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 :לכבוד


סטטוטורים בתאגידים יו"ר סטטרטררים בתאגידים מככ"לים 

הסטטוטורים בתאגידים מועצה וחברי ליו"ר הוצאות והחזר גמול תשלום  :הנדון

מבוא: 

והחזר גמול תשלום בדבר וההנחיות הכללים את ולחדד לרענון הצורך לאור אליכם מועבר זה חוזר 

רעד 1המועצהבישיבות השתתפותם בגיר הסטטוטוריים, בתאגידים מועצה וחברי ליר"ר הרצאות 

 .המועצהשל משכה ועדות ו/אר המנהל 

בענייו הועדה של הקודמים החוזרים כל את ומבטל מחליף זה חוזר כי ספק הסר למען יובהר, 

שבנדון. 

הגדרות: 

 :זה חוזר לענייו  .1
 .-1985ה 11התשמהתקציב, יסודות לחוק  21בסעיף כהגדרתו  11תאגיד 11

אם גם  Iבחברהלדירקטוריון שמקביל המנהל הגוף או התאגיד מועצת -מנהל" "ועד "מועצה"/

אחרת. נקרא 

הרלוונטי החרק עפ"י שמונה מנהל רעד 1מועצהראש יושב מועצה"- "יי"ר 

 .הרלוונטיהחוק לפי שמונה מנהל ועד 1המועצהחבר מועצה//- "חבר 

המנהל הרעד 1המועצהישיבת  11-"ישיבה

חבריה. מבין הקים המנהל הועד 1שהמועצהועדות  11-משנה"ועדות 

גמול: לתשלום הכללים 

גמול. לתשלום בחוק מפורשתהסמכה יש בהם בתאגידים ורק אד ישולם הגמול  .1

אחד שהינו מועצה לחבר גמול ישולם לא הציבור. מקרב מועצה לחבר ורק אך ישולם הגמול  .2

מאלה: 

עובד מדינה  א. 

ה-  1985 מקבל שכר מגרף מתוקצב אר מגרף כתמך כהגדרתם בחוק יסודות התקציב, התשמ 11 ב. 

התאגי.ד פועל שמכוחו בחרק נקבע שמינויו גרף של נציג ג. 
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ישיר אינטרס לו שיש לגוף דומה זיקה בעל או עובד היותו בשל נתמכה אשר מועצה חבר ד. 

התאגיד פועל שבו בתחום או במגזר 

אחר, שם בעל גוף או מנהל, ועד גם לו ימונה למועצה בנוסף כי בחוק כקבע שלגביו בתאגיד  .3

המנהל הועד בישיבות השתתפות עבור רק הגמול ישולם המועצה, חברי מביו מתמנים שחבריו 

האקזקוטיבי בגוף הפעילות עבור יינתך התשלום  Iקריהמועצה)- בישיבות השתתפות עבור (ולא 

בתקנות). או המקים בחוק אחרת כקבע שלא (ככל בלבד 

מהסכומים יותר ולא המועצה ע"י שייקבעו הסכומים לפי לגמול זכאי יהיה מועצה /חבר ר  11יו .4

כמפורט  Iהתאגידסיווג לרמת בהתאם תאגידים לסיווג הציבורית הוועדה שקבעה המרביים 

הקבוע לפי הגמול ישולם המקים, החוק לפי בתקנות הסכום כקבע אם אולם להלך.  17בסעיף 

בתקנות. 

יותר לא מקרה ובכל השתתף שבהך הישיבות מספר לפי לגמול זכאי יהיה מועצה חבר  /יו"ר  .5

סיווג לרמת בהתאם תאגידים לסיווג הציבורית הוועדה ע"י שכקבעו המרבי הישיבות ממספר 

 .להלך 17בסעיף כמפורט התאגיד 

הממונה הוראות פי על שכה מדי ויעודכן  Iלצרכךהמחירים למדד צמוד יהיה זה חוזר לפי הגמול  .6

אחרת. הממונה יקבע כך אם אלא האוצר, במשרד השכר על 

אישר  Iהענייןלפי המשנה, ועדת או המועצה יו"ר אם זה בחוזר כאמור לגמול זכאי מועצה חבר  .7

