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 7מתוך  1עמוד 
 

קבצים אלה אינם משקפים את כלל ההוראות והכללים החלים, ומהווים כלי עזר בלבד. במידה 
נוהל מחייב אחר, הרי וקיימת סתירה בין האמור בקובץ זה לבין האמור בחקיקה ו/או בכל 

 שהאמור בחקיקה ובנוהל מחייב האחר הוא הנוסח הקובע. 
 

 להלן עקרונות להעסקת עובדים בחוזים אישיים

 

 כללי .1
ברשויות מקומיות, ברירת המחדל בהעסקת עובדים הינה העסקה על פי ההסכמים  .1.1

הקיבוציים, ובמקרים מסוימים, שיפורטו להלן, יכולה הרשות להעסיק עובדים על פי 
 חוזה אישי.

וק( רשאית להעסיק רשות מקומית )פרט לשלוש הערים הגדולות ורשות איתנה על פי ח .1.1
לפי הגבוה מביניהם, על פי  –עובדים  11מכלל עובדי הרשות או  5%בחוזים אישיים 

בחוזה אישי דירוגי. עובדים סטטוטוריים  1%-בחוזה בכירים ו 3%החלוקה הבאה: 
ועובדים במשרות אמון לא יובאו בחשבון במניין מכסת העובדים המועסקים בחוזים 

 אישיים ברשות.

לפקודת  135ים הגדולות ורשויות איתנות המוגדרות על פי חוק )תיקון מספר שלוש הער .1.3
-מתוך ה 3%) 5%מסך עובדיהן בחוזה בכירים, ועד  3%העיריות( רשאיות להעסיק עד 

 מותנים בהסכמת ועד העובדים( מסך עובדיה בחוזים דירוגיים.  5%

ץ המשפטי של הרשות מנכ"ל/מזכיר הרשות, גזבר הרשות, היוע –עובד שהוא אחד מאלה  .1.1
)ברשויות שאין בהן מיקור חוץ של יועץ משפטי(, מהנדס הרשות, מבקר הרשות או מנהל 
מחלקת החינוך, הינו עובד סטטוטורי, והעסקתו תהיה על פי חוזה אישי, בנוסף למכסת 

 החוזים האישיים המפורטת לעיל.

בתפקידים  העסקה בחוזה אישי יכולה להתקיים גם בהעסקת עובד במשרת אמון, .1.5
הבאים: מנהל/ת לשכת ראש רשות, מנהל/ת לשכת מנכ"ל, מנהל/ת לשכת סגן ראש 
הרשות, עוזר/ת אישי/ת לראש הרשות, עוזר/ת אישי/ת למנכ"ל הרשות, עוזר/ת אישי/ת 
לסגן ראש הרשות, עוזר/ת בכיר/ה לראש הרשות, נהג לראש הרשות. העסקתם בחוזה 

 .  1/1211אישי מפורטים בחוזר מנכ"ל אישי והמכסה המותרת להעסקה בחוזה 

 

 הגדרות .1
כל עובד המועסק על בסיס חוזה אישי ברשות המקומית, על פי המכסה המותרת  – עובד .1.1

 לרשות.

 הגורם המנהלי האחראי ברשות על משאבי האנוש. – מנהל משאבי אנוש .1.1

י חוזה העסקה אישי, אם חוזה אישי הנגזר משכר בכירים ואם חוזה איש – חוזה אישי .1.3
דירוגי, הקובע את תנאי העסקתו של העובד ואת שכרו, במנותק מההסכמים הקיבוציים 

 החלים על עובדי הרשות.
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 7מתוך  2עמוד 
 

קבצים אלה אינם משקפים את כלל ההוראות והכללים החלים, ומהווים כלי עזר בלבד. במידה 
נוהל מחייב אחר, הרי וקיימת סתירה בין האמור בקובץ זה לבין האמור בחקיקה ו/או בכל 

 שהאמור בחקיקה ובנוהל מחייב האחר הוא הנוסח הקובע. 
 

