמרות 
בעבודה, וחישובים שגויים של התוספות המגיעות לו. טרם הגשת עמדת הממונה 
על השכר בתיק, נערכה בדיקה לכלל רכיבי שכרו ונפתח הליך שימוע בעניינו. 
בהחלטת הממונה על השכר נקבע כי העובד מקבל בשכרו מענק יובל שאינו זכאי 
לו, שתי תוספות שכר חורגות, ומקבל החזר הוצאות רכב בצורה שאינה מקובלת 
בשירות המדינה. בנוסף, זכאותו של העובד לתוספת ניהול בגובה 16% נותרה 
להכרעה עובדתית של בית הדין לעבודה. בהחלטה נוספת של הממונה על השכר 

נקבע כי על העובד להשיב סכום של 50,000 ש"ח ששולם לו ביתר.
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עיריית ראשון לציון 
כתוצאה מהתערבות הממונה בהליך משפטי בעניינו של עובד שהגיש תביעה 
כנגד העירייה, התברר כי העובד טופל בעבר ביחידת האכיפה ובמסגרת תביעתו 
עלה כי ההסכמות שסוכמו בעניינו בעבר לא יושמו כנדרש על ידי העירייה. בעניינו 
של העובד נפתח הליך מנהלי. בסופו של דבר הצדדים הגיעו להסכם פשרה 
שקיבל תוקף של פסק דין לפיו יקבל העובד את מה שזכאי לו ולא מעבר לתביעתו 

המקורית. התוצאה היא חיסכון לרשות של כ-35,000 ש"ח.

עיריית אשדוד
גמלאי תבע את העירייה ואת משרד החינוך להגדלת גמלתו החודשית, בדרישה 
לשלם לו תשלום עבור שנים עודפות ותשלום ימי מחלה שלא נוצלו במסגרת תקופת 
עבודתו במשרד החינוך. בעקבות התערבות הממונה על השכר, הגיעו הצדדים 
לפשרה שקיבלה תוקף של פסק דין. במסגרתה, נחסך סכום תביעתו של הגמלאי 
בסכום של כ-700,000 ש"ח. יחד עם זאת, תוקנה המשכורת הקובעת ממשרד 
החינוך והשתתפות המדינה בגמלתו של התובע עבור תקופת שירותו במדינה. 

עיריית מודיעין מכבים רעות
במסגרת בדיקת חריגות לכאורה )'תיקון 16'(, התגלתה חריגה בשכרה של עובדת 
העירייה. החריגה הוסדרה בהסכמה, והעובדת נדרשה להשיב לפנים משורת 

הדין סכום של 8,000 ש"ח. 

מועצה מקומית מזרעה 
במסגרת הסדרה בהסכמה הוסדרו חריגות בשכרו של עובד המועצה. החיסכון 

השנתי כתוצאה מהפחתת השכר החודשית עומד על כ-19,000 ש"ח.

עמידר החברה הלאומית לשכון בישראל
שכרו של עובד עודכן ללא אישור רשות החברות. רמת הסיווג של החברה עלתה 
אך לאור החריגה בשכרו שכרו לא עודכן בהתאם לרמה החדשה. העובד נדרש 

להשיב בגין החריגה כ-11,600 ש"ח.

מנהלי מחלקות חינוך
חריגות כגון דרגה וקידום שלא על פי הכללים - ביקורת מתמשכת בהמשך 
לפרסומים בדוחות לשנים 2018 ו-2019, גם השנה המשיכה יחידת האכיפה 
לטפל בחריגות השכר בקרב מנהלי מחלקות החינוך בשלטון המקומי. טיפול 
של היחידה באוכלוסייה זו יצר רק בשלוש שנים האחרונות חסכון של כ-13 מיליון 
ש"ח, שמתוכם 5.4 מיליון כתוצאה מפעילות היחידה בשנת 2020. בשנה זו נבדקו 
רשויות רבות, שבחלקן התגלו חריגות בשכרם של מנהלי מחלקות חינוך )נתניה, 
יקנעם עילית, מעלה עירון, נס ציונה, מודיעין מכבים רעות ועוד(. החריגות טופלו 
והופסקו, העובדים השיבו את הכספים שקיבלו ביתר בסך של כ- 1,000,000 ש”ח, 
כאשר החיסכון האקטוארי מהטיפול בחריגות אלו מסתכם לכ-4,400,00 ש"ח. 

החיסכון הכולל עומד על כ-5,400,000 ש"ח.
יחידת האכיפה ממשיכה לבדוק את יישום ההסכמים שנחתמו בעניינם של מנהלי 

מחלקות החינוך, ותמשיך לאכוף את חריגות השכר באם תתגלינה.
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 נספח ב׳
 סך החיסכון כתוצאה מפעילות
יחידת האכיפה בשנת 2020
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סך החיסכון הכוללסך החיסכון האקטואריסך החיסכון השנתיסך ההשבהמספר גוףשם גוף

10025119,89761,614942,2981,062,195מועצה מקומית אבו-סנאן
101828,0008,000מועצה מקומית אלקנה

10223688,985688,985עיריית אשדוד
102492,0002,000עיריית אשקלון

10265440,000440,000מועצה מקומית באר יעקב
10273418,350514,6096,876,3027,294,652עיריית באר שבע

103482,040,0002,040,000מועצה מקומית בית דגן
10356169,476169,476עיריית בית שאן

1037256,52735,675545,054601,581עיריית בית שמש
1046353,15586,2201,709,6411,762,796עיריית בת ים

1051248,567738,654787,221מועצה מקומית ג'ת
106457,13610,162233,726240,862מועצה מקומית גני תקוה

10413870,000870,000עיריית בני ברק
1073682,40082,400מועצה אזורית הגליל התחתון

108438,0008,000עיריית חולון
1098452,91643,110798,787851,703מועצה מקומית חריש

1100746,80053,528588,803635,603עיריית יבנה
1106515,4207,185146,736162,156עיריית יקנעם עילית

1108142,74242,742עיריית ירושלים
1110645,00046,116599,508644,508מועצה מקומית כאבול

1111424,00024,000מועצה מקומית כאוכב אבו אלהיג'א
1118020,000119,1281,861,6531,881,653עיריית כפר קאסם

1122115,00015,000מועצה מקומית כפר תבור
1127121,25021,250מועצה אזורית לב השרון

11320536,58338,454448,930985,513מועצה מקומית מבשרת ציון
1141121,96221,016252,189274,151מועצה אזורית חבל מודיעין
1144556,04056,040מועצה אזורית מטה בנימין
1145328,70225,628486,936515,638מועצה אזורית מטה יהודה
1156019,04451,749280,319299,363עיריית מעלות- תרשיחא

1160121,44921,449מועצה אזורית משגב
1163526,10726,107עיריית נהריה

1167739,48239,482מועצה אזורית נחל שורק
1171811,568214,341214,341עיריית נוף הגליל )נצרת עילית(

1173445,00024,32772,981117,981עיריית נתיבות
1174230,00028,740552,727582,727עיריית נתניה
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סך החיסכון הכוללסך החיסכון האקטואריסך החיסכון השנתיסך ההשבהמספר גוףשם גוף

118255,47511,529426,573432,048מועצה מקומית עמנואל
11883185,921185,921מועצה אזורית עמק חפר

1202182,39784,7714,170,6124,253,009עיריית פתח-תקוה
1203925,15512,215140,505165,660עיריית צפת

12089412,692323,5191,946,2252,358,917עיריית קרית אתא
1209721,25061,320429,240450,490עיריית קרית אונו

1217050,00050,000עיריית קרית שמונה
1218842,20342,203עיריית קרית ים

122297,2307,44496,778104,008עיריית ראש-העין
12245286,700286,700עיריית ראשון לציון

122538,1609,731223,808231,968עיריית רהט
12310131,4793,52084,486215,965עיריית רמת גן

124439,2507,68887,90797,157מועצה אזורית שער הנגב
1247767,37067,370עיריית תל אביב- יפו

1252618,80094,350113,150עיריית מודיעין מכבים רעות
1258410,00010,000מועצה מקומית מעלה עירון

1264119,20019,200מועצה מקומית מזרעה
23284610,000610,000החברה העירונית לתרבות הפנאי באשדוד

23732343,200397,000740,200החברה הכלכלית בית שמש
40460620,000,000620,000,000התעשיה האוירית לישראל בע"מ

4068477,850700,650700,650החברה לחינוך ימי בישראל )בתיה"ס הימיים(
4105411,66311,663עמידר החברה הלאומית לשכון בישראל

4131916,164284,891284,891רותם תעשיות בע"מ
4165818,19118,191חב' המשקם - לתעסוקת קשישים ובעלי מוגבלות

6004615,000,00015,000,000מגן דוד אדום
6018724,93318,995253,635278,568המועצה לייצור ולשיווק של אגוזי אדמה

70558מכללה אקדמית ספיר

4,981,1474,981,147155,387,032160,368,179

70706עזריאלי מכללה אקדמית להנדסה ירושלים )ע"ר(
70714מכון טכנולוגי חולון

70730המכללה האקדמית עמק הירדן )כנרת(
70756המכללה האקדמית אשקלון

70764המרכז האקדמי רופין
70780עמותת מכללה אקדמית הדסה

70788המכללה האקדמית אחווה
70790מכללת סמינר קיבוצים

10,582,4066,794,723819,983,277830,565,684סה״כ
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 נספח ג׳
פסקי דין נבחרים לשנת 2020



פרק 6 הגדרות ונספחים - נספח ג׳100

סע"ש )ירושלים( 10346-08-17 חיים הרוש נ' החברה העירונית לפיתוח בית שמש בע"מ )פורסם 
בנבו, 29.03.2020(.

מדובר בתביעתו של מר הרוש אשר שימש כמנכ"ל החברה העירונית לפיתוח בית שמש במשך 5 שנים, להכרה בקיומם של יחסי עבודה בין 
הצדדים בתקופה של שנתיים עובר למינויו למנכ"ל - בשלב בו שימש מטעם עיריית בית שמש כיועץ להקמת החברה העירונית לפיתוח בית שמש.

הנתבעת הינה החברה העירונית לפיתוח של העיר בית שמש אשר הוקמה באמצעות עיריית בית שמש והייתה בתקופה הרלוונטית לתביעה 
בשלבי הקמה מוקדמים )להלן גם: "החברה"(. התובע שימש כיועץ חיצוני, במעמד של קבלן עצמאי, של ראש העיר בית שמש. בהתאם להסכם 

ההתקשרות בין הצדדים, התובע הוגדר כ"יועץ הקמה" לחברה מטעמה של עיריית בית שמש.
בתום תקופת ההקמה פורסם מכרז לתפקיד מנכ"ל החברה והתובע נבחר. נחתם חוזה עבודה בין החברה לתובע, הוא הועסק כמנכ"ל החברה 

ובין הצדדים שררו יחסי עובד ומעסיק. 
לטענת התובע, יש לראות בו כעובד גם בתקופת ההקמה, למרות הסכם ההתקשרות הקבלני עליו הוא חתום. לטענתו לא היה הבדל בין עבודתו 
כמנכ"ל החברה לבין עבודתו בתקופת ההקמה ויש לראות בו כעובד גם בתקופת ההקמה על פי כל המבחנים לקיומם של יחסי עובד ומעסיק.
הממונה על השכר הצטרף להליך לבקשתו וציין כי קיימים שיקולים ייחודים לקביעת מאזן הזכויות והחובות שבין המדינה והגופים המפוקחים 
לבין מי שהוכר כעובד בגופים אלו בדיעבד. בגופים המפוקחים יש להקפיד על תשלום שכר כדין, בהתאם לכללים החלים על גופים אלו, וזאת 
גם במקרים של הכרה ביחסי העבודה בדיעבד. הקפדה שכזו משמעה קיזוז הזכויות הסוציאליות הנוספות שזכאים להם עובדים בשירות 

המדינה ובגופים המפוקחים, מן התמורה הקבלנית הכוללת ששולמה.
הממונה קבע כי התמורה ששולמה לתובע על ידי הנתבעת בתקופה השנויה במחלוקת, חורגת מהתמורה לה היה זכאי והורה לנתבעת לתבוע 

ממנו את השבתם.
בית הדין קבע שלמרות הנטל המוטל על התובע להוכיח קיום יחסי עובד-מעסיק, הוא לא עשה מאמץ כדי לבסס את תביעתו. למעשה התובע 

הסתפק בטענה לזהות בין תפקידו כמנהל ההקמה לבין תפקידו כמנכ"ל החברה ולא תמך את טענותיו בראיות כלשהן.
בית הדין קבע כי במקרים מסוג זה, נכון יהיה ליישם את הגישה החישובית שנקבעה בפסיקה כדי לא להביא לפריצת מסגרות השכר המאושרות 
ולפגיעה בתכלית חוק יסודות התקציב שנועד לקבוע ריסן תקציבי ולמנוע מצב בו המדינה, רשויותיה והגופים הניזונים מתקציבה יסכימו להעלות 
שכר מעבר לרמה הקבועה ויפרצו את מסגרות השכר באופן העלול לגרום לדרישות להשתתפות כספית נוספת של המדינה וכפועל יוצא 

לדרישות אשר יביאו לחוסר יציבות במשק.
לבסוף, בית הדין הכריע כי לא התקיימו בין הצדדים יחסי עבודה בתקופת ההקמה ולפיכך התביעה נדחתה.
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סע"ש )תל אביב-יפו( 44570-11-15 אילה קדוש נ' עיריית פתח תקווה )פורסם בנבו, 05.02.2020(.

גב' קדוש בתביעתה מבקשת להמשיך את עבודתה כמבקרת העירייה תמורת שכר מבקרת על פי הוראות פקודת העיריות )נוסח חדש(, 
התשכ"ד-1964 ותנאי המכרז, לשלם לה הפרשי שכר בגין התקופה בה לא קיבלה שכר מתאים.

העותרת מבקשת בהליך זה לבטל את החלטת מנהל כוח אדם ושכר במנהל השלטון המקומי שבמשרד הפנים, לפיה לא ניתן לאשר את מינויה 
לתפקיד מבקרת העירייה בשל ניגוד עניינים מוסדי -בשל תפקידה הקודם, ואישי-פעילה פוליטית במערכת הבחירות.

בהתבסס על טענות הצדדים, פקודת העיריות, התקנות, חוזרי המנכ"ל והפסיקה, בית הדין קיבל את הטענות של גב' קדוש לפיהן משרד הפנים 
נעדר סמכות לבטל את מינויה, שכן המכרז בו נבחרה נוהל כראוי, היא עמדה בתנאי המכרז בהתאם לדין וההוראות.

נקבע כי העותרת מונתה לתפקיד מבקרת העירייה בזכות ולא בחסד, בהליך תקין בו למשרד הפנים לא הייתה סמכות להתערב ולכן מן הראוי 
כי תקבל שכר כמבקרת מן המניין בהתאם לתנאי המכרז אליו ניגשה וכי עליה לקבל הפרשי שכר על כל תקופה בה לא קיבלה שכרה בהתאם 

)נובמבר 2014 עד נובמבר 2015(. לכן, בית הדין קבע כי החלטת העירייה לפטר את גב' קדוש בטלה ומבוטלת.
בית הדין קבע כי סמכותו של משרד הפנים לאשר את חוזה הבכירים היא איננה חותמת גומי, אך מטרתה בחינת הסדר השכר ועמידה בהוראות 
סעיף 29 לחוק יסודות התקציב, ואין מדובר בצורך בהתערבות מהותית בשיקול הדעת של הרשות בעצם המינוי וזהות הממונה, וודאי כאשר 

לא נפל בה כל פגם. 
תביעת העותרת התקבלה ונפסק כי העירייה תשלם לגב' קדוש את הפרשי השכר המגיעים לה, ככל שמגיעים, החל ממועד מינוייה לתפקיד 

ועד מועד מתן פסק הדין. בנוסף נקבע כי משרד הפנים תפצה את העותרת בגין עוגמת הנפש שנגרמה לה.
בית הדין בחן בכל זאת את שאלת קיומו של ניגוד עניינים בשל החשיבות הרבה ובדק האם הייתה סיבה מוצדקת להתערבותו של משרד הפנים 

בהחלטה על מינויה של גב' קדוש לתפקיד מבקרת העירייה.
סעיף 167)ג1( לפקודת העיריות קובע הוראות למניעת ניגוד עניינים למבקר פנים, לפיהן חל איסור על מי ששימש בתפקיד של חבר מועצה 
לכהן כמבקר אותה העירייה במשך 10 שנים לאחר תום תקופת כהונתו, ובמשך שנתיים במועצה גובלת. אין כל הוראה המונעת מעובד עירייה 
בתפקיד אחר להתמנות לתפקיד מבקר העירייה. במקרה דנן, בית הדין קבע כי אומנם העלתה העותרת כל מיני ספקות באשר למניעים של 
גורמים שונים שפעלו, ככל הנראה, מאחורי הקלעים, אך לא עלה בידה להציג כל ראשית ראיה למניעים פוליטיים ממשיים בהתנהלות משרד 
הפנים או מי מטעמו. על כן, נקבע כי יש לדחות את טענותיה לעניין זה. אשר לטענה בדבר ניגוד עניינים פרטי, קבע בית הדין כי היה על משרד 
הפנים לחזק טענותיו בראיות אובייקטיביות חיצוניות לפעילות ממשית של גב' קדוש לטובת ראש העיר ו/או מטעם מפלגה מסוימת אך הוא 

לא עשה זאת.
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 סע"ש )תל אביב-יפו( 20739-08-16 אילנה חננאל נ' המועצה מקומית באר יעקב
)פורסם בנבו, 16.11.2020(.

בית הדין דחה את מרבית טענות העותרת וקבע כי ההחלטה על הפחתה בשכרה, עקב תשלום חורג, היא כדין. עם זאת, קבע בית הדין לעותרת 
פיצוי בגין הפרת חובת תום הלב, וקבע כי יש לפטור את המועצה מחובת ההשבה של תשלומי היתר שקיבלה העותרת מהמועצה בניגוד לחוק 

יסודות התקציב.
בתחילת ההליך העביר בית הדין את עניינה של העותרת לעיון ולבחינת הממונה על השכר. לאחר הליך בדיקה ניתנה החלטתו לפיה העותרת 

קיבלה תשלומים חורגים, הנוגדים את סעיף 29 לחוק יסודות התקציב.
במוקד פסק הדין עמדה תביעתה של העותרת, שהועסקה במועצה המקומית באר יעקב בתפקידים שונים, לסעדים הצהרתיים הקובעים את 

בטלות החלטתו של הממונה על השכר בעניינה ובטלות החלטת ועדת השימוע של המועצה וכן לפיצויים.
בנוסף, במוקד פסק הדין תביעה שכנגד שהגישה המועצה המקומית, שבמסגרתה נדרשה התובעת להשיב סכומים ששולמו לה ביתר בגין 

החריגות בשכרה.
בית הדין דן בתפקידה של העותרת במחלקת פניות הציבור והפגמים שנפלו במינויה לתפקיד. נקבע כי ניודה של המשיבה למחלקת פניות 
הציבור ללא מכרז נעשה בניגוד לדין וללא אישור נחיצות ותקן. נקבע כי בעקבות פניית משרד הפנים למועצה, הוגדר מחדש תפקידה של 

העותרת למראית עין בלבד, אולם הלכה למעשה לא חל כל שינוי בתפקידה.
בהתייחס להחלטת הממונה על השכר, קבע בית הדין כי אין מקום להתערב בהחלטה לעניין דירוגה של העותרת בדירוג שאינו תואם את תפקידה 
בפועל, לעניין תוספת פיצול, ולעניין תוספת אחוזית ותשלום עבור כוננויות. נקבע כי החלטת הממונה ונימוקיה מעוגנים היטב בהוראות חוקת 
העבודה והראיות שהונחו לפניו. טענת העותרת לאפליה באשר להפחתת שכרה ובאשר לביצוע ההשבה נדחתה, שכן נקבע כי בדיקת נתוניה 

אצל הממונה על השכר נעשתה בהמשך להחלטת בית הדין להעביר את הנושא לבחינתו.
עם זאת, לאור קביעת בית הדין כי העותרת שימשה בפועל מנהלת המחלקה לפנות הציבור, סבר בית הדין כי יש להחזיר את עניינה של 
המשיבה לממונה על השכר, כדי שישקול מחדש את החלטתו לעניין גובה הדרגה. וזאת, אף בשים לב להצהרה שניתנה מטעם נציגת האגף 
לשכר והסכמי עבודה, כי הממונה יהיה נכון לשקול את החלטתו בעניין ההשבה ככל שהנסיבות או המצב העובדתי ישתנו גם לאחר סיום ההליך 

ובהתאם להכרעת בית הדין.
לצד זאת, סבר בית הדין כי התנהלות המועצה עם ניודה של התובעת לתפקיד בניגוד לדין, ללא קבלת האישורים הנדרשים, ללא מכרז ותוך 
היעדר התאמה בין הגדרת התפקיד לבין התפקיד שבוצע בפועל, הייתה התנהלות בחוסר תום לב, באופן בלתי סביר ושלא כמצופה מרשות 

ציבורית, ומכך על המועצה לפצות את התובעת. 
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ע"ע )ארצי( 5579-09-19 נג'אח ביסאן נ' מועצה מקומית יאנוח-ג'ת )פורסם בנבו, 21.10.2020(.

העותרת טוענת כי הבטחת המועצה כלפיה לתנאי פרישה מועדפים היא הבטחה מנהלית מחייבת ותקפה, ולא קיים כל צידוק חוקי שלא לקיימה.
העותרת, גב' נג'אח ביסאן, הועסקה בשירות המועצה ותפקידה האחרון היה סייעת בגן ילדים. בית הדין הארצי דחה את ערעור העותרת על 
פסק דינו של בית הדין האזורי, תוך שקבע כי העותרת הייתה מודעת לכך שהצעת המועצה למענק פרישה וארבעה חודשי הסתגלות כפופה 
לאישור משרד הפנים. ביחס ליתר תנאי הפרישה נקבע, כי הם הוצעו לעותרת מתוך הנחה שגויה שהיא זכאית להם על פי דין. לפיכך, וכיוון 
שמדובר בתנאים שהוצעו בניגוד לחוק הגמלאות ולחוק יסודות התקציב, קבע בית הדין כי אין לראות בתכתובות שבין המועצה לבין העותרת 

בעניין תנאי הפרישה כממלאות אחר התנאים להכרה בהבטחה מנהלית, משקיים צידוק חוקי למועצה לחזור בה מבטחתה.
כמו כן, נדחתה הטענה כי יש לראות בטופס הבקשה לאישור תנאי פרישה מועדפים כהסכם פרישה מחייב, מאחר שהתנאים העולים מטופס 
הבקשה מנוגדים לסעיף 29 לחוק יסודות התקציב ולפיכך בטלים. בית הדין קבע כי ניתן לראות בטופס הבקשה שמילאה המועצה בעניינה של 

העותרת לתנאי פרישה מועדפים כהסכם המותנה בקבלת אישור משרד הפנים, אך כאמור אישור כזה לא התקבל.
בית הדין מתח ביקורת על התנהלות המועצה - הציעה לעותרת תנאי פרישה מועדפים שאין היא זכאית להם מבלי שנבדקו ההוראות הברורות 
שבדין, לא גילתה לעותרת בזמן אמת שמשרד הפנים לא אישר פרישתה בתנאים שהוצעו ולא ניסתה לפעול מול הממונה על השכר לאישור 

תנאי הפרישה החורגים באופן פרטני.
נקבע כי המועצה הפרה את חובתה לנהוג כלפי העותרת בתום לב ובהגינות, בכך שהציגה בפני העותרת מצג מטעה ביחס לזכויות הפרישה 
שלהן היא זכאית, מבלי לערוך בדיקה מספקת בנושא, וללא שהוצגה בפני העותרת תשובת משרד הפנים במועד. נקבע, כי ככלל, הפרת חובת 
תום הלב וההגינות עשויה להצדיק פיצוי כספי, ואולם נקודת המוצא בפסיקה היא כי קיים קושי לחייב רשות מקומית לשלם לעובד פיצוי כספי בגין 
זכויות שהובטחו לו ולא אושרו, שכן בכך עשוי להיווצר "מעקף" לסעיף 29 לחוק יסודות התקציב. עם זאת נקבע, כי קיימת אי נוחות משמעותית 

בשימוש בסעיף 29 לחוק יסודות התקציב באופן בו הוא מאפשר לרשויות "להסתתר" מאחורי הסעיף ולהציג בפני העובדים מצגי שווא. 
מאחר שהעותרת לא עתרה לפיצוי כספי במסגרת תביעתה לאורך כל שנות ניהול התביעה, בית הדין קבע כי לא קיימת אפשרות לדון בהענקת 
סעד כספי במסגרת הערעור. לכן, בנסיבות אלה, נוכח התנהלות המועצה המתוארת לעיל, קבע בית הדין כי המועצה תישא בהוצאות העותרת 

בשתי הערכאות )גם באזורי וגם בארצי( על סך 20,000 ₪.
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פ"ה )ירושלים( 52381-01-18 רמסיס גרא נ' בנק ישראל )פורסם בנבו, 29.06.2020(.

תביעה שבמסגרתה ביקש התובע צו הצהרתי לפיו במעבר מעבודתו במוסד לביטוח לאומי לבנק ישראל הוא זכאי להמשך ביטוחו בפנסיה 
תקציבית. לפני המעבר לבנק ישראל, בדק התובע את זכויותיו באמצעות מנהלת מדור עובדים בבנק ומנהל אגף גמלאות בנציבות ונמסר לו 
כי לאחר תקופת ניסיון יוכל להיקלט בפנסיה תקציבית. אולם, לאחר שהשלים את קליטתו בבנק נמסר לו שאין הסכם רציפות בין הבנק לבין 
המוסד לביטוח לאומי ולכן לא זכאי לפנסיה תקציבית. בית הדין קבע כי מאחר שהתובע התקבל לעבודה בבנק לאחר כניסתו לתוקף של 
ההסכם הקיבוצי משנת 2008 ומשלא היה קיים הסכם רציפות בין הבנק למוסד לביטוח לאומי הרי שהתובע לא מוחרג מהכלל לפיו עובדים 

חדשים יבוטחו בפנסיה צוברת ולכן העתירה נדחתה.

במסגרת הסכם קיבוצי שנכנס לתוקף בשנת 2008 נחתם הסכם שהסדיר את המעבר של עובדי הבנק מפנסיה תקציבית לפנסיה צוברת 
)להלן: "הסכם המעבר"(. הסכם המעבר קבע כי עובדים חדשים יבוטחו בפנסיה צוברת. התובע החל לעבוד בבנק לאחר כניסתו לתוקף של 
הסכם 2008 ולכן הוא לא היה זכאי להיות מבוטח בפנסיה תקציבית. בהסכם המעבר נקבע חריג לכלל לפיו עובדים חדשים יבוטחו בפנסיה 
צוברת. כלומר, עובד חדש שהיה במסלול פנסיה תקציבית אצל מעסיק, עימו יש לבנק הסכם רציפות במועד חתימת הסכם זה ואשר יעבור 

לעבוד בבנק, גם לאחר המועד הקובע, ייקלט בבנק בפנסיה תקציבית.

בית הדין קבע כי התובע שעבר לעבוד בבנק מהמוסד לביטוח לאומי לא היה במועד המעבר עובד מדינה, ולפיכך הסכם הרציפות הכללי איננו 
רלוונטי לגביו. סעיף 22ב' לחוק הביטוח הלאומי הקובע כי תנאי עבודתו של עובד המוסד הם כתנאי עבודתם של עובדי מדינה אין משמעה 
כי נחתם הסכם רציפות במועד הקובע בין הבנק ובין המוסד שכן לא היה קיים הסכם רציפות בין הבנק למוסד במועד החתימה על ההסכם 

הקיבוצי או במועד הקובע ולכן התובע אינו מוחרג מהכלל לפיו עובדים חדשים יבוטחו בפנסיה צוברת.
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בנוסף נקבע כי הסכם רציפות צריך להיות מפורש, ולא משתמע, וצריך להסדיר ספציפית את היחסים בין המעסיקים שהם צד לו. לכן, לא 
ניתן להרחיב באופן מלאכותי את מעגל המעסיקים שצד להסכם רציפות והוא מחייב רק את שני המעסיקים שהם צד לו, ומתייחס לעובדים 

המועסקים על ידי מעסיקים אלו בלבד. משמע - הסכם רציפות אינו רלוונטי לתקופת עבודתו של עובד אצל מעסיק, שאינו צד להסכם. 
טענת התובע לפיה התחייבות הבנק היא "הסכם רציפות אישי" המקנה לו זכות לפנסיה תקציבית, נדחתה. ראשית, הסכם רציפות צריך להיחתם 
בין המוסד למדינה והסכם כזה כאמור לא נחתם. שנית, על מנת שהסכם רציפות יקנה לתובע פנסיה תקציבית היה עליו להיות חתום במועד 
הקובע ובמועד החתימה על ההסכם הקיבוצי 2008. שלישית, התחייבות הבנק איננה ברת אכיפה נוכח סעיף 29 לחוק יסודות התקציב. סטייה 
של גוף נתמך או מתוקצב, כדוגמת הבנק, מהקבוע בהסכם המעבר מהווה סטייה מהנהוג בבנק ולפיכך אסורה לפי סעיף 29 לחוק. בית הדין 
קבע כי מתן צו כמבוקש, יש בו כדי להכשיר בדיעבד חריגת שכר, שהתובע לא היה זכאי לה מכוח הסכם המעבר, ואשר לא ניתן לה אישור של 

הממונה על השכר. על כן, נקבע כי התערבות הממונה בהתחייבות הבנק לתובע מוצדקת מכוח הסמכות המוקנית לו על פי החוק. 
לסיום - נפסק כי התובע לא היה זכאי להיכלל בפנסיה תקציבית עם תחילת עבודתו בבנק ובהעדר הסכם רציפות מפורש בין המוסד לבנק, 

התובע אינו יכול להיכנס לחריג שנקבע בהסכם המעבר ולכן עתירתו נדחתה. 
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 סע"ש )תל אביב-יפו( 23178-07-15 ד״ר סיומה וונטיק נ' שירותי בריאות כללית
)פורסם בנבו, 28.01.2020(. 

במרכז התביעה עומדת שאלת זכאותו של התובע, שהועסק בכללית כמנהל מרפאת בתי האבות במחוז דן-פתח תקווה, לתוספת המשולמת 
לרופאי הכללית בגין טיפול במטופלים שהוכרו כנכי רדיפות הנאצים )להלן:"נר"ן"( והאם הפסקתה הייתה כדין.

לתובע שולם כמנהל מרפאת בתי אבות, תוספת שכר שוות ערך לתוספת שכר בגין טיפול ב-200 נכי רדיפות הנאצים אך לא כתוספת נר"ן 
שכן הוא איננו רשום כרופא מטפל של אותם מבוטחים אלא כתשלום בגין עבודה נוספת. התשלום לתובע הופסק לאחר כארבע שנים, לאחר 

שכללית מצאה כי התובע איננו זכאי לתוספת לפי הכללים.
לעניין נר"ן, בית הדין קבע כי תוספת זו איננה משולמת מכוח הסכם קיבוצי, אלא לפי החלטה של המעסיק, כחלק מהפררוגטיבה הניהולית שלו 
בנוגע להקצאת משאבים. הגורמים המוסמכים בכללית החליטו לתגמל את רופאי המשפחה המטפלים בפועל בזכאים, בגין המאמץ הנוסף 
שמושקע על ידם. מדובר בהחלטה סבירה ועניינית שהיא במסגרת הפררוגטיבה הניהולית של כללית ואין כל עילה להתערב בה. ממהות תוספת 
הנר"ן, אופן תשלומה ומהות תפקידו של התובע, בהתאם לכללים בכלללית, עולה כי התובע לא היה זכאי לתוספת עבור טיפול בנכי רדיפות 

הנאצים. התוספת שולמה לתובע שלא לפי הכללים הרגילים, ואף בחוסר סמכות.
בית הדין פסק כי התובע אינו זכאי לתשלום תוספת נר"ן בשים לב לתפקידו. התובע לא מעניק טיפול פרונטלי לנפגעים ולא מחזיק תיקיית 
מבוטחים במסגרת תפקידו כמנהל מרפאת בתי האבות. מדובר בתפקיד שאינו כולל הענקת שירות קליני אלא מטרתו העיקרית לקיים 
בקרה מינהלית אחר מרשמי הקופות הנרשמים על ידי רופאי בתי האבות )המעניקים טיפול למטופלים המתגוררים בהם( ולבצע פעילות 

אדמיניסטרטיבית בהתייחס למבוטחים.
בנוסף, קבע בית הדין כי ההתחייבות שניתנה לתובע במכתבו של מנהל משאבי האנוש במחוז בטלה משום שנעשתה בחוסר סמכות, בהעדר 

אישורו של הממונה על השכר ובניגוד לסעיף 29 לחוק יסודות התקציב.
בית הדין לא קיבל את טענת התובע לפיה ניתן ללמוד על ידיעת הממונה או על הסכמתו לתשלום התוספת לאור בקרה הנעשית לתלושי 
השכר על ידי הממונה. מדובר בהעברה שוטפת של כלל תלושי השכר בכללית, ואין זה מצביע על ידיעתו של הממונה או מי מטעמו או על 

אישורו לתשלום התוספת.
לבסוף, התביעה נדחתה. עם זאת, נקבע כי כללית תשלם לתובע סכום בסך 30,000 ₪ בגין אי קיום שימוע.
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 סע"ש )תל אביב-יפו( 52233-01-17 אברהם הופשטטר נ' המכון הגיאופיסי לישראל בע"מ
)פורסם בנבו, 29.01.2020(. 

תביעה אשר עניינה הפרשי שכר וזכויות נוספות שמגיעות לעותר, כך שבנוסף להטבות שניתנו לו בהסכם האישי שעליו חתם עם המכון )במסגרתו 
סוכמו תנאי עבודתו, החל ממועד חתימת ההסכם(, העותר תבע כי שכרו יוצמד באופן רטרואקטיבי לדרגת המחקר שלו.

העותר הוא עובד של המכון הגיאופסי ושימש כחוקר באגף סייסמולוגיה במכון. במהלך שנות עבודתו התקדם במעמדו ובתפקידו, הן במסגרת 
תפקידו במכון והן בתחום האקדמי.