רובה. או כולה בישיבה השתתף כי 

מספר על המועצה חבר השתתף שבהם המשנה ועדות ישיבות או המועצה ישיבות מספר עלה  .8

פעילות או מבני לשינוי ממשלה החלטת בשל המועצה, בתקנות או  17בסעיף כמפורט הישיבות 

הישיבות כמות של הגדלה לבקש השכר על לממונה לפנות התאגיד רשאי אחרת, חריגה 

לעיל.  17בסעיף כמפורט 

המועצה חברי שכל ובלבד תקשורת, אמצעי בכל שימוש באמצעות ישיבה התקיימה  .9

בישיבה נכח שלא מועצה לחבר התאגיד ישלם בזמן, בו זה את זה לשמוע יכולים המשתתפים 

להלך,  17בסעיף כאמור הקבוע מהגמול  50%של בשיעור גמול תקשורת, באמצעי בה והשתתף 

להלך  17בסעיף כמפורט לשכה, המרבי הישיבות מספר במכייר תבוא כאמור בישיבה והשתתפות 

התאגי.ד לסיווג בהתאם 

מיוחדות בנסיבות ביום. אחת ישיבה עבור לגמול זכאי יהיה מנהל ועד 1מועצהחבר ככלל,  .10

לב בשים ביום ישיבות שתי בעבור גמול לאשר המועצה יו"ר זכאי יהיה דחופים ובמקרים 

הישיבות. זמן למשך 

הישיבה. התקיימה שבו החודש שלאחר החודש מתום יאוחר לא המועצה לחברי ישולם הגמול  .11

אגף שיקבע אחרת תקופה מידי או שנה, מידי האוצר במשרד השכר לאגף ידווח התאגיד מנכ"ל 

להם. ששולם הגמול ועל בישיבות המועצה חברי כל של השתתפות על השכ,ר 
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 הוצאות: החזר עבור תשלום

lZ. החזר מנה)ל ועד חבר- מנהל ועד שיש (ובמקרה מועצה לחבר לשלם רשאי יהיה התאגיד 

 ונושאי מועצה חברי להכשרת תוכנה פי על המיועדת אחת להשתלמות רישום בגין הוצאות

 מועצה. כחבר לכהונתו הראשונה השנה בתוך החלה שההשתלמות ובלבד בתאגיד, משרה

 ולדווח הבאים והשיקולים התנאים של קיומם לשקול המועצה ,על בענייו החלטה קבלת לצורן

 : הלן כמפורט החלטתה על

 התשלום: לאישור תנאים 	א.

 אקדמיות. שעות 60 על עולה אינו ההשתלמות היקף	 •

 בארץ. מתקיימת ההשתלמות	 •

 נסיעה הוצאות החזר שיכלול ואפשר להשתלמות רישום בגין תינו התשלום	 •

 .לינה הוצאות החזר יכלול לא התשלום החשכ"ל. לתעריפי בהתאם

 להשתלמויות. מוכר מכון או מוכר אקדמי גוף ידי על מבוצעת ההשתלמות	 •

 .בהשתלמות נוכח להיות המועצה בפני התחייב המועצה חבר	 •

 .ותנאיה ההשתלמות על ההחלטה את אישרה המועצה	 •

 מועצה לחברי השתלמויות בגין תשלום אישורי על תיעוד אצלו ישמור התאגיד	 •

 .לעיל כאמור

אחר.  ממקום  מימון  מקבל  לא  המועצה  /חבר  .יו"ר 

 : לשקלו נדרשת שהתאגיד נוספים שיקולים ב.

 ההשתלמות. עלות	 •

 לתאגידים הייחודיים בהיבטים העוסקת להשתלמות עדיפות מתן	 •

 .התאגיד פעילות לתחום או סטטוטוריים


משמעותי זמן פרק שחלף או דומה בהשתלמות בעבר הוכשר לא המועצה חבר	 • 


 .כאמור השתלמות עבר מאז

 ועד (לחבר מועצה לחבר לשלם רשאי יהיה התאגיד לעיל 12 בסעיף כמפורט להשתלמות בנוסף .13

 העיון שימי ובלבד ,כהונתו בתקופת עיון ימי שלושה בעד השתתפות בגיר הוצאות החזר מנה)ל

 התאגיד. של העיקרי עיסוקו בתחום שהם או מועצה כחבר תפקידו למילוי נועדו

 ולדווח הבאים והשיקולים התנאים של קיומם לשקול המועצה על בעניין, החלטה קבלת לצורן

 : להלן כמפורט החלטתה על

 התשלום: לאישור תנאים א.

