
 משרד הפנים

 

 

 

 

 

 ויות שאינן כספיות באופן ישירזכ

 
 
 

 

 

 

 

 7מתוך  1עמוד 
 

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

 מחייב האחר הוא הנוסח הקובע.  שהאמור בחקיקה ובנוהל
 

 ן כספיות באופן ישיר, ובהן דרגותזכויות העובדים שאינ להלן הכללים להסדרה ופירוט של 
 ומינויים, סוגי ותק, ארגון יציג, איגודים מקצועיים ואגודות מקצועיות.

 

 כללי .1
חוקת העבודה לעובדי הרשויות המקומיות קובעת כתנאי מתנאי העסקתם של עובדי  .1.1

יבוציים, את זכותם של עובדים אלה לזכויות הרשות, המועסקים על פי ההסכמים הק
שאינן כספיות באופן ישיר, בין היתר תוספת ותק, השתתפות בדמי חבר באגודות 
ואיגודים מקצועיים וכן קביעת ארגון יציג של עובדי הרשות שילווה אותם בהליכים 

 הקיבוציים ובאופן פרטני לצורך אכיפת חוקת העבודה.

 הגדרות .2
שות המקומית המועסק לפי חוקת העבודה לעובדי הרשויות כל עובד בר – עובד .2.1

 המקומיות.

 הגורם המנהלי האחראי ברשות על משאבי האנוש. – מנהל משאבי אנוש .2.2

הדרגות שהוגדר למשרה מסוימת, כפי שנקבע בחוקה, המגדיר את מתח  – מתח דרגות .2.2
 מסלול הקידום של העובד במסגרת תפקידו.

 העובד באופן ישיר.העובד הממונה על  – מנהל ישיר .2.2

כאשר קיימת המלצה השוללת את קידום העובד  – ועדת הערכה לצורך קידום העובד .2.2
בדרגה, תבחן ועדה רשותית הכוללת את המנהל המקצועי הבכיר הרלוונטי לקידומו של 
העובד, מנכ"ל הרשות והגורם המנהלי הבכיר במערכת, האחראי לנושא משאבי האנוש 

 ובד.ברשות, את קידומו של הע

 תקופות עבודה קודמות של העובד באחד מהגופים המזכים בהכרת ותק. – ותק .2.2

ממשלה, מרכז השלטון המקומי, רשות מקומית, שלוש הערים הגדולות,  – מעסיק ציבורי .2.2
ההסתדרות הכללית של העובדים בא"י, הסוכנות היהודית, ההסתדרות הציונית, קרן 

 גבוהה. היסוד, קרן קיימת לישראל ומוסדות להשכלה

הסכם קיבוצי לכלל עובדי המדינה או למקצתם או לענף תעסוקה  – הסכם קיבוצי כללי .2.2
 מסוים, שחתומים עליו ארגון המעסיקים בתחום זה וארגון העובדים היציג בתחום זה.

הסכם קיבוצי למעסיק מסוים, בין המעסיק או ארגון המעסיקים  – הסכם קיבוצי מיוחד .2.2
 רגון היציג של העובדים שיחול עליהם ההסכם.המייצג את המעסיק ובין הא

ארגון העובדים המייצג את מספר העובדים הגדול ביותר לצורך  – ארגון עובדים יציג .2.12
ארגון עובדים יהיה ארגון  – לעניין הסכם קיבוצי מיוחדחתימה על הסכם קיבוצי. 

 עובדים יציג בתנאי שייצג שליש לפחות ממספר העובדים.
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ארגון העובדים היציג, החתום על חוקת העבודה לעובדי  – ההסתדרות הכללית .2.11
 הרשויות המקומיות.

ארגוני המעסיקים בשלטון  – מרכז השלטון המקומי ומרכז המועצות האזוריות .2.12
המקומי: מרכז השלטון המקומי מייצג עיריות ומועצות מקומיות, מרכז המועצות 

 האזוריות מייצג מועצות אזוריות.

גדות של עובדים בסקטור מסוים, שמטרתה להעמיק ולהעשיר התא – אגודה מקצועית .2.12
מפרטת בנספח ב'  חוקת העבודהאת הידע של העובדים בנושאים הקשורים לעבודתם. 

אילו הן האגודות המקצועיות שהרשות תשתתף בתשלום דמי החבר של  22.222לסעיף 
ועיות העובד החבר בהן. אם מדובר בעובד שאינו בדירוג מנהלי, האגודות המקצ

שהרשות משתתפת בתשלום דמי החבר שלהן מנויות בהסכמים הקיבוציים 
 הרלוונטיים לעובד.