בשנת 2012 פנה העותר למנכ"ל המכון בעניין דרגת המחקר שלו והמנכ"ל דחה את דרישתו והשיב לו כי שכרו הוגדר בהסכם האישי וכי ההסכם 
עומד בתוקף. זאת ועוד, טען המנכ"ל כי אין קשר בין דרגה מחקרית ובין האמור בחוזר העבודה האישי שלו וכי דרגתו תמשיך להיות צמודה 

לדרגה ב' בדרוג חוקרים, כפי שהיה במהלך כל השנים, גם אם דרגת המחקר האקדמית שלו שונתה לדרגה א' מחקר.
הממונה על השכר הביע את עמדתו בעניין זה וציין כי בהתאם להסכם, שולמו לעותר, בנוסף לשכרו על פי דרגה ב' בדירוג מחקר, גם תוספות 
ורכיבי שכר אשר לא משולמים לעובדים המועסקים בהתאם להסכמים קיבוציים בדירוג המחקר בשירות המדינה, ובכלל זה שולמו לעותר שכר 
עידוד ושעות נוספות. צוין כי משמעות תשלומם של הרכיבים הנוספים, היא שככל שבית הדין יקבע כי העותר זכאי לקידום לדרגה א' ובהמשך 
לדרגה א+ בדירוג עובדי המחקר, הרי שהתוצאה תהיה כי שולם לעותר שכר חורג, כאשר על העותר יהיה להשיב את הסכומים ששולמו לו ביתר.

בית הדין קבע כי הסכם העבודה האישי שנחתם בין העותר למכון, אינו שולל את זכותו של העותר להעלאת שכר כתוצאה מקידומו בדרגת 
מחקר. בית הדין הסביר כי ככל הנראה חל על המכון הסכם קיבוצי מיוחד לפיו שכר החוקרים צמוד לדרגת המחקר האקדמי. זאת ועוד, בהקשר 
זה קבע בית הדין כי אף אם כטענת המכון, בוטל ההסכם הקיבוצי בשנת 1988, הרי שזה היה לאחר שהעותר החל בעבודתו במכון. בנוסף, 

נקבע כי העותר לא התנתק מההסכם הקיבוצי.
בית הדין קבע כי העותר לא זנח את דרישתו להצמדת שכרו לדרגת המחקר האקדמית שלו, למרות העובדה שלא נקט עד לשנת 2017 בפעולה 
משפטית שמטרתה לכפות על המכון להצמיד בפועל את שכרו לדרגתו האקדמית. העותר הסתמך על הבטחות בעל פה ורק בשנת 2017 
הבין כי לא יקבל את המגיע לו. בית הדין ביסס את מסקנתו בסוגיה זו גם על אומד דעת הצדדים וקבע כי ניתן להגיע למסקנה לפיה העותר 
זכאי להפרשי שכר בגין הדרגות האקדמאיות שקיבל במהלך השנים, לא רק לאור העבודה שההסכם הקיבוצי חל על העותר אלא גם בדרך 

פרשנות ההסכם.
התוצאה הייתה שבית הדין בדעת רוב קיבל את התביעה וחייב את המכון לשלם לעותר הפרשי שכר הנובעים מהעלאתו בדרגה.
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סק"כ )ארצי( 24301-02-15 הסתדרות העובדים הכללית החדשה האגף לאיגוד מקצועי נ' מדינת 
ישראל )פורסם בנבו, 19.04.2020(. 

בית הדין דחה את בקשת ההסתדרות ליתן סעד הצהרתי לפיו הוראות חוזר מנכ"ל המשרד לשירותי דת בדבר העסקת רבנים במועצות אזוריות 
מחודש ינואר 2014 בטלות בהיותן סותרות הוראות הסכם קיבוצי, והורה על יישומו. חרף הפרת חובת ההיוועצות עם ההסתדרות )ארגון העובדים 

היציג של הרבנים במועצות האזוריות(, טרם הוצאת חוזר המנכ"ל, לא ניתן סעד אופרטיבי בעניין זה נוכח הליכים הידברות הצדדים בהליך
פסק הדין עוסק בחוזר מנכ"ל המשרד לשירותי דת בדבר העסקת רבנים במועצות האזוריות מחודש ינואר 2014, שבו נקבעו הוראות שונות 
בעניין העסקתם של רבנים במועצות האזוריות וביישובים במועצות האזוריות. בין היתר, החוזר עוסק באופן הפיקוח והדיווח על עבודת הרבנים, 

מגבלה על עבודה פרטית ומקום מגורי הרבנים. 
בין המדינה, מרכז השלטון המקומי, שלוש הערים הגדולות וחבר המועצות הדתיות לבין ההסתדרות נחתם הסכם קיבוצי המסדיר את תנאי 
העסקתם של הרבנים. על פי האמור במבוא להסכם, הוא חל על רבני השכונות ורבני ההתיישבות, לרבות אותם רבנים המועסקים על ידי 

המועצות האזוריות ולא על ידי המועצות הדתיות.
ההסתדרות עתרה למתן סעד הצהרתי לפיו הוראות חוזר מנכ"ל המשרד לשירותי דת בדבר העסקת רבנים במועצות האזוריות בטלות בהיותן 

סותרות את הוראות ההסכם הקיבוצי.
התקבלה הבהרת המדינה שלפיה החוזר אינו מכוון להחתמת הרבנים על חוזה העסקה אישי אלא למסירת הודעה על תנאי עבודה לפי חוק 
הודעה לעובד. בהקשר זה בית הדין קבע כי יש לערוך תיקון מתאים בחוזר, וכי בכל מקרה אין כל מניעה מלכלול בהודעה על תנאי עבודה את 

הוראות חוזר המנכ"ל/הפנייה להוראותיו בנוגע לחובותיו של הרב.
בית הדין קיבל את טענת המדינה שדרישת המגורים מהווה במהותה תנאי סף במכרז, ודחה את טענות ההסתדרות שלפיהן דרישת המגורים 
נוגדת את הוראות ההסכם הקיבוצי או לחוק מגורי רבנים ומהווה הסדר שלילי. נקבע, כי למרות הקשיים עליהם הצביעה ההסתדרות )כגון עלות 
גבוהה של המגורים באזורים מסוימים(, קיימים "שיקולים כבדי המשקל המחייבים את מגורי רבני ההתיישבות ביישובים שבהם הם מכהנים". 
לפיכך, נקבע כי "הדרישה בחוזר המנכ"ל כי רבני ההתיישבות יתגוררו במקום כהונתם, במיוחד בהינתן המגבלות ההלכתיות על נסיעה בשבתות 
ובחגים, היא מוצדקת, וככלל מדובר בדרישה חיונית לביצוע החלק המשמעותי והחשוב ביותר בתפקידו של רב – להיות דמות משמעותית 
ומעורה בחיי הקהילה שבה הוא מכהן. עם זאת, נקבע כי "שונים הם פני הדברים עת מדובר בתנאי סבירות ומידתיות". בהקשר זה, נקבע שיש 
להרחיב את ההסדר שנקבע לעניין ועדת החריגים, ולקבוע כי כל הרבנים, ולא רק הרבנים שמונו בשנים 1999 עד 2014 יהיו רשאים לפנות 

לוועדה זו. עוד נקבע, כי יהיה על הוועדה לשקול לצד השיקול הכללי, גם שיקולים פרטניים.
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בית הדין קיבל את טענות המדינה וקבע כי הסדר הפסקת תקצוב הוא בין המדינה כרגולטור לבין המעסיקים, ודחה את טענת ההסתדרות 
שמדובר בהוראה שמנסה לעקוף את הוראות התקשי"ר. נקבע, כי אין בהפסקת תקצוב כדי להביא לסיום אוטומטי של יחסי העבודה, ושעל 
המעסיקים לפעול בהתאם להוראות הדין הרלוונטיות, לרבות ההסכם הקיבוצי המחיל את הוראות התקשי"ר. בית הדין הדגיש כי הרב גם יוכל 

לתקוף את ההחלטה על הפסקת התקצוב. 
לבסוף, בית הדין דחה את בקשת ההסתדרות למתן סעד הצהרתי והורה על יישומו של חוזר המנכ"ל. בנוסף, למרות הפרת חובת ההיוועצות 
עם ההסתדרות-ארגון העובדים היציג של הרבנים במועצות האזוריות, טרם הוצאת חוזר המנכ"ל, לא ניתן סעד אופרטיבי בעניין זה נוכח הליכי 

הידברות הצדדים בהליך ואף לא נקבעה חובה גורפת בהקשר לחובה לנהל משא ומתן עם ההסתדרות.
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סע"ש )תל אביב-יפו( 31086-10-18 ורד דלל נ' עיריית ראשון לציון )פורסם בנבו, 14.07.2020(. 

העותרת, המועסקת כראש מנהלת אזורי תעשייה בעיריית ראשון לציון )הנתבעת( תובעת להורות על בטלות החלטת הממונה על השכר וכן 
קבלת סעדים כספיים בגין תוספת "ממלא מקום", הפרת חובת תום הלב והתעמרות בעבודה.

 במסגרת הליך הסדרת חריגות השכר שנעשה בעיריית ראשון לציון, הוסדרו בהסכם חריגות שכר של למעלה מ-1,600 עובדי עירייה, בהתאם 
לעקרונות שגיבשה העירייה בשיתוף הממונה על השכר )להלן גם: "הסכם המעטפת"(. בהסכם המעטפת, גובשו עקרונות להשבה מופחתת 
של חריגות שכר, בצירוף הפחתה של 35% משיעור ההשבה, לעובדים שהסכימו להליך ההסדרה. הובהר לעובדים כי ככל שהם יסרבו להשבת 
החוב במסגרת הליך ההסדרה או יתבעו את העירייה בתביעה להפרשי שכר בגין התקופה הנדונה, יובא עניינם להכרעה פרטית אצל הממונה 

על השכר, ובמקרה זה יבוטלו כל ההטבות שהוצעו במסגרת הסכם המעטפת, ויכול להיות שיחויבו במלוא סכום ההשבה.
אשר לעניינה של העותרת, קבע בית הדין כי כחלק מהליך ההסדרה, הוצע מתווה לטיפול בחריגות שכרה. נקבע, כי אף אם לא נשלח לעותרת 
מכתב השבה רשמי, אין בכך כדי לפטור אותה מחובת ההשבה, שכן העותרת ידעה על חובה זו הן מתוקף תפקידה כמנהלת אגף משאבי אנוש, 

והן מתוקף חתימתה על מתווה ההסדרה.
כמו כן, נקבע כי משעה שהעותרת החליטה להתנער מההחלטות שניתנו בעניינה ולתבוע רכיבי שכר רטרואקטיבית, אין היא יכולה לטעון 
לתחולתן של זכויות שניתנו מכוח הסכם המעטפת. בעניין זה נקבע, כי בשים לב להצהרותיה של התובעת לפיהן מתוקף תפקידה והכשרתה 
כמנהלת אגף משאבי אנוש, היא בקיאה בכל ההסכמים והעקרונות שנקבעו בהליך ההסדרה, הגשת תביעה על-ידי העותרת בגין תקופה עליה 

חתמה במסגרת ההסדרה, מהווה היתממות.
בית הדין בחן את החלטת הממונה לגופה, ועל יסוד טענות הצדדים, הראיות והוראות הדין הרלוונטיות, נקבע כי אין מקום להתערבות בהחלטת 
הממונה, שניתנה בסבירות ומידתיות בהתייחס לתוספת "מילוי מקום". לגבי התוספת הביע הממונה את עמדתו לפיה העותרת אינה זכאית 
לתשלום התוספת ואולם קבע כי זכאותה זו תיבחן במסגרת ההליך המשפטי שבסופו קבע בית הדין כי העותרת נמצאה זכאית לתוספת. אשר 
למחלוקת שהתגלעה בין הצדדים לעניין דרך חישוב התוספת, קבע בית הדין כי יש להעדיף את התחשיב שהציגו המשיבות )עיריית ראשון לציון 
ומדינת ישראל(, שכן העותרת לא העידה את עורך חוות הדעת, ונמצא כי ממילא, התחשיב מנוגד להוראות חוקת העבודה לעובדי הרשויות 

המקומיות בישראל.
לבסוף, התביעה נדחתה ברובה למעט ההחלטה בדבר תוספת תשלום בגין "מילוי מקום" כאמור. תביעת התובעת לפיצויים מכוח הפרת חובת 

תום הלב וכן בגין התעמרות נדחו.
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 סע"ש )נצרת( 37325-07-16 יצחק כנפו נ' החברה הכלכלית לבית שאן בע"מ
)פורסם בנבו, 05.07.2020(.

המחלוקת המרכזית בתיק עניינה בקביעת שכרו של התובע לצורך חישוב זכויותיו. התובע עבד בחברה הכלכלית, ובית הדין קבע שהעירייה הייתה 
מעסיקתו במשותף עם החברה, ושתי המעסיקות כפופות לסעיף 29 לחוק יסודות התקציב. הואיל והחברה הכלכלית והעירייה כפופות להוראות 

סעיף 29, עצם בחינת המדינה את תנאי שכרו של התובע, בחברה הכלכלית ולאחר מכן בעירייה, הינה כדין. 
תפקידו של התובע בחברה הכלכלית ובעירייה היה תפקיד דומה. תוכן תפקידו, כפי שתואר על ידי התובע, היה בדיוק כפי שהוגדר במכתב 
משרד הפנים – אחראי נכסים וממונה פרויקטים. התובע עבד בכפיפות למהנדסת העיר ולא ניהל עובדים אחרים. בית הדין קבע כי תפקידו של 
התובע בתקופה הרלוונטית היה של אחראי נכסים ומנהל פרויקטים, כנטען על ידי המדינה, ולא של סמנכ"ל. לפיכך, שכרו של התובע צריך היה 
להיות בדרגה התואמת לתפקיד זה וכך גם לגבי זכויותיו הנגזרות מהשכר אשר שולמו בעבר או שיש לשלמן כפי שהורה הממונה על השכר 

לעירייה לעשות.
התובע טען לשיהוי מצד המדינה בהעלאת טענותיה כנגד גובה שכרו, אולם בית הדין לא קיבל טענה זו. לממונה על השכר נודע על חריגות השכר 
במהלך שנת 2013, ולאחר חקירה ובדיקה פנה הממונה לעירייה ולתובע במכתב הזמנה לשימוע בנושא. בית הדין קבע כי בהתחשב במגבלות 
כוח האדם של הממונה על השכר ובכמות העובדים והסכמי השכר עליהם הוא אחראי, אין לראות את הממונה על השכר כמי שהשתהה בעניין זה.

התובע טען כי טענות המדינה בעניין השכר החורג התיישנו היות והן מתייחסות לתקופת העבודה בחברה הכלכלית אשר הסתיימה בשנת 2009 
והועלו לראשונה במכתב הזימון לשימוע מיום 05/03/17. בית הדין קבע כי הוראות חוק ההתיישנות, תשי"ח-1958, חלות על הגשת תובענות 
אך כאן מדובר בהליך מנהלי בו מורה הממונה על השכר, בהתאם לסמכותו בחוק, לרשות שלא לשלם שכר חורג. על פעולות מנהליות מסוג 

זה יש להחיל את כללי השיהוי המנהלי ולא את הוראות חוק ההתיישנות.
בית הדין הוסיף למעלה מן הצורך שהיות ולממונה על השכר נודעו חריגות השכר רק בשנת 2013, לא הייתה התיישנות גם לפי הוראות חוק 
ההתיישנות. בית הדין קבע כי כל עוד לא יודע הממונה על השכר, שהוא הגוף המוסמך לפעול ולהורות על השבה או שינוי שלהן, על חריגות 

שכר, הרי שלא מתחיל "מרוץ ההתיישנות".
לבסוף, התביעה התקבלה בחלקה, והעירייה שילמה לתובע תשלום עבור יתרת זכויותיו כפי שקבע בית הדין.
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ק"ג )ירושלים( 51258-12-17 מרדכי פיין נ' בנק ישראל )05.02.2020(.

התובע, גמלאי של בנק ישראל, טוען נגד יישום הוראה בהסכם הגמלאות של עובדי בנק ישראל בעניין הגבלת "כפל גמלאות". מכוח אותה הוראה, 
מוגבלים לסכום השווה ל-90% ממשכורתו הקובעת, סך תשלומי הגמלאות המשולמים לו על ידי בנק ישראל, בגין שתי גמלאות להן הוא זכאי: 

גמלת פרישה וגמלת שאיר פנסיונרית. 
התובע טוען כי יש להחיל עליו את תיקון מס' 30 לחוק שירות המדינה )גימלאות( שבו בוטלה כל הגבלה על זכאות ל"כפל גמלאות" במקרה שבו 
משולמות לגמלאי קצבת פרישה וקצבת שאירים. בית הדין קבע כי טענה זו נעדרת בסיס, שכן חוק הגמלאות חל על עובדי המדינה, כהגדרתם 
באותו חוק, והתובע אינו "עובד המדינה". בית הדין הוסיף כי אין בחקיקה המסדירה את תנאי עבודתם של עובדי וגמלאי בנק ישראל, כל הוראה 

בדבר קביעת תנאי עבודתם של עובדי בנק ישראל "בהתאם" לתנאי העבודה של עובדי המדינה. 
בית הדין קבע כי ההוראה שחלה על בנק ישראל קבועה בסעיף 29)א( לחוק יסודות התקציב ולפיה חל על בנק ישראל איסור להסכים או להנהיג 
שינויים בשכר, בתנאי עבודה או בגמלאות שלא בהתאם למה שהוסכם או הונהג לגבי כלל עובדי המדינה, אלא באישור הממונה על השכר. 

הוראה זו אינה מקימה לתובע זכות לביטול ההגבלה על "גמלאות כפל" בהסכם הגמלאות. 
אמנם תוכנו של הסכם הגמלאות ועקרונותיו התבססו על חוק שירות המדינה )גמלאות(, אך בהסכם הגמלאות נקבעה הוראה מפורשת בדבר 
עצמאותו. מכאן נובע כי זכויותיהם של עובדי בנק ישראל לגמלאות )וכן הזכויות שהם "קונים" בעבודתם לשאיריהם אחרי פטירתם(, מוגדרות 
בהסכם הגמלאות, מבלי שיש בשינוי בזכויות של עובדי או גמלאי מדינה לגמלאות בנסיבות מסוימות, כדי לחייב תיקון של הסכם הגמלאות 

לגבי עובדים או גמלאים של בנק ישראל הנתונים באותן נסיבות. 
התובע טען כי דחיית בקשתו לביטול ההגבלה על ידי הממונה ניתנה ללא סמכות ולו הייתה בקשתו מתקבלת הוא לא היה זקוק לשם כך לאישור 
לפי סעיף 29)א( לחוק יסודות התקציב. בהקשר זה כבר נפסק כי על מנת לקבוע אם גוף מתוקצב או גוף נתמך מסכים או מנהיג שינויים בשכר, 
בתנאי פרישה, בגמלאות או בהטבות כספיות אחרות הקשורות לעבודה, שלא בהתאם למה שהוסכם או הונהג לגבי כלל עובדי המדינה, יש 
להשוות בין מכלול תנאי השכר וההטבות שניתנות לעובדי הגוף המתוקצב או הגוף הנתמך לבין כלל ההטבות החלות על כלל עובדי המדינה 

הרלוונטיים. 
בית הדין קבע לעניין זה כי קביעת הממונה לפיה התובע קיבל בפרישתו הטבות פרישה מעבר למה שמקבלים עובדי מדינה מבוססת. גם בשים 
לב לטענת התובע כי הוא לא נהנה מהטבות שנוגעות לפרישה בגיל צעיר יותר מהמותר לפי חוק הגמלאות, הרי שבהסתכלות כוללת על מכלול 
הזכויות של עובדי בנק ישראל לגמלאות, העובדה שעובד בנק ישראל שצובר וותק לגמלה ומקפיא את זכויותיו, זכאי לקבל גמלה בגיל 65 בעוד 
שעובד מדינה שמקפיא את זכויותיו זכאי לקבל גמלה רק בגיל 67, מבססת את גישת הממונה בדבר הצורך באישורו לאימוץ ההקלה שנקבעה 

בתיקון מס 30 לחוק הגמלאות בהסכם הגמלאות. 
לבסוף, התביעה נדחתה. 
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עמירם אלבו נגד מועצה מקומית בית דגן פ"ה 1481-07-18.

במסגרת תביעה שבה התובע ביקש זכאות לגמלה מגיל 50, הממונה הגיש עמדה שבה העובד איננו זכאי קבלת גמלה כפי שטוען התובע 
והוכיח בעמדתו שאכן התובע אינו זכאי לכן בית המשפט המליץ במסגרת פשרה לחזור בו מהתביעה, ואכן התובע הסכים להצעת בית הדין 

ואכן משך את התביעה.
בזכות התערבות יחידת האכיפה התובע לא קיבל זכאות לגמלה מגיל 50 דהיינו 17 שנה לפני המועד המזכה. גמלה של כ- 10,000 ₪ הפועל 

היוצא של החלטה זו ושל עמדת הממונה הוא חיסכון בסך של 2,040,000 ₪ שנחסכו מקופתה של המועצה. 
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 ע"ע )ארצי( 27891-09-16 מדינת ישראל נ' מועצה דתית באר שבע )פורסם בנבו, 01.05.2020(. 

בית הדין פסק כי המדינה והמועצות הדתיות המערערות היו מעסיקות במשותף של המשיבים – קייסים ורבנים בני הקהילה, והן חבות כלפי 
המשיבים יחד ולחוד בתשלום שכרם. המשיבים היו זכאים לשכר המקביל לשכר רב שכונה החל ממועד הפינוי ולזכויות פנסיה ונטל ההוכחה 
בדבר הפרשי השכר מוטל על המשיבים, שלא עמדו בו, אך אין לדחות את תביעתם, אלא להשיב את הדיון לביה"ד האזורי לבירור סוגיית הפרשי 

השכר.
מדובר ב5 ערעורים שאוחדו וכולם סבים על פסק דינו של בית הדין האזורי באר שבע. המשיבים בכל הערעורים הם קייסים, אלמנותיהם של 
קייסים ורבנים בני הקהילה האתיופית. בעקבות מחאת יוצאי אתיופיה והקייסים בעניין הכרת הממסד הדתי במדינה במעמדם של הקייסים 
והרבנים, הוקמה ועדה, אשר הוסמכה לבדוק את הנושאים הקשורים אליהם. בין היתר, המליצה הוועדה כי כל הקייסים אשר שימשו כקייסים 
באתיופיה ישובצו לעבודה במועצות הדתיות שבתחום פעולתן הם מתגוררים, ויפעלו בקהילותיהם. בהמשך להמלצות הוועדה ולהחלטת 

הממשלה, מונו מי שהיו קייסים באתיופיה לקייסים, ושובצו למועצות דתיות.
עיקר הערעור של המדינה סב על קביעתו של בית הדין האזורי כי הייתה מעסיקה במשותף של המשיבים, ועל קביעתו כי היא נושאת באחריות 
כמעסיקה במשותף לתשלום מלוא שכרם של המשיבים בשל העובדה שלא הפעילה מנגנון פיקוח על המועצות הדתיות לוודא שמשולם 

למשיבים מלוא שכרם.
נקבע כי המדינה למעשה בנתה מערך העסקה של קייסים ורבנים בני הקהילה האתיופית, בהתאם לצרכי הקהילה האתיופית נכון לאותה עת 
על פי קביעתה, ובכלל זאת קבעה את הקריטריונים לקבלתם לעבודה, קיבלה אותם לעבודה, שיבצה אותם לעבודה במועצות הדתיות השונות, 
הגדירה )גם אם באופן כללי( את תפקידם, קבעה את תנאי העסקתם, ומימנה את עלות העסקתם במלואה, באופן נפרד ומובחן מהשתתפותה 

בתקציב המועצות הדתיות. נוכח האמור, יש לראות במדינה כמעסיקה של הקייסים והרבנים.
העיר בית הדין כי בהקשר לסעיף 29 לחוק יסודות התקציב, יש לקבל את טענת המדינה שלפיה קביעת בית הדין האזורי שלא נדרש אישור 
הממונה על השכר כי מדובר בשכר התואם את אשר הוסכם או הונהג לגבי כלל עובדי המדינה אינה יכולה לעמוד, כיוון שרבני שכונות אינם 
מועסקים בשירות המדינה אלא במועצות הדתיות או ברשויות המקומיות. המועצות הדתיות היו חייבות להעביר לקייסים ולרבנים )לאחר ניכוי 
תשלומי חובה ועלויות מעסיק( את מלוא הכספים שהמדינה העבירה להן לצורך תשלום שכרם של הקייסים והרבנים, ולא היו רשאיות להפחית 

את שכרם בנימוק שהם אינם זכאים לשכר מקביל לשכרו של רב שכונה מסיבה זו או אחרת. 
בסיכומו של דבר נקבע כי לנוכח הכשלים בהתנהלות כלפי התובעים יש לערוך בחינה מעמיקה לגבי הזכאות של כל אחד מהם להפרשי שכר 
רטרואקטיביים. הבדיקה תיערך בבית הדין האזורי, כשבניגוד לקביעתו, התובעים הם אלה שיצטרכו להציג ראיות ולהוכיח את הסכומים המגיעים 

להם. בצד זאת, הומלץ לצדדים להימנע מהליך נוסף ולסיים את המחלוקת בהסדר מוסכם ומכובד.
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סע"ש )באר שבע( 22231-03-17 סלומון מרציאנו נ' מדרשת שדה בוקר בנגב )פורסם בנבו, 
04.09.2020( - תוספת שכר ששולמה בניגוד להוראות סעיף 29 לחוק יסודות התקציב.

מדובר בתביעה שעניינה בהחלטת הממונה על השכר באוצר בקשר לתוספת שכר ששולמה לתובע במהלך תקופת העסקתו, במסגרתה נקבע 
כי תוספת השכר היא תשלום חורג בניגוד להוראות סעיף 29 לחוק יסודות התקציב. בנוסף, תביעת התובע להתעמרות והתנכלות של המדרשה 

כלפיו וכן תביעה שכנגד מטעם המדרשה כנגד התובע להשבת הכספים ששולמו לו ביתר בעד תוספת השכר, בהתאם להחלטת הממונה.
התובע מתבסס בתביעתו על הוראות הסכם 99, ומבקש לקבוע כי מדובר בתוספת שכר מאושרת על ידי הממונה. בית הדין קבע כי טענות 
התובע ביחס לתחולתו של הסכם 99 בעניינו – דינן להידחות היות ונמצא כי המדרשה אינה מצויה כלל בגדר רשימת המעסיקים החתומים 
על הסכם זה. שכן, הסכם 99 נחתם בין הסתדרות העובדים הכללית לבין רשימת המעסיקים החתומים על ההסכם. חריגות השכר שאושרו 
במסגרת הסכם 99 אינן כוללות את חריגות השכר בתוספת השכר בעניינו של התובע ודי בכך כדי לדחות את טענות התובע כי תוספת השכר 

החורג בעניינו מאושרות על יד הממונה על השכר במסגרת הסכם זה.
נקבע גם כי "צילום מצב הדברים" כפי שהיה במועד ערב חתימת הסכם 99 לא התקיים. שכן, התובע קיבל תוספת שכר ערב חתימת ההסכם 
הקיבוצי שהייתה תלויה בקיומו של התנאי לביצוע שעות נוספות וכוננויות בפועל הכרוכים בעבודתו כמנהל אחזקה או סגן מנהל אחזקה. 
למעשה, משנת 2010 )ואף טרם לכן( שימש התובע בתפקיד צ'קר ובמסגרת תפקיד זה לא ביצע בפועל את שעות הכוננות ושעות הנוספות, 

באופן שלא קיים את התנאי המזכה בתשלום תוספות השכר המותנות.
הממונה ציין כי לא ידוע למדינה על החלת הסכם 99 על גוף שאינו בשלטון המקומי כנטען על ידי התובע, וביחס לחברה העירונית מתנ"ס 
אשדוד אותה הזכיר התובע, מציין הממונה כי זו מצויה בשליטתה המלאה של עיריית אשדוד ולפיכך נכנסת בגדר הוראות סעיף 21 לחוק יסודות 
התקציב "כחברה עירונית". לפיכך, החברה העירונית היא גוף מתוקצב כמשמעו בסעיף 29 לחוק יסודות התקציב וכפופה להוראותיו. כך שגם 

היא אינה רשאית לשלם לעובדיה שכר חורג בלא אישור ממונה.
בית הדין קבע כי על יסוד התרשמותו מטענות הצדדים מהעדויות ומהראיות שהוצגו בפניו, התובע לא הוכיח את טענתו להתנכלות והתעמרות 
ועל כן טענתו נדחת. השינויים בתפקידו היו בשל מצבו הרפואי של התובע והצורך בהתאמת תפקיד עבורו בהתחשב במגבלותיו הרפואיות, כפי 

שטענה המדרשה. המדרשה לקחה בחשבון את מצבו הרפואי של התובע בכדי להתאים לו תפקידים התואמים למצבו הרפואי.
אם כך, תביעתו של התובע על כל סעדיה נדחתה ותביעת המדרשה להשבה התקבלה.
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 סע"ש )נצרת( 34412-02-15 סביח חאפז חס נ' מועצה מקומית משהד
)פורסם בנבו, 14.09.2020(.

התובע עבד במועצה ב2 תקופות שונות. השאלות המרכזיות במחלוקת היו: האם בתקופה הראשונה חל נתק בהעסקתו של התובע במועצה, מהו 
השכר הקובע לצורך חישוב זכויותיו של התובע בתקופה הראשונה, האם עבד התובע בתקופה השנייה, רכיבי התביעה וטענות ההגנה בנוגע לקיזוז.

תקופת העסקה ראשונה - התובע החל לעבוד במועצה ביום ב1998, בתפקיד מנהל לשכת ראש המועצה ומ"מ מזכיר המועצה, ועד 2010,שאז 
הסתיימו יחסי העבודה בהסכמה.

בין לבין, נקלעה המועצה לקשיים כלכלים והוציאה את עובדיה לחל"ת, החל מחודש 9/2002. התובע טוען כי בפועל לא יצא לחל"ת אלא המשיך 
לעבוד במועצה ללא הפסקה, עד חודש 11/2003. לעומתו טוענת המועצה כי התובע יצא לחל"ת ולא שב לעבודה עד חודש 11/2003 )להלן: 

התקופה השנויה במחלוקת(.
תקופת העסקה שניה – בחודש 11/2013 מונה התובע למנכ"ל המועצה לתקופה של שלושה חודשים, ולאחר מכן קיבל התובע כתב מינוי נוסף 

לשלושה חודשים נוספים.
באשר להעסקתו בתקופה השנייה, החליט הממונה כי אם יקבע על-ידי בית הדין שהתובע אכן עבד בתקופה זו- שכרו צריך להיות משולם על-
פי דרגה 43, הוא אינו זכאי לגמול השתלמות וכי מתשלום זה יש לקזז את המשכורות שקיבל בחודשים מרץ ואפריל 2014. ככל שיוכח שלא 

עבד בתקופה זו, יש לתבוע ממנו את הסכומים ששולמו לו בגין חודשים אלה.
בית הדין קבע כי התובע לא עבד בפועל בתקופה השנייה, ולכן עליו להשיב את השכר ששולם בחודשים מרץ ואפריל 2014. בית הדין לא קיבל 
את טענת המועצה כי על התובע להשיב את ההפרשות ששולמו באותם חודשים לקרן הפנסיה ולקרן ההשתלמות, שכן כספים אלו הועברו 

לקרנות ולא הוצגה כל ראיה כי הכספים שוחררו לידי התובע.
הממונה על השכר החליט וקבע כי ככל שבית הדין יקבע כי לא חל נתק בעבודה, יש להעמיד את שכרו של התובע לגבי כל התקופה הראשונה 

על סך של 7,500 ₪, וכל שכר ששולם מעבר לכך מהווה שכר חורג. 
בית הדין קבע כי החלטתו של הממונה על השכר בדבר תשלום שכר חורג לתובע ניתנה כדין ואין מקום להתערב בה. עמדתו של הממונה על 
השכר, כי יש לחשב את שכרו של התובע על בסיס סך של 7,500 ₪, מטיבה עם התובע בהשוואה לשכר על בסיס דירוג, ולכן בית הדין אימץ 
את עמדתו. לגבי התקופה השנויה במחלוקת, בית הדין קבע כי התובע לא עבד בפועל ולכן תביעתו לתשלום שכר בגין תקופה זו נדחית. עם 
זאת, נדחתה טענת המועצה כי מדובר בנתק ביחסי העבודה משום שבית הדין לא שוכנע כי התנהגות הצדדים מלמדת על נתק ביחסי העבודה 

אלא יש לראות את תקופת ההיעדרות של התובע כחל"ת מוסכם. 
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פ"ה )באר שבע( 29740-12-15 צפורה מליץ נ' מדינת ישראל )פורסם בנבו, 03.09.2020(.

תביעתה של הגב' ציפורה מליץ במסגרתה עתרה לסעד הצהרתי לשלם לה תוספת של 4% לגמלה המשולמת לה כיום, בהגיעה לגיל 62 שנים, 
לכל תקופת הזכאות לקבלת גמלה ממשרד החינוך.

התובעת הועסקה כעובדת הוראה במשרד החינוך החל משנת הלימודים תשל"ב )1971-1972( ועד לפרישתה ממערכת החינוך ביום 31.8.1997. 
יותר משנה לאחר פרישתה לגמלאות, שלחה התובעת מכתב למנהל אגף גמלאות עובדי הוראה במשרד החינוך, "להגדיל זכויות לפנסיה בהיקף 
של 4%", זאת בהסתמך על העסקתה במועצה המקומית קריית מלאכי לפני קליטתה במשרד החינוך. למכתב צורף טופס "בקשה לשמירת 
רציפות זכויות לגמלה של עובד הוראה )כולל גננת( אשר עבר לעבוד משירות המדינה לבעלות אחרת ולהיפך", החתום על ידי התובעת בלבד.

במסגרת הבקשה ביקשה התובעת להחיל עליה את הוראות הסכם הרציפות שנחתם בין המדינה לבין מרכז השלטון המקומי בתאריך 24.7.1974 
לגבי גננות )להלן: "הסכם 1974"(.

בית הדין קבע כי תביעתה של התובעת, התיישנה. כמו כן, גם אם התביעה לא הייתה מתיישנת, היא הייתה נדחית אף לגופה מכיוון שבמקרה 
דנן לא קיים בעניין התובעת הסדר רציפות חתום על ידי המדינה. 

בית הדין קבע כי לא הוכח שנחתם בעניינה של התובעת הסכם רציפות על ידי כלל הגורמים הנדרשים טרם פרישתה )ובכלל(. הטופס שצירפה 
התובעת לתצהירה חתום על ידי התובעת בלבד והוא הועבר לגורמי משרד החינוך במכתבה. הבקשה הנ"ל אינה חתומה על ידי המדינה ולא 

צורף אליה אישור של הבעלות המעבירה, עיריית קריית מלאכי.
למעלה מכך ציין בית הדין כי הוראות חוק הגמלאות אוסרות על המדינה לחתום בדיעבד, כלומר לאחר פרישת העובד, על הסכם רציפות זכויות 
והיא אינה יכולה להיות צד להסכם כזה. זאת ועוד, רשויות מקומיות אשר אימצו את הוראות חוק הגמלאות מנועות מלחתום על הסכם הרציפות 

בדיעבד. על כן, הסכמת עיריית קריית מלאכי נוגדת את הוראות חוק הגמלאות ואת הוראות סעיף 29 לחוק יסודות התקציב.
לבסוף, תביעת התובעת התיישנה. כמו כן, התביעה נדחתה גם לגופו של עניין.
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פ"ה )חיפה( 15142-04-17 רן כהנא ו125 אח' נ' מדינת ישראל הממונה על השכר והסכמי עבודה 
)פורסם בנבו, 08.11.2020(. 