 .בארץ מתקיימים העיון ימי	 •

 נסיעות הוצאות החזר שיכלול ואפשר העיון לימי רישום בגין תינו התשלום	 •

 .לינה הוצאות החזר יכלול לא התשלום החשכ"ל. לתעריפי בהתאם

 .העיון בימי נוכח להיות התאגיד מועצת בפני התחייב המועצה חבר •

 .ותנאיה העיון ימי על ההחלטה את אישרה התאגיד מועצת •
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• 
מועצה לחברי העיון ימי בגין תשלום אישורי על תיעוד אצלו ישמור התאגיד 

 .לעילכאמור 

אחר. ממקום מימון מקבל לא המועצה /חבר יו"ר  •

לשקול: נדרש שהתאגיד נוספים שיקולים ב. 

 .העיוןימי עלות 	 •

לתאגידים הייחודיים בהיבטים העוסקים העיון לימי עדיפות מתן 	 •

 .עצמוהסטטוטורי התאגיד לפעילות או הסטטוטוריים; 

להחזר זכאי המועצה, ישיבת קיום ממקום מ  11ק 100על העולה במרחק המתגורר מועצה חבר  .14

החשב תעריף לפי ועדה, או המועצה לישיבות בקשר לגמו)ל (בנוסף מהתאגיד נסיעה הוצאות 

אחר. ממקור אלה הוצאות החזר לקבל זכאי הוא אם זולת האוצר, במשרד הכללי 

 )•א(נספח בזאת שמצורפת ההצהרה על יחתום הוצאות החזר לקבל שמבקש מועצה ;חבר ר  11יו .15

לתאגי.ד ויעבירה 

 :אלהשני עבור הוצאות החזר לקבל רשאים לעיל,  14בסעיף כאמור מנהל מועצה;ועד חברי  .16

של הכללי החשב בחוזר  1.3בסעיף שנקבע התעריף לפי ממנה, ובחזרה הישיבה אל נסיעה א. 

לעת. מעת שיעודכן כפי  ,14-4-2008מספר האוצר משרד 

המדינה. בשרות המקובל לפי אש"ל, ב. 

ליום נכון -בגמול המזכות המרבי הישיבות ומספר לישיבה לגמול מרביים סכומים להלן  .17

1.9.2011 

מכסימלי ישיבות מספר גמול שיעור 

D - הג·מישולבעורן ·לן,·רקטרi ל
-:-----1""ד'--',-,,;.-+···-··-· ·-··"'""'·""·"·
לדירקטור ליו"ר לישיבה בש"ח 

ליו"ר גמול שיעור 

לישיבה ח  11בש
 ו·-·-·-.-"·"""'"'""" ·--· ____

 )20%(תוספת 

האתגיד סיווג רמת 

-----)גi-ו•oה·לם io--;·פל·(
"" ••.., 

האתגיד רמת 

15 21 527 
..... ii 28 .... . 730 

"36 ........... 36 • 
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......... 
1,051 
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3,4:5,6 

7,8 
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ג 

העתק: 

טורייםסטט תאגידים לסיווג הציבורית הועדה יו"ר' - פרידמן (רמי) אברהם פרופ• 

האוצר משרד עבודה, והסכמי השכר על הממונה -לריר אילן מר 

 91030ירושלים קפלן רח' 
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 א' נספח

 : כי בזאת מצהיר הריני

 "הנסיעות"). (להלן זה בתצהיר המפורטות הנסיעות את ביצעתי א.

 .מצידי כספיות בהוצאות כרוכות היו הנסיעות ב.

---- התאגיד מועצת בישיבות השתתפותי בגיר בוצעו הנסיעות ג.

 : להלן למפורט בהתאם ,_____מיום

,.. 
 חתיתמ ביצוע שעתו תאריך

 ביצעו

 המבצע שס ביצועניד:ועה(ציזו:י~י'
..,..,· הגעה~  המבצע תחילת (שעת

 ושעת העבודה השירות

 סיומה)

 זה. בתצהיר המפורטת מהנסיעות אחת כל בגין הוצאות החזרי אצלי נתקבלו לא ד.

 מהנסיעות, אחת כל בגין 11 תשלום "כפל אדרוש ולא דרשתי לא ה.