 חוזה הנגזר משכר בכירים, אשר יינתן לבעלי התפקידים הבאים: – חוזה בכירים .1.1

 עובדים סטטוטוריים  .1.1.1

 עובדים במשרות אמון .1.1.1

 מנהלים מרמת מנהל מחלקה ומעלה .1.1.3

תן לבעלי תפקידים מקצועיים שונים )עובדים מקצועיים שאינם יינ – חוזה דירוג אישי .1.5
 מנהלים(

הוועדה אשר תפקידה לבחון את כשירותו של המועמד  –ועדת כשירות למינוי מנכ"ל  .1.2
 למשרת מנכ"ל הרשות.

תנאי סף לתפקיד כפי שפורסמו בחוזרי מנכ"ל משרד הפנים ובקובץ תיאורי  – תנאי סף .1.2
 שרד הפנים ומתעדכן מעת לעת. התפקידים החדש, המצוי באתר מ

)א( לפקודת העיריות, ובכלל זה אינה 131רשות העומדת בתנאי סעיף  – רשות איתנה .1.2
 מקבלת מענק איזון והיא נטולת גירעון שוטף. 

 

 סוג חוזה ועדכון שכר בחוזה אישי .3
ברירת המחדל בהעסקת עובדים הינה העסקה על פי הסכם קיבוצי. הרשות יכולה  .3.1

מעובדי הרשות( או בתפקיד  3%חוזה אישי עובדים בתפקיד ניהולי )עד להעסיק על פי 
מעובדי הרשות(. בשלוש הערים הגדולות וברשויות איתנות, המכסה  1%מקצועי )עד 

 לעיל. 1.3היא על פי המפורט בסעיף 

הרשות תעסיק עובד על פי חוזה אישי, בכפוף לאישור משרד הפנים ועל פי הכללים  .3.1
כ"ל משרד הפנים והממונה על השכר במשרד האוצר. רשות איתנה הקבועים בחוזרי מנ

תפעל באופן עצמאי, בהתאם לכללים שקבעו משרד הפנים והממונה על השכר במשרד 
 האוצר.

 חוזה העבודה האישי יהיה חוזה בפורמט אחיד, כפי שנקבע על ידי משרד הפנים. .3.3

 ית. החוזה ייחתם על ידי העובד ושני מורשי החתימה ברשות המקומ .3.1

הרשות תדווח בדוח השנתי למשרד הפנים על  – במקרה של רשות איתנה  .3.1.1
 חתימת חוזה אישי.

מתן חוזה אישי מותנה באישור משרד  – במקרה של רשות שאינה איתנה  .3.1.1
 הפנים.

 

 העסקה על פי חוזה בכירים .1
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 7מתוך  3עמוד 
 

קבצים אלה אינם משקפים את כלל ההוראות והכללים החלים, ומהווים כלי עזר בלבד. במידה 
נוהל מחייב אחר, הרי וקיימת סתירה בין האמור בקובץ זה לבין האמור בחקיקה ו/או בכל 

 שהאמור בחקיקה ובנוהל מחייב האחר הוא הנוסח הקובע. 
 

רשות רשאית להעסיק עובדים סטטוטוריים ועובדים במשרות ניהול )מרמת מנהל  .1.1
 בחוזה אישי הנגזר משכר בכירים. מחלקה ומעלה(

טווח השכר של העובדים הסטטוטוריים יהיה בהתאם לקבוע בחוזרי מנכ"ל של משרד  .1.1
 הפנים ובהנחיות הממונה על השכר במשרד האוצר.

 טווח השכר של העובדים במשרות ניהול יהיה על פי המפורט להלן: .1.3

 משכר בכירים גלובלי. 22%–22% –סמנכ"ל/ראש מנהל   .1.3.1

 משכר בכירים גלובלי. 22%–22% –אגף מנהל   .1.3.1

משכר בכירים, בתוספת תשלום בגין שעות נוספות  52%–12% –סגן מנהל אגף   .1.3.3
 בהתאם לדיווח ולביצוע בפועל.

משכר בכירים, בתוספת תשלום בגין שעות נוספות  12%–32% –מנהל מחלקה   .1.3.1
 בהתאם לדיווח ולביצוע בפועל.