טענתם העיקרית של התובעים היא כי רכיב שעות נוספות גלובאליות )להלן: "רכיב השנ"ג"( בהיקף 70 שעות שולם להם כדין ואינו בגדר חריגת 
שכר, ומשכך לא היה כלל מקום לנהל מו"מ קיבוצי בגינו ואף לא היה מקום להפחית את היקף תשלומו בהסכם הקיבוצי. המחלוקת העיקרית 

בהליך זה היא בשאלה האם התקיימו הנסיבות שיצדיקו את התערבות בית הדין בתוכנו של הסכם קיבוצי.
ב2016 נחתם הסכם קיבוצי מיוחד בין חברת החשמל לישראל בע"מ לבין ההסתדרות החדשה, המסדיר את נושא חריגות השכר בחברת 
החשמל. ההסכם הקיבוצי זכה לאישור הממונה על השכר, אשר בכפוף לביצוע האמור בו, לחלק מחריגות השכר ימצה את דרישותיו ביחס 

לחריגות שכר ששולמו לעובדי חברת החשמל ולגמלאיה. 
התובעים הוכיחו שהממונה ידע על תשלום הרכיב בהיקף כפי שבוצע בפועל וכי על אף האמור לא קבע הממונה מיד ובסמוך למועד בו נודעו 
הדברים שמדובר בתשלום חורג, אך יחד עם זאת, לא הוכח שניתן אישור לתשלום השנ"ג בהיקף העולה על 50 שעות בערך 140%. הרחבת 
היקף תשלום ההטבה החל משנת 1990 נעשתה לאחר חקיקת חוק יסודות התקציב, הייתה כפופה להוראות החוק ודרשה את אישור הממונה 

ואישור שכזה לא ניתן. 
בית הדין קבע כי אין בידיעת הממונה על תשלום רכיב השנ"ג כדי ללמד על מתן אישור לתשלום רכיב זה בהיקף כפי ששולם. לפיכך, נדחתה 
טענת התובעים שההסכם פוגע בזכות שהוקנתה להם כדין. בנוסף, התובעים לא עמדו בנטל להראות שנקודת האיזון אליה הגיעו הצדדים 

למו"מ הקיבוצי בכל האמור בתשלום רכיב שעות נוספות פנסיוני שגויה באופן המצדיק את התערבות ביה"ד בהסכם הקיבוצי.
התובעים ביקשו להיבנות מפסיקה לפיה לא ניתן לפגוע בזכויות גמלאי כפי שהתגבשו במועד פרישתו, ולכן בכוחם של הסכמים קיבוציים שנעשו 
לאחר הפרישה להוסיף לזכויותיו של הגמלאי, אך אין הם יכולים לגרוע מהן. אלא שבית הדין קבע כי לתובעים אין זכות קנויה ליהנות מהסדרי 
שכר חורגים כדוגמת שנ"ג פנסיוני בהיקף העולה על זה שהובטח במזכר משנת 1977, וזאת בנוסף לרכיבים שאושרו בהסכם הקיבוצי. לפיכך, 

אין לפרש את ההסכם ככזה הפוגע בזכויות מובטחות שאין לפגוע בהן לאחר מועד הפרישה.
נפסק כי התובעים לא הראו שניתן אישור כדין להגדלת מכסת השעות הנוספות, לא הראו שמוצדק לשנות ממסקנות פסק-דין שניתן בעניין זה, 
לא עמדו בנטל להראות שתנאי ההסכם הקיבוצי מרעים את מצבם, לא הוכיחו שהוראות ההסכם מפלות אותם ביחס לעובדים פעילים ולא עמדו 
בנטל להראות שלא ניתן בנסיבות העניין לפגוע בגמלתם – לפיכך, התובעים לא הראו עילה מספקת להתערבות בית הדין בהוראות ההסכם.

אם כך, תביעתם נדחתה.
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סע"ש )חיפה( 47906-12-15 שושי שי נ' מ.מ. בסמ"ה )פורסם בנבו, 18.11.2020(.

התובעת שימשה כמנהלת כוח אדם וחשבת שכר במועצה )הנתבעת( ופרשה מעבודתה בגיל 50 לאחר 22 שנות עבודה. לטענתה היא הסתמכה 
על התנאים המועדפים שהוצעו לה על ידי המועצה במסגרת תכנית רענון שכללו בין היתר קבלת קצבת פנסיה החל ממועד הפרישה, דרגת 
פרישה אחת, 6 חודשי מענק, 3 חודשי הסתגלות, מענק פרישה לפי סעיף 22 לחוק שירות המדינה )גמלאות(, פיצוי בעד אי ניצול ימי מחלה ופדיון 
ימי חופשה, בעוד שרק לאחר הפרישה התברר שמשרד הפנים לא אישר את פרישתה לפנסיה מוקדמת בתנאים מועדפים וזאת בניגוד למצג 

שנמסר לה על ידי המועצה לאחר הפרישה. 
התובעת שימשה כמנהלת כוח אדם וחשבת שכר של המועצה המקומית בסמ"ה במשך 22 שנים. בין הצדדים לא נחתם הסכם פרישה בכתב 
אך התובעת מלאה בקשה לפרישה לגמלאות בהתאם לתכנית ההבראה. משרד הפנים לא אישר פרישת עובדים מהמועצה בתנאים מועדפים 
מכוח תכנית ההבראה ולכן שלח ראש המועצה מכתב למנהל אגף כוח אדם ושכר ברשויות המקומיות במשרד הפנים מכתב ובו הוא מתבקש 

לאשר תכנית רענון משרות שבמסגרתה יינתנו לעובדים המיועדים לפרישה תנאים מועדפים בהתאם לבקשות פרטניות.
לטענת התובעת, ראש המועצה הפעיל עליה לחצים לפרוש מתפקידה והיא הסכימה לפרוש לנוכח התנאים המועדפים שהוצגו לה לרבות 
קבלת גמלה חודשית באופן מיידי. המשא ומתן לפרישה שניהלה עמה המועצה נעשה בחוסר תום לב, המועצה ידעה עוד טרם פרישתה שמשרד 
הפנים לא אישר את תכנית הרענון ואת פרישתה בתנאים מועדפים על פי תכנית הרענון ובכל זאת, המועצה בחרה שלא ליידע אותה בעמדת 

משרד הפנים ותחת זאת נמסר לה כי עניינה בטיפול ויוסדר בקרוב.
בית הדין קבע כי מחקירתה הנגדית של התובעת עולה בבירור כי היא הייתה מעוניינת לסיים את עבודתה במועצה בכל מקרה, בין אם יאושרו 
לה תנאי פרישה מועדפים ובין אם לא. זאת ועוד, קבע כי התובעת אינה עומדת בתנאים הקבועים בחוק הגמלאות לקבלת גמלת פנסיה חודשית 
החל ממועד סיום עבודתה במועצה. אין לתובעת זכאות על פי הדין לקבלת קצבה חודשית החל ממועד פרישתה בגיל 50 ולכן לא ניתן לחייב 
את המועצה לשלם לה תשלום המהווה חריגת שכר. בהתאם לסעיף 29 לחוק יסודות התקציב, המועצה אינה רשאית להסכים על שינויים 
בתנאי הפרישה או בגימלאות או להעניק הטבות כספיות בניגוד למה שהוסכם או הונהג לגבי כלל עובדי הרשויות המקומיות או באישור של 

הממונה על השכר.
בית הדין דחה את תביעתה וחידד וקבע כי אין מחלוקת שהגורמים המוסמכים במשרד הפנים לא אישרו את תכנית ההבראה ו/או תוכנית הרענון 
למועצה ואף לא אישרו הסכם פרישה פרטני של התובעת. בית הדין הבהיר כי הגורמים במועצה אינם מוסמכים להסכים על תנאי פרישה 
העומדים בניגוד לסעיף 29 לחוק יסודות התקציב ואין בהבטחה שלהם כדי להכשיר קבלת שכר חורג. עם זאת, בית הדין קבע כי יש הצדקה 

לפסוק לתובעת פיצוי כספי בגין הפרת חובת תום הלב וההגינות על ידי המועצה.
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ע"ע )ארצי( 1629-05-19 מועצה דתית בית שמש נ' שמעון ביטון )פורסם בנבו, 04.05.2020(.

עניינו של תיק זה בערעור על ידי המועצה הדתית בבית שמש על פסק דינו של בית הדין האזורי בירושלים בו נקבע כי הרב ביטון זכאי למענק 
שנים עודפות עד להגיעו לגיל 80. 

סעיף 39)ו( לחוק שירות המדינה )גימלאות(, שמכוחו קמה לעובד זכאות למענק שנים עודפות בגין שנות עבודה שאינן מזכות בגמלה אינו כולל 
הגבלה גילאית לזכאות. סעיף זה הוחל על רבני עיר מכוח נוהג, והזכאות לפיו משתרעת לפחות עד לגיל הפרישה הקבוע בדין )או המוסכם(. 

המשיב טען כי הוא הסתמך על הנוהג שלפיו המענק משולם ללא הגבלת גיל וכי הייתה לו ציפייה לקבלו במלואו ולכן המשיך לכהן בתפקיד 
על אף שיכול היה לפרוש קודם לכן. בית הדין לא סתר טענה זו וקבע כי ממילא במהלך השנים שלפני גיבוש המתווה לא יכול היה לדעת על 
שינוי הנוהג. נקבע גם כי בהחלט ייתכן שאילו היה יודע כי לא יקבל את המענק, היה נמנע מלהמשיך לכהן בתפקידו כרב עיר בשנים העודפות.

בית הדין דחה את הערעור של המועצה ופסק כי אין חולק שמר ביטון הועסק על ידי המועצה וקבע כי אף אילו לא היה מוסכם שהמשיב הוא עובד 
של המועצה והייתה עולה שאלת מעמדו, לא היה בכך כדי לשנות מהמסקנה שהמועצה היא הגורם האחראי לתשלום מלוא זכויותיו על פי דין. 
כהונת המשיב כרב עיר לאחר גיל 70 ועד גיל 80 הייתה הן לפי חיקוק והן בהסכמה, שכן הכהונה הוארכה על ידי הגורם המוסמך בדין, היא 
מועצת הרבנות הראשית, עד גיל 80, בהתאם לתקנות בחירת רבני עיר, תשל"ה-1974. ומאחר שהוא עומד בתנאי סעיף 39)ו( האמור ונוכח 

תכלית המענק, הוא זכאי לקבלתו עד גיל 80.
לא הייתה מחלוקת על כך שהמשיב עומד בתנאי הסעיף, ובשים לב לתכלית המענק, הסכים בית הדין עם בית הדין קמא שקבע שיש לשלם 

למשיב את המענק עד גיל 80, וזאת מבלי להידרש לשאלת הזכאות למענק בגין התקופה שמגיל 80 ועד לפרישתו.
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סע"ש )ב"ש( 27655-04-16 דוד ביטון נ' החברה העירונית לתרבות, ספורט ומרכזים קהילתיים 
באשדוד )פורסם בנבו, 12.10.2020(.

תביעה זו עניינה תשלום וקביעת שכר על פי מודל שכר בכירים, תשלום הפרשי שכר וזכויות סוציאליות, עתירה לביטול החלטת הממונה על 
השכר וכן תשלום פיצוי בגין אפליה והתנהגות פוגענית. מנגד הגישה החברה תביעה להשבת תשלומי שכר חורגים.

התובע עבד בחברה החל מיום 1.7.93. במהלך השנים ניהל התובע בחברה מספר מתנ"סים בעיר אשדוד והוא בין המנהלים הוותיקים בעיר. 
בשנת 1998 מונה התובע בתפקיד מנהל מתנ"ס ח' בחוזה אישי בתמורה לשכר חודשי ששימש כבסיס השכר לצורך הפרשות פנסיוניות. בשנה 
זו אימצה החברה את הדירוג המפעלי שהונהג בחברה הארצית למתנ"סים )להלן: "השכר המפעלי"( מתוך כוונה לייצור שוויוניות בין מנהלי 

מתנס"ים בחברה לבין מנהלים שקיבלו את שכרם מהחברה הארצית למתנ"סים, אך עבדו כמנהלי מתנ"סים בחברות עירוניות.
במהלך שנת 2010 ערך הממונה על השכר בדיקה בחברה ומצא כי השכר המשולם למנהלי המתנ"סים בחברה חורג ומנוגד לחוק וכי אין מקום 
להפעלת דירוג "השכר המפעלי" בחברה. בעקבות ממצאים אלה, הוחלט בשנת 2011 על הסדרת "מודל שכר הבכירים" בחברה כחלופה לנקיטה 
בצעדי אכיפה כנגד העובדים שנמצאו אצלם חריגות שכר. התובע ביקש להחיל עליו את מודל שכר הבכירים מבלי לפגוע בתנאי שכרו הקודמים. 
לטענת התובע, רק בשנת 2014 הוצגה בפניו האפשרות להצטרף למודל שכר בכירים. בית הדין קבע כי אין לקבל את טענת התובע שלפיה 
הופלה בכך שלא הוצע לו לעבוד במודל שכר בכירים. שכן התנהל בין הצדדים משא ומתן ארוך שבמסגרתו אין חולק כי הוצע לתובע לעבור 

למודל אך התובע לא קיבל את עקרונות הבסיס של המודל הכולל את עקרון ההשבה. 
בית הדין קבע כי לא נפל פגם בהליך השימוע, באופן קבלת ההחלטה על ידי הממונה או כי ההחלטה עצמה נגועה באי סבירות או מידתיות לכן 
טענותיו והסעדים הנתבעים בגינם נדחו. הממונה היה נכון לאורך כל הדרך להתגמש ולהגיע עם התובע לפשרה על מנת להסדיר את שכרו 
והשבת הסכומים העודפים שקיבל אלא שהתובע לא היה נכון לכל פשרה ודרש את מלוא טענותיו במהלך כל השנים וגם במסגרת עדותו 
בבית הדין. זאת ועוד, בית הדין קבע כי התובע לא הרים את הנטל להוכיח כי החלטת הממונה והתנהלות החברה, היו נגועים בשיקול פוליטי 

מסוג זה או אחר.
לבסוף, בית הדין דחה את תביעתו של מר ביטון ומנגד קיבל את תביעת ההשבה של החברה וזאת בכפוף לשני תיקונים שעל החברה לבצע 
בתחשיב ההשבה- האחד, בנוגע למקדם הוותק של המערער והשני, בדבר תקופת ההשבה – אשר בהתאם לפסק הדין תחושב החל מחודש 

מאי 2010 ואילך. 
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סע"ש )ב"ש( 58504-02-15 תמר בן חנן נ' עיריית באר שבע )פורסם בנבו, 06.09.2020(.

עניינה של התביעה, שהוגשה על ידי עובדים )העותרים( בעיריית באר שבע, נגד העירייה ונגד הממונה על השכר, במעמדן של שלוש תוספות שכר המשולמות 
לעותרים מכוח הסכם 3.3.99, בראי ההסכם הקיבוצי הכללי מיום 4.8.2003 ובשאלת הכללתן/אי הכללתן של שלוש התוספות בחישוב תוספת הבלתי ייחודיים. 
התובעים טוענים כי יש לקבוע שמרוץ ההתיישנות החל לאחר שהעירייה ו/או הממונה על השכר הודו בזכותם של המערערים לקבלת הפרשי שכר 
בגין תוספת ספיגה ופרמיית התמדה שקוזזו שלא כדין, וזאת לאחר הגשת כתב ההגנה של העירייה. התובעים מתבססים על הוראת סעיף 9 לחוק 
ההתיישנות, התשי"ח – 1958 )להלן: "חוק ההתיישנות"( וטוענים כי במועד המאוחר להכחשת הזכות בכתב ההגנה מטעם העירייה, הודתה העירייה 
בזכות המערערים, לפחות מחודש יוני 2017, לכך שהיה על העירייה להימנע מקיזוז פרמיית התמדה ותוספת ספיגה מתופסת בלתי ייחודיים, כאשר 

לצד הודאה זו העירייה לא טענה שוב להתיישנות.
מבדיקה שנערכה מטעם יחידת האכיפה של הממונה על השכר, התברר כי במשך השנים ועד לחודש מרץ 2013, העירייה קיזזה מתוספת הבלתי ייחודים 

שורה של תוספות מקומיות, וביניהן התוספות שבמחלוקת - פרמיית התמדה ותוספת ספיגה, כאילו מדובר בתוספות קבועות. 
סוגיית קיזוז התוספות המקומיות מתוספת הבלתי ייחודיים הובאה לעניינו של הממונה על השכר, ונעשו מספר ניסיונות להסדירו באופן מוסכם. בחודש 
אפריל 2013 קבע הממונה על השכר כי נכון לאותו מועד וכעניין זמני עד לבדיקת הנושא לעומק, על העירייה לשלם את תוספת הבלתי ייחודיים לעובדיה 

במלואה, כלומר ללא קיזוז התוספות המקומיות, ובכלל זה ללא קיזוז התוספת שבמחלוקת. כך פעלה העירייה, החל ממשכורת חודש אפריל 2013.
על פי החלטתו של הממונה על השכר, העותרים נדרשו להשיב הפרשי שכר בגין אי קיזוז תוספת מאמץ מתוספת בלתי ייחודים, החל מיום 1.4.2013 ועד 

למועד הרלוונטי לכל אחד מהמערערים. עוד התייחסה החלטת הממונה לחריגות שכר אחרות של המערערים, כל אחד לפי עניינו הפרטי.
בית הדין קבע כי אין לראות בהחלטה זו של הממונה כ"הודאה" כמשמעותה בסעיף 9 לחוק ההתיישנות, שכן מדובר בהחלטה ביחס לשימועים שנעשו 
לעותרים בין השאר בנושא אי קיזוז תוספת המאמץ מתוספת הבלתי ייחודיים וחריגות שכר נוספות לכאורה. בנוסף, בהחלטה זו צוין כי המחלוקת לעניין 

תחילת מועד הזכאות נתונה להכרעת בית הדין ולשאלת ההתיישנות שעלתה בהליך.
בית הדין קבע כי לא ניתן לראות בהתנהלות העירייה והמדינה כהודאה בקיום זכות התובעים. ביחס לעירייה, קבע בית הדין כי אין באי הגשת כתב הגנה 
מתוקן מטעמה, לאחר קבלת החלטת הממונה על השכר, משום "הודאה", שכן טענת ההתיישנות הועלתה על ידה בכתב ההגנה ולא נזנחה לאורך 

ההליך, ומשכך הרי היא בעינה עומדת.
בית הדין קבע כי לא עלה בידי התובעים להוכיח את תנאי סעיף 9 לחוק ההתיישנות, באופן שיאתחל מחדש את תקופת ההתיישנות ממועד ההודאה 

וזאת משום שהנטל להוכיח את התקיימות תנאיו של סעיף 9 לחוק התיישנות מוטל על כתפי הטוען לקיומו.
לבסוף, בית הדין דחה את תביעת התובעים לעניין ההתיישנות וקיבלו את טענת ההתיישנות שהעלו הנתבעות. בית הדין קבע כי תביעתם של העותרים 

התיישנה לתקופה שעובר לחודש פברואר 2008. 
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ע"ע 39669-09-19יעקב חי ואח' נגד מדינת ישראל, חברת חשמל, ההסתדרות הכללית החדשה, 
ארגון עובדי חברת חשמל הוועד הארצי.

ביום 10.3.2020 בית הדין הארצי לעבודה מקבל את עמדת המדינה ומציע למערערים למחוק את הערעור ללא צו הוצאות ודוחה את הערעור 
שהוגש נגד חברת החשמל ונגד ההסתדרות הכללית החדשה וארגון עובדי חברת חשמל בהמשך לפסיקת בית הדין האזורי בחיפה.

ערעור זה לבית הדין הארצי לעבודה מבקש שיתערב בתוכנו של הסכם קיבוצי מיוחד שנחתם בין נציגות העובדים לבין חברת החשמל לישראל 
בתאריך 11.12.16. ושאושר על ידי הממונה על השכר והסכמי עבודה בהתאם לסמכותו מכוח יסודות התקציב התשמ"ה 1985 בתאריך 14.12.16.
הסכם הקיבוצי המיוחד נחתם בתאריך 11.12.16 ועיקרו הסדרת תשלום רכיבים שונים שעמדו במרכזן של החלטות הממונה מתאריכים 
10.10.13 ו11.12.14 והינו תולדה של הסכמות ופשרות בין הצדדים ויש בו מכלול הסכמות ופשרות וכי יש לראותו כמקשה אחת, מחד גיסא 

הסכמות המסדירות את חריגות השכר ומאידך הטבות שונות לדוג' הגדלת בסיס השכר הפנסיוני.
המערערים טוענים כי היחס התשלומים שנדרשו להשיב גבוהים מיחס חריגות השכר שלהם בעוד שהעובדים הבכירים בחברה נדרשו להשיב 
שיעור נמוך יותר מגובה החריגה שלהם. לכן לטענתם כי המערערים וחבריהם "מסבסדים" את חריגות השכר הגבוהות של בכירי החברה, לכן, 

בית הדין צריך לקבוע מנגנון השבה חדש במקום זה הנקבע בהסכם הקיבוצי.
המדינה טענה מכלול של טענות וביניהם, כי בכוחו ובסמכותו של ארגון העובדים לנהל משא ומתן לחתימת הסכם קיבוצי תוך איזון אינטרסים 
של קבוצות שונות, ואין בכך פגיעה בעקרון השוויון ובוודאי שחריגת שכר ניתנה באופן בלתי חוקי אינה "זכות קנויה", ובנוסף ההסכם הקיבוצי 

הינו "עסקת חבילה" ולא "תוכנית כבקשתך". 
עוד טענה המדינה כי הערכאות המשפטיות אינן מתערבות בתוכן ההסכמות של הצדדים להסכם קיבוצי אלא במקרים של אפליה או אי חוקיות. 
לפסק הדין הארצי לעבודה בעניין יעקב חי ואחרים ישנו חשיבות רבה במסגרת חתימה על הסכמים קיבוציים בעניין חריגות שכר, וכי הסכמים 
אלה נחתמים לאחר מכלול של שיקולים ואיזון אינטרסים בין קבוצות שונות בגוף וכי שינוי כפוי של ההסכם הקיבוצי בניגוד להסכמות הצדדים 

שחתמו מצדיק את ביטול אישורו של הממונה על השכר והסכמי עבודה.
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גוףקוד גוף
 שנים בהן נמצאו חריגות לכאורה

2016201720182019
מועצה מקומית אבו-סנאן10025
עיריית אום אל פחם10041
מועצה מקומית אזור10091
עיריית אילת10116
מועצה מקומית אל עג'ר10132
מועצה מקומית אלפי מנשה10174
מועצה מקומית אפרת10207
עיריית אריאל10215
מועצה אזורית אשכול10231
מועצה אזורית באר טוביה10281
מועצה מקומית בועיינה-נוג'יידאת10299
עיריית בית שאן10356
מועצה מקומית בית ג'אן10364
עיריית בית שמש10372
מועצה מקומית בני עי"ש10398
מועצה מקומית בסמת טבעון10439
מועצה מקומית ג'דיידה-מכר10471
מועצה מקומית ג'וליס10489
מועצה מקומית ג'לג'וליה10504
מועצה אזורית גזר10611
מועצה מקומית גן יבנה10629
מועצה אזורית גן רוה10637
מועצה מקומית גני תקוה10645
עיריית דאלית אל-כרמל10653
מועצה מקומית דיר אל אסד10695
מועצה אזורית הגלבוע10710
מועצה אזורית הגליל העליון10728
מועצה אזורית הגליל התחתון10736
מועצה אזורית ערבה תיכונה10752
עיריית הרצליה10778

גוףקוד גוף
 שנים בהן נמצאו חריגות לכאורה

2016201720182019
מועצה אזורית זבולון10786
עיריית זכרון יעקב10794
מועצה מקומית זמר10801
מועצה אזורית חבל יבנה10827
עיריית חדרה10835
מועצה אזורית חוף אשקלון10851
מועצה אזורית חוף הכרמל10869
מועצה מקומית חורפיש10893
עיריית חיפה10900
מועצה מקומית חצור הגלילית10918
עיריית טבריה10934
מועצה מקומית טובא זנגריה10942
מועצה מקומית טורעאן10950
עיריית טייבה10968
מועצה מקומית חריש10984
מועצה מקומית יבנאל10992
מועצה אזורית יואב11023
מועצה מקומית יאנוח-ג'ת11031
מועצה מקומית יפיע11057
עיריית יקנעם עילית11065
מועצה מקומית ירוחם11073
עיריית ירושלים11081
מועצה מקומית ירכא11099
מועצה מקומית כאבול11106
מועצה מקומית כאוכב אבו אלהיג'א11114
מועצה מקומית כפר מנדא11164
עיריית כפר קאסם11180
מועצה מקומית כפר תבור11221
מועצה מקומית כפר ברא11239
מועצה מקומית כפר יאסיף11247

שלטון מקומי - רשימת הגופים החורגים לכאורה בשנים 2016-2019                                                                          
כל הגופים המודגשים חרגו לכאורה בשנת 2019
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גוףקוד גוף
 שנים בהן נמצאו חריגות לכאורה

2016201720182019
מועצה מקומית כפר כנא11255
עיריית כרמיאל11263
מועצה אזורית מבואות החרמון11312
מועצה מקומית מבשרת ציון11320
מועצה מקומית מג'אר11338
מועצה אזורית מגידו11396
מועצה אזורית חבל מודיעין11411
מועצה אזורית מטה אשר11437
מועצה אזורית מטה בנימין11445
מועצה אזורית מטה יהודה11453
מועצה מקומית מטולה11461
מועצה אזורית מנשה11502
מועצה מקומית מעיליא11528
עיריית מעלה אדומים11544
מועצה אזורית מעלה יוסף11552
עיריית מעלות- תרשיחא11560
מועצה מקומית מצפה רמון11578
מועצה אזורית מרום הגליל11586
מועצה אזורית משגב11601
מועצה מקומית משהד11619
מועצה אזורית נחל שורק11677
עיריית נוף הגליל )נצרת עילית(11718
עיריית נתניה11742
מועצה מקומית סאג'ור11750
עיריית סחנין11776
מועצה מקומית עילוט11817
מועצה מקומית עמנואל11825
מועצה מקומית עוספיא11859
מועצה אזורית עמק הירדן11875
מועצה אזורית עמק חפר11883
מועצה אזורית עמק יזראל11891
מועצה אזורית שדות דן )עמק לוד(11908
עיריית עראבה11924

גוףקוד גוף
 שנים בהן נמצאו חריגות לכאורה

2016201720182019
מועצה אזורית ערבות הירדן )בקעת הירדן(11932
המועצה המקומית ערערה11958
מועצה מקומית פוריידיס11974
מועצה מקומית פסוטה11982
מועצה מקומית פקיעין11990
מועצה מקומית פרדס חנה-כרכור12005
מועצה מקומית קדומים12047
מועצה מקומית קצרין12071
עיריית קרית אתא12089
עיריית קרית אונו12097
עיריית קרית ארבע12104
עיריית קרית מלאכי12154
מועצה מקומית קרית עקרון12162
עיריית קרית ים12188
עיריית רהט12253
עיריית רחובות12261
מועצה מקומית ריינה12279
עיריית רמת השרון12328
מועצה מקומית שבלי -אום אל ג'אנם12386
מועצה אזורית שומרון12401
מועצה מקומית שלומי12427
עיריית תל אביב- יפו12477
מועצה מקומית תל שבע12493
מועצה אזורית תמר12500
עיריית טמרה12518
מועצה מקומית שהם12568
מועצה מקומית מעלה עירון12584
מועצה מקומית חורה12592
מועצה מקומית לקיה12625
מועצה מקומית ערערה בנגב12659
מועצה מקומית בית אל12683
מועצה אזורית אל-קסום12790
החברה העירונית לפיתוח אשדוד בע"מ20850
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גוףקוד גוף
 שנים בהן נמצאו חריגות לכאורה

2016201720182019
ועדה מקומית לתכנון ובניה - עירון30487
ועדה מקומית לתכנון ובניה - רכס הכרמל30510
ועדה מקומית לתכנון ולבניה - מזרח השרון30867
ועדה מקומית לתכנון ובניה - בקעת בית הכרם30958
ועדה מקומית לתכנון ובניה לב הגליל30974
מועצה דתית - בית-שמש50196
מועצה דתית - בני-ברק50203
מועצה דתית נס-ציונה50667
מועצה דתית שדות נגב )עזתה(51235

גוףקוד גוף
 שנים בהן נמצאו חריגות לכאורה

2016201720182019
החברה העירונית ראשל"צ לתרבות וספורט20868
החברה לפיתוח יפו העתיקה20967
החברה לאמנות תרבות וספורט חיפה בע"מ21543
מטה אשר-ייזום ופיתוח פרויקטים בע"מ21733

אקספו תל אביב המרכז הבינלאומי לכנסים 21866
ותערוכות בע"מ

מרכז קהילתי לספורט ונופש בהרצליה בע"מ21907
החברה לפיתוח נוף הגליל בע"מ22369
החברה הכלכלית ערבות הירדן22640
החברה הכלכלית לפיתוח דרום השרון22658
גיחון22666
חב' בתי אבות בר"ג בע"מ23010

 החברה לטיפול והשבת מי ביוב באזור23044
נחל חדרה בע"מ

החברה הכלכלית למגדל-העמק בע"מ23078
החברה הכלכלית לפיתוח ר"ג בע"מ23151
יובלים בשומרון 2003 בע"מ23200
מי נעם תאגיד מים וביוב אזורי בע"מ23250
אל עין בע"מ23317
מי גליל בע"מ23359
מי בת ים23622
מי יבנה בע"מ23648
מי שבע תאגיד אזורי למים והביוב בע"מ23698
מי רהט בע"מ23713
החברה הכלכלית לפיתוח שדרות23728
החברה לפיתוח גני-תקווה בע"מ23740
הרשות לפיתוח כלכלי תל אביב יפו בע"מ23746

חברת מוסדות חינוך, תרבות ושיקום שכונות בתל 23752
אביב מיסודה של הסוכנות היהודית לא"י בע"מ

החברה העירונית גוונים אריאל23792
החברה לפיתוח זבולון בע"מ23817
החברה הכלכלית חורה23822
ועדה מקומית לתכנון ובניה - מצפה אפק30388
ועדה מקומית לתכנון ובניה - אלונים30479
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קוד 
פירוט תפקידתפקידדירוגגוףגוף

שינוי20182019
לעומת 
ממשלה ברוטומספר משרות

ברוטו לקביעת מספר משרותלקביעת חריגה 
חריגה 

1.0028,5101.0032,72011.24מנהלת מחלקת החינוךמנהל מחלקהמנהל/סגן מחלקת חינוך/גני ילדיםעיריית אילת10116
1.4125,0281.4128,16612.38מורה וסגן מנהל בי"סאחרעובדי הוראהמועצה מקומית בועיינה-נוג'יידאת10299
1.0035,5210.7556,264104.49מהנדס ראשימהנדס ראשיחוזה בכיריםמועצה מקומית בית ג'אן10364
1.2128,4941.1528,9056.08אחר סגן מנהל בי"סאחרעובדי הוראהמועצה מקומית בית ג'אן10364
1.0020,7251.0023,0647.85מנהל מחלקה חינוךמנהל מחלקהמנהל/סגן מחלקת חינוך/גני ילדיםמועצה מקומית בית ג'אן10364
1.009,3251.0010,2558.40אקדמאים שכר כוללמועצה מקומית בית ג'אן10364
1.0014,1291.0016,10510.47מנהל/סגן מחלקת חינוך/גני ילדיםמועצה מקומית בית ג'אן10364
63.8713,39261.9014,64311.00עובדי הוראהמועצה מקומית בית ג'אן10364
1.0016,4041.0020,35623.09מנהל מוקד עירונימנהל מחלקהמח"רעיריית בית שמש10372
1.1434,5361.1939,0727.88מנהל מחלקה ב"סמנהל מחלקהעובדי הוראהמועצה מקומית דיר אל אסד10695
1.0020,9441.0022,6355.48מנהל מחלקת תחבורהמנהל מחלקהאחיד/מנהלימועצה אזורית הגליל התחתון10736
1.5813,2201.2514,2057.52מהנדסיםמועצה אזורית זבולון10786
1.0016,8021.0021,21324.35גביה ותברואהמנהל מחלקההנדסאים וטכנאיםמועצה מקומית זמר10801
1.0015,4901.0020,42829.86טכנית והנדסהמנהל מחלקההנדסאים וטכנאיםמועצה מקומית זמר10801
1.1022,9391.0022,97310.08מנהל בית ספר תיכוןאחרעובדי הוראהמועצה אזורית חבל יבנה10827
2.009,9132.0011,08511.68חינוך משליםמועצה אזורית חבל יבנה10827
1.0017,5051.0019,0535.43מנהל/סגן מחלקת חינוך/גני ילדיםמועצה אזורית חבל יבנה10827
3.0010,3664.0011,86314.27חינוך משליםמועצה מקומית חורפיש10893
1.0034,5751.0039,46011.34אחראי תחנה ומצילאחראחיד/מנהליעיריית חיפה10900
1.0019,6091.0021,5507.24מנהל אגף שפעמנהל אגףאחיד/מנהליעיריית טבריה10934
9.7920,7099.4021,82810.52עובדי הוראהעיריית טבריה10934
1.0023,0761.0025,0325.87מנהלת חשבונות  ראשיתאחראחיד/מנהלימועצה מקומית טובא זנגריה10942
1.0018,6911.0020,5466.49מנהל מחלקת חינוךמנהל מחלקהמנהל/סגן מחלקת חינוך/גני ילדיםמועצה מקומית טובא זנגריה10942
1.2731,2281.1730,6676.48סגן מנהל בית ספר תיכוןאחרעובדי הוראהמועצה מקומית יאנוח-ג'ת11031
0.8114,7890.8116,5268.24מנהלת מח' גניםמנהל מחלקהמנהל/סגן מחלקת חינוך/גני ילדיםעיריית יקנעם עילית11065

שלטון מקומי - פירוט חריגות לכאורה בשנת 2019                                                                                                       
שכר ברוטו לקביעת חריגה - מורכב מחמשת רכיבי השכר העיקריים בלבד: שכר משולב, תוספות שכר, עבודה נוספת, החזרי הוצאות ותשלומים שנתיים 