 החתום: על

 המועצה חברJ יו"ר
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ישראל מדינת 
האוצר משרד 

 2008ביולי  1:מיוםבתוקף 	 2008ביולי  15:פרסום תאריך 

התשס"ח כסירן כ"ח 	חתשס"ח כתמוז י"ב 

הכללי החשב חוזר 
2008-4-14 

הממשלה במשרדי החשבים 	 :אל

חיצוניים שירותים לנותני בתפקיד נסיעה הוצאות החזר 	 :הנדון
 2006-4-2חשכ"ל לחוזר כשינוי  :סימוכיז

עם ממשלתיים גופים של ההתקשרויות לכל בתפקיד הנסיעה הוצאות החזר נושא את מסדיר זה חוזר 
הקשורות בסיעות עבור ועו"ד) פסיכולוגים וו"ח, חיצוניים, יועצים  :(כדוגמתחיצוניים שירותים נותני 
השרות. כמתז 

וזכאות תעריפים  .ו 

 Jמתלמקום החיצוני השירותים  Jנוחשל הקבוע עבודתו ממקום בסיעה עבור תשלום 	 ..ו ו 
 :הבאיםהתנאים כמצטבר ונתקיימו כמידה יינתז השירות 

 Jמחלמקום הקבוע עבודתו ממקום החיצוני השירותים נותז של הנסיעה מרתק 	 ..ו .ו ו 
ק"מ.  30על עולה השירות 

הנסיעה הייתה כרוכה בהוצאה כספית מצידו של נותן השירותים החיצוני.  . .ו 1.2 

הצהרה טופס על חתם החיצוני השירותים  Jנותלתשלום, החשבון הגשת עם  .1.1.3
זה. לחוזר א• בנספח למפורט כהתאם 

התעריף כמכפלת שביצע, הקילומטרים מספר עכור ישולם השירותים לנותז התשלום  .1.2
המרחקים, לטבלת כהתאם יקבע הנסיעה יעדי בין המרחק זה. לחוזר  1.3בסעיף כאמור 

מידע ואין במידה מדיבת. לעובדי נסיעה הוצאות לענייז הכללי תחשב ידי על המפורסמת 
בכל המרחקים. בטבלת המצוינת הקרובה העיר מיקום לפי יחושב המרחק מסוים, יעד לגבי 

המרחק דיווח םמן על או דעתו שיקול םמן על הנסיעה יעדי כין המרחק יחושב לא מקרה 
 .החיצוניהשירותים נותן של 

כתוספת לקילומט,ר ברוטו  1.40li!Jשל בסך יהיה נסיעה קילומטר עבור לתשלום התעריף 	 .1.3
מוסף. ערן מס 
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ישראל מדיבת 
האוצר משדד 

זמן כ'טול  .2

נס'עה. כמהלך זמנו כ'טול עבוד תשלום הש'דות'ם לנותן 'שולם לא 

נס'עה הוצאות החזר עבוד תשלום כפל  .3

עבוד 'ותר) (או שונים ממשלת"ם גופ'ם משב' נסיעה הוצאות יקבל לא חיצוני שירותים נותן  .3.1
כנס'עה תחשב ק'לומטד'ם -15מהקטן כמדחק ל'עד נסיעה כל ה'עד. לאותו נס'עה אותה 
אחת כנס'עה תחשב ל'דושל'ם מכן ולאחד צ'ון למבשרת נסיעה  :גמא(לדוה'עד לאותו 
ה'עד). לאותו 

או ממשלת' ברכב נס'עה עכרו נס'עה הוצאות להחזר דכא' 'ה'ה לא שידות'ם נותן כ' 'ובהד,  .3.2
נותב' מספר כאשד תשלום, לכפל דכא' יהיה לא וכן אחד, וככ עם לבס'עה הצטרפות 

 .אחדברכב נוסע'ם ת'ם 1ש'ד

תוקף  .4

נעשתה הש'דותים לקבלת הפנ'ה אשד ח'צונ,' שידות'ם נותן עם התקשורת כל על 'חול זה חוזו 
החזר סכום כ' מפודשוח צו'ן  •ע'מונחחם אשר ההתקשרות שבהסכם או זה, חוזו פרסום מ'ום 

לעח. מעת המתעדכנות הכלל,' החשב חודר להוראות צמוד הנס'עה הוצאות 

ה, כ וככ

~ 

ג'ונה דן 

הכלל' לחשב בכ'ד סגן 

העתק: 

אבוש ומשאבי למנהל סמבכ"ל'ם 
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