כר נמוכה מזו שמפורטת לעיל, בהתחשב הרשות רשאית להעסיק את העובד ברמת ש .1.1
 אולם לא ברמת שכר גבוהה מזו שמפורטת לעיל.ביכולותיה התקציביות של הרשות, 

במידה ורשות מקומית מעוניינת להעסיק עובד ברמת שכר מעבר לרמת השכר התחילית  .1.5
)ולא יותר מרמת השכר המקסימלית(, תהיה אפשרות לבחון את הבקשה רק אם תוכיח 

ה ברמת השכר התחילית של העובד תביא לירידה בשכרו )הפנסיוני( הנורמטיבי כי הקליט
של העובד, לעומת שכרו ערב קליטתו ברשות המקומית, ועל כן הקליטה ברמת השכר 

 האמצעית או המקסימלית נדרשת לצורך שמירת שכרו של העובד.

רי הדבר אם רשות מקומית מעוניינת להעסיק עובד מעבר לרמת השכר המקסימלית, ה .1.2
 טעון אישור משרד האוצר. 

מעובדי הרשות,  3%מכסת העובדים שהרשות יכולה להעסיק בחוזה בכירים הינה עד  .1.2
 להוציא עובדים סטטוטוריים ועובדים במשרות אמון.

מנהל משאבי האנוש יגיש לאגף בכיר בקרת הון אנושי במשרד הפנים טופס בקשה  .1.2
הנדרשים כמצוין בטופס הבקשה והמפורט  לאישור חוזה בכירים, בצירוף כלל המסמכים

 באתר משרד הפנים. 
 

 

 העסקה על פי חוזה אישי דירוגי .5
, 551עובדים מקצועיים שהרשות מעוניינת להעסיק על בסיס חוזה אישי דירוגי )דירוג  .5.1

וכו'( יחתמו על חוזה אישי בפורמט אחיד כפי שנקבע על ידי משרד הפנים.  522, 122, 515
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 7מתוך  4עמוד 
 

קבצים אלה אינם משקפים את כלל ההוראות והכללים החלים, ומהווים כלי עזר בלבד. במידה 
נוהל מחייב אחר, הרי וקיימת סתירה בין האמור בקובץ זה לבין האמור בחקיקה ו/או בכל 

 שהאמור בחקיקה ובנוהל מחייב האחר הוא הנוסח הקובע. 
 

נדרש אישור פרטני של משרד האוצר  522עסקת עובדים בחוזה למען הסר ספק, ה
 להפעלת חוזה העסקה מסוג זה, מעבר לאישור של משרד הפנים. 

מעובדי הרשות  1%מכסת העובדים שהרשות יכולה להעסיק בחוזה אישי דירוגי הינה עד  .5.1
 מהעובדים(. 5%)ברשות איתנה, עד 

נושי במשרד הפנים טופס בקשה מנהל משאבי האנוש יגיש לאגף בכיר בקרת הון א .5.3
 לאישור חוזה בכירים, בצירוף כלל המסמכים הנדרשים כמצוין בטופס הבקשה.

 

 עדכון שכר בחוזה אישי .2
עם כניסתו לעבודה, יהיה זכאי העובד המועסק בחוזה אישי לשכר התחילי המופיע בטווח  .2.1

את אישור תפקידו. בחלוף שנתיים, אם יימצא מתאים ויקבל את המלצת ראש הרשות ו
הגזבר על יכולת תקציבית, תועבר המלצה לאגף בכיר בקרת הון  אנושי במשרד הפנים 

 נוספים. 5%-לאישור עדכון שכר ב

, ומותנה 5%את שכרו שוב עד  בחלוף שנתיים נוספות ובהתאם לאמור לעיל, ניתן לעדכן .2.1
 בקבלת אישור פרטני של אגף בכיר בקרת הון אנושי 

העלאת שכרו של העובד תלויה בתפקודו ובמצבו הכלכלי של העובד והיא מותנית  .2.3
 בעמידתו של העובד בהצלחה במשימות שהוטלו עליו.

לא יועלה שכרו של העובד ללא קבלת אישור מאגף בכיר בקרת הון אנושי במשרד הפנים  .2.1
אישור למעט רשויות איתנות או שלושת הערים הגדולות שלא נדרשת בהן קבלת  ,בכתב

 בכתב מאגף בכיר בקרת הון אנושי במשרד הפנים.