ואחרים )אינו כולל: תשלומים בגין פרישה, הפרשים בגין שנים קודמות, שכר בגין תפוקות, זקיפות הטבה ועלויות מעביד(.
שינוי לעומת ממשלה - מציג את היחס בין שכרו של העובד בשנת 2018 לשכר שהיה מתקבל אילו שכרו היה עולה בשיעור של הדירוג המקביל בממשלה.
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קוד 
פירוט תפקידתפקידדירוגגוףגוף

שינוי20182019
לעומת 
ממשלה ברוטומספר משרות

ברוטו לקביעת מספר משרותלקביעת חריגה 
חריגה 

3.909,9402.9010,8547.51הנדסאים וטכנאיםמועצה מקומית כאבול11106
12.719,93312.5810,98610.48חינוך משליםמועצה מקומית כאבול11106
56.4215,08058.4416,60415.31עובדי הוראהמועצה מקומית כאבול11106
1.0025,6741.0027,8475.87מנהל מח' תברואהמנהל מחלקהאחיד/מנהליעיריית כפר קאסם11180
1.0128,5461.0033,09516.97מנהל בית ספראחרעובדי הוראהעיריית כפר קאסם11180
2.7614,5982.8415,79612.89מח"רמועצה מקומית כפר יאסיף11247
1.0027,6821.0031,51112.04מנהל כח אדםמנהל מחלקההנדסאים וטכנאיםמועצה מקומית כפר כנא11255
1.0023,7391.0027,88117.37מנהל מחלקת חינוךמנהל מחלקהעובדי הוראהמועצה מקומית כפר כנא11255
2.409,1753.0010,2329.78הנדסאים וטכנאיםמועצה מקומית כפר כנא11255
2.0014,5672.0021,07556.05מהנדסיםמועצה מקומית כפר כנא11255
2.2518,2043.6721,54917.07מנהל/סגן מחלקת חינוך/גני ילדיםעיריית כרמיאל11263
2.3310,3622.0011,99015.57חינוך משליםמועצה אזורית מבואות החרמון11312
1.0030,2561.0032,0925.98מנהל בית ספראחרעובדי הוראהמועצה אזורית חבל מודיעין11411
1.0017,8531.0019,98610.99משאבי אנושמנהל מחלקהמח"רמועצה אזורית מטה אשר11437
0.8112,1841.0015,0668.41דוברת המועצהדוברמח"רמועצה אזורית מטה אשר11437
1.0022,9441.0026,84313.37מנהל אגף חינוךמנהל אגףמנהל/סגן מחלקת חינוך/גני ילדיםמועצה אזורית מנשה11502
1.0027,0801.0033,39319.48מנהל אגף חינוךמנהל אגףמנהל/סגן מחלקת חינוך/גני ילדיםעיריית מעלה אדומים11544
1.0022,6991.0026,42312.79מנהלת אגף החינוךמנהל אגףמנהל/סגן מחלקת חינוך/גני ילדיםמועצה אזורית משגב11601
1.0014,3031.0018,25523.64מנהלת הגיל הרךמנהל מחלקהמנהל/סגן מחלקת חינוך/גני ילדיםמועצה אזורית משגב11601
1.0013,9851.5815,53811.75שכר כולל - משפטניםעיריית נוף הגליל )נצרת עילית(11718

ס/מנהל אגף פקוחאחרמהנדסיםעיריית נתניה11742
1.0029,9481.0031,7396.02ורשוי לאכיפה

1.0017,5781.0020,06810.66מנהל מחלקה חינוךמנהל מחלקהמנהל/סגן מחלקת חינוך/גני ילדיםמועצה מקומית עילוט11817
1.8714,6221.2316,89915.47עובדי הוראהמועצה מקומית עילוט11817
1.0011,1111.0012,99115.95מנהל מחלקת בטחוןמנהל מחלקהמח"רמועצה מקומית עמנואל11825
1.0023,2091.0025,8327.77מבקר פנימיחוזה בכיריםמועצה מקומית עוספיא11859
5.0810,2255.4112,32419.52מח"רמועצה מקומית עוספיא11859

מנהל מחלקה מנהלתמנהל מחלקהחוזה בכיריםמועצה אזורית עמק חפר11883
1.0012,1401.0014,43315.12מח' רכש אספקה

1.1711,5751.5013,48416.52מהנדסיםמועצה אזורית עמק יזראל11891
1.0034,5451.0042,92220.35אחר ממלא מקום ראש רשותאחרנבחריםעיריית עראבה11924
3.638,8843.6511,53228.74אחרמועצה מקומית פוריידיס11974
1.0019,0321.0020,9896.88מנהל אגף חינוךמנהל אגףמנהל/סגן מחלקת חינוך/גני ילדיםמועצה מקומית קצרין12071
1.0817,0411.6721,36018.43מנהל/סגן מחלקת חינוך/גני ילדיםעיריית קרית מלאכי12154
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קוד 
פירוט תפקידתפקידדירוגגוףגוף

שינוי20182019
לעומת 
ממשלה ברוטומספר משרות

ברוטו לקביעת מספר משרותלקביעת חריגה 
חריגה 

1.0027,4890.7530,0936.02גזברמנהל כספים/גזברחוזה בכיריםעיריית קרית ים12188
1.0018,9831.0024,10523.06מחלקת גני ילדיםמנהל מחלקהמנהל/סגן מחלקת חינוך/גני ילדיםעיריית רמת השרון12328
1.8317,9762.0020,8069.49מנהל/סגן מחלקת חינוך/גני ילדיםמועצה מקומית שהם12568
1.0018,8231.0020,8847.56מנהל מחלקה מחלקת חינוךמנהל מחלקהמנהל/סגן מחלקת חינוך/גני ילדיםמועצה מקומית מעלה עירון12584
0.8011,8790.8016,62435.56מנהל/סגן מחלקת חינוך/גני ילדיםמועצה מקומית מעלה עירון12584
1.0023,3691.0024,8075.34סמנכל תפעולסמנכ"לאחרהחברה לאמנות תרבות וספורט חיפה21543
1.0014,0881.0015,79511.19מנהל מחלקת רכבמנהל מחלקהאחרהחברה הכלכלית ערבות הירדן22640
19.669,59818.2910,2165.73חוזה אישיחב' בתי אבות בר"ג בע"מ23010

החברה לטיפול והשבת מי ביוב23044
1.0036,7811.0039,8365.68מנכ"למנהל כלליאחיד/מנהליבאזור נחל חדרה בע"מ

1.0022,2110.7524,5476.99מהנדס ראשימהנדס ראשיחוזה בכיריםיובלים בשומרון 2003 בע"מ23200
1.0026,7581.0028,6506.23מנהל כללימנהל כלליאחרמי בת ים23622
1.0017,8041.0019,3345.15מנהל מחלקת תפעולמנהל מחלקהחוזה בכיריםמי שבע תאגיד אזורי למים והביוב בע"מ23698

מנהלת מחלקת רישוי ודמי מנהל מחלקהחוזה בכיריםמי שבע תאגיד אזורי למים והביוב בע"מ23698
1.0012,8901.0014,94912.32הקמה

1.0012,4240.7510,2926.99מנהלת לשכת מנכ"לאחרחוזה בכיריםמי שבע תאגיד אזור למים והביוב בע"מ23698

חברת מוסדות חינוך ותרבות ביהוד 23752
1.0033,3521.0037,03510.88מנהל בית הספרמנהל כלליעובדי הוראהמיסודה של הסוכנות היהודית לא"י בע"מ

1.0046,9220.8353,05824.18מהנדס הועדהמהנדס ראשיאחרועדה מקומית לתכנון ובניה לב הגליל30974
36.829,90235.6210,8617.05אחיד/מנהלימועצה דתית - בית-שמש50196
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גוףקוד גוף
 שנים בהן נמצאו חריגות לכאורה

2016201720182019
איסורד בע"מ40105
אלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121

החב' לשיקום ולפתוח הרובע היהודי בעיר 40387
העתיקה בי-ם

הכפר הירוק ע"ש לוי אשכול בע"מ40402
הרשות לחינוך והכשרה ימיים40452
התעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
חקר ימים ואגמים לישראל בע"מ40676
החברה לחינוך ימי בישראל )בתיה"ס הימיים(40684
כפר הנוער מאיר שפיה40767
מדרשת שדה בוקר40832
מקוה ישראל כל ישראל חברים40931
מקורות חברת מים בע"מ40957
עמידר החברה הלאומית לשכון בישראל41054
רכבת ישראל בע"מ41335
חברת כביש חוצה ישראל בע"מ41442
חב' המשקם - לתעסוקת קשישים ובעלי מוגבלות41658
חברת נמלי ישראל41765
חברת נמל אשדוד41773
חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ41814
חברת דואר ישראל בע"מ41830
קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח41989

קרן השתלמות למורים על יסודיים42002
)עגור חברה לניהול(

שחמ מקורות ביצוע בע"מ42028

החברה הממשלתית להגנות מצוקי חוף הים 42041
התיכון בע"מ

נצר השרון42051

חברות ממשלתיות - רשימת הגופים החורגים לכאורה בשנים 2016-2019                                                           

כל הגופים המודגשים חרגו לכאורה בשנת 2019     
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ברוטו לקביעת מספר משרותלקביעת חריגה 
חריגה 

1.0027,3001.0029,4677.22ראש אגף רדיו רוקחות בפועלאחרחוזה אישיאיסורד בע"מ40105
1.0013,4281.0016,31620.74מנהל המבדקהאחרחוזה אישיאיסורד בע"מ40105
1.0020,4411.0026,72829.98מנהלת הבטחת איכותאחרחוזה אישיאיסורד בע"מ40105
21.7713,53724.4112,23811.92הנדסאים וטכנאיםאיסורד בע"מ40105
1.0039,4521.0042,4327.26מ. מפתח תוכנהאחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0038,3341.0044,19914.93מהנדס מערכתאחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0039,8431.0043,1457.96מ. מערכתאחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0050,0411.0057,03813.64רק תוכנת עיבוד אותאחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0030,8801.0033,6647.32ר. קב' מערכות תומכות-גלקטאחרהנדסאים וטכנאיםאלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0039,8781.0043,5388.85ר"פ תוכנה ברבור כחולאחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0031,1711.0032,8895.16ראש פרויקט עסקי טלסקופ, עאחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0032,2901.0034,9276.53ט. זיוודאחרהנדסאים וטכנאיםאלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0052,8571.0056,1015.76ראש צוות פיתוח מעבדי אותואחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0040,3101.0044,53510.15משווקאחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0042,7401.0047,78811.44ר' קבוצת בקריםאחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0042,8831.0048,35612.44ר' תחום תוכנת אפליקציות Rאחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0033,2521.0036,8419.09ראש תחום עריכת מעגליםאחרהנדסאים וטכנאיםאלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0030,4801.0032,7025.64ראש תחום קו מוצר "אשתר"אחרהנדסאים וטכנאיםאלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0034,3921.0037,2597.96ר' תחום הנדסה חומרה ותשתיאחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0035,4751.0039,32310.45ראש פרויקט עסקי ענני אבקאחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0044,7931.0048,4317.76מהנדס מערכתאחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0045,1531.0047,6775.26ר' תחום מערכות SAR טקטיותאחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0036,0561.0040,25711.34ראש פרויקט עסקי OTHאחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0039,9851.0045,68313.94מנהל פיתוח עסקיאחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0035,6191.0038,3977.46מהנדס מערכת מולטיסטטיאחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121

חברות ממשלתיות - פירוט חריגות לכאורה בשנת 2019                                                                                         
שכר ברוטו לקביעת חריגה - מורכב מחמשת רכיבי השכר העיקריים בלבד: שכר משולב, תוספות שכר, עבודה נוספת, החזרי הוצאות ותשלומים שנתיים 

ואחרים )אינו כולל: תשלומים בגין פרישה, הפרשים בגין שנים קודמות, שכר בגין תפוקות, זקיפות הטבה ועלויות מעביד(.
שינוי לעומת ממשלה - מציג את היחס בין שכרו של העובד בשנת 2018 לשכר שהיה מתקבל אילו שכרו היה עולה בשיעור של הדירוג המקביל בממשלה.
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חריגה 