גוף מקצועי שהעובד חבר בו, לרבות לשכת עורכי הדין ולשכת רואי  – איגוד מקצועי .2.12
 החשבון.

 דמי חבר שהעובד משלם לאיגוד המקצועי, בהשתתפות הרשות. – דמי חבר .2.12

 דרגות, מינויים וקידום .2
 נוייםמתן מי .2.1

הרשות רשאית למנות עובדים לתפקידים שאינם מצריכים מכרז ואינם גוררים   .2.1.1
שינוי בדרגתו/שכרו/תנאי העסקתו של העובד לצורך מילוי תפקיד ברשות )יו"ר 

 ועדת מל"ח וכדומה(.

 קביעת דירוג דרגה תחילי .2.2

ברשות  וזוהי תקופת עבודתו הראשונהעובד שהחל את עבודתו ברשות המקומית   .2.2.1
 לחוקת העבודה. 22.22דרגתו התחילית תיקבע על פי הקבוע בסעיף  מית,המקו

עובד שעבר מרשות מקומית אחת לשנייה, בתפקיד שמתח הדרגות שלו שווה למתח   .2.2.2
הדרגות בתפקידו החדש, והוא מדורג בדרגה גבוהה מהדרגה התחילית של אותו 

ל היותר תפקיד, על הרשות המקבלת לדרג את העובד בדרגתו התחילית או לכ
 בדרגת האמצע.

עובד שעבר מרשות מקומית אחת לשנייה, בתפקיד שמתח הדרגות שלו נמוך ממתח   .2.2.2
 לעיל. 2.2.1דרגתו התחילית תיקבע על פי האמור בסעיף  הדרגות בתפקידו החדש,

 קידום עובד .2.2

 אופן מדידת תפקודו של העובד  .2.2.1
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ווה הממונה אחת לשנה יערוך כל ממונה ישיר שיחת משוב עם עובדיו, ובה יח .2.2.1.1
את דעתו בנוגע לתפקודו של העובד. תוכן השיחה יועלה על הכתב ויתויק 

 בתיק האישי של העובד. 

בסוף כל שנה ימלא הממונה הישיר של העובד טופס הערכת ביצועים. טופס  .2.2.1.2
 זה יתויק בתיק האישי של העובד.

 שיחות שייערכו עם העובד לקראת תום תקופת השהייה בדרגה  .2.2.2

ן של תקופת השהייה בדרגה, הקבועה בחוקת העבודה, יעביר ברבעון האחרו .2.2.2.1
הגורם האחראי על ניהול כוח אדם ברשות, או מי מטעמו, הודעה לממונה 
הישיר של העובד כי העובד עתיד לסיים את פרק הזמן לשהייה בדרגתו, וכי 

 יש לשקול את קידומו בדרגה.

תפקודו, ובה הממונה הישיר של העובד יקיים עם העובד שיחה להערכת  .2.2.2.2
 יסקור את תפקודיו של העובד במהלך תקופת עבודתו עד לאותו מועד.

בנוסף, יסקור הממונה הישיר, עם העובד, המלצות ו/או הערות מבעלי  .2.2.2.2
 תפקיד נוספים ברשות, ככל שהתקבלו.

יובהר כי הודעת האחראי על אגף כוח אדם לממונה הישיר אינה פוטרת אותו  .2.2.2.2
 צוי עובד בדרגתו.ממעקב אחר פרק הזמן שבו מ

 קבלת החלטה על קידום/מניעתו  .2.2.2

הממונה הישיר של העובד יודיע לעובד בתום השיחה הנ"ל אם הוא ממליץ על  .2.2.2.1
 קידומו.

המלצת הממונה תתויק בתיקו האישי של העובד ותועבר למנהל העקיף  .2.2.2.2
 הרלוונטי.

המנהל העקיף הרלוונטי יבחן את התיק האישי של העובד, ואם יאשר את  .2.2.2.2
 של העובד, יועבר הטיפול ליחידת משאבי האנוש ברשות. קידומו

 טיפול במקרה של המלצה שלילית   .2.2.2

קיבל עובד המלצה שלילית לקידום ממנהלו הישיר, תועבר ההמלצה  .2.2.2.1
 השלילית לוועדת הבחינה לקידום העובד.