לרשות המקומית ניתנת גמישות בניהול עובדיה ובקידום שכרם על פי מדדים של תפוקה  .2.5
והישגים מקצועיים. בכל מקרה, שכרו של העובד לא יעודכן מעבר לשכר המרבי הנקוב 

 בטבלת השכר.

ליאת הרשות את שכרו של במשרות אמון או משרות סטטוטוריות בלבד,  אישרה מ .2.2
העובד מראש, בין טווחי שכר מסוימים, לאחר קבלת אישורו התקציבי של הגזבר, אין 

 צורך בקבלת אישור משרד הפנים לעדכון השכר.

ברשויות שמתקיימת בהן תכנית הבראה ו/או התייעלות לא יאושר קידום בשכר עד  .2.2
 ר בקרת הון אנושי. לסיום התכנית ו/או עד לקבלת אישור פרטני של אגף בכי

 

 ועדת בחינה לעובדים סטטוטוריים .2
 בעיריות .2.1
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 7מתוך  5עמוד 
 

קבצים אלה אינם משקפים את כלל ההוראות והכללים החלים, ומהווים כלי עזר בלבד. במידה 
נוהל מחייב אחר, הרי וקיימת סתירה בין האמור בקובץ זה לבין האמור בחקיקה ו/או בכל 

 שהאמור בחקיקה ובנוהל מחייב האחר הוא הנוסח הקובע. 
 

ועדת בחינה לעובדים סטטוטוריים בעיריות תהיה על פי הקבוע בפקודת   .2.1.1
 העיריות וכמפורט להלן: 

ראש העירייה או נציגו מקרב סגניו, אשר ישמש יושב ראש ועדת  .2.1.1.1
 המכרזים לבחירת עובדים בכירים.

י בחירתה, שאחד מהם לפחות הוא נציג שני חברי מועצת הרשות, על פ .2.1.1.1
סיעה שאינה מיוצגת בוועדת ההנהלה, ואם כל הסיעות מיוצגות בוועדת 

 ההנהלה, חבר הרשות שאינו חבר בוועדת ההנהלה.

 מנכ"ל העירייה. .2.1.1.3

נציג שימנה שר הפנים )או נציגו(, שהוא בעל תפקיד מקביל לתפקיד הנדון  .2.1.1.1
 ה לרשות המדוברת. במכרז, ברשות מקומית אחרת הדומה בגודל

 במועצות מקומיות/אזוריות  .2.1

תהיה על פי הקבוע בצו הבסיסית במועצות מקומיות/אזוריות ועדת הבחינה  .2.1.1
המועצות המקומיות )נוהל קבלת עובדים לעבודה(, יש לשים לב שבמקרים 

 מסוימים ישנו פירוט ספציפי בצו.

 ועדת הבחינה הבסיסית תהיה על פי המפורט להלן:  .2.1.1

שירות העובדים שהינו הממונה על המחוז במשרד הפנים ו/או  נציג מנהל .2.1.1.1
 נציגו.

נציג ועדת מנהל השירות שהינו בעל תפקיד מקביל ברשות אחרת לתפקיד  .2.1.1.1
 הנדון במרכז, אשר ימונה על ידי אגף בכיר בקרת הון אנושי במשרד הפנים.

 נציג הרשות המקומית. .2.1.1.3

 נציג הסתדרות העובדים הכללית. .2.1.1.1

 י.נציג הציבור המקומ .2.1.1.5

 נציג ההסתדרות יהיה נציג של הסתדרות המהנדסים. –במינוי מהנדס   .2.1.3

נציג ההסתדרות יהיה נציג של הסתדרות הרופאים  –במינוי רופא וטרינר   .2.1.1
 בוועדה גם נציג של משרד החקלאות.נוכח הווטרינרים. כמו כן יהיה 

 יועץ משפטי יכול להיות במיקור חוץ. –מינוי יועץ משפטי   .2.1.5

 קיד סטטוטורי לאחר ועדת בחינהקליטת בעל תפ .2.3

בעל תפקיד סטטוטורי שהתקבל לעבודה ברשות יעבור הליך קליטה על פי נוהל  .2.3.1
 קליטת עובד בשינויים הבאים:
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 7מתוך  6עמוד 
 

קבצים אלה אינם משקפים את כלל ההוראות והכללים החלים, ומהווים כלי עזר בלבד. במידה 
נוהל מחייב אחר, הרי וקיימת סתירה בין האמור בקובץ זה לבין האמור בחקיקה ו/או בכל 

 שהאמור בחקיקה ובנוהל מחייב האחר הוא הנוסח הקובע. 
 