1.0033,7760.9233,8058.75מהנדס מתכנןאחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0030,8581.0032,6785.56מהנדס מערכתאחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0045,3331.0051,72813.74מהנדס מערכתאחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0035,1081.0038,3628.95ר' קבוצת תוכנת משימהאחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0034,1951.0038,88013.34רפ תוכנהאחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0038,1111.0040,8266.76ר"צ שילובי מכ"מ - טל שמייםאחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0045,1721.0049,85210.05מנהל מטוסאחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0038,9461.0042,7279.35מ"מ רמ"ן שיווק אלתאאחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0049,9061.0053,6017.06ראש תחום הנדסת מדידות וכיאחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0041,9631.0045,9709.15ראש צוות ומהנדס מערכתאחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0041,1341.0044,1536.96מהנדס פיתוחאחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0031,8571.0035,28010.35שילובי מכםאחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0039,4961.0043,75910.45רצ תוכנהאחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0033,9431.0036,3096.66ר"ת ארכיטקטורת המערכת ומ"אחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0053,2781.0058,98710.35ראש צוות תקש"ל ור"פ קז'ואאחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0037,9411.0041,3008.55ראש צוות שילובי מכ"מ MFSTאחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0030,1361.0034,79315.13מ. מערכתאחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0031,1951.0037,80720.81ר' מינהל תשתיות הנדסיות מאחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0040,1451.0045,14612.14מ. מערכתאחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0037,0441.0041,40011.44מפתח אלגוריתמיםאחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0040,5461.0045,90212.84ר קבוצות מכמים טקטייםאחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0035,3181.0041,28716.53ראש תחום מערכות חיפוש ובקאחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0043,0861.0048,88813.14מנהל שיווק מערכות תקשורתאחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0035,7891.0039,65410.45שיווק ופיתוח עיסקיאחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0035,2451.0040,03413.24מהנדס מערכתאחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0042,4771.0046,5709.25ראש פרויקט עסקי רכבתאחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0044,1671.0047,5947.46ר'דסק תחום מזרח אירופה וסאחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0046,0551.0048,5565.06ראש פרויקט עסקי "טל שמייםאחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0040,7251.0043,6886.96רק תוכנת מכמי התרעהאחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0040,3851.0043,6167.66ראש מינהל מערכות תת מימיואחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0032,0761.0037,92917.82מ. מפתח תוכנהאחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0036,5271.0039,8738.85מע' תחום הנדסת מערכות מכמאחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0032,3951.0034,8727.26ראש תחום מערכות לרק"מאחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
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1.0040,8821.0043,3105.56סר"מ פיתוח עיסקי - מערכותאחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0031,6981.0035,20010.65מהנדס תיכון מיכניאחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0031,6481.0033,8896.76סגן ראש מינהל קומינט במפעאחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0034,6111.0038,39110.55ראש פרויקט עסקי מגן איתןאחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0038,8691.0042,96010.15רת"ח הנדסת תקשורתאחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0044,3291.0047,2166.16ראש קבוצת מערכות מכ"מ מתקאחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
ATR1.0035,1921.0038,4398.85 - מפתח אלגוריתמים לאחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
0.9233,3591.0038,4835.46ראש תחום מערכות הגנה אוויאחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0036,1661.0038,9957.46מהנדס ראשי "ASTR"אחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0032,1031.0034,4867.06מפתח תוכנה עיבוד אותאחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0036,9071.0044,55920.32ראש מינהל רכש ולוגיסטיקהאחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0040,4711.0043,8027.86ראש מינהל הגנה אווירית אסאחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0031,1601.0034,49610.35אינטגרציהאחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0038,7111.0041,9778.05רת"ח הנדסת מערכת ושילוביםאחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0033,2141.0036,2808.85רת"ח תוכנת אפליקציות RT ל"אאחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0031,8611.0034,4947.96מהנדס פיתוחאחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0032,3111.0038,05617.42מהנדס מערכת ושילוביםאחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0031,1931.0035,61013.84ראש פרוייקטאחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0038,7071.0043,38911.74ראש פרויקט אורקסטרהאחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0034,2851.0037,1938.15ראש תחום מערכות בקרה אוויאחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0031,6451.0034,4258.45ראש פרויקט עסקי שמש מאיאחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0042,9201.0046,8638.85ראש צוות פיתוח כרטיסי מחשאחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0035,8671.0042,93519.32ראש תחום מערכות אסטרטגיותאחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0039,0801.0046,66819.02ר תחום פיתוח ספרתיאחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0036,2571.0047,25729.88מנהל שיווקאחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0042,9341.0048,51012.64מהנדס מערכת למכם דיגיטליאחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0038,2901.0043,27612.64מהנדס מערכתאחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0036,7961.0038,7935.06רצ מפתח תוכנהאחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0032,2711.0034,1625.56מהנדס פיתוח תוכנהאחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0042,8061.0045,4705.86ראש פרוייקט עסקי IFT לאלבאחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0031,2501.0033,1155.66עוזר רמ הנדסת מיקרוגלאחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0035,9001.0037,9265.26מהנדס מערכת ושילוביםאחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0041,3991.0051,25823.41סגן מנהל מפעל לתפעול במפעאחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
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1.0035,0111.0037,5096.76מ. מערכתאחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0041,4311.0044,7467.66ר' פרויקט קיסרון הדוראחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0032,9801.0038,61916.73מנהל תפעולאחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0031,8461.0033,6975.46אחראי מופאחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0031,2911.0034,62110.25מ. מפתח תוכנהאחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0032,8701.0034,9966.16מ. מיקרוגליםאחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0043,0701.0045,5065.36מהנדס מערכתאחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0031,1251.0033,2556.46מ. מערכתאחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0037,1041.0040,7269.45ר' מינהל מערכות זמן אמתאחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0034,9221.0039,63713.14מהנדס מערכת עיבוד אותאחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0031,4941.0035,71813.04רתח מכניקת מערכות טקטיותאחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0034,8081.0041,34118.42רת"ח הנדסת מערכותאחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0030,5721.0033,7269.95מנהל איכות בפרויקטיםאחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0030,2911.0035,28216.52ר"פ בייצוראחרמהנדסיםאלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0031,5441.0035,09310.95ראש פרויקט תוכנה לפרויקטאחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0036,9981.0044,60220.22מהנדס מערכת ראשי חורש אוראחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0032,1651.0034,9398.25ראש תחום ניהול ייצור מערכאחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0041,9581.0044,6696.16ראש תחום פרויקטי מו"פ במיאחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0036,9351.0039,2916.06מהנדס מערכתאחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0032,9451.0035,9088.65מנהל טכני מטוסי משימהאחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0036,0641.0041,30914.14ראש פרויקט השרדת חימושיםאחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0030,4951.0032,4606.06רצ תוכנהאחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0030,9141.0035,71115.13מנהלת חדשנותאחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0031,6321.0037,41317.92מפתח אלגוריתמים עיבוד אותאחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0030,4771.0033,5419.75מ. מכונותאחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0030,1951.0032,4417.42ר"צ יישומי תקשורתאחרמהנדסיםאלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0040,8631.0043,6466.46מנהל פיתוח עסקי HLSאחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0035,3431.0037,3865.46מ. מערכת מגדל לבןאחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0033,9331.0037,48110.15מ. מפתח תוכנהאחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0041,4731.0046,61312.04מהנדס מערכתאחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0031,6841.0033,5915.66ראש פרויקט עסקי נסיך הכתראחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0034,5231.0036,4845.36ר' פרויקט מכ"מ "שלך"אחרעובדי מחקר׳אלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0031,8401.0034,6398.45ראש תחום פיתוח מערכי תדראחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
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1.0030,7721.0042,77138.56מהנדס מערכתאחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0031,0781.0035,88615.13ראש תחום שילובים ובדיקותאחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0037,1631.0043,09515.63מהנדס מערכתאחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0038,4211.0042,2589.65רמ"ן תוכנת מערכות מודיעיןאחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0037,9321.0040,6716.86רתח הרכבות אלקטרוניותאחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0036,3131.0040,13410.15ראש תחום מכ"מי ארטילריהאחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0036,6591.0038,8775.66ראש תחום תקשובאחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0031,2351.0033,0255.36ראש קבוצת מכניקה מרחפיםאחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0035,2281.0038,5439.05ר"צ פענוחים ומ.מערכת רזאחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0033,4521.0036,96710.15מהנ' פענוחאחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0032,0951.0034,4587.06רצ בדיקות ושילובי תוכנהאחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0031,6221.0033,7816.46ר"ק פיתוח מודולים מוכלליםאחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0031,1131.0036,61517.33מ. תיכון אנטנותאחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0033,9891.0040,49018.13ר' תחום סיסטם פרויקטיםאחרמח"ראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0038,2291.0041,8589.15רמ"נ מודעות טקטיתאחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0033,0871.0036,91311.24ראש קבוצת סינטיסייזריםאחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0042,3041.0045,2746.66סגן ראש מנהל מערכות אלינטאחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0032,7231.0035,9349.45מ. מערכת צבעוני כחול,שלך,אחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0035,9851.0038,2205.86ר' תחום פרויקטי מע' מודיעאחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0034,4631.0039,14213.24מ"מ ראש פרויקט חורש אורניאחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0031,2611.0034,66510.55ראש פרויקט עסקי רז ושרביטאחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0039,8511.0043,5568.95ראש תחום הנדסת מערכתאחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0031,3091.0036,50016.23מהנדס מערכת ראשי Seefarאחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0035,4591.0038,5308.35ראש מינהל מערכות גילוי ויאחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0034,8131.0037,8468.35מהנדס מערכת משימהאחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0041,5841.0044,3226.26מהנדס מערכת כיפת ברזלאחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0036,9771.0040,3168.11עורכת דיןאחראחראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0036,9371.0041,78112.74ר"פ עסקי כוונות צמודות ואאחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0031,3041.0033,2865.96מהנדס מערכת פרויקט רץ מרתאחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0032,0131.0033,7675.16רצ מכני למערכות טקטיותאחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0031,0541.0033,4457.36ראש צוות אלגוריתמיםאחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0030,5841.0032,9307.36ר' תחום ארכיטקטורה ומוצריאחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0030,6691.0035,68215.93ר' תחום שרתי מודיעין סייבאחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
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1.0030,4501.0038,48326.00מהנדס מערכתאחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0032,7091.0035,2317.36ראש תחום שילובים מערכתייםאחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0030,4641.0032,2265.46ר"פ בהנדסהאחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0040,4411.0045,83212.94ראש מנהל הנדסת מיקרוגלאחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0033,5711.0036,0497.06ראש פרויקט מצודת דודאחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0031,1741.0033,7467.96מהנדס מערכת שרביט קסמיםאחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0033,0581.0042,37127.79מהנדס ראשי טל שמייםאחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0033,7231.0036,0736.66ראש תחום מערכות משולבותאחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0030,5231.0034,07411.24ר' צוות תוכנה DOZERאחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0035,6931.0038,3977.26מ"מ ראש פרויקטאחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0032,8401.0034,6245.06מ. מערכתאחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0037,8471.0043,36014.23מהנדס מערכת ראשיאחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0030,2211.0034,54113.94מהנדס שילוביםאחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0032,5311.0035,1037.56מהנדס מערכתאחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0037,6301.0040,8358.15מ. פיתוח כרטיסיםאחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0032,7131.0039,22819.52מהנדס תיכון מכניאחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0037,5451.0042,24512.14ראש קבוצת אקסייטריםאחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0037,5781.0041,73610.75מהנדס מערכת פרויקט MADRאחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0032,7701.0035,0946.76מ"מ ראש פרויקט IACאחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0047,2871.0049,8865.16ס' רמ"ן מערכות מידע ורתחאחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0039,4191.0044,05911.44ראש קבוצת ממירי מתחאחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0035,5741.0042,83620.02ר צוות שילובי תוכנה סרנדהאחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0052,2491.0059,99614.43מ. מכונותאחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0037,5211.0042,79613.74מ. אנליזות טרמיאחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0037,2701.0040,0267.06מהנדסת מערכתאחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0037,7901.0041,2198.75ר' תחום הגנה עצמיתאחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0042,4191.0045,5517.06מ"מ ראש פרויקט קוונטיםאחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0039,6031.0042,3106.46רפ תוכנה פארק ולונהאחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0040,0141.0043,3668.05ר תחום פיתוח אנטנותאחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0049,0411.0052,3416.36מנהל שיווקאחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0048,6461.0052,2317.06מנהל תפעול במטה החטיבה, ראחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0031,1321.0033,4867.26מנהל תחום פרוייקטיםאחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0041,2961.0044,8788.35מפתחת תכנהאחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
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1.0034,9041.0038,4048.30סגן ראש מינהל HLS במפעל יאחרהנדסאים וטכנאיםאלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0049,5851.0052,3255.16ראש מינהל מערכות ל"א במפעאחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0034,6601.0046,59433.97מנהל תכנית ROBATTLEאחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0039,7101.0044,73812.34מדעןאחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0039,5521.0044,28411.64רק זיווד תקשורתאחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0034,8291.0037,9538.65מהנדס ראשי מערכות משולבותאחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0047,9331.0051,4236.96מהנדס מכ"מ בכיראחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0038,6521.0040,7705.16מ.מפתח תשתיותאחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0039,6631.0041,7925.06ראש פרוייקט עסקי "מראה מקאחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0035,5631.0038,6918.45רמ"ן, ממונה על פיקוח יצואאחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0048,3601.0053,74910.75סגן רמ"נ מו"פ משגב, מזכיאחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0040,8261.0043,0535.16סגן ראש מינהל שיווק ומכיראחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0044,1481.0047,5057.26ר' דסק )תחום( סינגפור, תאאחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0043,9141.0047,7888.45ר"מ חלל -מערכות מוטסותאחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0039,8091.0042,4726.36רפ תוכנהאחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0040,2601.0044,2218.91רמ"נ רום נמוך במפעל יבשהאחראחראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0033,8591.0037,1408.00רתח מכניקת אנטנות ומכלוליאחרהנדסאים וטכנאיםאלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0039,9301.0042,3825.76ר"מ מטוסי התרעה -מערכות מאחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0045,9541.0048,9396.16ר' תחום איכות ומתודולוגיואחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0032,1341.0035,11711.62ראש פרויקט פיקאחרדרוג מפעליאלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0035,5811.0040,14712.44מהנדס שילובים תקש"לאחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0038,6051.0042,0088.45ארכיטקט מערכות תקשורתאחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0031,7621.0034,2986.33מ"מ ר' מינהל יזמות וחדשנואחרהנדסאים וטכנאיםאלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0038,1411.0040,2095.06ר פרוייקט תוכנהאחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0038,8391.0042,1458.15ר' פרויקט עסקי מבט פלדה ואחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0032,1581.0037,25115.43מפתח תוכנהאחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0033,1211.0038,65914.90מ"מ ראש פרויקט אלהאחרהנדסאים וטכנאיםאלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0032,9521.0034,9406.02סרתח עיבוד אות, מנהל פיתואחרמהנדסיםאלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0043,5661.0049,45113.14שירות לקוח לתחזוקת שביטאחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0040,4871.0043,9988.35ראש תחום מערכות לשדה ניסואחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0042,5471.0049,12515.13רמ"נ מערכות אלינט במפעל מאחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0039,4591.0041,9135.86ר' פרויקט תוכנהאחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0033,6951.0035,8716.16מהנדס ראשי מערכות בלוןאחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
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1.0035,6521.0038,1426.66ראש תחום בקרה ותהליכיםאחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0045,4321.0048,7656.96ר' פרויקט תוכנהאחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0038,4041.0042,48710.25רתח הנדסת זיווד אלקטרוניאחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0038,9061.0041,7727.06ראש מנהל הרכבות וייצור אלאחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0042,4901.0045,3996.46ראש מינהל תמיכה בלקוח ותפאחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0037,6121.0039,6385.06חוקרת אלגוריתמיםאחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0042,1831.0045,3197.06ראש מינהל תפעול ושל"ל במפאחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0036,8021.0041,42510.86אחראי מחשובאחרהנדסאים וטכנאיםאלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0034,9291.0037,1596.06מהנדס מערכתאחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0033,8071.0041,26721.71מהנדס מערכתאחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0033,3991.0035,4435.76חוקר אלגוריתמיםאחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0033,4981.0036,1607.56ר"ק מערכי תדר גבוהאחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0035,3731.0039,56211.44מ. אנליזות טרמיאחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0038,9761.0042,8819.65ראש מינהל תהליכים לוגיסטיאחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0036,5281.0041,62313.64לא ידועאחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0040,5001.0043,3546.66ממונה בטיחות מפעלי - משגבאחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0032,3981.0035,5238.71סר"מ, מנהלת משאבי אנוש -אחרמח"ראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0052,0631.0055,2015.66סגן וממלא מקום מנהל מפעלאחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0052,4091.0055,3175.16ס' מנפ"ל משגב לשיווק ופיתאחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0030,3931.0032,4255.05רצ חומרהאחרהנדסאים וטכנאיםאלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0038,6411.0044,78715.53ראש תחום מיצוי מודיעין ותאחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0043,1671.0048,05410.95סגן ראש מנהל מערכות אלקטראחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0041,8131.0045,6008.75רפ תוכנהאחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0038,8671.0043,04510.35ס' רמ"ן לתפעול, תהליכים לאחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0042,2451.0047,12911.24מ. מערכת שיר השיריםאחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0047,2161.0054,01314.04רת"ח תקשורת למטוסי משימהאחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0033,4261.0035,7766.66אנליסטאחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0037,1111.0040,3978.55ראש צוות זיווד מעבדי אותואחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0033,2851.0035,9837.76מנהל פרויקט עסקי אלומהאחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0032,9631.0035,4677.26חוקרת אלגוריתמיםאחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0031,2081.0032,9735.36מהנדס פיתוחאחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0030,3911.0034,63313.64ר' קבוצת COMINT hostאחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0033,5301.0035,5975.86ראש פרויקט לב רחבאחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
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1.0039,7311.0043,4418.95ר' תחום עיבוד אותאחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0030,1971.0033,85711.74ר"צ תוכנה- רכבאחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0032,5891.0036,19510.75ר' פרויקט תוכנהאחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0036,6841.0039,2256.56מפתח אלגורתמיםאחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0031,6561.0035,98713.34מתאמת טכנית וניהול לקוחותאחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0040,4271.0042,9165.86מהנדס פיענוחיםאחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0035,0441.0037,0675.46ראש פרויקט AESAאחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0042,7521.0047,45610.65ראש קבוצת הנדסת מערכתאחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0031,8371.0036,92215.63רפ תוכנהאחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0038,1931.0040,4015.46מ. תוכנה בכיראחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0031,0991.0033,5197.46מהנדס פיתוח ושילוביםאחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
0.9230,0991.0035,6878.35ראש פרויקט תוכנהאחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0032,7641.0037,00412.54ראש פרויקט מגן אדיראחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0048,7851.0053,4859.25ראש קבוצת מגנטיקהאחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0030,6621.0035,50915.43ר' קבוצת תוכנת HOST ELINTאחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0051,2131.0055,0497.16מ. תיכון אנטנותאחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0044,4931.0049,0069.75ראש צוות תוכנהאחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0040,9581.0044,7178.85מהנדס פענוחיםאחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0031,6771.0037,64218.42רפ תוכנהאחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0030,7611.0033,8259.65מהנדס שילובים ראשי רז/שרבאחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0037,4531.0042,07812.04ראש פרויקט עסקי ברבור כחואחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0038,4771.0042,96411.34ראש תחום מערכות סריקה ימיאחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0030,1231.0032,7068.25מהנדס פיתוחאחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0035,7121.0037,8885.76ראש צוות פיתוח כרטיסים למאחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0034,4861.0037,2627.66ראש תחום מערכות מודיעין,אחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0037,1371.0039,4825.96רצ פיתוח תוכנה עיבוד אותאחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0034,8271.0037,1816.46מ.מתכנןאחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0033,0911.0036,82910.95ראש פרויקט LPXאחרעובדי מחקראלתא תעשיות אלקטרוניות בע"מ40121
1.0024,1021.0026,4608.91תפקיד לא נמצאאחראחרהרשות לחינוך והכשרה ימיים40452
1.0030,6121.0031,7365.90מנועןאחרדרוג מפעליהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0030,3191.0032,8497.96דס קישור וסיוע למבנה מטוסאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0037,1221.0039,6706.56ר"צ תוכנהאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0035,2071.0038,3108.45תוח תוכנות מע' קרקעיות חץאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
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1.0034,4411.0036,3775.26ר' מינהל הנדסת RAMS ILSאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0037,6951.0041,1438.75מהנדס בקרהאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0045,1741.0049,1058.35ר' תחום תאלמג )תעופה(אחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0036,2761.0042,04615.53פיתוח מערכות רכשאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0034,7751.0037,1416.46מרכז רישוי כטבמאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0038,3421.0041,2047.16מנהל אוויוניקת איתןאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0037,8171.0041,3869.05מהנדס מערכתאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0035,1101.0037,4616.36מהנדס אויוניקהאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0036,9591.0039,3106.06מ.כלים ומקבעיםאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0036,3811.0039,9379.45ראש קבוצת תיכון 767אחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0034,1611.0036,0925.36רת"ח הנדסת מנועים )תעופה(אחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0031,8581.0033,5927.64אוטם מכלוליםאחרדרוג מפעליהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0037,6611.0040,9138.25מהנדס מערכת תשתיותאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0043,0941.0047,1669.05מנהל פרוייקטאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0034,5261.0043,49525.60מהנדס פרויקטאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0034,7721.0037,4367.72מהנדס תוכנהאחרמהנדסיםהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0033,1371.0034,9515.16ניהול פרויקט מכניקהאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0034,5061.0036,5905.66מנהל פרויקט ESM ירוקהאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0039,2431.0048,27822.61מנהל תפעול בדק MROאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0034,8001.0038,45110.15חום חוזים ומכירות )תעופה(אחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0039,8621.0045,11412.84ניהול האיכות חטיבת תעופהאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0030,7451.0034,04910.72מהנדס שילובאחרמהנדסיםהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0036,3501.0041,06312.64מ. בדיקות ללא הרסאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0044,7451.0050,96413.54מהנדס מערכת נ"מאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0030,6301.0032,8705.64מהנדס מערכת הזנקאחרהנדסאים וטכנאיםהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0034,6141.0037,8297.61בקר מנועים ומערכות מכניותאחרהנדסאים וטכנאיםהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0052,6261.0056,4236.86מהנדס מערכתאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0038,0121.0040,4476.06מהנדס דינמיקהאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0034,1781.0038,74313.04מ.מתכנן מערכות הזנהאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0043,9411.0048,0929.05מ.ניסוייםאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0053,3231.0057,7377.96ר' מינהל הנדסת מערכותאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0039,5971.0042,5957.26מנהל תעשיות גולןאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0040,3851.0045,62412.64מתכנן מערכות כני נסעאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
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1.0030,1091.0034,10611.55אחראי בקרת תצורהאחרהנדסאים וטכנאיםהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0037,1451.0045,50522.11ת ופרויקטים, קו עסקי הסבואחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0032,6391.0036,26310.75יחות ורישוי מער אוויוניותאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0040,6161.0043,2746.16מהנדס רישויאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0039,1531.0041,9736.86מנהל טכנולוגיות מתקדמותאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0035,7671.0038,2176.46ם דינמיקה ועומסים )תעופה(אחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0033,5241.0036,0725.94צית פרוייקטי משימה והסבותאחרהנדסאים וטכנאיםהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0041,6251.0045,1678.15סגן מנהל מלמ לתפעולאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0039,9481.0043,9839.75ר.מח' אינטגרציהאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0048,6171.0052,0326.66ינהל מטעדים ומערכות ברקיעאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0032,2001.0033,8905.22מ.תיכון מערכות מכניותאחרמהנדסיםהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0037,3851.0041,77711.34מינהל הנדסת סיוע הנדסי לאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0031,8661.0036,14111.65- כלי חיתוך,ציוד ומתכליםאחרהנדסאים וטכנאיםהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0030,2031.0033,84311.74מ.מערכת ניווט י'אחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0039,5411.0046,30116.73הנדסת מערכת מלטים מיוחדיםאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0048,7851.0052,0386.36יני תצפית, מפעל חלל, מט"חאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0030,1911.0033,33410.05מ.מערכת ראשי לורהאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0033,0041.0035,9829.02מהנדס אלקטרוניקהאחרמהנדסיםהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0031,2611.0035,41412.38סגן לתפעול - כלי טיסאחראחרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0039,3161.0044,95313.94מ. מנתח תקלותאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0044,8491.0049,3009.55מערכות חימוש מונחה לייזראחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0042,3771.0047,94512.74מהנדס מערכת שו"באחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0034,3661.0038,71012.24נהל בטיחות אוירית חט כט"צאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0036,4011.0038,8016.26ס ר מינהל לתפעולאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0030,8601.0035,97016.23ר' קבוצת תיכון מבנהאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0031,1871.0035,13712.34מהנדס מערכת תחנהאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0030,6041.0033,2056.82הרכבות חשמל /אלק' קו טיסהאחרהנדסאים וטכנאיםהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0045,5021.0053,22716.63מ.מערכת ניסוייםאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0044,8391.0048,0126.76ס' מנהל מבת חלל לתפעולאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0042,3671.0044,9545.76.פיתוח תוכנות מע' קרקעיותאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0044,0041.0046,6495.66מנהל פרויקט אוויוניקהאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0033,9661.0036,2406.36מהנדס מערכתאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0044,3861.0047,5046.66לתפעול להב מבנים תעופתייםאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
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1.0035,0011.0039,46012.34ר מינהל מנהרות רוחאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0031,1581.0033,5817.46מהנדס פרויקטאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0033,1571.0035,5756.96מנהל איכות בפרויקטאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0031,7571.0036,44417.24ממס קרנףאחרדרוג מפעליהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0031,0311.0034,62011.24מהנדס פרויקטאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0049,7241.0053,4867.26ממ מנהל תוכנית אילן100אחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0034,3141.0037,00510.09ממס ראםאחרדרוג מפעליהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0034,4031.0039,22613.64"ח ייצור מערכות מפעל הגנהאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0043,4701.0048,71111.74ן מנהל מערך תנופה לתשתיותאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0034,7041.0037,2066.86ראש מחלקת ניתוח מידע BIאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0039,2941.0045,78616.13מ.מערכת פנדורהאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0043,1221.0045,5795.36רמ"נ אופטרוניקהאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0033,5121.0035,6856.16מ.מערכתאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0036,2371.0039,99910.05איכות ספקים ורו"לאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0031,4901.0037,09217.42ר קבוצת תיכון כליםאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0046,8401.0051,70510.05מיכה לוגיסטית ILS ובטיחותאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0041,9151.0048,02914.23ראש מנהלת אויוניקה רשתיתאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0039,2071.0042,5238.15ר' מחלקת פיתוח מבדקיםאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0039,2881.0042,4047.56ראש מינהל ניהול האיכותאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0041,1891.0043,4955.26ר מינהל תיכון מער מכניותאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0033,3801.0035,2515.26ם טכנולוגיות תיבמ )תעופה(אחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0033,5581.0038,18316.22ממס קרנףאחרדרוג מפעליהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0043,8451.0047,7588.55מינהל תיכון ואנליזת מבניםאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0036,2561.0046,70028.39ר' מינהלת י'אחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0042,4141.0044,7545.16מנהל פרוייקט במנהלת מצודהאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0036,5591.0039,1456.76מנהל מטעד שביל החלבאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0040,2531.0048,11219.12רויקט בנושא מע' אלק' אופטאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0044,1031.0049,58312.04ר' תחום תוכנת מערכות טיסהאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0038,8291.0042,2298.45מנהל פרויקט טקסיבוטאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0041,4061.0044,4517.06אחראי ILSאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0030,2651.0034,02110.66נהל אתר קו טיסה אשל ברמוןאחרהנדסאים וטכנאיםהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0033,8951.0036,1256.26מתכנן מבנה מטוסאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0038,8471.0041,3346.06ר' מינהל תכנון ובקרהאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
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1.0034,6511.0037,7388.55סגן ראש מינהל תיכון מתקדםאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0037,1781.0039,2275.16רצ BSPאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0035,6751.0038,3257.06ר מינהל הרכבות מבנהאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0039,5701.0041,7825.26חומרים וטכנולוגיות לייצוראחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0031,3971.0033,2925.66מדריך כטב"מאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0033,5291.0035,7036.16הל פרויקט מיני מלט לברזילאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0041,9221.0050,07919.12סגן ר מינהל נ"טאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0049,2451.0054,2099.75ר' מינהלת חימוש מדוייקאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0038,6211.0041,4426.96מ.תשתיות תוכנה וסימולציהאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0040,7621.0044,6669.25מהנדס מערכת לוויןאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0031,2501.0034,4269.30ל מטוסים וממ"ס מרכז תפעולאחראחרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0038,6151.0041,3356.66מכנית במפעל מבת טכנ' מט"חאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0031,3371.0037,60219.62מ.פיתוח כרטיסים ו-FPGAאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0032,6541.0034,8286.36ת חיישנים, תקשורת ותשתיותאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0077,4691.0082,5665.73טייס ניסויאחראחרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0040,6071.0043,6747.26ר שטח מנועי טורבינהאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0030,4761.0034,93614.23חדשנות ואוטומציה )תעופה(אחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0034,0321.0036,3786.56כלים ואבטחת איכות הנדסיתאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0030,1401.0032,8218.01וארגון ועוזרת מנהל חטיבהאחראחרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0035,5851.0037,5765.62.מערכת אוויוניקה קרן רקיעאחרמהנדסיםהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0031,6251.0034,3458.25סגן ר' תחום הנדסה מכניתאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0049,9431.0054,5788.41מנהל פרוייקטאחראחרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0032,1581.0035,3289.55הנחייה, בקרה ואלגוריתמיםאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0042,4131.0054,80928.79רש ביצועים ורישוי2אחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0043,4391.0046,4036.46חום ענ"א קמפוס יהוד בממ"ןאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0042,5231.0045,9367.66מנהל פתוח תוכנהאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0033,4751.0038,32014.14ראש מינהלת הסבות 737אחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0037,2161.0039,7606.46מהנדס מערכת תשתיותאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0031,5661.0034,0057.36מ.תיכון מוקדםאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0037,5991.0040,3857.06תחום מופ אירופה )תעופה(אחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0034,7061.0038,46310.45ר' קבוצת תיכון מבנהאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0030,2521.0033,2139.45מהנדס תוכנהאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0033,8621.0037,54510.55מהנדס מערכתאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
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1.0032,2221.0035,4409.65תחום מע' קרקעיות ומשגריםאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0045,3341.0049,7319.35בנה והתקנת מערכות )תעופה(אחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0037,7061.0039,7355.06' תחום אפיון מבצעי מערכתיאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0033,8991.0040,80220.02מנהל פרויקט מבנהאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0035,2501.0037,5586.16מהנדס פלטפורמה איתןאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0034,1591.0045,48331.04הנדסת מערכת תשתיותאחרהנדסאים וטכנאיםהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0032,0681.0033,7985.06מתכנן מכניאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0037,7271.0040,2886.46מ.מתכנן מערכות הזנהאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0031,5181.0035,57715.30מרכיב מע מכניות/הדראואחרדרוג מפעליהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0030,1521.0036,06019.22ות ה. מערכת אויוניקה לורהאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0037,1551.0044,62419.72מ.מערכת הגנת אמל"חאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0032,7221.0035,6338.55ראש תחוםאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0035,5151.0039,1099.75נדסה בקרה תרמית במפעל חללאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0030,4861.0032,8416.82ראש מינהל רכש ולוגיסטיקהאחראחרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0030,9061.0034,0009.65מינהל הנדסת תעשייה - MROאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0035,3621.0038,6637.61ר"צ שילוביםאחרהנדסאים וטכנאיםהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
0.9743,4851.0053,11717.52מנהל מכניקה מוטסתאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0030,6221.0035,49915.53מהנדס מערכתאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0034,3071.0039,98716.23' תחום תיכון מבנה )תעופה(אחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0033,6161.0038,91115.72מהנדס מערכת תחנהאחרמהנדסיםהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0050,6501.0056,46110.59טייס ניסויאחראחרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0033,6991.0036,6138.25ר' מחלקת הנדסת תנאי סביבהאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0045,7311.0050,2069.45רמן הנדסת מערכת HERON TPאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
TOPGUN0.9233,0461.0042,47717.52 מהנדס מערכתאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0044,3981.0047,3776.36מינהלת מערכות הגנה מטיליםאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0034,1751.0036,1855.92מ.פיתוח תכן FPGAאחרמהנדסיםהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0044,9691.0048,7328.05ר' מחלקת אוירודינמיקהאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0035,1891.0039,60512.14ר מינהל תכנון ובקרהאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0041,8761.0048,77916.13ממ מנהל פרוייקטאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
VTOL1.0043,4911.0046,7107.06, מו"פ ותוכניות פיתוחאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0037,8891.0044,08716.03סגן ראש פרויקטאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0033,7121.0035,9316.26מהנדס מערכת ראשי EOS 4אחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0031,7761.0034,9069.55מתכנן מערכות מכניותאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
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1.0044,2951.0047,5376.96מנהל ייצור מצודהאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0039,3131.0043,98511.54ר' מחלקת זיווד אלקטרוניאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0037,4491.0042,39612.84מהנדס מערכת אויוניקהאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0066,0321.0070,1495.34טייס ניסויאחראחרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0030,4981.0033,1908.45מתכנן מבנה מטוסאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0031,1141.0033,1096.42מ.מערכת רשתות תקשורת RFאחרמהנדסיםהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0031,1271.0034,87311.64ר' שטח תיכון מכניאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0030,2651.0032,2306.16מהנדס מערכתאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0030,9801.0033,4067.46ר' צוות סימולטור הנדסיאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0043,0431.0047,3969.75הנדסה ופיתוח חטיבה צבאיתאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0037,3361.0041,39610.55ראש מינהל מבנים ייצוראחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0030,5521.0032,5406.16מנתח מערכת וחוקר ביצועיםאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0036,5911.0039,6337.96מנהל פיתוח תוכנהאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0031,3761.0034,4729.55מהנדס מערכתאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0040,1781.0044,2718.50מטיס חוץאחרהנדסאים וטכנאיםהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0034,9511.0037,4585.54מבצעי אויר מפעל מלט טכנולאחרהנדסאים וטכנאיםהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0032,2991.0034,1345.36מהנדס אנליזותאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0038,1921.0042,54211.05יל מע' קב"ט ותכנוני משימהאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0031,0141.0033,1636.56ראש תחום תמיכה הנדסית אחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0035,2521.0037,6846.56מנהל פרויקט עמוס 8אחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0036,6621.0038,9905.96מהנדס תוכנה-תשתיותאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0036,3041.0043,06218.22מחלקה פיתוח מבוסס לינוקסאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0040,1991.0043,7378.45נדסת פלפורמה "איתן" /GHTPאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0033,3011.0039,16217.23מהנדסת מערכת/מנהלת פיתוחאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0038,5321.0041,1946.56מהנדס מערכתאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0033,5571.0038,54014.43ר' תחום תוכנת תחנהאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0034,8201.0039,35212.64מנהל מוצריםאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0037,1571.0041,49611.34מהנדס מערכת חשמלאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0033,6841.0039,53717.03ר' צוות בקרת אתגר C.אחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0042,1121.0044,3995.06סגן ר' מינהל מחץ וסרצ'ראחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0031,0271.0034,0369.35ר' פרויקט DPSLאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0031,5121.0035,31211.74ראש תחוםאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0037,6571.0045,94321.61מהנדס מערכתאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
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1.0041,3681.0048,07315.83מהנדס תקשורתאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0035,1351.0038,0347.96מהנדס מערכתאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0031,3011.0033,9508.15מהנדס מערכתאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0032,7271.0035,5478.25מהנדס תוכנה-מומחה לוויןאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0030,5591.0035,83016.93ראש מינהל חשמל ואויוניקהאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0032,5221.0035,0787.56מנהל תפעול פרויקט רד בולאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0031,1561.0035,68814.14מהנדס אנליזות חוזקאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0032,4451.0036,14011.42מחלקת תוכנת ניהוג ובקריםאחרמהנדסיםהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0036,5081.0039,3207.36ר שטח אנליזות בתחום תאלמגאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0035,5561.0040,17412.64ראש מינהל ע' מנכ"לאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0031,8011.0035,76112.14ר' מחלקת שו"ב לוחמת ניווטאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0032,4611.0035,1868.05ובקרה מרכז תפעול חטיבתיאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0030,3821.0032,8967.96רת"ח מערכות מיוחדותאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0042,2881.0044,7215.46ר צוות תוכנהאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0033,7841.0049,00444.54מנהל פרוייקטאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0031,1331.0033,7087.96מחלקת פיתוח תוכנת אמל"חאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0033,1771.0037,62513.04ש מערכות בקרה וניטור חשמלאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0031,7751.0034,1967.26מתכנן מערכות מכניותאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0033,6431.0035,6605.66עוזר ראש מינהל הידראוליקהאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0030,8551.0034,21710.55ר' תחום הנדסת ניווטאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0044,4741.0047,7757.06רת"ח הנדסת שילוביםאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0038,0801.0043,55614.04רמ"נ מלט"ים טקטייםאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0032,4741.0034,5215.96ס אינטגרציה ובדיקות תוכנהאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0030,7071.0033,2528.32מנהל מוצר מחץ1אחרמהנדסיםהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0035,6251.0041,28315.53מהנדס מערכת מוכללתאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0031,8201.0040,62927.29מנהל פרויקט ממלכת המחץאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0039,0401.0041,7366.56.ד. במינהל חומרים )תעופה(אחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0036,5671.0039,3565.94מטיס פניםאחרהנדסאים וטכנאיםהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0031,1341.0034,33510.32ר' צוות פרויקטיםאחרמהנדסיםהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0037,1521.0039,5686.16ר' תחום תכון אלקטרוניאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0033,0951.0037,81713.94מ"מ רמן מערך קרקעיאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0031,0211.0036,27516.53ר' פרוייקט LRSAMאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0032,2521.0034,0745.36ר"צ תוכנהאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
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1.0030,7391.0032,9206.76רכת ראשית, מע' לצבא היבשהאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0031,8651.0034,7278.65מחלקת ה.מערכת הגנת אמל"חאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0030,5301.0032,3975.76ר"פ אתגרוןאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0033,2281.0036,5479.65מהנדס מערכתאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0041,3001.0044,4497.26מ.פיתוח מערכות סרוואחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0034,3301.0039,61415.03ביל פיתוח אלגוריתמי ניווטאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0031,3361.0037,75520.12אלגוריתמיקה לעיבוד תמונהאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0031,8701.0035,50211.05ר' צוות תשתיות תוכנהאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0031,0361.0034,54610.95מהנדס מערכת תחנהאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0033,9851.0036,3346.56רת"ח אלקטרו מכניאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0031,3511.0034,4639.55מהנדס מערכתאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0035,7491.0038,5827.56ערכות ניהול, ארגון ונהליםאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0035,0181.0037,2646.06מ.הנחיה ובקרהאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0032,9251.0035,6727.96יכון מערכות מכניות מוטסותאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0033,3091.0035,3665.86מנהל פרויקטאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0030,2471.0034,19312.64ר' מחלקת הגנ"א-PAאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0033,0581.0036,73510.75ר' פרויקטאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0032,7931.0034,8055.76מ.הנחיה ובקרהאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0034,4601.0037,7089.05ר' פרויקט תוחלתאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0032,3031.0034,5236.56גון עובדי התעשיה האוויריתאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0036,6671.0038,6845.16רת"ח פרויקטים מפעל טיליםאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0041,7581.0044,0225.06רמנ כנף G-280אחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0050,9791.0054,5286.66מינהלת מערכות שליטה ובקרהאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0034,3331.0036,8306.43נהל תכנון כ"א ויחסי עבודהאחראחרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0040,2521.0043,0049.07חממ קרנףאחרדרוג מפעליהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0040,3521.0044,59110.15אלגוריתמאי עיבוד אותאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0040,8891.0042,7916.92ממס קרנףאחרדרוג מפעליהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0030,2441.0032,4995.84מתכנן מדווח הרכבותאחרהנדסאים וטכנאיםהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0036,1451.0039,6959.45מהנדס פרוייקטאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0031,0321.0034,1189.01בי אנוש מרכז הנדסה ופיתוחאחראחרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0030,0551.0033,87015.09עידכון ותיכנון עבודהאחרדרוג מפעליהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0041,2271.0045,1469.15מהנדס מערכתאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0030,4081.0032,6609.68מתקין חשמל במכלולי מטוסאחרדרוג מפעליהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
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1.0035,2311.0038,76112.34רת"ח בקורת יצור מוצראחרדרוג מפעליהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0035,8661.0040,75516.01כרסם C.N.C וקונבנציונליאחרדרוג מפעליהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0033,9021.0049,18643.92ל מפעל וסגן מנהל מפעל מלטאחראחרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0038,1111.0040,3005.72מנהל פרוייקט הסבה 767אחרמהנדסיםהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0039,1331.0046,18317.62נן מערכות חשמל ואוויוניקהאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0033,7511.0036,9369.05מנהל פרויקטאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0062,3111.0066,1305.76ר' מינהל טכנולוגיותאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0037,2031.0040,8709.55מנהל MODES בפרוייקטיםאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0032,9641.0035,7306.72מנהל פרויקט חץ 2 בייצוראחרהנדסאים וטכנאיםהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0031,2711.0034,0308.45רמ"ן הנדסה ופיתוחאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0036,1791.0039,94910.05מהנדסת תוכנהאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0034,5721.0037,1497.16מהנדס פרוייקטאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0047,2541.0051,3318.25תחום ניסויי מבנה )תעופה(אחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0045,2351.0047,7035.16רמנ ניסויי קרקעאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0031,3741.0034,2098.65מהנדס מע בקרת טיסהאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0052,1541.0055,2965.66סגן מנהל מפעל מערכות הגנהאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0033,9661.0038,08811.74ר' תחוםאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0045,0781.0048,0676.26ס בעיצוב פנים והנדסת אנושאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0046,0941.0049,2756.56ת מע' הידראוליות ומפעיליםאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0052,2301.0055,4405.76ינהל ניהול האיכות-מבת חללאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0052,3416.36מנהל שיווקאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0038,1301.0040,3175.36ר' מינהל מאמניםאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0034,8901.0037,8867.72עורכת דיןאחראחרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0030,7171.0032,4445.26תכנון ושכת במינהל צרי גוףאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0034,5511.0037,2007.36מהנדס תיכוןאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0038,8961.0042,8959.95רוייקט ביצועים בקרה ונווטאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0039,7941.0043,2718.35ר' פרויקט דקלאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0051,4731.0055,5667.66מהנדס מערכת א' סימן 2אחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0033,4991.0038,25712.44חמראחרהנדסאים וטכנאיםהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0033,2041.0035,7867.46חוקר ביצועיםאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0033,0351.0034,9538.05ממס קרנףאחרדרוג מפעליהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0035,0561.0039,80913.24מהנדס מערכתאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0032,7421.0036,77210.56ראש מחלקת מטוסיםאחרהנדסאים וטכנאיםהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
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1.0045,0911.0047,6865.46מנהל פרוייקט G-280אחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0035,4981.0040,74014.43מנהל חוזים מכירותאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0031,4781.0037,22517.92מהנדס מע בקרה וניטוראחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0040,9501.0047,70416.13ר' פרויקט קארווןאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0044,0721.0048,4949.65ע' רמ"נ טכנולוגיות יצוראחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0036,8521.0038,9087.84ממס נחשון )רת"ח(אחרדרוג מפעליהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0031,0361.0033,66210.81אחראי תפעול פרויקט ה'אחרדרוג מפעליהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0039,8121.0042,5326.46ר' צוות אינטגרצית תוכנהאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0052,0551.0056,2137.66דס מע כפיר/הנדסת אויוניקהאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0038,2561.0040,7726.26ס ראשי במינהל הבטחת המוצראחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0030,4551.0033,99613.97מתקין חשמל במכלול/מטוסאחרדרוג מפעליהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0031,6671.0036,69215.53ראש תחוםאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0038,0381.0040,8006.96כות ימיות, מפעל הגנה, מטחאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0037,4771.0040,52310.40ב מערכות מכלול תחנות/מטוסאחרדרוג מפעליהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0046,2741.0053,05614.33גן מנהל מרכז הנדסה ופיתוחאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0031,6281.0036,34017.34מתקין חשמל במכלול/מטוסאחרדרוג מפעליהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0049,5511.0052,2185.06ראש מינהל איכות במטהאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0039,7451.0045,08013.04מהנדס תוכנה-תמיכת התקנותאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0046,0671.0051,38811.14פיתוח טכנ' מבנים )תעופה(אחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0040,1901.0044,41410.15רת"ח פורטלי BIאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0035,5711.0045,98228.89ת מערכת אוויוניקה מיירטיםאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0052,0791.0056,2617.66מהנדס פרויקט שקנאיאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0030,0721.0036,45719.33קטים GHTP ואיתן ישראל הנ'אחרהנדסאים וטכנאיםהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0037,3681.0040,6218.35הנדסת תכנהאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0030,9191.0032,6055.16מהנדס איכות - אספקהאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0038,4361.0041,1766.76תחום אמינות ובצי )תעופה(אחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0031,2311.0034,6519.28ח פרוייקטי תחזוקה )תעופה(אחרהנדסאים וטכנאיםהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0044,7151.0048,7888.75מהנדס אלקטרוניקהאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
C.N.C1.0032,2581.0033,8327.13אחרדרוג מפעליהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0037,6621.0044,14816.83מהנדס מע בקרת טיסהאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0033,6421.0036,53910.91ראש מחלקהאחרדרוג מפעליהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0040,2051.0045,10011.84קת פיתוח אלקטרוני-משוטטיםאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0030,8071.0032,3515.02ל הנדסת חומרים אלקטרונייםאחרמהנדסיםהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
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1.0058,8241.0062,0355.16כנה בכיר-פרויקטי שו"ב נ"מאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0040,6341.0044,1268.25מ.תיכון מערכות מכניותאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0045,6521.0049,9409.05ר' שטח תיכון ופיתוחאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0039,1361.0042,7598.95תחנות קרקע עמוס, ר' תחוםאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0053,5541.0058,7329.35מנהל תכנית GHTPאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0045,5581.0051,42312.54ר' מנהל תוכנית מצודהאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0032,3251.0034,7006.43רמ"נ תעסוקה רווחה ופרישהאחראחרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0038,6081.0041,2086.36ר' תחום לקוחות א' בש"לאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0040,3231.0042,7695.76מ.מערכת פיתוח RFאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0036,4601.0039,9619.25מהנדס מטעדיםאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0031,0231.0034,3799.09רע"נ חמ"מאחרהנדסאים וטכנאיםהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0039,1121.0043,30710.35ר"צ תוכנה רב"ת בכיראחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0047,0361.0051,5619.25רמ"ן תפעול ופרויקטיםאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0037,0671.0042,65914.73תחום הנדסת מערכת )תעופה(אחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0051,3161.0056,5539.85וות תוכנה תשתיות סימולציהאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0043,2741.0046,3736.86ע בה. מערכת וריכוז פעילותאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0031,5091.0034,0156.33פיתוח מערכות אוויוניותאחרהנדסאים וטכנאיםהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0030,6171.0033,0367.02במבת טכנולוגיות, חט' מט"חאחראחרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0030,5491.0032,2747.84ח תוכנת בקרת מפעילי SERVOאחרדרוג מפעליהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0034,9681.0037,4795.54תיכון מע' קרקעיותאחרהנדסאים וטכנאיםהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0048,0131.0054,70913.54מינהל חימוש מונחה מדויקאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0036,6501.0039,0046.06ר' פרויקט שומר נאמןאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0034,6451.0037,4247.66מנהל פרויקט גרמניהאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0046,5921.0050,5158.05ינהל בינוי, אחזקה ותשתיותאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0030,6791.0036,42818.32מהנדס אלקטרוניקהאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0053,5931.0057,8577.66מנהל פיתוח תוכנות SDLאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0037,0571.0039,7947.06רת"ח מע' לייזר בהנדסהאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0038,8401.0041,3166.06תחום בינוי מנוע )תעופה(אחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0037,3241.0039,5855.76נדס תוכנה למערכות זמן אמתאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0034,8421.0043,81125.30ר' פרויקטאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0035,9101.0039,3969.35ות לכרטיסים ומכלולים אלק'אחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0037,9601.0040,4356.16ר' תחום תכנון ובקרהאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0042,8441.0045,2245.26מהנדס פיתוח אלגוריתמיאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
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1.0034,5441.0037,6528.65מנהל חדשנות חכט"צאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0030,4981.0035,18114.46הל קווי טיסה בקו עסקי MROאחראחרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0037,2971.0048,09828.59מנהל פרויקטאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0033,0181.0036,0558.85דיקות מערכתיות, מוביל פיתאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0039,2301.0041,8476.36מהנדסת תוכנה DSIאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0047,1371.0050,4006.56מנהל תפעולאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0037,1681.0039,2435.26מהנדס זוודאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0045,9841.0050,6159.75ר' תחום שילובי לוויניםאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0046,6831.0050,1006.96ר' פרויקט לורהאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0041,4311.0047,06713.24ת והשבחות לתכניות פיתוח ואחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0045,2141.0048,1106.06מנהל מפעל מלט טכנולוגיותאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0047,4021.0050,0535.26מינהל משגרים וחלל לניהולאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0032,5101.0034,2635.06מהנדס מטעד לוויןאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0035,0371.0038,2788.31ר"מנ כספיםאחראחרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0039,5771.0041,8615.46קט תוכנה בפרויקט קרן רקיעאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0035,3481.0037,4455.56מ"מ רמ"נ הנדסהאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0034,7031.0038,94011.84מנהל פרויקט AMC ירוקהאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0033,5001.0036,3338.52הנדסת תכנהאחרמהנדסיםהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0030,6801.0032,9266.96מהנדס התעייפותאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0030,2561.0033,78311.34מהנדס אלקטרוניקהאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0044,3911.0046,8375.16כות הנדסה ופיתוח חט' כט"צאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0035,2611.0038,2778.25ת ראשי במפעל מערכות הגנ"אאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0040,2841.0044,3349.75ר' מינהל משוטטיםאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0044,7281.0047,5816.06ח עסקי מינהלת הגנה מטיליםאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0032,2511.0034,6685.84ראש תחום אוויוניקה ג'אחרהנדסאים וטכנאיםהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0032,9021.0038,18315.73סגן ראש פרויקטאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0044,3771.0046,8895.36רת"ח הנדסת מערכתאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0032,5771.0035,55111.42רמ"ח ממ"סאחרדרוג מפעליהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0031,9571.0035,2519.95מהנדס תיכוןאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0037,6421.0043,20414.43מ.מערכת ראשי ביותאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0031,5761.0034,57311.83ראש תחום מתחם 1-3 )תעופה(אחרדרוג מפעליהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0039,7911.0042,5156.46סר"מ טכנולוגיות לייצוראחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0036,0441.0039,7609.95אחראי ILSאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
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1.0031,9001.0033,8085.66מהנדס איכותאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0030,1891.0032,1646.16נדס מערכת בכיר, הגנה מט"חאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0030,9571.0033,7898.75מהנדס מע בקרה וניטוראחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0043,3991.0046,6937.26חומרים וטכנולוגיות לתפעולאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0035,7721.0039,84811.05לא ידועאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0040,2731.0049,29222.01מהנדס מערכתאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0032,6381.0036,76812.34מ.פיתוח תוכנת מש"מאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0042,6651.0046,3078.15מנהל איכותאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0039,5851.0043,3369.15רמ"ח מבנה לוויני תקשורתאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0043,6721.0046,6836.56ווק, מבת הגנה, חטיבת מט"חאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0032,7871.0035,0896.66צוות הנדסת מערכת אויוניקהאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0033,2681.0037,65711.45איסוף אקסטרותאחרהנדסאים וטכנאיםהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0055,3951.0058,4505.16ר' תחום בקרה וביצועיםאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0031,6161.0034,9489.60ר"מנ כספים וכלכלהאחראחרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0035,2851.0037,6355.05ר מחלקה אויוניקהאחרהנדסאים וטכנאיםהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0035,9421.0039,05311.01מבקר ממסאחרדרוג מפעליהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0046,5221.0049,0715.16סגן מנהל מפעל רקיעאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0031,4201.0033,4738.76ראש מחלקת מבנהאחרדרוג מפעליהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0033,7631.0035,9516.16אחראי חוזה GTG GHTPאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0030,1401.0032,5846.43מטיס חוץאחרהנדסאים וטכנאיםהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0030,5891.0033,90710.45מחלקת חדר סימולציה חץ 3אחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0040,4951.0047,16116.13מהנדסת חוזק ודינמיקהאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0037,1621.0039,2925.36מהנדס פרויקטאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0035,3031.0038,2938.15ר' תחום מעבר חום )תעופה(אחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0045,6941.0051,75712.94ר' צוות פיתוח אליא"זאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0034,8081.0037,5777.66ר"צ קבו' מדידים RLG/TCGאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0032,2761.0034,8027.46מ.הנחיה ובקרהאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0030,3071.0032,6837.46מהנדס/ת סימולציותאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0037,3841.0043,99417.33' תחום הנדסת כלים )תעופה(אחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0032,7631.0037,51314.14מהנדס מערכתאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0042,0601.0046,0999.25מנהל טכני - BELאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0030,6621.0037,28521.21רמ"נ איכות ותהליכיםאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0039,0621.0042,2857.86מתכנן תהליכי עבודהאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
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1.0041,6591.0045,5939.05נדסת מערכת אוויוניקה חמ"דאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0040,1081.0043,3077.66מהנדס אוירונאוטיקהאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0035,2051.0037,6816.66מוביל AQSאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0032,3201.0036,24511.74מ.מערכתאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0033,6701.0039,63117.33רגיה והנעה חשמלית )תעופה(אחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0031,1491.0033,0735.86ר' קבוצת תיכון מבנהאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0030,3801.0034,79614.14מע לוגיסטיות ו KPI )תעופה(אחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0030,9441.0033,0566.46ר' תחום ECS )תעופה(אחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0038,9651.0045,37616.13ר' צוות תוכנת תשתיות SIXאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0035,3181.0044,67426.10מהנדס תוכנה GHTPאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0037,5881.0040,8188.25סגן ראש מינהל מערכות מידעאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0033,0471.0037,43812.94הנדסת מערכת אויוניקה נגהאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0031,4911.0033,1295.22מ.פיתוח מערכות אוויוניותאחרמהנדסיםהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0038,5181.0041,8618.35מ. מערכת טילאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0039,6181.0043,0228.25מ. תוכנת מע' ניטוראחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0038,9561.0042,3478.35תוכנה וסימולטורים דינמייםאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0032,9581.0036,50510.45מהנדס מערכת תשתיותאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0033,9321.0036,1046.06מהנדס/טכנולוג NDTאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0030,8911.0035,39014.62מהנדס תוכנה מערךאחרמהנדסיםהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0049,8521.0058,39716.73מחלקת שו"ב אווירי ומענ"שאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0042,8211.0045,1805.16ראש תחום תיכון )תעופה(אחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0047,0421.0051,2868.65' מחלקת משגרים וסיקס גנריאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0039,9941.0046,55816.03תוכנת מערך מוטס אילן 100אחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0043,2631.0045,9615.86נן מערכות חשמל ואוויוניקהאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0034,7171.0039,54613.54מהנדס תוכנהאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0034,8221.0036,7605.26מ.חוזק ודינמיקהאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0030,8651.0032,7215.66מהנדס תוכנת תחנהאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0031,3421.0036,42615.83מהנדס זוודאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0044,1731.0047,2426.56מ.חוזק ודינמיקהאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0040,3171.0042,7595.76מטעדים טקטיים ומוצרי יבשהאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0036,4301.0040,92611.94ראש צוות מאמני GHTP/איתןאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0030,4931.0032,9507.76מומחה מדידיםאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0035,8181.0037,8765.36טכנולוג קו מדידיםאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
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1.0032,6501.0036,94812.84ר' תחום בחינהאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0031,7161.0034,2427.66ל פרוייקט - מטוסים צבאייםאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0031,0181.0035,72014.83מהנדס מערכת לוויןאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0065,2371.0070,9337.82טייס ניסויאחראחרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460
1.0032,3861.0034,1285.06מהנדס אלקטרוניקהאחרעובדי מחקרהתעשיה האוירית לישראל בע"מ40460

החברה לחינוך ימי בישראל40684
8.0011,2368.0010,3007.41הנדסאים וטכנאים)בתיה"ס הימיים(

0.8915,1531.0714,0435.61אחיותכפר הנוער מאיר שפיה40767
1.0524,9791.0727,7098.58מורה בתיכוןאחרעובדי הוראהמדרשת שדה בוקר40832
169.7313,130174.3612,4856.81עובדי הוראהמקוה ישראל כל ישראל חברים40931

קרן השתלמות לאקדמאים במדעי 41989
1.0010,3481.0014,24836.84מנהל תפעולאחרחוזה אישיהחברה והרוח

קרן השתלמות למורים על יסודיים 42002
3.3512,3893.4210,21620.31אחר)עגור חברה לניהול(
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גוףקוד גוף
 שנים בהן נמצאו חריגות לכאורה

2016201720182019
יד ושם60070
המוסד לביטוח לאומי60103
בנק ישראל60111
המועצה לייצור ולשיווק של אגוזי אדמה60187
האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים60228
המועצה לענף הלול60260
המועצה לייצור צמחים ולשיווקם60335
המכון למורשת דוד-בן-גוריון60393
רשות שדות תעופה60400
רשות העתיקות60509
רשות ניקוז ונחלים שרון60707
רשות נחל הירקון60723
רשות ניקוז-שורק-לכיש60765
רשות ניקוז-ירקון60822
רשות ניקוז-כנרת60848
שרות התעסוקה60947
מפעל הפיס61101
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי61147

תאגידים - רשימת הגופים החורגים לכאורה בשנים 2016-2019

כל הגופים המודגשים חרגו לכאורה בשנת 2019



163טבלאות נתונים - חברות ממשלתיות

קוד 
פירוט תפקידתפקידדירוגגוףגוף

שינוי20182019
לעומת 
ממשלה ברוטומספר משרות

ברוטו לקביעת מספר משרותלקביעת חריגה 
חריגה 

המועצה לייצור ולשיווק של60187
1.0011,5801.0012,6358.42מנהל כספים/גזברחוזה אישיאגוזי אדמה

1.0054,0021.0055,8845.70מ.ר.אגףאחרדרוג מפעלירשות שדות תעופה60400
1.0067,6861.0070,8126.82ראש משמרתאחרדרוג מפעלירשות שדות תעופה60400
1.0010,3831.0017,63568.74מנהלת כספים ורכשמנהל כספים/גזברחוזה אישירשות ניקוז-ירקון60822
1.0013,9381.0018,08828.99מנהל שטח ופיקוחאחרחוזה אישירשות ניקוז-ירקון60822
1.0018,3271.0021,09414.16מנהל יחידת מתנדביםמנהל מחלקהמח"ררשות ניקוז-כנרת60848

תאגידים - פירוט חריגות לכאורה בשנת 2019                                                                                                                   
שכר ברוטו לקביעת חריגה - מורכב מחמשת רכיבי השכר העיקריים בלבד: שכר משולב, תוספות שכר, עבודה נוספת, החזרי הוצאות ותשלומים שנתיים 

 ואחרים )אינו כולל: תשלומים בגין פרישה, הפרשים בגין שנים קודמות, שכר בגין תפוקות, זקיפות הטבה ועלויות מעביד(.
שינוי לעומת ממשלה - מציג את היחס בין שכרו של העובד בשנת 2018 לשכר שהיה מתקבל אילו שכרו היה עולה בשיעור של הדירוג המקביל בממשלה.
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 טבלאות נתונים
 גופים ציבוריים

במערכת ההשכלה הגבוהה
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גוףקוד גוף
 שנים בהן נמצאו חריגות לכאורה

2016201720182019
מכון וינגייט המכון הלאומי לספורט70227
בצלאל-אקדמיה לאומנות ועיצוב ירושלים70368
שנקר הנדסה. עיצוב. אמנות. )חל"צ(70376
אוניברסיטת תל-אביב70392
הטכניון -מכון טכנולוגי לישראל70409
אוניברסיטת חיפה70417
האוניברסיטה העברית בי-ם70425
אוניברסיטת בר אילן70433
אוניברסיטת בן גוריון בנגב70441
מכון ויצמן למדע70459
המרכז האקדמי לב70475
המכללה האקדמית עמק יזרעאל70516
עזריאלי מכללה אקדמית להנדסה ירושלים )ע"ר(70706
מכון טכנולוגי חולון70714
המרכז האקדמי רופין70764
המכללה האקדמית צפת70772
אוניברסיטת אריאל70782
מכללת סמינר קיבוצים70790
המכללת האקדמית בית ברל70792

גופים ציבוריים במערכת ההשכלה הגבוהה - רשימת הגופים החורגים לכאורה בשנים 2016-2019
כל הגופים המודגשים חרגו לכאורה בשנת 2019
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קוד 
פירוט תפקידתפקידדירוגגוףגוף

שינוי20182019
לעומת 
ממשלה ברוטומספר משרות

ברוטו לקביעת מספר משרותלקביעת חריגה 
חריגה 

1.0028,2521.0035,40724.06אקדמי בכיראחרסגל אקדמי בכיראוניברסיטת תל-אביב70392

1.0040,9321.0049,92420.79סגל אקדמי בכיראחרסגל אקדמי בכיראוניברסיטת תל-אביב70392
1.0030,7951.0059,38390.89מנהל מחלקה - קולנוע וטלויזיהמנהל מחלקהסגל אקדמי בכיראוניברסיטת תל-אביב70392
1.0030,4171.0038,86826.54אקדמי בכיראחרסגל אקדמי בכיראוניברסיטת תל-אביב70392
1.0038,9571.0048,88524.26סגל אקדמי בכיראחרסגל אקדמי בכיראוניברסיטת תל-אביב70392
1.0028,9831.0039,11733.66אקדמי בכיראחרסגל אקדמי בכיראוניברסיטת תל-אביב70392
0.8326,3741.0037,72641.09אקדמי בכיראחרסגל אקדמי בכיראוניברסיטת תל-אביב70392
1.0035,5481.0059,09664.55סגל אקדמי בכיראחרסגל אקדמי בכיראוניברסיטת תל-אביב70392
1.0032,4661.0045,09937.53סגל אקדמי בכיראחרסגל אקדמי בכיראוניברסיטת תל-אביב70392
1.0029,9901.0040,68534.36אקדמי בכיראחרסגל אקדמי בכיראוניברסיטת תל-אביב70392
1.0028,9751.0040,81139.41אקדמי בכיראחרסגל אקדמי בכיראוניברסיטת תל-אביב70392
1.0034,0151.0044,31629.01אקדמי בכיראחרסגל אקדמי בכיראוניברסיטת תל-אביב70392
1.0030,4650.9253,89274.55אקדמי בכיראחרסגל אקדמי בכיראוניברסיטת תל-אביב70392
1.0030,6261.0047,28352.87אקדמי בכיראחרסגל אקדמי בכיראוניברסיטת תל-אביב70392
1.0027,2281.0041,42450.59פרופסוראחרסגל אקדמי בכירהטכניון -מכון טכנולוגי לישראל70409
1.0026,9851.0031,95117.23מרצה בכיראחרסגל אקדמי בכירהטכניון -מכון טכנולוגי לישראל70409
1.0027,2151.0032,20717.13מרצה בכיראחרסגל אקדמי בכירהטכניון -מכון טכנולוגי לישראל70409
1.0048,0251.0053,1949.70משנה לנשיא למחקסגן נשיא אקדמי/לא אקדמיסגל אקדמי בכירהטכניון -מכון טכנולוגי לישראל70409
1.0039,2741.0047,30319.21פרופסוראחרסגל אקדמי בכירהטכניון -מכון טכנולוגי לישראל70409
1.0043,4991.0047,4408.02פרופ/חבראחרסגל אקדמי בכירהטכניון -מכון טכנולוגי לישראל70409
1.0039,2011.0044,04211.19מרכזת נושא מעמדאחרסגל אקדמי בכירהטכניון -מכון טכנולוגי לישראל70409
1.0037,7870.7544,94717.72פרופסוראחרסגל אקדמי בכירהטכניון -מכון טכנולוגי לישראל70409
1.0031,4081.0040,45927.53סגן דיקןאחרסגל אקדמי בכירהטכניון -מכון טכנולוגי לישראל70409
1.0029,3051.0039,02531.88סגן דיקן למוסמכאחרסגל אקדמי בכירהטכניון -מכון טכנולוגי לישראל70409

גופים ציבוריים במערכת ההשכלה הגבוהה - פירוט חריגות לכאורה בשנת 2019                    
שכר ברוטו לקביעת חריגה - מורכב מחמשת רכיבי השכר העיקריים בלבד: שכר משולב, תוספות שכר, עבודה נוספת, החזרי הוצאות ותשלומים שנתיים 

ואחרים )אינו כולל: תשלומים בגין פרישה, הפרשים בגין שנים קודמות, שכר בגין תפוקות, זקיפות הטבה ועלויות מעביד(.
שינוי לעומת ממשלה - מציג את היחס בין שכרו של העובד בשנת 2018 לשכר שהיה מתקבל אילו שכרו היה עולה בשיעור של הדירוג המקביל בממשלה.
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קוד 
פירוט תפקידתפקידדירוגגוףגוף

שינוי20182019
לעומת 
ממשלה ברוטומספר משרות

ברוטו לקביעת מספר משרותלקביעת חריגה 
חריגה 

1.0026,4941.0038,63544.36פרופ/חבראחרסגל אקדמי בכירהטכניון -מכון טכנולוגי לישראל70409
1.0042,2401.0049,63916.34פרופסוראחרסגל אקדמי בכירהטכניון -מכון טכנולוגי לישראל70409
1.0019,4721.0023,12217.74ראש מדורמנהל מדורמח"רהאוניברסיטה העברית בי-ם70425
1.0041,0820.7557,98639.70מדעי החייםאחרסגל אקדמי בכיראוניברסיטת בר אילן70433
1.0041,9960.7542,58533.86מדעי החייםאחרסגל אקדמי בכיראוניברסיטת בר אילן70433
1.3850,3661.1346,33311.19משפטיםאחרסגל אקדמי בכיראוניברסיטת בר אילן70433
1.0032,2341.0042,13929.41לימודי א"יאחרסגל אקדמי בכיראוניברסיטת בר אילן70433
1.0034,0321.0041,14919.70מינהל עסקיםאחרסגל אקדמי בכיראוניברסיטת בר אילן70433
1.0036,7481.0044,26019.21אחר - ס. דיקןאחרסגל אקדמי בכיראוניברסיטת בן גוריון בנגב70441
1.0042,6681.0045,9886.73מדה"ר ספרויותאחרסגל אקדמי בכיראוניברסיטת בן גוריון בנגב70441
1.0026,3061.0028,5907.82מנהל מחלקה - ממ"ח הביטחוןמנהל מחלקהמח"ראוניברסיטת בן גוריון בנגב70441
1.0032,4121.0040,35723.27מדה"ראחרסגל אקדמי בכיראוניברסיטת בן גוריון בנגב70441
1.0026,7941.0029,3529.52מנהל מחלקה - מ. למדעי הטבעמנהל מחלקהמהנדסיםאוניברסיטת בן גוריון בנגב70441
1.0027,7771.0030,1857.82מנהל מחלקה - מ. משאבי אנושמנהל מחלקהמח"ראוניברסיטת בן גוריון בנגב70441
1.0033,0201.0539,20311.98מדה"טאחרסגל אקדמי בכיראוניברסיטת בן גוריון בנגב70441
1.0029,0991.0032,47510.50חקר המדבראחרסגל אקדמי בכיראוניברסיטת בן גוריון בנגב70441
1.0025,7281.0031,78522.28מדה"טאחרסגל אקדמי בכיראוניברסיטת בן גוריון בנגב70441
1.0035,2531.1547,35715.64מנהל מחלקה - ממונהמנהל מחלקהסגל אקדמי בכיראוניברסיטת בן גוריון בנגב70441
1.0733,0661.0635,1675.74מדור בטיחותאחרהנדסאים וטכנאיםאוניברסיטת בן גוריון בנגב70441
1.0032,1831.0036,76713.07מקראאחרסגל אקדמי בכיראוניברסיטת בן גוריון בנגב70441
1.0034,1611.0037,4318.52מנהל מחלקה - מדעי המחשבמנהל מחלקהסגל אקדמי בכיראוניברסיטת בן גוריון בנגב70441
0.075890.224,23037.18רופא מומחה ברדיולוגיה אבחמנהל מחלקהרופאיםאוניברסיטת בן גוריון בנגב70441
1.0038,8831.0047,91621.98סגני נשיא - פיתוח משאביםסגן נשיא אקדמי/לא אקדמיסגל אקדמי בכירמכון ויצמן למדע70459
1.0046,5451.0059,23926.04מדעןאחרסגל אקדמי בכירמכון ויצמן למדע70459
1.0021,3221.0025,81519.90מנהל מחלקה - ראש חוג מנהל עסמנהל מחלקהסגל אקדמי בכירהמרכז האקדמי לב70475
1.0024,0571.0029,82422.77מנהל מחלקה - ראש חוג מדעי הממנהל מחלקהסגל אקדמי בכירהמרכז האקדמי לב70475
1.0022,9041.0326,49511.19ת.שני בריאמנהל מחלקהסגל אקדמי בכירהמכללה האקדמית עמק יזרעאל70516
0.9422,5841.0027,66113.96רב תחומימנהל מחלקהסגל אקדמי בכירהמכללה האקדמית עמק יזרעאל70516
1.0029,4501.0032,5699.51מרצהאחרסגל אקדמי בכירהמכללה האקדמית עמק יזרעאל70516
1.0019,5171.0023,18017.62אחר - ר. תחום טיפוח ליאחרסגל אקדמי בכירמכון טכנולוגי חולון70714
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קוד 
פירוט תפקידתפקידדירוגגוףגוף

שינוי20182019
לעומת 
ממשלה ברוטומספר משרות

ברוטו לקביעת מספר משרותלקביעת חריגה 
חריגה 

1.0024,0691.0029,56921.58מנהל מחלקה - ר.מג קידום הוראמנהל מחלקהסגל אקדמי בכירמכון טכנולוגי חולון70714
1.0021,0281.0025,33919.31אחר - ר.תוכ.ת2אחרסגל אקדמי בכירמכון טכנולוגי חולון70714
1.0019,2701.0022,88817.62אחר - ר.חוג ת1 נהטאחרסגל אקדמי בכירמכון טכנולוגי חולון70714
1.0019,1251.0026,49537.13מנהל מחלקה - ר.מחל.מדעי מחשבמנהל מחלקהסגל אקדמי בכירמכון טכנולוגי חולון70714
1.0028,7541.0033,29514.65מנהל מחלקה - ראש מגמ תקשורתמנהל מחלקהסגל אקדמי בכירמכון טכנולוגי חולון70714
1.0021,3471.0025,19416.83אחר - ר.מגמה פרויק לסאחרסגל אקדמי בכירמכון טכנולוגי חולון70714
1.0023,2941.0026,61113.07דיקאן - דיקאן סטודנטיםדיקניםסגל אקדמי בכירמכון טכנולוגי חולון70714
1.0011,7421.0012,5345.83מנהל מדור - ראש מנהל סטודנטמנהל מדורמח"רהמרכז האקדמי רופין70764
1.0014,4741.0017,31818.42אחר - מרכזת חטיבת לימאחרסגל אקדמי בכירהמרכז האקדמי רופין70764
1.0046,3711.0051,93010.89אחר - מורה בכיראחרסגל אקדמי בכירהמרכז האקדמי רופין70764
1.0044,5331.0049,0889.11דיקניםדיקניםסגל אקדמי בכיראוניברסיטת אריאל70782
1.0032,0631.0137,32414.16אחר - אחר - ראש החוגאחרסגל אקדמי בכיראוניברסיטת אריאל70782
1.0130,2771.0032,3206.73אחר - מנהל מחלקה - רמאחרסגל אקדמי בכיראוניברסיטת אריאל70782
1.0030,8611.0037,37019.90אחר - פרופ. מן המניןאחרסגל אקדמי בכיראוניברסיטת אריאל70782
1.1831,2421.1136,26522.18מנהל מחלקה - רמ"ח ארכיטקטורהמנהל מחלקהסגל אקדמי בכיראוניברסיטת אריאל70782
1.2840,6061.1642,62614.65דיקניםדיקניםסגל אקדמי בכיראוניברסיטת אריאל70782
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 טבלאות נתונים
 גופים ציבוריים

במערכת הבריאות
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גוףקוד גוף
 שנים בהן נמצאו חריגות לכאורה

2016201720182019
שירותי בריאות כללית70251
קופ"ח לאומית70269
מכבי שירותי בריאות70532
שירותי בריאות כללית - קהילה70784
הסתדרות מדיצינית הדסה70786

גופים ציבוריים במערכת הבריאות - רשימת הגופים החורגים לכאורה בשנים 2016-2019
כל הגופים המודגשים חרגו לכאורה בשנת 2019
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קוד 
פירוט תפקידתפקידדירוגגוףגוף

שינוי20182019
לעומת 
ממשלה ברוטומספר משרות

ברוטו לקביעת מספר משרותלקביעת חריגה 
חריגה 

0.9573,7680.9079,00110.55רופא מומחה בכיר בטיפול נמרץאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251

1.0057,3741.0061,6315.16סגן בכיר למנהל מחלקת רפואהאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0032,2791.0034,8485.75רופא מנהל שירות )בבי"ח(אחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.00125,8421.00136,8876.53רופא מומחה בגינקולוגיה )מאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
0.8238,5400.7540,76712.50רופא מומחה בכיראחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0053,5321.0060,95911.53רופא מנהל שירות )בבי"ח(אחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0058,6991.0064,5897.71מנהל בנק הדםאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0073,9071.0079,8235.75מנהל המחלקה לרפואה דחופהאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0045,5941.0089,51092.21רופא מומחה במחלקה - בית חאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0043,5941.0049,53911.23מנהל מחלקת נשים ויולדותאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0038,8371.0047,01518.57מנהל מחלקת שיקוםאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
0.9939,3850.9242,00111.82מנהל יחידה מקצועיתאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0030,3221.0032,5275.06רופא מומחה בכיראחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
0.9450,5530.9957,2855.36מנהל מכון לרפואה גרעיניתאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0040,3011.0043,9966.92מנהל מחלקה אורולוגיתאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
0.9853,8320.9656,8495.75מנהל יחידה להפריה חוץ גופיתאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
0.8125,7680.7837,36546.68מנהל יחידת רדיולוגיה במכוןאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0037,2281.0048,53227.68מנהל יחידה מקצועיתאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
0.9936,1200.9638,4247.90רופא מומחה בכיראחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0035,0530.8338,4937.22רופא מתמחה בהרדמהאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
0.9987,1741.0095,3595.85מנהל מחלקת הרדמהאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0075,7951.0082,0936.04מנהל מחלקה/מכון רנטגןאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0052,3331.0057,0016.63מנהל יחידת ילודיםאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0067,6701.0074,6428.00מנהל יחידה פתולוגיה המטולאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
0.9756,3851.0066,84612.99מנהל יחידה מקצועיתאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251

גופים ציבוריים במערכת הבריאות - פירוט חריגות לכאורה בשנת 2019                                                      
שכר ברוטו לקביעת חריגה - מורכב מחמשת רכיבי השכר העיקריים בלבד: שכר משולב, תוספות שכר, עבודה נוספת, החזרי הוצאות ותשלומים שנתיים 

ואחרים )אינו כולל: תשלומים בגין פרישה, הפרשים בגין שנים קודמות, שכר בגין תפוקות, זקיפות הטבה ועלויות מעביד(.
שינוי לעומת ממשלה - מציג את היחס בין שכרו של העובד בשנת 2018 לשכר שהיה מתקבל אילו שכרו היה עולה בשיעור של הדירוג המקביל בממשלה.
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קוד 
פירוט תפקידתפקידדירוגגוףגוף

שינוי20182019
לעומת 
ממשלה ברוטומספר משרות

ברוטו לקביעת מספר משרותלקביעת חריגה 
חריגה 

1.0045,7090.9245,7996.92מנהל יחידה מקצועיתאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0069,9141.0082,41815.44רופא מומחה ברדיולוגיה אבחאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0033,6961.0042,60023.76מנהל יחידה מקצועיתאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0055,1541.0061,98210.06מנהל יחידה מקצועיתאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0065,5091.0070,7835.85רופא מומחה ברדיולוגיה אבחאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0076,3721.0084,6378.49סגן בכיר למנהל מחלקת הרדמאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0030,1231.0039,32327.78רופא מתמחה בקרדיולוגיהאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0078,5881.0096,31220.04סגן בכיר למנהל מחלקה כירורגיתאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0035,2027.02רופא מומחה בכיראחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
0.9632,1660.8731,3166.14מנהל יחידה גניקו אונקולוגאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0030,8771.0041,90532.87מנהל יחידת כירוגית כלי דםאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
0.8833,0820.8935,8935.16מנהל מחלקת פה ולסתאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0060,4301.0070,89414.85רופא מומחה בקרדיולוגיהאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0050,5441.0056,94610.35מנהל מחלקת פסיכיאטריה ילאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0041,8481.0049,30915.34רופא מומחה ברפואה גרעיניתאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0053,5351.0057,4375.06מנהל יחידה לפרמקולוגיה קלאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0043,0871.0050,28114.27רופא מומחה בכירורגיה כלליאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0046,8021.0053,08611.04רופא מנהל שירות רנטגןאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0050,9411.0056,1187.90רופא מומחה ברפואה דחופהאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0051,0931.0058,08711.33מנהל בית חולים )ב(מנהל בתי חוליםרופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0039,7791.0044,5199.57רופא מומחה בגינקולוגיה )מאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0049,9751.0053,9505.75רופא מנהל שירות )בבי"ח(אחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0035,2570.9937,6596.14מנהל יחידה מקצועיתאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0052,6441.0075,61040.61מנהל מחלקת אונקולוגיהאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0036,2391.0046,21824.84רופא מומחה ברדיולוגיה אבחאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
0.9649,6450.9050,7716.63רופא מומחה בכירורגיה כלליאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0053,6691.0059,0397.71מנהל יחידה מקצועיתאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0084,2971.0094,87010.15מנהל יחידה לטיפול נמרץ ילדיםאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
0.9556,4260.8558,42213.97מנהל מחלקה נוירוכירורגיתאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0046,5441.0050,9357.12רופא מומחה בכיראחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0064,0171.0074,67214.17מנהל מחלקה פנימיתאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
0.9739,0020.9746,60116.62רופא מומחה בכיראחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0051,1181.0055,4516.24רופא מומחה בנוירולוגיהאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0054,7661.0058,9295.36מנהל יחידת אלקטרו פיזיולואחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
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קוד 
פירוט תפקידתפקידדירוגגוףגוף

שינוי20182019
לעומת 
ממשלה ברוטומספר משרות

ברוטו לקביעת מספר משרותלקביעת חריגה 
חריגה 

1.0035,6691.0039,2487.71מנהל יחידה כירורגית כלליתאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0070,0381.0075,4085.45מנהל מחלקת טיפול מיוחד ביאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
0.9532,3001.0037,6378.98מנהל יחידת רשתיתאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0036,5141.0040,5258.69מנהל יחידת כירוגית כלי דםאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0039,2511.0045,13212.60מנהל יחידה מקצועיתאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
0.9235,0011.0038,7288.29רופא מנהל שירות )בבי"ח(אחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0030,8301.0037,31618.48מנהל יחידה מקצועיתאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0048,1771.0052,1365.94סגן בכיר למנהל מחלקת נפרואחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0035,7361.0038,5945.75מנהל יחידה אונקולוגיתאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0047,7080.9851,4787.61רופא מומחה בנוירולוגיהאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0031,9701.0037,47114.76מנהל יחידה להתפתחות הילדאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0031,5671.0034,1716.04מנהל מחלקת נוירולוגיהאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0036,2681.0039,1475.65רופא מנהל שירות )בבי"ח(אחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0064,7701.0074,08412.01רופא מומחה בכיר בהרדמהאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0032,7631.0042,45426.90רופא מומחה בכיראחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0039,4181.0044,47410.45מנהל מחלקת עינייםאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0057,0031.0067,30515.64רופא מומחה בהרדמהאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
0.9642,6260.9648,88412.41רופא מומחה בכיראחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0035,7661.0038,9726.73רופא מנהל שירות מחלקה אונאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0032,2391.0036,1589.86מנהל מחלקת נוירולוגיהאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0032,9791.0039,11916.13מנהל יחידה מקצועיתאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0060,1701.0067,71610.15מנהל יחידה לטיפול נמרץ ילאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0058,9261.0065,7929.37מנהל יחידת פסיכיאטריה ילאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0039,0841.0042,8407.31רופא מנהל שירות מכון ריאותאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0034,2051.0037,3546.92רופא מומחה בכיראחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0058,6691.0063,6666.24מנהל מחלקה פנימיתאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0038,9631.0044,21211.13רופא מתמחה במינהל רפואיאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
0.9437,1071.0043,1507.02רופא מומחה בכיראחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0036,6551.0040,5028.20מנהל יחידת איכותאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0042,2161.0066,10153.33רופא מומחה בכיר בטיפול נמרץאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0036,5011.0046,93025.92מנהל יחידה כירורגית כלליתאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0030,4121.0032,6405.06רופא מומחה בכיראחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0030,1181.0032,4855.65רופא מתמחה בכירורגיה כלליאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0035,9161.0040,67110.84רופא מומחה בכיראחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
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קוד 
פירוט תפקידתפקידדירוגגוףגוף