בעל תפקיד סטטוטורי יחתום על חוזה אישי מיוחד, על פי הנוסח בחוזר  .2.3.1.1
. החוזה ייחתם על ידי שני 1/1211מיוחד מנכ"ל משרד הפנים מחודש 

ה ברשות המקומית בתוספת חותמת רשמית של הרשות מורשי חתימ
 וחתימת העובד.

 העסקתו בחוזה אישי ורמת השכר מותנות באישור מועצת הרשות. .2.3.1.1

טופס הבקשה לאישור חוזה אישי, החוזה ואישור מועצת הרשות, לרבות  .2.3.1.3
המסמכים הנדרשים, יועברו למנהל אגף בכיר בקרת הון אנושי במשרד 

 הפנים לאישור.

 

 ירות למינוי מנכ"לועדת כש .2
 ועדת הכשירות תורכב מבעלי התפקידים להלן: .2.1

 ראש הרשות או נציגו מקרב סגניו, אשר ישמש יושב ראש הוועדה.  .2.1.1

שני חברי הרשות על פי בחירתה, שאחד מהם לפחות הוא נציג סיעה שאינה   .2.1.1
מיוצגת בוועדת ההנהלה, ואם כל הסיעות מיוצגות בוועדת ההנהלה, חבר 

 חבר בוועדת ההנהלה.הרשות שאינו 

 היועץ המשפטי של הרשות.  .2.1.3

 נציג שימנה שר הפנים )או נציגו(, המשמש מנהל כללי ברשות אחרת.  .2.1.1

את עבודתה של ועדת הכשירות יכול ללוות גורם מנהלי אשר ירכז את עבודת הוועדה,  .2.1
 יוציא את החלטתה לפועל ויהיה אחראי לרישום פרוטוקול מוסדר של ניהול הוועדה.

הכשירות תקבל את פרטיו האישיים של המועמד ואת נתוניו ותאשר את התאמתו ועדת  .2.3
 ואת כשירותו של המועמד למשרת מנכ"ל הרשות.

לפני כינוס הוועדה, יבחנו הוועדה או היועץ המשפטי של הרשות אם המועמד כשיר לכהן  .2.1
קרבה  ניגוד עניינים,  –בתפקיד משרת במנכ"ל, בשים לב לתנאי הסף שנקבעו למשרה זו 

משפחתית לעובדים או נושאי משרה ברשות וכן כל נושא אחר שיש בו כדי להשפיע על 
 מינויו של המועמד למשרה.

המועמד יופיע בפני ועדת הכשירות והיא תראיין אותו ותבדוק באופן ישיר את התאמתו  .2.5
 .1/1211למשרה ואת עמידתו בתנאי הסף לתפקיד בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים 

ופעת המועמד בפני ועדת הכשירות, תקבל הוועדה החלטה מנומקת בעניין לאחר ה .2.2
התאמתו/אי התאמתו של המועמד לתפקיד המנכ"ל. החלטה זו תובא בפני ראש הרשות, 

 והוא שימנה את מנכ"ל הרשות.

 שכרו של המנכ"ל יאושר על ידי מועצת הרשות. .2.2
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קבצים אלה אינם משקפים את כלל ההוראות והכללים החלים, ומהווים כלי עזר בלבד. במידה 
נוהל מחייב אחר, הרי וקיימת סתירה בין האמור בקובץ זה לבין האמור בחקיקה ו/או בכל 

 שהאמור בחקיקה ובנוהל מחייב האחר הוא הנוסח הקובע. 
 

ור מועצת הרשות ושאר טופס הבקשה לאישור חוזה אישי, העתק של חוזה העסקתו, איש .2.2
המסמכים הנדרשים יועברו לאישור כשהם מלאים וחתומים כנדרש למנהל אגף בכיר 

 לניהול ההון האנושי במשרד הפנים.
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