שינוי20182019
לעומת 
ממשלה ברוטומספר משרות

ברוטו לקביעת מספר משרותלקביעת חריגה 
חריגה 

1.0043,2731.0051,86217.30רופא מומחה בכיר בטיפול נמאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0043,0871.0054,69824.25רופא מומחה בכיראחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0032,4661.0037,61513.48רופא מומחה בהרדמהאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0036,6991.0044,01017.40מנהל יחידה לטיפול נמרץ לבאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0047,4851.0051,2975.75רופא מומחה בכיראחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0035,7221.0040,33010.55רופא מנהל שירות )בבי"ח(אחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
0.9932,7381.0038,50514.27רופא מנהל שירות )בבי"ח(אחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0057,3440.7552,3699.27רופא מומחה בכיר בנאונטולואחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0045,9141.0054,19215.54רופא מומחה בגינקולוגיה )מאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0039,8811.0042,8735.26רופא מומחה במחלות זיהומיואחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0039,7021.0042,7375.36מנהל מחלקת פסיכיאטריהאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
0.9534,7860.9238,01310.74רופא מנהל שירות )בבי"ח(אחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0051,2151.0057,2179.37מנהל מכון נפרולוגיהאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0054,9471.0060,3547.51רופא מנהל שירות )בבי"ח(אחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
0.9834,9700.9942,32718.28רופא מנהל שירות )בבי"ח(אחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0039,6831.0043,8528.20מנהל יחידה מקצועיתאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0034,1441.0042,60622.20סגן מנהל בית חולים )א(אחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0047,2251.0062,55929.74מנהל יחידה מקצועיתאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0044,5621.0050,92211.92מנהל מחלקה פנימיתאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
0.9638,1640.9644,41013.58סגן בכיר למנהל מחלקת המטואחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0065,7961.0072,1867.41סגן מנהל בית חולים )א(אחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0034,1821.0038,64510.74מנהל יחידה להמודיאליזהאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0056,0901.0060,4765.55מנהל יחידת כוויותאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0073,8981.0083,23110.35רופא מומחה בכיראחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0056,7791.0061,9446.83מנהל יחידה לרפואה דחופה יאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
0.9838,1190.9137,9485.16מנהל מכון לגנטיקה רפואיתאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0033,0631.0036,9009.27רופא מומחה ברדיולוגיה אבחאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0035,5521.0040,98212.90רופא מנהל שירות תחום גריאטריאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0047,6741.0055,09713.19רופא מומחה בכירורגיה כלליאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0030,1351.0033,6899.76מנהל יחידה למחלות אף וסינאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0045,6531.0052,00211.53רופא מומחה בכיראחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
0.9937,0780.9941,0938.49מנהל יחידה מקצועיתאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0060,5681.0066,5077.51רופא מנהל שירות טפול נמרץאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
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1.0040,6681.0045,2879.08מנהל מחלקת נוירוגריאטריהאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0045,4631.0053,06414.27רופא מומחה בגינקולוגיה )מאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0057,7341.0064,4999.37רופא מומחה בכיר בטיפול נמאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0044,9310.9849,0569.08רופא מומחה ברפואת עינייםאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0061,1250.9867,72110.55רופא מומחה בהרדמהאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
0.8426,0840.8328,8259.76רופא מנהל שירות )בבי"ח(אחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0030,7961.0051,18162.73רופא מומחה בגינקולוגיה )מאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0037,4861.0044,36715.93רופא מתמחה בפתולוגיהאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0034,0041.0036,5145.16רופא מומחה בפסיכיאטריהאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0030,1661.0037,58022.00רופא מומחה בכירורגיה כלליאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
0.9551,0460.9256,66912.99מנהל יחידה מקצועיתאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0069,8050.9572,9597.61רופא מומחה בכיראחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
0.9930,3740.9431,4886.83רופא מומחה בפסיכיאטריה ילאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0044,4211.0053,12717.11רופא מנהל שירות )בבי"ח(אחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0032,6211.0052,18456.66רופא מומחה בכיר בהרדמהאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0035,4301.0039,4028.88רופא מתמחה ברפואה דחופהאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0029,9511.0045,59649.03רופא מומחה בפסיכיאטריה ילאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
0.9735,7131.0040,6457.90סגן בכיר למנהל מחלקת טיפואחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0055,0511.0062,81211.72מנהל יחידת טיפול ביניים לאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0030,4851.0041,15832.18רופא מומחה בכיראחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
0.9455,3150.9163,46216.13רופא מומחה בהרדמהאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0038,2021.0045,42916.42רופא מומחה ברדיולוגיה אבחאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0038,7700.9941,1775.06סגן בכיר למנהל מחלקת עוראחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0032,4671.0035,2386.24רופא מנהל שירות )בבי"ח(אחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0038,4971.0043,2279.96מנהל מחלקת גריאטריה שיקומאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0043,9430.9551,35220.73רופא מומחה בגינקולוגיה )מאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0050,9630.9966,45729.54רופא מומחה בכיר בטיפול נמאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0032,5691.0046,24539.04רופא מומחה בהרדמהאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0039,1461.0045,20713.09רופא מנהל שירות כירורגיהאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0034,7561.0044,89926.51רופא מתמחה בגינקולוגיה מיאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0031,6901.0036,15011.72רופא מומחה ברפואת ילדיםאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0035,2401.0042,43817.89רופא מומחה בכיראחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0034,8261.0045,66328.37רופא מומחה בגינקולוגיה )מאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
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1.0045,2250.9044,4357.51רופא מומחה בנואנטולוגיהאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0041,9751.0054,46527.09רופא מומחה בכירורגיה כלליאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0046,4411.0051,6028.78מנהל יחידה מקצועיתאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0041,2191.0049,97218.67מנהל יחידה מקצועיתאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0035,4321.0065,16080.07רופא מומחה בכיר בטיפול נמאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0039,1331.0048,09320.34רופא מומחה בנפרולוגיהאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0029,7161.0035,63817.40רופא מומחה בכירורגיה אורתאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0034,7991.0041,99818.18רופא מנהל שירות גנטיקהאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
0.9932,2861.0038,10814.46רופא מומחה בכיראחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
0.9941,3010.9948,75215.54רופא מומחה בכיראחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0037,7031.0042,37510.06רופא מומחה ברדיולוגיה אבחאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0056,1511.0061,5097.22רופא מומחה בכיראחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0035,2041.0046,89130.42רופא מומחה בהרדמהאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0048,2901.0057,82617.20רופא מומחה בגינקולוגיה )מאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0034,6041.0042,99821.71רופא מתמחה בכירורגיה פלסטאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0044,9471.0053,40916.32סגן בכיר למנהל מחלקה פנימאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0031,7441.0034,3465.94רופא מתמחה בטיפול נמרץ כלאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0030,9951.0035,38511.82רופא מתמחה ברפואה פנימיתאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0033,2711.0038,87814.46רופא מתמחה בכירורגית חזהאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0031,7331.0034,3065.85רופא מתמחה בהרדמהאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0045,4341.0059,68228.66רופא מומחה בכירורגיה כלליאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0033,4140.9939,57217.60רופא מומחה בכיראחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0030,1011.0036,12717.50רופא מומחה בכירורגיה כלליאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0039,3931.0056,73841.00רופא מומחה בהרדמהאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0040,4921.0046,30211.92רופא מומחה בכירורגיה כלליאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0030,3101.0038,65324.84רופא מומחה בפסיכיאטריה ילאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0039,0891.0045,67114.36רופא מנהל שירות עינייםאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0038,8561.0046,60317.40רופא מומחה בכיראחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0041,5001.0054,77729.25רופא מומחה בכיראחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0032,1421.0038,18716.32רופא מומחה בכיראחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0031,1441.0038,99722.59רופא מומחה בכיראחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0030,7941.0035,86714.07רופא מומחה ברדיולוגיה אבחאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
0.9848,8810.9366,71140.41רופא מומחה ברפואת עינייםאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
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1.0030,0771.0037,98823.67רופא מתמחה ברפואת ילדיםאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
0.9831,1420.9839,92326.21רופא מתמחה בנפרולוגיהאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
0.9748,9460.9050,7479.37רופא מומחה ברפואת עינייםאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0034,7741.0039,52311.33סגן בכיר למנהל מחלקת פסיכאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0036,4521.0039,2715.45רופא מתמחה בכירורגיה כלליאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0050,5881.0054,4065.26רופא מומחה ברפואת עור ומיאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
0.9835,5170.8835,0718.20רופא מומחה בכיראחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0029,7231.0033,3039.66רופא מתמחה במחלות ריאהאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0041,1831.0046,77411.23סגן בכיר למנהל מחלקת נויראחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0057,1991.0061,5145.26רופא מומחה בכיר בטיפול נמאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
0.9830,5031.0038,68421.32רופא מומחה בכיראחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0029,3011.0033,06410.45רופא מתמחה בהמטואונקולוגיאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0033,9101.0066,95993.38רופא מומחה בהרדמהאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0030,3361.0038,22923.37רופא מתמחה בגינקולוגיה מיאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0041,0491.0083,22398.47רופא מתמחה בכאבאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0031,2531.0039,96625.23רופא מומחה ברפואה פנימיתאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0043,15939.04רופא מומחה ברפואת משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0030,0851.0035,79416.52רופא מתמחה בגינקולוגיה מיאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0034,0260.9258,88282.81רופא מומחה באף אוזן גרוןאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0033,6871.0044,82130.32רופא מומחה ברפואה פנימיתאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0032,0651.0036,56411.62רופא מתמחה בכירורגיה כלליאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0033,4841.0049,86545.80רופא מומחה ברדיולוגיה אבחאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0034,6301.0042,67920.63רופא מתמחה בטיפול נמרץ כלאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0031,4531.0039,53023.08רופא מומחה בכירורגיה כלליאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0031,9541.0036,34211.33רופא מומחה בגינקולוגיה )מאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0033,6641.0036,1705.16רופא מומחה ברדיולוגיה אבחאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0042,7251.0046,2576.04רופא מתמחה בנפרולוגיהאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0033,5811.0041,14019.95רופא מומחה בכיר בטיפול נמאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0040,3171.0047,96516.52רופא מתמחה בהרדמהאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0034,7121.0044,33625.04רופא מתמחה בכירורגית כליאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0030,1691.0032,9256.83רופא מתמחה ברפואה פנימיתאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0036,9751.0051,43736.20רופא מומחה בכירורגיה אורואחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0030,7721.0037,16418.28רופא מומחה בכירורגיה כלליאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
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1.0032,5651.0039,31318.18רופא מומחה בכיראחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0036,8961.0051,44336.49רופא מתמחה בכאבאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
0.9739,3900.8938,8385.55רופא מנהל שירות מחלקה אונאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0058,8501.0063,4915.65מנהל יחידת אונקולוגיה ילדאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
0.9948,7471.0053,6447.22רופא מומחה ברפואת עינייםאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
0.8428,6360.7930,29810.06רופא מומחה בפסיכיאטריהאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0074,4941.0088,29416.03סגן מנהל בית חולים )א(אחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0042,1521.0050,24316.71רופא מנהל שירות רנטגןאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0043,1351.0051,01715.83מנהל יחידה מקצועיתאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0086,3191.0093,3895.94מנהל בית חולים )א(אחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0031,2051.0034,4318.00סגן בכיר למנהל מחלקת נויראחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0046,8811.0054,84314.56מנהל יחידה מקצועיתאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0027,3881.0055,57998.67רופא מומחה ברפואה דחופהאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
0.8330,4491.0032,8915.75רופא מתמחה ברפואה דחופהאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0030,2081.0041,42834.24רופא מתמחה בהרדמהאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0038,2791.0041,5895.94סגן בכיר למנהל מחלקת עיניאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0034,5901.0037,4325.94רופא מנהל שירות )בבי"ח(אחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
0.9641,8130.9143,1416.24מנהל מחלקה אורולוגיתאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0057,1431.0061,3295.06מנהל יחידת כירורגיה פלסטיאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0034,7631.0037,7576.34רופא מנהל שירות )בבי"ח(אחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0055,2091.0059,8356.14מנהל מחלקת קרדיולוגיהאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
0.8537,3270.8948,47520.92סגן בכיר למנהל מחלקת יולדאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
0.9995,8280.9599,0015.26רופא מומחה בגינקולוגיה )מאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0030,6081.0034,86611.53רופא מתמחה בגריאטריהאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0032,9001.0038,35014.17רופא מנהל שירות)בבי"ח(אחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0039,7361.0043,4627.12מנהל יחידה מקצועיתאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0057,5291.0062,3026.04רופא מומחה ברפואת עינייםאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0070,5581.0081,86813.58סגן מנהל בית חולים )א(אחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0064,7391.0082,66425.04רופא מומחה ברדיולוגיה אבחאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0049,7211.0054,9218.20מנהל מחלקת גריאטריה שיקומאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
0.8944,9930.9049,7977.31מנהל יחידה מקצועיתאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0037,5511.0040,3305.16מנהל יחידה אורוגניקולוגיתאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0088,5541.0097,2467.51מנהל יחידה לטיפול נמרץ נשאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
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1.0047,9941.0060,11922.69מנהל בית חולים )ב(מנהל בתי חוליםרופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0067,8361.0078,30012.99סגן מנהל בית חולים )א(אחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
0.9733,6641.0038,7979.47מנהל מכון אנדוקרינולוגיאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
0.9437,0100.9943,5319.37רופא מומחה ברפואת ילדיםאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
0.9140,2380.9449,03815.54מנהל יחידת אשפוז יוםאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0080,2440.9082,90512.31מנהל יחידת חדר לידהאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0040,5331.0044,3077.02מנהל יחידה לטיפול נמרץ לבאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
0.9250,6720.9551,8615.94מנהל יחידה מקצועיתאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0051,4931.0056,3347.12מנהל מכון לבאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
0.9834,3580.9134,4145.94מנהל יחידה לכירורגית שדאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0042,8741.0048,49410.74מנהל יחידה מקצועיתאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0053,2651.0057,3395.36רופא מומחה בגינקולוגיה )מאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0084,6671.0091,3665.65מנהל מחלקה/מכון רנטגןאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
0.9841,0550.9342,8648.39רופא מומחה בכיראחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0050,6080.9954,1555.65מנהל מחלקה אורולוגיתאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
0.9582,5960.8583,68411.33מנהל מחלקת אורתופדיהאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0043,4051.0056,00426.31מנהל יחידה מקצועיתאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0061,6771.0067,1136.53מנהל מכון לרפואה גרעיניתאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0032,7841.0036,1838.10מנהל יחידה להתפתחות הילדאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0034,2261.0038,2839.57רופא מתמחה בהרדמהאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
0.9345,0170.9349,8278.59רופא מומחה בכיראחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
0.9168,7060.8570,3257.22רופא מומחה בכיראחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0053,9741.0064,43416.91מנהל יחידת ריאותאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0081,1561.0087,1895.16מנהל בית חולים )א(מנהל בתי חוליםרופאיםשירותי בריאות כללית70251
0.9749,2471.0058,10712.99רופא מומחה בכיראחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0075,7631.0081,2925.06מנהל בית חולים )ב(אחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0033,1761.0035,7355.45מנהל מכון לגנטיקה רפואיתאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0030,2101.0040,45631.11רופא מומחה בגריאטריהאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0046,7701.0051,2547.31מנהל יחידה לכירורגית כף האחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.00115,8650.99127,0897.51מנהל מחלקת כירורגיהאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0088,3121.0095,5665.94מנהל יחידה לטיפול נמרץ ילאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0060,7490.8369,45312.01מנהל כללימנהל כללירופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0036,5721.0040,5508.59רופא מומחה בפסיכיאטריהאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
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1.0044,7961.0050,2179.76רופא מומחה ברפואת נשיםאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0037,8421.0043,04511.43מנהל יחידה כירורגית כלליתאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
0.9760,0250.8659,2108.78מנהל מחלקת כירורגית כלי דאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0033,7041.0036,7806.83רופא מנהל שירות )בבי"ח(אחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0045,5901.0050,6498.78רופא מנהל שירות )בבי"ח(אחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0047,3321.0082,47670.67מנהל מחלקת כירורגיה פלסטיאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0080,3057.12מנהל בית חולים )א(מנהל בתי חוליםרופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0031,2021.0039,77024.84רופא מתמחה בהרדמהאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
0.9936,2760.9843,13017.11רופא מנהל שירות)בבי"ח(אחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0051,8951.0060,47514.07סגן בכיר למנהל מכון פתולואחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0030,6811.0033,2356.04רופא מתמחה בהרדמהאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0031,4461.0065,379103.56רופא מומחה ברפואת עינייםאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0033,0571.0035,9716.53רופא מתמחה בקרדיולוגיהאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0035,9380.8345,19223.18רופא מומחה ברפואה פנימיתאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0030,7041.0037,26918.87רופא מתמחה בהרדמהאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0037,6461.0040,6005.55רופא מומחה בפתולוגיהאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0030,2291.0032,6345.75רופא מתמחה ברפואה פנימיתאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0057,7371.0068,71816.52רופא מומחה בכיראחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0028,9131.0032,89711.43רופא מתמחה בטיפול נמרץ ילאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0046,4601.0061,74830.13רופא מומחה בכירורגיה כלליאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0047,3231.0051,5436.63סגן בכיר למנהל מחלקת אף אאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.00105,9551.00116,8258.00רופא מומחה בכיר בטיפול נמאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0059,2491.0066,4229.76רופא מומחה בכירורגיה כלליאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0038,6771.0042,2857.02מנהל מכון למחלות כבדאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0032,5601.0042,03226.41רופא מומחה ברפואה פנימיתאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0032,8241.0037,18110.94רופא מומחה ברפואה פנימיתאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
0.8730,3101.0038,25917.69רופא תחומי )רפואה דחופה(אחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0030,3581.0032,7155.55רופא מתמחה ברפואה פנימיתאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0036,5531.0039,3725.45רופא מתמחה במחלות ריאהאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
0.8728,5380.9136,72120.73רופא מתמחה ברפואת עור ומיאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0034,8451.0038,0086.83רופא מומחה ברפואה פנימיתאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0038,8891.0051,94530.81רופא מתמחה ברפואה דחופהאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0035,5181.0042,90118.28רופא מתמחה בכירורגיה כלליאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
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1.0035,3601.0044,45323.08רופא מתמחה בכירורגיה כלליאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0030,5141.0033,3026.83רופא מתמחה ברפואה פנימיתאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0030,4981.0033,3627.12רופא מתמחה ברפואה פנימיתאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
0.9847,3040.8846,5466.63מנהל מחלקת עינייםאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0061,6821.0067,5797.31מנהל יחידה להרדמה מילדותיאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0034,5861.0038,3258.49רופא תחומי )רפואה דחופה(אחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0090,9681.0099,1006.63רופא מומחה באף אוזן גרוןאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0056,5731.0065,49013.39מנהל יחידה גניקו אונקולוגאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0041,0411.0045,6588.88מנהל יחידה במכון צינתוריםאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0040,8771.0044,6216.92רופא מנהל שירות )בבי"ח(אחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
0.9735,2621.0045,57022.98רופא מנהל שירות המטואונקואחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0076,9471.0083,4996.24מנהל יחידה למחלות זיהומיואחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0062,0471.0076,57520.83רופא מנהל שירות רנטגןאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0059,1091.0064,1276.24רופא מומחה ברפואה פיזיקליאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0033,5001.0038,16411.53רופא מתמחה ברפואה פנימיתאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0036,1641.0042,10913.97רופא מומחה בכירורגיה אורתאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0039,7861.0048,46019.26רופא מומחה ברדיולוגיה אבחאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0030,0241.0032,9557.51רופא מומחה באונקולוגיהאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0066,5891.0072,3796.43מנהל יחידה לניתוחי חזה ולאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
0.9041,4900.9450,51414.17רופא מומחה בהרדמהאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0049,2091.0052,9645.36מנהל מחלקת גריאטריה שיקומאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0033,5251.0042,90525.33רופא מומחה ברפואה פנימיתאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0064,1351.0068,9625.26רופא מומחה בכירורגיה כלליאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0055,9670.9962,77210.84רופא מומחה בכיראחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0064,2361.0071,1068.39מנהל מחלקת שיקום נשימתיאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0030,5151.0045,03144.52רופא מומחה בהמטולוגיהאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0033,6541.0038,10510.84רופא מתמחה בפתולוגיהאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0048,4531.0055,96613.09סגן בכיר למנהל מכון פתולואחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0044,4981.0051,54613.39מנהל מכון לגנטיקה רפואיתאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0061,5271.0074,09717.89מנהל יחידה לשיקוםאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0044,5791.0050,23210.35סגן בכיר למנהל מחלקת כירואחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0081,3221.0091,89810.64רופא מנהל שירות טפול נמרץאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0053,9811.0059,3657.71רופא מומחה ברדיולוגיה אבחאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
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1.0044,9741.0048,8006.24רופא תחומיאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0038,7751.0045,09914.07רופא מומחה בקרדיולוגיהאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0031,5741.0034,3606.53סגן בכיר למנהל מחלקת פסיכאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.00115,8041.00133,41212.80רופא מומחה בכיראחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0071,4501.0076,8925.36מנהל המחלקה לרפואה דחופהאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0033,3001.0037,3169.76רופא מנהל שירות מחלקה אונאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0039,4311.0060,32449.81רופא מומחה בגסטרואנטרולוגאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0089,2941.0099,0648.59מנהל יחידת כאבאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0053,3151.0058,0476.63מנהל יחידת אולטראסאונדאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0052,0541.0056,9457.12רופא מומחה בכירורגית ילדיאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0046,3321.0054,84015.93מנהל יחידה מקצועיתאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0037,7061.0042,71510.94רופא מומחה ברפואת עינייםאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0049,3871.0060,66020.24רופא מומחה בכיראחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0056,5131.0063,50110.06רופא מנהל שירות)בבי"ח(אחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0059,4821.0066,6909.76רופא מומחה בהרדמהאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0044,6761.0048,8497.02רופא מומחה בכירורגיה אורואחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0048,4281.0052,4726.14רופא מנהל שירות כירורגיהאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
0.9982,8090.9999,41617.79מנהל יחידת דימות לרפואה דאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0052,3521.0058,83510.06רופא מומחה בפתולוגיהאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0032,6481.0038,14014.36רופא מנהל שירות מחלקה אונאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0056,0151.0068,74920.14רופא מומחה בכיראחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0039,0291.0059,61649.52מנהל מחלקה פנימיתאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0052,4351.0056,2775.06רופא מנהל שירות )בבי"ח(אחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0048,3711.0053,0777.41רופא מומחה בפתולוגיהאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
0.9940,2910.9461,48357.54מנהל יחידה כירורגית כלליתאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0051,1561.0059,73914.36מנהל יחידת אנגיוגרפיהאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0054,3910.9962,07412.50רופא מומחה בגינקולוגיה )מאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0071,0771.0081,62112.41רופא מומחה בהרדמהאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0041,2851.0047,20011.92מנהל יחידת רדיולוגיה במכואחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0076,6001.0082,2265.06רופא מומחה בפסיכיאטריהאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0047,9711.0058,80520.04רופא מומחה בכיראחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0043,5581.0049,59611.53רופא מנהל שירות נפרולוגיהאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0035,7651.0041,97114.95רופא מומחה ברפואה פנימיתאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
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0.9640,8761.0047,1768.29רופא מנהל שירות )בבי"ח(אחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0037,4300.9640,81110.84מנהל יחידת המטואונקולוגיהאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0065,9741.0075,34411.82מנהל יחידה לטיפול נמרץ כלאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0036,9811.0040,0856.14מנהל יחידה מקצועיתאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0032,5141.0035,3246.34רופא מתמחה בהרדמהאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0030,4521.0034,98412.50רופא מתמחה ברדיולוגיה אבחאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0065,9241.0070,8185.16רופא מומחה בגינקולוגיה )מאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0030,7001.0033,0635.45רופא מומחה בכיראחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0068,6661.0075,4907.61רופא מנהל שירות רפואה דחואחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0043,6521.0048,2988.29רופא מומחה באף אוזן גרוןאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
0.9838,2610.9942,4266.92רופא מומחה ברדיולוגיה אבחאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0042,5471.0049,01012.80רופא מנהל שירות מחלקה אונאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0040,7521.0047,51414.17רופא מומחה בכיראחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0085,8341.00101,44015.74מנהל מחלקה כירורגית ילדיאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
0.8831,8490.8834,5206.53מנהל יחידת פה ולסתאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0031,6631.0037,28015.25רופא מומחה ברפואה גרעיניתאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0036,0581.0042,79116.22רופא מתמחה בכירורגיה כלליאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0082,1281.0091,0618.59רופא מומחה בכיר בהרדמהאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0048,4211.0054,86310.94רופא מנהל שירות פגיםאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
0.9041,5200.8442,8879.27רופא מומחה בכירורגיה אורתאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0045,3061.0048,7765.45סגן בכיר למנהל מחלקת רפואאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0057,8591.0070,73819.75רופא מומחה בכיראחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0096,0561.00106,6378.69מנהל בנק הדםאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
0.9943,4530.9749,69513.48רופא מנהל שירות נפרולוגיהאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0035,8781.0052,79644.13רופא מומחה בהרדמהאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
0.9944,2260.9650,92215.54רופא מומחה ברפואה פנימיתאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0049,0881.0054,1668.00רופא מנהל שירות פתולוגיהאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0041,9970.9246,5748.69רופא מומחה ברפואה גרעיניתאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0076,9821.0084,3267.22רופא מומחה בכיר בטיפול נמאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
0.9838,0870.9943,59811.53רופא מנהל שירות רנטגןאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0040,6081.0059,48843.45סגן מנהל בית חולים )א(אחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0066,9881.0076,01811.13מנהל יחידה להמודיאליזהאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0089,6041.0098,3887.51רופא מומחה בהרדמהאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
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1.0046,8001.0056,69218.57רופא מומחה בהרדמהאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0045,9041.0057,21022.00מנהל יחידה מקצועיתאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0089,5341.00108,69318.87מנהל יחידה להתעוררותאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0030,3211.0032,9986.53רופא מנהל שירות )בבי"ח(אחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0030,0891.0032,8066.73רופא מנהל שירות מחלקה אונאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0041,1381.0045,0507.22רופא מנהל שירות )בבי"ח(אחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0036,8061.0041,1409.47רופא מנהל שירות )בבי"ח(אחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0031,1001.0036,00813.39רופא מנהל שירות )בבי"ח(אחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0032,3341.0035,6017.80רופא מומחה בנוירולוגיהאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0072,7871.0079,3986.83רופא מנהל שירות תחום הרדמאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0065,0041.0071,6287.90מנהל יחידה מקצועיתאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0041,6561.0045,8647.80רופא מומחה בכירורגיה אורתאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0071,5661.0078,7767.80רופא מתמחה בטיפול נמרץ כלאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0046,6691.0051,1757.41רופא מומחה בפתולוגיהאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0045,1151.0057,25224.25רופא מומחה בכיראחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0043,4151.0047,3916.92רופא מומחה ברדיולוגיה אבחאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0050,7691.0063,52122.49רופא מומחה בכיראחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0044,5111.0048,0915.75רופא מתמחה בגריאטריהאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0045,0231.0049,6578.00רופא מומחה בכיראחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0064,2311.0077,67518.38רופא מומחה בכירורגיה כלליאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0036,6641.0045,24920.83רופא מומחה ברדיולוגיה אבחאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.00103,8941.00116,6089.86מנהל מחלקת הרדמהאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0031,2941.0038,55220.63רופא מתמחה בכאבאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
0.9742,7120.9445,5387.90סגן בכיר למנהל מחלקה כירואחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0034,1041.0042,76222.79מנהל מחלקה/מכון רנטגןאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
0.9845,6200.9951,3339.47רופא מומחה בפסיכיאטריהאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0063,0241.0067,8685.45מנהל המחלקה לרפואה דחופהאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0046,1001.0049,6835.55רופא מומחה בכיראחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0079,8981.0091,83712.50רופא מומחה בהרדמהאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0039,9580.9948,78321.32רופא מומחה בכירורגיה כלליאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
0.9972,5940.9979,4877.12רופא מומחה בכיר בהרדמהאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0054,0451.0057,9935.06רופא מומחה בכיראחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0040,8411.0052,36425.53רופא מנהל שירות מחלקה נויאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
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1.0045,6311.0049,2355.65רופא מנהל שירות מחלקת שיקאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0047,7731.0058,69020.34מנהל מכון פתולוגי )יחידה(אחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0079,7241.0089,3079.66רופא מומחה בהרדמהאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0059,3461.0068,00612.21מנהל יחידת רדיולוגיה במכואחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0049,5921.0055,3949.37רופא מומחה בפתולוגיהאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0048,1340.9751,5718.49מנהל יחידה לכירורגית שדאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0046,7681.0058,97823.47רופא מומחה בכירורגיה כלליאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0038,9711.0042,9027.80רופא מנהל שירות פסיכיאטריאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0066,4541.0076,80913.19רופא מומחה בהרדמהאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0035,5481.0039,4238.59רופא מומחה ברדיולוגיה אבחאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0044,5451.0057,50226.41רופא מומחה ברדיולוגיה אבחאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0030,5751.0032,8565.26רופא מתמחה בהרדמהאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0040,4221.0044,7868.49רופא מומחה בכירורגיה כלליאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0030,6451.0064,580105.33רופא מומחה בהרדמהאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0030,1901.0033,0457.22רופא מומחה בכיראחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0047,6921.0056,32715.64רופא מומחה בהרדמהאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0034,1181.0036,7995.65רופא מומחה ברפואה פיזיקליאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0030,2321.0050,88564.79רופא מומחה ברדיולוגיה אבחאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0032,0961.0034,4745.16רופא מתמחה ברדיולוגיה אבחאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0036,8760.8342,39312.60רופא מתמחה בהרדמהאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0031,1271.0047,32448.83רופא מומחה ברדיולוגיה אבחאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
0.9636,1830.7533,56116.03רופא מומחה בגינקולוגיה )מאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0033,9931.0038,86611.92רופא מומחה בהרדמהאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0032,2461.0060,83784.77רופא מומחה ברדיולוגיה אבחאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0032,6651.0037,84113.39רופא מתמחה בהרדמהאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0030,8701.0060,73892.70רופא מומחה בהרדמהאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0035,2401.0065,00780.65רופא מומחה בהרדמהאחררופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0049,4201.0069,24737.18רופא מומחה ברדיולוגיה אבחמנהל מחלקהרופאיםשירותי בריאות כללית70251
1.0033,3791.0037,3309.47אחר - רופא/ה אף אוזןאחררופאיםקופ"ח לאומית70269
1.0030,2441.0032,8066.20אחר - אח מחוזיאחראחיותקופ"ח לאומית70269
1.0032,4621.0035,0915.85אחר - רופא כלליאחררופאיםקופ"ח לאומית70269
1.0036,9351.0041,8009.61מנהל מערךאחרחוזה בכיריםמכבי שירותי בריאות70532
1.0027,6711.0030,8587.96מנהל תפעולמנהל אגףחוזה בכיריםמכבי שירותי בריאות70532
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1.0047,2161.0050,6695.06רופא מומחה ברפואת משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
0.9255,6790.7954,1379.96רופא מומחה ברפואת נשיםאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0060,7011.0067,3718.69רופא מומחה ברפואת נשיםאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
0.8647,4950.8351,24410.25רופא מומחה בהמטולוגיהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0048,2761.0054,97911.53רופא משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0032,2201.0043,77633.07רופא מומחה ברפואת משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
0.9934,0461.0037,3926.83רופא מתמחה ברפואת משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0043,8631.0047,5076.04רופא מומחה במחלות זהומיותאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
0.7528,8980.7531,5967.02רופא מומחה ברפואת ילדיםאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
0.7530,3530.7532,8515.94רופא מומחה ברפואת משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0042,2611.0046,4367.61רופא מומחה ברפואת משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
0.7534,6620.7539,77412.31רופא מומחה ברפואת נשיםאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0059,3830.9974,27822.88מנהל מחוז )רופא(מנהל איזוררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0050,2641.0055,1917.51מנהל מרפאה )ג'(אחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0058,8171.0063,4265.55רופא מומחה ברפואת משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0036,6431.0040,8369.08רופא מומחה ברפואת משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
0.9348,5770.8952,2069.37מנהל להתפתחות הילד )ב(אחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
0.9652,4401.0073,87832.58מנהל מרכז בריאות הילד )ב(אחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0053,4551.0070,72629.54רופא בקרת אשפוז )מומחה(אחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0060,7421.0068,77110.84רופא מומחה במחלות ריאהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0064,2341.0071,6259.18מנהל רפואי מחוזיאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0041,8411.0045,1855.75רופא משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0048,7861.0061,10722.69רופא אחראי לאישורים ומידעאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0039,2431.0044,72011.62רופא מומחה ברפואת משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0046,8965.85)מנהל מחלקה לבריאות האשה (אחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0051,8101.0056,2216.24רופא מומחה ברפואת משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0059,2901.0065,9718.98רופא ילדיםאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0039,2141.0043,1307.71רופא מומחה בפסיכיאטריהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0035,6701.0042,75317.40רופא משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
0.9230,4541.0032,7925.36רופא מומחה בפסיכיאטריית יאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0045,7941.0050,1707.31מנהל רפואי מינהלתאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0049,9601.0054,9777.71רופא מומחה ברפואת משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0045,8570.8350,8798.69רופא ילדיםאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
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1.0037,3001.0040,3315.85רופא מומחה ברפואת משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0036,7171.0039,5025.36רופא אחראי לפיקוח ומעקב תאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0037,2581.0040,0605.26רופא בקרת אשפוז )מומחה(אחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
0.9964,9130.9971,0637.31מנהל מרפאה )מומחה -ב(אחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0038,2391.0041,2245.55רופא אחראי המשך טיפול ומעאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
0.9444,1130.7543,10619.55רופא מומחה ברפואת ילדיםאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0063,1601.0068,0825.55רופא מומחה באורולוגיהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0030,7221.0038,93424.06רופא משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0047,8921.0055,08012.60מנהל המחלקה לשירותי אשפוזאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0036,2181.0043,31117.11רופא מומחה ברפואת ילדיםאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0040,2801.0044,6998.69מנהל מרפאה )מומחה -ב(אחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.00108,1251.00119,6868.39רופא מומחה באורולוגיהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0033,2161.0037,70611.13רופא מנהל יל"טאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0070,9021.0077,5857.12מנהל מרפאה מקצועית )א(אחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0034,3790.9035,33411.43רופא מומחה בכיראחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0053,5921.0059,6008.88רופא כפר )מומחה(אחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0045,4721.0049,6857.02רופא-מנהל שירות בקהילה )מאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0046,7161.0058,11421.81רופא מומחה ברפואת משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0082,1591.0088,5445.55מנהל מרפאה )מומחה -ב(אחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
0.9775,6361.0087,44610.25)מנהל מחלקה לבריאות האשה (אחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0059,9291.0065,7927.51רופא מומחה ברפואת משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0053,0541.0058,1887.41רופא מומחה ברפואת משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0056,3481.0062,9469.37מנהל מרפאה )מומחה -ג(אחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0054,6901.0060,3228.00רופא מומחה באנדוקרינולוגיאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
0.9544,3731.0052,1458.98רופא מומחה ברפואת ילדיםאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
0.7533,2860.7535,8055.36רופא מומחה ברפואת משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
0.9869,0350.9877,1049.47רופא איזורי )ב(אחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0056,4541.0061,0115.85רופא מומחה ברפואת ילדיםאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0052,9941.0064,17418.57רופא איזורי )מומחה-ג'(אחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0057,7701.0066,87013.39רופא מומחה ברפואת ילדיםאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0058,0771.0062,4505.26רופא מומחה בנוירולוגיהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0060,4461.0072,78617.89מנהל מרפאה )מומחה -ב(אחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0045,1260.9952,28214.27רופא מומחה ברפואת משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
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1.0049,1631.0053,7717.12רופא משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0034,6211.0039,03510.45רופא משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
0.7737,4690.8763,35545.80רופא מומחה בכירורגיה אורתאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
0.9930,1301.0037,68421.71מנהל להתפתחות הילד )ב(אחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0063,5981.0070,8219.08מנהל מרפאה )מומחה -ב(אחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0045,7811.0049,1875.16רופא מומחה ברפואת ילדיםאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0057,2841.0062,9827.61רופא-מנהל שירות בקהילה )מאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0042,2581.0046,6378.10רופא מומחה ברפואת משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0056,5271.0061,4976.53מנהל מרפאה )מומחה -ג(אחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0033,4841.0035,9565.16רופא מומחה ברפואת משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0040,0171.0044,0557.80מנהל מרפאה )מומחה -ג(אחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
0.9949,0201.0053,6196.04מנהל רפואי מינהלתאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0053,3671.0065,63720.44רופא איזורי )מומחה-ג'(אחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0046,0541.0051,78210.06מנהל מרפאה )מומחה -ג(אחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0038,5101.0042,4128.10רופא מומחה ברפואת ילדיםאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
0.7529,5080.7531,9526.04רופא מומחה באנדוקרינולוגיאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
0.9850,4770.8051,32922.30רופא כפר )מומחה(אחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0071,6181.0091,53225.14מנהל מרפאה )מומחה -ב(אחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0042,1981.0046,5047.90רופא מומחה ברפואת משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0030,1871.0036,80319.36רופא מומחה ברפואת ילדיםאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0055,4821.0071,59326.31רופא מומחה ברפואת ילדיםאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0047,4651.0053,62010.64רופא אחראי תחום פליאטיביאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
0.8145,8320.9358,79618.87רופא מומחה ברפואת נשיםאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
0.9946,4940.9953,13012.01רופא מומחה ברפואת משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0053,3161.0059,3668.98רופא איזורי מרפאה כפרית (אחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0038,9311.0042,7397.51רופא מומחה בנוירולוגיהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
0.9849,9890.9956,52410.25רופא מומחה ברפואת ילדיםאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0045,9971.0052,09510.94מנהל מרפאה )מומחה -ב(אחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0036,0641.0039,4547.12רופא מומחה ברפואת משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0063,1951.0069,6758.00מנהל מרפאה )מומחה -ב(אחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0030,8781.0039,32724.74מנהל מרפאה ()מומחה -ג(אחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0040,2200.9344,76217.60רופא משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
0.8753,2980.8959,9488.00רופא עוראחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
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1.0052,0210.9756,75210.25רופא מומחה באף אוזן גרוןאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0032,6581.0036,2498.69רופא משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0036,2281.0041,74312.80רופא מומחה ברפואת משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0036,0581.0043,08317.01רופא מתמחה ברפואת משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0031,2821.0033,6475.36רופא מומחה ברפואת משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0035,0951.0045,43326.80רופא מומחה ברפואת משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0044,8021.0056,55223.57מנהל מרפאה )מומחה -ב(אחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0048,1481.0051,6435.06רופא-מנהל שירות בקהילה )מאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0036,4871.0041,11610.35מנהל יחידה פסיכו גריאטריהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
0.9362,0460.7664,24523.18רופא מומחה בגריאטריהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0083,5251.0099,78917.01רופא מומחה בקרדיולוגיהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
0.9566,9791.0078,6279.47מנהל מחלקה לבריאות האישהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0082,8001.0089,3335.65מנהל מרפאה )מומחה -ב(אחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0041,2361.0044,8146.43רופא איזורי )מומחה -ב(אחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
0.9855,9261.0061,8156.34מנהל מרכז בריאות הילד )ב(אחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
0.9930,2051.0049,01056.47רופא משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0032,7510.9937,21812.60רופא מתמחה ברפואת משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0036,6831.0046,72324.74רופא מומחה ברפואת משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0053,3811.0060,51711.04מנהל מרכז בריאות הילד )ג(אחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0055,8201.0060,3795.94רופא מומחה ברפואת משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0062,2011.0068,5367.90רופא כפר )מומחה(אחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0048,7350.9766,16337.57רופא מומחה בגסטרואנטרולוגאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0062,3341.0087,84137.96רופא מומחה ברפואת נשיםאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0044,0930.9948,2978.00מנהל מרפאה )מומחה -ב(אחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0043,6350.9847,5869.08רופא ילדיםאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0054,6831.0058,8215.36רופא מומחה ברפואת ילדיםאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0059,3661.0066,6479.96מנהל מרפאה מקצועית )ב(אחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0058,3071.0063,5066.63רופא מומחה ברפואת משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
0.7524,2960.7527,53810.94רופא מומחה ברפואת ילדיםאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0046,2241.0057,10420.92מנהל המחלקה לרפואה ראשוניאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0044,2701.0063,84541.19רופא כפר )מומחה(אחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
0.8039,3340.7944,19111.23רופא מומחה ברפואת משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0038,8111.0046,50017.30רופא משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784



הגדרות ונספחים192

קוד 
פירוט תפקידתפקידדירוגגוףגוף

שינוי20182019
לעומת 
ממשלה ברוטומספר משרות

ברוטו לקביעת מספר משרותלקביעת חריגה 
חריגה 

1.0057,4871.0065,73211.92רופא משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0053,6231.0060,30810.15רופא מומחה ברפואת משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
0.9456,6120.8153,4607.61רופא אחראי המשך טיפול ומאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0032,6021.0037,83213.58רופא מומחה ברפואה תעסוקתיאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0036,5801.0043,00115.15רופא מומחה ברפואת משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
0.9544,4190.9046,9469.86רופא כפר )מומחה(אחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0053,6131.0059,7779.18רופא מומחה באלרגולוגיהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
0.9446,8711.0059,40217.01רופא גסטרואנטרולוגאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
0.9853,3420.9862,41914.46מנהל מרפאה )מומחה -ג(אחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
0.9830,9640.9945,00840.31מנהל מרפאת בריאות הנפש )גאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
0.8934,5031.0043,3709.66רופא איזורי )מומחה -ב(אחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0050,4991.0056,0688.69מנהל מרפאה )מומחה -ג(אחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0031,1091.0052,05763.81רופא מומחה ברפואת נשיםאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0035,8931.0041,70213.78רופא מומחה ברפואת נשיםאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0087,1881.00111,18224.84רופא מומחה ברפואת ילדיםאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0044,6361.0051,87813.78רופא מומחה ברפואת משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
0.8136,2180.9944,21517.11רופא מומחה ברפואת משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0038,6181.0042,4167.51רופא מומחה ברפואת משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
0.95104,160180.04רופא מומחה ברפואת עינייםאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
0.9236,4451.0045,64722.59רופא מומחה ברפואת משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0036,9901.0042,86313.48רופא מומחה ברפואת משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0034,4271.0049,32540.31רופא משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0052,1811.0056,7636.53רופא מומחה ברפואת ילדיםאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
0.9163,6020.9486,79930.03רופא מומחה במחלות ריאהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0055,75115.64ראש אגף תכנון ואסטרטגיהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0044,0100.7949,89740.31רופא כפר )מומחה(אחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0048,6121.0054,1609.08רופא מומחה ברפואת ילדיםאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0030,2411.0042,41637.37רופא כפר )מומחה(אחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0036,0361.0051,45139.82רופא מומחה ברפואת ילדיםאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0048,2711.0065,38332.58מנהל רפואי מינהלתאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0050,5491.0054,9516.43רופא מומחה באנדוקרינולוגיאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
0.9934,8710.9937,4365.36רופא מומחה נוירולוגיה ילדאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0049,4761.0058,15915.05רופא מומחה בפסיכיאטריית יאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
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1.0027,1640.9935,07928.27רופא מומחה ברפואת משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0078,95450.89רופא גריאטריה-יועץאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
0.8543,7481.0067,31727.78רופא מומחה ברפואת נשיםאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0033,7101.0041,54820.73רופא משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0040,8741.0047,31513.39מנהל מרפאה )מומחה -ג(אחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0030,4041.0034,73411.82רופא מומחה בכירורגיה כלליאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0044,2411.0056,18524.35מנהל מרפאה )מומחה -ג(אחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0035,9531.0045,84824.84רופא מומחה ברפואת משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0030,6801.0038,24322.10רופא מתמחה ברפואת משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0047,1251.0051,3196.63רופא מומחה ברפואת משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0029,8131.0033,51610.06רופא מומחה ברפואת משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0032,5201.0036,98011.33רופא איזורי )מומחה-ג'(אחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0043,8361.0050,03911.72רופא מומחה ברפואת משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0039,6651.0057,12641.00רופא מומחה ברפואת משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0064,2741.0070,7927.80מנהל מרפאה מקצועית )א(אחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
0.9631,6070.9534,3026.34מנהל מרפאה )מומחה -ג(אחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0050,53651.96רופא מומחה בכירורגיה אורתאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0047,9940.9857,97320.34מנהל מרפאה )מומחה -ב(אחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0030,9981.0041,94032.48מנהל מרפאה )מומחה -ב(אחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0046,6741.0054,65614.66רופא מומחה ברפואת משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0046,9791.0056,72118.18רופא גסטרואנטרולוגאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0040,2991.0053,50130.03רופא מומחה ברפואת ילדיםאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0031,6171.0035,4469.76מנהל מרפאה )מומחה -ג(אחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
0.9336,0550.9952,67134.14רופא-מנהל שירות בקהילה )מאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0058,8331.0071,99719.85רופא מומחה ברפואת עינייםאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
0.9636,1780.9745,07620.24רופא מומחה ברפואת ילדיםאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0052,8761.0057,8497.12רופא מומחה ברפואת משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
0.9846,5060.9750,5117.22מנהל מרפאת בריאות הנפש )גאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
0.9030,2220.8534,75019.16רופא מומחה ברפואת משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0036,5721.0050,55235.32רופא-מנהל שירות בקהילה )מאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0038,9731.0043,85010.15רופא מומחה בפסיכיאטריית יאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0065,8131.0074,87911.43רופא מומחה ברפואת ילדיםאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0036,4011.0044,78120.44רופא מומחה ברפואת משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
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0.9831,3700.9536,22116.52רופא ילדיםאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0043,4631.0048,3448.59מנהל מרכז בריאות הילד )ב(אחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0046,5741.0054,67414.95רופא מומחה ברפואת ילדיםאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0030,7070.9852,01569.20רופא מומחה ברפואת ילדיםאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0044,9531.0050,0889.08רופא כפר )מומחה(אחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0027,2701.0035,17826.31רופא מומחה ברפואת משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0039,8311.0046,34913.97מנהל מרפאה )מומחה -ב(אחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0035,3451.0043,50120.53מנהל מרפאה מקצועית )ב(אחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0039,1911.0044,27810.64רופא מומחה ברפואת משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0036,3211.0054,49246.87רופא מומחה ברפואת משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0032,0291.0035,7639.37רופא ילדיםאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0032,9691.0035,9686.83מנהל מרפאה )מומחה -ג(אחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0033,4511.0038,74713.39רופא משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0053,1591.0057,1045.16רופא-מנהל שירות בקהילה )מאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
0.7924,2620.7527,06215.15רופא מומחה ברפואת משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0033,9151.0043,63626.02רופא משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0049,5691.0057,67213.87מנהל מרפאה )מומחה -ב(אחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0041,4151.0052,94825.14מנהל מרפאה )מומחה -ג(אחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0036,9471.0040,1846.53רופא מומחה ברפואת משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0069,3975.94רופא מומחה באנדוקרינולוגיאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0040,7941.0050,75321.81מנהל מרפאה )מומחה -ג(אחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0033,0071.0036,0566.92רופא משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0031,1871.0050,89959.80רופא מומחה ברפואת ילדיםאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0031,5701.0039,72723.18רופא מומחה ברפואת משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0035,0291.0051,88945.01רופא מומחה ברפואת משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0031,3361.0038,58920.53רופא מומחה ברפואת משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0037,8931.0041,8798.20רופא כפראחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0043,5461.0053,19819.65רופא מומחה ברפואת משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0052,0151.0057,1347.51רופא משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0060,0111.0070,76615.44רופא איזורי )מומחה -א(אחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0034,9581.0044,40524.35רופא מומחה ברפואת ילדיםאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0052,1531.0056,8506.73מנהל מרפאה )א(אחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
0.9379,5460.97103,77822.49מנהל מרפאה מקצועית )ג'(אחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
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1.0045,1590.9950,05210.15רופא משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0064,5191.0072,4709.96מנהל מחלקה מקצועית - מרפאאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
0.9458,7690.9162,0446.73רופא מומחה ברפואת ילדיםאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0042,7711.0046,6826.83רופא מומחה ברפואת משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0049,5681.0053,9436.53רופא מומחה ברפואת משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0036,2410.9940,74910.84רופא אחראי בקרת בריאות הנאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0041,8591.0045,9727.51רופא משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0066,9171.0072,2125.65רופא מומחה ברפואה פנימיתאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0062,8331.0067,5575.26מנהל מרפאה )מומחה -ג(אחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
0.7548,4230.7552,7316.63רופא כפר )מומחה(אחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0078,0021.0089,77912.70מנהל מחוז )רופא(מנהל איזוררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0068,6381.0073,7295.16רופא מומחה ברפואת משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
0.9963,2650.9278,74331.01רופא מומחה ברפואת עוראחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0036,7351.0041,40710.35רופא מומחה ברפואת ילדיםאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0032,0591.0062,07189.56רופא מומחה ברפואת נשיםאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
0.8042,0140.7948,18814.76רופא מומחה ברפואת נשיםאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0033,2551.0042,51725.23רופא ילדיםאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
0.9129,3940.9535,63014.66רופא מתמחה ברפואת משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0049,8211.0053,7715.65רופא אחראי רפואה תעסוקתיתאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0032,2691.0034,7625.45רופא משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0033,5811.0039,09913.97רופא משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0063,9291.0069,6266.63רופא מוקד סיוע לאישורים ראחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0076,6131.0083,4906.73רופא מומחה ברפואת משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
0.9459,4760.9167,07813.58רופא איזורי )מומחה-ג'(אחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0047,1310.9749,0945.36רופא מומחה בגסטרואנטרולוגאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0054,3491.0062,21112.11רופא מומחה ברפואה פנימיתאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
0.7530,7570.7533,1345.45רופא מומחה ברפואת משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0033,9631.0037,6358.49רופא כפראחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0039,0521.0050,31126.11רופא משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0042,0481.0051,61020.14רופא כפראחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
0.8039,1340.8042,8437.22רופא מומחה ברפואת משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0055,7061.0066,41416.71מנהל מחלקת עיניים )א(אחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0055,2941.0062,19410.15רופא מומחה ברפואת ילדיםאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
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1.0060,9691.0068,93810.15מנהל יחידת פסיכיאטריה ילאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0055,10720.92מנהל מחלקת גסטרואנטרולוגיאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0049,9171.0061,54820.73רופא מומחה ברפואת ילדיםאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0066,8291.0073,4127.61מנהל מרכז בריאות הילד )ג(אחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0054,2631.0061,89911.72רופא מומחה ברפואת ילדיםאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0043,6211.0048,0938.00רופא משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0047,0151.0050,5425.26רופא מומחה בקרדיולוגיהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
0.8046,7280.8050,1915.16רופא מומחה ברפואת משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0040,9641.0066,76959.60רופא מנהל מחלקת בקרת בתיאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.00112,3571.00121,8536.24מנהל מרפאה מקצועית )א(אחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0048,0061.0051,7805.65רופא מומחה ברפואת משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0076,6741.0084,8978.39רופא מומחה ברפואת משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0076,5760.9780,0485.55רופא מומחה באנדוקרינולוגיאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0032,9741.0036,9089.57רופא משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
0.7539,2000.7547,11817.69רופא מומחה ברפואת נשיםאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0060,9251.0069,21711.23מנהל רפואי מחוזיאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0075,2351.0082,5367.41רופא משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0063,5221.0068,6055.75רופא מומחה באנדוקרינולוגיאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0043,8411.0048,2947.90רופא מומחה ברפואת ילדיםאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
0.9538,1080.9540,7315.36רופא מומחה באנדוקרינולוגיאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0069,9691.0075,4355.06מנהל מחלקת גסטרואנטרולוגיאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0042,4701.0046,9198.20רופא מומחה ברפואת משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0032,4961.0035,1015.75רופא משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0055,1131.0061,4879.27רופא משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0034,7860.8632,1755.36רופא מומחה ברפואת משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0038,4841.0041,4635.45רופא מומחה ברפואת משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0044,1601.0048,1326.73רופא משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0034,1521.0036,6655.16רופא מומחה ברפואת משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0045,3111.0051,62311.53מנהל מרפאה )מומחה-א(אחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0049,7851.0054,5197.22רופא מומחה ברפואת משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0062,1361.0068,4407.80מנהל מחלקת מחלות ריאה )ב(אחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
0.9440,0650.9848,59914.17מנהל מרפאת בריאות הנפש )באחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0061,1381.0069,83111.82מנהל מרפאה מקצועית )א(אחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
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1.0035,9121.0039,0546.43רופא מומחה ברפואת משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0055,6451.0060,6946.83רופא מומחה ברפואת ילדיםאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0085,4461.0098,82113.29רופא מומחה ברפואת נשיםאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0086,0971.0094,9057.90מנהל מרפאה )מומחה -ג(אחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0050,6061.0054,3495.16רופא מומחה ברפואת ילדיםאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0040,9121.0046,38611.04רופא איזורי )מומחה-ג'(אחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0072,1091.0083,78613.78רופא מומחה בנוירולוגיהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0033,4701.0037,5539.86רופא משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
0.9062,2887.31יועץ מנכ"ל לטיפול במגזר האחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0063,5160.9666,9857.31מנהל להתפתחות הילד )ב(אחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0053,8881.0057,9015.16רופא מומחה ברפואת ילדיםאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0060,9581.0065,6945.55רופא מומחה ברפואת עוראחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0049,4391.0053,6296.24מנהל מרפאה )מומחה -ב(אחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
0.9841,6731.0045,8435.26רופא משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0064,1731.0069,6246.24רופא כפר )מומחה(אחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0059,1731.0066,3499.76רופא איזורי )מומחה-ג'(אחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0066,4631.0073,4588.20מנהל מחלקת אנדוקרינולוגיתאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0065,5651.0074,98512.01מנהל מרפאה )מומחה -ג(אחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0080,9001.0087,6236.04מנהל מחלקה לבריאות האישהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0049,4081.0053,1665.36רופא מומחה ברפואת ילדיםאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0058,3621.0065,4169.76רופא איזורי )מומחה -א(אחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
0.9861,3290.9868,1308.78מנהל מרכז בריאות הילד )ב(אחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0063,6700.9968,8847.12רופא כירורגיה אורתופדיתאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
0.7530,0670.7532,8116.83רופא כפר )מומחה(אחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0059,9941.0064,8785.85מנהל מרפאה )מומחה -ב(אחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0048,8421.0052,5855.45רופא איזורי )מומחה -ב(אחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0059,3090.9661,4585.26מנהל מרפאה )ב(אחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0038,1991.0041,0515.26רופא מומחה ברפואת משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0040,3741.0046,69913.29מנהל מרפאה )מומחה-א(אחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
0.8326,8580.8133,45725.14רופא משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0033,6361.0040,42417.69רופא מומחה ברפואת משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0064,6951.0073,99612.01רופא מחלות ריאהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0052,2381.0056,6386.14רופא מומחה ברפואת משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
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0.8548,3700.8553,0446.73רופא מומחה ברפואת משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0063,4071.0068,6245.94רופא משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0038,0321.0041,7737.51רופא משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
0.8552,7330.8456,4986.24רופא מומחה בנוירולוגיהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0070,9820.9169,9075.94רופא נשיםאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0033,8021.0040,39017.01רופא מומחה ברפואת משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
0.7538,3000.7544,55213.87רופא מומחה ברפואת ילדיםאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0034,5081.0051,48746.09רופא-מנהל שירות בקהילה )מאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0034,2191.0054,71156.57מנהל מרפאה )מומחה -ג(אחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0029,9170.9233,40618.97רופא מומחה ברפואת ילדיםאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0029,9151.0037,61123.08מנהל מרפאה )ב(אחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0046,0481.0057,42022.10רופא מומחה ברפואת ילדיםאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
0.96101,4150.99112,2595.16מנהל מחלקת אף אוזן גרון אחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0047,1230.9246,9736.63רופא מומחה ברפואת משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
0.8029,0260.7730,4047.12רופא מומחה ברפואת ילדיםאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
0.7523,6251.0035,3459.86מנהל מרפאה )מומחה - ג(אחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
0.9737,1931.0042,7949.76רופא משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0054,3201.0058,8836.14רופא משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0047,8241.0059,60122.00מנהל מרפאה )מומחה - ב(אחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0050,1981.0053,9235.16מנהל מרפאה )ג'(אחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0052,3651.0057,7678.00רופא מומחה ברפואת ילדיםאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0074,8831.0085,56811.92רופא מומחה ברפואת ילדיםאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0051,7021.0061,74016.91רופא מומחה ברפואת ילדיםאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0043,6960.9247,8667.31רופא משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0059,9661.0068,92112.50רופא מומחה ברפואת נשיםאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0055,0421.0063,56113.09מנהל מרפאה )ג'(אחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0050,4321.0055,4147.61רופא משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0033,2321.0039,36516.03רופא ילדיםאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0046,7691.0058,77823.08רופא ילדיםאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0034,5451.0039,20211.13רופא מומחה ברפואת משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0033,8141.0038,46311.33רופא מתמחה ברפואת משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0034,8381.0042,96720.73מנהל מרפאה )ב(אחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0032,1561.0037,47614.07רופא מומחה ברפואת משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
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1.0031,4711.0054,55369.69רופא מומחה ברפואה פנימיתאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0039,2411.0061,32953.04רופא מומחה ברפואת משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0055,3941.0062,46810.45רופא מומחה ברפואת משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0044,1001.0047,2985.06רופא מומחה ברפואת משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0047,1761.0050,8195.36רופא מומחה ברפואת משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0067,3711.0075,92710.35מנהל מרפאה )מומחה -ב(אחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0054,3681.0058,3285.06רופא משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
0.9860,2930.8962,03311.53רופא מומחה בנוירולוגיהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0055,29678.69רופא מומחה בכירורגיה כלליאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0053,7451.0061,47012.01מנהל מרפאה )מומחה -ג(אחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0055,3981.0060,2206.43רופא מומחה ברפואת משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0064,2721.0069,0075.16רופא מומחה ברפואת משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0070,9871.0077,2846.63מנהל מרפאה )מומחה -ב(אחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0041,3591.0044,9906.53רופא משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0061,1041.0066,5736.63רופא משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0042,7341.0048,75611.72רופא מומחה ברפואת משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0047,5341.0055,18213.68רופא מומחה ברפואת משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0046,3851.0051,2128.10רופא משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0038,0811.0040,9485.26רופא משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0072,5751.0082,77511.72מנהל מרפאה )מומחה-א(אחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0067,2701.0074,5238.49מנהל מרפאה )מומחה -ג(אחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0041,8301.0044,9165.16רופא מומחה ברפואת ילדיםאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0070,6071.0075,9965.36רופא נשיםאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0064,0631.0078,89920.63רופא רנטגןאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0044,1401.0049,59810.06רופא מומחה ברפואת משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0071,7731.0077,4385.65רופא מומחה ברפואת נשיםאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0059,4930.8365,0297.02רופא מומחה ברפואת ילדיםאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
0.8232,3251.0037,88813.19רופא מומחה ברפואת משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0042,1761.0046,1667.22רופא משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0038,5941.0041,7996.04רופא משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0036,6311.0040,2337.51רופא משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0063,2371.0069,6167.80מנהל מרפאה )מומחה -ב(אחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
0.9930,3290.9231,0488.29רופא מומחה ברפואה תעסוקתיאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
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1.0067,8191.0078,98414.07רופא רנטגן מומחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0048,9431.0052,8195.65רופא מומחה ברפואת משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0034,0911.0036,7505.55רופא משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0066,1041.0078,73116.62מנהל מרפאה )מומחה -ב(אחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0066,1261.0071,2495.45רופא מומחה בפסיכיאטריהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0046,7231.0051,0857.02מנהל מכון רנטגן )ב(אחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0053,9911.0058,6056.24רופא משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0052,5041.0056,5035.36רופא מומחה ברפואת נשיםאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
0.9440,3570.9545,0157.71רופא ילדיםאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0051,0231.0054,7585.06רופא מומחה ברפואת משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0060,8291.0079,66528.27מנהל מרפאה )מומחה -ג(אחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0033,6431.0038,38111.72רופא משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
0.9952,3611.0058,3658.69רופא מומחה ברפואת ילדיםאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0066,6021.0081,67920.04רופא כירורג כלליאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0033,1311.0039,03715.44רופא משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0040,2491.0044,7678.88רופא מומחה ברפואת משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0085,5081.0092,7316.14רופא מומחה ברפואת נשיםאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
0.7532,0090.9042,2298.29מנהל מרפאה )ב(אחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0060,0761.0064,8895.75רופא ילדיםאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0041,7981.0050,97519.46רופא מומחה ברפואת משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0087,4851.0096,1577.61רופא כירורגיה אורתופדיתאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0077,4021.0085,9318.69רופא רנטגן מומחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0055,2851.0060,8047.71רופא משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0043,6491.0047,4266.43רופא ילדיםאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0053,8841.0058,2825.94רופא מומחה ברפואת ילדיםאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0069,5121.0078,10010.06רופא מומחה בפסיכיאטריהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0031,0131.0035,65912.60רופא משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0043,2191.0048,5009.86רופא מומחה ברפואת משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0047,0231.0050,5655.26רופא מומחה ברפואת משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0040,4031.0047,38714.85רופא מומחה ברפואת משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0057,4491.0065,60611.82רופא רנטגן מומחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0031,9451.0034,8156.92רופא משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0070,6711.0075,8565.06מנהל מרפאה )מומחה -ג(אחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
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1.0044,5360.7547,8965.26רופא משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0039,9081.0046,10913.09רופא משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0055,6831.0059,7285.06רופא מומחה ברפואת ילדיםאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0062,9671.0067,4535.06רופא מומחה בנוירולוגיהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0051,9671.0055,9865.45רופא מומחה בכירורגיה אורתאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0052,9801.0056,9545.26מנהל מרפאה )מומחה -ב(אחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
0.9541,7981.0049,1889.47רופא מומחה ברפואת ילדיםאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0039,6321.0060,07248.44רופא מומחה ברפואת משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0037,0331.0041,5909.96רופא מומחה ברפואת משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
0.9668,7121.0083,22514.07רופא מומחה בכירורגיה אורתאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0043,5231.0050,76414.17רופא רנטגן מומחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0042,4131.0046,0196.24מנהל מרפאה מקצועית )ג'(אחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0053,2961.0060,89111.92רופא מומחה ברפואת ילדיםאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0057,9231.0062,2595.26רופא מומחה ברפואת משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0034,8720.9436,0677.31רופא מומחה ברפואה תעסוקתיאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
0.7533,7480.7536,9367.12רופא מומחה ברפואת עוראחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0060,9281.0073,40017.99רופא משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0048,2350.9650,1436.24רופא מומחה ברפואת משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0037,6381.0043,22712.41רופא מומחה ברפואת ילדיםאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0043,5971.0047,6837.12רופא מומחה ברפואת ילדיםאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0056,3431.0061,3856.63רופא ילדיםאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0040,5851.0052,36526.31רופא משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0037,0411.0039,8665.36רופא מומחה ברפואת משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0052,1841.0058,90310.55רופא רנטגן מומחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0037,2571.0040,5436.53רופא-מנהל שירות בקהילה )מאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0032,8031.0035,6936.53רופא משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0046,2431.0049,9375.75רופא משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0032,5871.0038,97117.60רופא מומחה בפסיכיאטריהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0049,3491.0052,9835.16רופא מומחה ברפואת ילדיםאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0044,8031.0049,1297.41רופא מומחה ברפואת משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0056,4101.0060,7715.45רופא-מנהל שירות בקהילה )מאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0072,9561.0081,4439.27רופא מומחה בגריאטריהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0050,2791.0054,9667.02רופא מומחה ברפואת ילדיםאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
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1.0044,3331.0047,7295.45רופא מומחה ברפואת ילדיםאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0045,6821.0053,96915.64רופא מומחה ברפואת משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0042,1961.0045,3535.26רופא משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0050,2501.0054,6526.53רופא מומחה באורולוגיהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0032,1421.0035,6408.59רופא משפחה )מחליף(אחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
0.8843,3761.0053,2585.16רופא מומחה בכירורגיה כלליאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0034,0261.0037,0756.73רופא מומחה ברפואת משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0051,4391.0058,49711.33רופא מומחה בכירורגיה אורתאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0061,1901.0071,14813.87מנהל מרפאה )מומחה -ב(אחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0052,6881.0056,8395.65מנהל מרפאה )מומחה -ג(אחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0040,8971.0044,5816.73רופא ילדיםאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0066,4200.9772,0899.47רופא מומחה בכירורגיה כלליאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0034,8161.0037,8246.83רופא מומחה בפסיכיאטריהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0045,8151.0050,6588.29רופא מומחה ברפואת משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0068,1921.0073,9856.24רופא רנטגן מומחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0053,5901.0062,53814.27רופא ילדיםאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0053,0431.0060,67912.01מנהל מרפאה )מומחה -ב(אחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0039,4501.0042,7876.24רופא מומחה ברפואת משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0039,7921.0048,93820.44רופא כפראחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0053,8011.0059,7338.69מנהל מרפאה )מומחה -ב(אחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0051,2871.0055,2225.45רופא מומחה ברפואת ילדיםאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0039,8391.0043,5947.12רופא מומחה ברפואת משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0031,9611.0034,3235.16רופא מומחה ברפואת ילדיםאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0042,9871.0058,97134.34רופא ילדיםאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0045,7501.0051,1229.37רופא מומחה ברפואת משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0054,0021.0058,3875.85רופא משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0053,1180.7543,0685.85רופא מומחה בכירורגיה אורתאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0048,9511.0060,89621.81רופא משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0049,5421.0057,65913.39רופא מומחה ברפואת משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
0.9736,0120.8333,9057.71רופא מומחה באנדוקרינולוגיאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0049,6381.0055,0198.49רופא מומחה ברפואת משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0039,6331.0044,58710.15רופא משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0044,9480.9948,0626.34רופא מומחה ברפואת ילדיםאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
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0.9437,2490.9743,42510.15רופא מומחה ברפואת ילדיםאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0038,0541.0042,3158.88רופא ילדיםאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0057,2581.0066,01112.90רופא מומחה ברפואת משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0051,1791.0056,4518.00רופא מומחה ברפואת משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0030,7291.0033,0145.16רופא מומחה ברפואת משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0055,2411.0061,6189.18רופא ילדיםאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0095,8691.00106,9149.18רופא נשיםאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0033,0330.7931,51817.69רופא משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0044,2181.0047,4645.06מנהל מרפאה מקצועית )ב(אחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0057,3951.0064,96510.84רופא מומחה ברפואת משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0030,4361.0032,6455.06רופא מומחה ברפואת משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
0.8531,9160.8534,2775.16רופא משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0037,7811.0045,46517.79רופא ילדיםאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0051,1101.0058,74312.50רופא מומחה ברפואת משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0052,1321.0058,2559.37רופא ילדיםאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0063,9031.0074,06613.48רופא מומחה ברפואת משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0076,0711.0082,7236.43רופא מומחה בקרדיולוגיהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0036,8950.9939,3265.85רופא מומחה ברפואה תעסוקתיאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
0.9933,7541.0039,68814.17רופא ילדיםאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0058,9521.0063,8456.04רופא טראומהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0077,64138.35רופא מומחה בגסטרואנטרולוגאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0057,1281.0061,5885.55מנהל מרפאה )מומחה -ב(אחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0037,0761.0041,94510.74רופא-מנהל שירות בקהילה )מאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0048,2891.0053,1647.80רופא מומחה ברפואת משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0036,7621.0039,5085.26רופא משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0040,9601.0045,1628.00רופא מומחה ברפואת משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0040,9731.0044,2395.75רופא מומחה בפסיכיאטריהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
0.7525,3660.7527,5556.34רופא משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
0.8338,5311.0042,2867.41רופא מומחה ברפואת ילדיםאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0055,5031.0061,1687.90רופא מומחה ברפואת משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0035,3251.0042,75318.48רופא מומחה ברפואת משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0048,8471.0059,20118.67מנהל מרפאה )מומחה -ב(אחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0031,8661.0035,3088.49רופא משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
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1.0050,9441.0060,06615.44רופא אחראי גריאטריהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0050,7231.0068,04731.40מנהל מרפאה מקצועית )א(אחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0033,3771.0036,2416.34רופא מומחה ברפואת משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0042,3171.0045,7525.85רופא מומחה ברפואת משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0041,3991.0046,0958.98רופא משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0068,1991.0073,5825.65מנהל מרפאה )מומחה -ג(אחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0039,3981.0042,3635.26רופא מומחה ברפואת משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0048,8851.0059,49419.16רופא מומחה ברפואת משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0037,7851.0045,30117.20רופא מומחה ברפואת משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0036,9471.0043,97816.52רופא משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0048,7031.0055,25311.04רופא מומחה ברפואת ילדיםאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0032,5921.0035,2455.85רופא כפראחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0040,7241.0043,8045.36רופא מומחה באונקולוגיהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0035,1611.0062,38273.70רופא נשיםאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0077,6431.0086,1008.59מנהל מרפאה )ג'(אחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0079,0591.0084,9285.16רופא רנטגן מומחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
0.9971,7170.9980,58010.25רופא מומחה ברפואת נשיםאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0066,1341.0071,2145.45רופא מומחה ברפואת משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0045,1390.9949,8149.08רופא איזורי )מומחה -ב(אחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0054,1471.0059,5437.71רופא מומחה בכירורגיה כלליאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0043,1151.0046,9676.63רופא אחראי ויסות ובקרת חואחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0030,6121.0034,0018.78רופא משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0055,2631.0059,5655.55רופא מומחה ברפואת משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0034,9711.0039,37810.25רופא משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0055,8831.0060,5756.14רופא מומחה ברפואת משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
0.9872,1240.9377,3479.86רופא מומחה ברפואת עוראחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0034,2841.0053,93254.02רופא משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0058,0301.0064,9819.66מנהל מרפאה )מומחה -ב(אחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0034,9161.0037,8836.24רופא מומחה בפסיכיאטריהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0049,2051.0060,16419.75רופא איזורי )מומחה-ג'(אחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0049,3641.0053,0275.16מנהל מרפאה )מומחה -ב(אחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
0.9040,7300.9354,18726.70רופא משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0042,8591.0050,45915.25רופא מומחה ברפואת משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
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1.0033,6401.0037,5779.37רופא משפחה )מחליף(אחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0034,2641.0047,71036.30מנהל מרפאת בריאות הנפש )באחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0034,0231.0038,83911.82רופא משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0065,8041.0071,7006.73מנהל מרפאה )מומחה -ב(אחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0037,1461.0040,7307.31רופא מומחה ברפואת משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0041,4831.0050,45119.06רופא מומחה ברפואת משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0053,5151.0071,06930.03רופא משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0030,6761.0033,4596.83רופא מומחה ברפואת משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0037,2561.0050,87833.75רופא מתמחה ברפואת משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0036,9091.0042,63513.09רופא מומחה ברפואת משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0052,4471.0074,71739.53מנהל מכון רנטגן )א(אחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0063,1511.0069,1087.12רופא מומחה ברפואת עוראחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0041,4180.9743,3105.45רופא משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0043,0451.0046,6336.04רופא ילדיםאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0065,4341.0073,88510.55רופא ילדיםאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0049,7661.0057,76813.09רופא ילדיםאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0065,3621.0070,1115.06רופא משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0037,2541.0040,2665.85רופא מומחה ברפואת משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0065,8511.0071,9356.92רופא מומחה בקרדיולוגיהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0031,8501.0034,1945.26רופא מומחה ברפואת משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0087,1040.9690,3315.45רופא מומחה בכירורגיה אורתאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0037,3541.0042,96512.60מנהל מרפאה מקצועית )א(אחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0051,8821.0056,2006.04רופא מומחה ברפואת משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0062,7421.0070,69910.35רופא מומחה ברפואת משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0085,5621.0094,0117.61רופא טראומהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0036,2631.0041,19411.23רופא מומחה ברפואת משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0055,4551.0063,09211.82רופא מומחה ברפואת ילדיםאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0050,1221.0054,0265.55רופא ילדיםאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0031,8451.0037,01113.78רופא פסיכיאטראחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0032,4061.0036,2729.57רופא מומחה ברפואת משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0031,1091.0034,7549.37רופא משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0048,5481.0052,1485.16רופא מומחה ברפואת משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0057,1091.0062,9157.90רופא מומחה ברפואת משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
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0.9027,2050.9432,88513.78רופא משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0050,6021.0058,17812.60מנהל מרפאה )מומחה -ב(אחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0049,3801.0053,5076.14רופא ילדיםאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0065,2791.0075,33912.99רופא מומחה ברפואת משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0061,5651.0068,5158.98מנהל מרפאה )מומחה -ב(אחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
0.9855,0290.9860,5927.61רופא מומחה ברפואת ילדיםאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0035,4251.0038,1075.36רופא משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0033,8441.0037,1017.31רופא משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0082,8501.0091,3347.90מנהל מרפאה )מומחה -ב(אחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0036,6781.0041,92911.33רופא משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0051,7061.0063,84920.92מנהל מחלקת עור )ב(אחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0048,8151.0054,4569.76רופא-מנהל שירות בקהילה )מאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0041,5501.0048,08313.29מנהל מרפאה )מומחה -ב(אחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
0.9859,5390.9863,9015.06רופא מומחה ברפואת ילדיםאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
0.9848,3321.0060,70020.63רופא מומחה ברפואת משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0040,5841.0046,32811.82רופא מומחה ברפואת משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0034,9711.0039,2569.96רופא מומחה ברפואת משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0045,2501.0048,6045.16רופא משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0041,2681.0046,2339.66רופא מומחה ברפואת משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0033,2911.0043,13626.90רופא ילדיםאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0043,4651.0049,22610.94רופא ילדים )מחליף(אחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
0.9829,8711.0036,61417.01רופא מומחה ברפואת משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0030,4160.7532,8065.65רופא ילדיםאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0037,7661.0045,00316.71רופא ילדיםאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
0.9948,8240.9853,3017.41רופא מומחה ברפואת עוראחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0035,5630.9739,12511.62רופא מומחה ברפואת משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0041,0521.0048,53815.74מנהל מרפאה )מומחה -ב(אחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0055,4261.0059,9335.85רופא-מנהל שירות בקהילה )מאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0048,4351.0054,58910.35רופא מומחה ברפואת משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
0.7541,1231.0058,66739.72רופא רנטגן מומחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0036,5891.0039,2585.06רופא מומחה ברפואת משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0035,6371.0041,76014.76רופא משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0034,0431.0039,07912.41רופא מומחה בפסיכיאטריהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
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1.0051,6501.0061,39016.42רופא משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0046,5891.0051,4388.10מנהל מרפאה )מומחה -ב(אחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0052,9391.0057,9007.12רופא מומחה ברפואת ילדיםאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0040,0871.0047,51216.03מנהל מרפאה )מומחה -ב(אחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
0.8751,6370.9878,19031.60רופא מומחה ברפואת נשיםאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0031,0741.0037,27617.50רופא מומחה ברפואת משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0031,8960.9735,86713.09רופא מומחה ברפואת משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0044,1871.0047,6775.65רופא מומחה ברפואת ילדיםאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0040,9891.0046,78511.72רופא משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0049,4771.0062,36123.37מנהל מרפאה )מומחה -ג(אחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0043,65218.38רופא מומחה בגריאטריהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0034,3511.0037,8878.00רופא משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0038,2321.0043,21910.64רופא מומחה ברפואת משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0044,1771.0051,31913.78רופא מומחה ברפואת משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0042,7140.9947,58410.74רופא רנטגן מומחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0031,8711.0034,4585.85רופא מומחה ברפואת משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0030,3201.0033,5478.29רופא משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0048,2931.0058,25418.09רופא מומחה ברפואת משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
0.9234,2281.0044,64117.01רופא בקרת אשפוזאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
0.8752,8410.9061,84611.04רופא כירורגיה אורתופדיתאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0049,1871.0053,3266.14מנהל מרפאה )מומחה -ב(אחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0056,5761.0061,4356.34רופא מומחה ברפואת ילדיםאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0032,1491.0035,6708.69רופא מומחה ברפואת ילדיםאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
0.9938,8921.0043,8489.27רופא משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0044,2481.0063,00539.43מנהל מרפאה )ג'(אחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0051,1381.0056,8588.88רופא מומחה ברפואת משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
0.7534,8740.7931,74412.70רופא מומחה ברפואת משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0031,5051.0034,3646.83רופא מומחה ברפואת משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0043,2271.0058,36132.18רופא נשיםאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0083,6831.0092,0497.71רופא מומחה בנוירולוגיהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0046,4211.0051,0357.61רופא ילדיםאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0053,5231.0057,6555.45רופא מומחה ברפואת משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0030,9541.0033,2275.06רופא משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
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1.0046,4371.0050,3336.14רופא מומחה ברפואת ילדיםאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0032,4561.0034,8095.55רופא מומחה בפסיכיאטריהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0066,7401.0071,8465.36מנהל מרפאה )מומחה -ב(אחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
0.9750,0480.9957,1359.08רופא מומחה ברפואת ילדיםאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
0.9846,0830.9849,9046.04רופא מומחה ברפואת ילדיםאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0038,4531.0046,90619.46רופא משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0032,6641.0037,39112.11רופא רנטגן מומחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0036,0511.0042,00014.07רופא משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0033,6001.0039,95216.42רופא ילדיםאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0035,4241.0053,12646.87רופא מתמחה ברפואת משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0033,0761.0041,44222.59רופא מתמחה ברפואת משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0030,2081.0032,5785.55רופא משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0032,6751.0037,44012.21רופא מומחה ברפואת ילדיםאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0039,9201.0046,19513.29רופא מומחה ברפואת משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
0.8529,1419.86רופא מומחה ברפואת ילדיםאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0036,1650.9840,93013.68רופא מומחה ברפואת ילדיםאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0034,2651.0040,42415.54רופא מתמחה ברפואת משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0034,8841.0040,45112.99רופא מומחה ברפואת משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0044,4641.0051,40713.19רופא מומחה ברפואת משפחהאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0037,2631.0042,78612.41רופא אונקולוגאחררופאיםשירותי בריאות כללית - קהילה70784
1.0049,8521.0056,13611.49רופא מומחהאחרסגל אקדמי בכירהסתדרות מדיצינית הדסה70786
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גוףקוד גוף
 שנים בהן נמצאו חריגות לכאורה

2016201720182019
מוזיאון תל-אביב לאמנות70201
המפעל להכשרת ילדי ישראל70300

שונות - רשימת הגופים החורגים לכאורה בשנים 2016-2019

כל הגופים המודגשים חרגו לכאורה בשנת 2019
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דין וחשבון על חריגות שכר לכאורה
בגופים הציבוריים - 2019

פעילות יחידת האכיפה והיחידה
לחקירות שכר - 2020

אוקטובר 2021 | חשוון תשפ״ב
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