הוועדה תקרא את תיקו האישי של העובד, כמו כן את ההמלצה שניתנה על  .2.2.2.2
 העובד.ידי הממונה הישיר על 

טרם תתקבל החלטה על מניעת קידומו של העובד תזמן הוועדה את העובד  .2.2.2.2
לשיחה אישית, על ידי זימון בכתב ובו יפורטו כלל הנימוקים שלפיהם 
שוקלת הרשות שלא לקדמו בדרגה. אם מדובר על עובד קבוע ברשות, תיידע 

 הוועדה גם את ועד העובדים על הכוונה לשקול שלא לקדם את העובד.
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עובד תינתן ההזדמנות להשמיע את טיעוניו בעניין כוונה זאת בפני הוועדה, ל .2.2.2.2
בכתב או בעל פה. אפשרות זו תינתן במקרה של עובד קבוע גם לוועד 

 העובדים. 

בדבר קידומו  בכתבלאחר שנשמעו טיעוניו של העובד, תקבל הוועדה החלטה  .2.2.2.2
של העובד. ההחלטה תכלול את כלל הנימוקים להחלטת הוועדה. החלטה זו 

ימים לפני המועד שבו היה אמור העובד להיות מקודם.  2תועבר לעובד עד 
בעת מתן ההחלטה לעובד, יימסר לו גם המועד הבא שבו ידונו בזכאותו 

 לקידום.

 הגדרת תקופת ניסיון לצורך קבלת קביעות .2.2

 שהתקבל לעבודה ברשות המקומית נחשב לעובד בתקופת ניסיון. כל עובד  .2.2.1

)נבהיר כי  חודש. 22תקופת הניסיון לעובד שמיועד להיות עובד קבוע לא תעלה על   .2.2.2
 תקופת הניסיון נקבעה בהסכמים הקיבוציים והיא הקובעת(.

 תוספת ותק .2
אצל מעסיק  תוספת הוותק משולמת לעובד על פי הוותק שלו בשירות הציבורי )בין שעבד .2.1

ציבורי, בצה"ל, בשב"ס, במשמר הגבול או במשטרה(, או על פי הוותק המקצועי שלו. 
 שנה. 22 –תוספת הוותק המרבית לתשלום 

 סוגי ותק .2.2

שהועסק אצל אחד  בדירוג המנהליעובד  – ותק ממקום עבודה ציבורי קודם .2.2.1
מהמעסיקים הציבוריים, עבר לרשות המקומית ועוסק באותו תחום עיסוק 

 שנות ותק. 01עד במובנו הרחב, זכאי לגרור 

יחושב בעבור תקופת שירות החובה של העובד  – ותק בעבור שירות חובה בצה"ל .2.2.2
 בצה"ל. 

 – ותק נגרר לפורשי צה"ל, משטרת ישראל, משמר הגבול ושירות בתי הסוהר .2.2.2
 יחושב בעבור שנות שירותו של העובד בכל אחד מהגופים הנ"ל.

תק בדירוגים המקצועיים הינה על פי הקבוע בהסכמים תוספת ו – ותק מקצועי .2.2.2
 הקיבוציים הרלוונטיים לכל דירוג.

 אישור ותק מוכר ממקום אחר .2.2.2

לשם קביעת ותק, יגיש העובד למנהל משאבי האנוש בקשה בצירוף  .2.2.2.1
המסמכים הרלוונטיים בדבר תקופות עבודתו, היקף המשרה שבה הועסק 

 רת ותק. והתפקיד שביצע באחד הגופים המזכים בהכ

מנהל משאבי האנוש יעביר את הבקשה לראש הרשות או למי שהוסמך לכך  .2.2.2.2
 על ידו לצורך אישור בקשת העובד.
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מנהל משאבי האנוש יעדכן את תיקו האישי של העובד וכן את הגורם  .2.2.2.2
 המנהלי הממונה על השכר ברשות המקומית בדבר אישור תוספת הוותק.

 ותק לצורך חישוב מענק יובל .2.2

 לחוקת העבודה. 22.222חישוב מענק יובל יהיה על פי המפורט בסעיף  ותק לצורך  .2.2.1

 ותק לצורך חישוב הבראה .2.2

שנות עבודתו של העובד במקומות  כלקצובת ההבראה של העובד תחושב לפי סך  .2.2.1
 העבודה המזכים את העובד בתוספת ותק.

שירות חובה בצה"ל ייחשב גם הוא במניין שנות העבודה לצורך קביעת זכאות  .2.2.2
 סת ימי הבראה.למכ

 קביעת הארגון היציג .2
הסכמים קיבוציים נחתמים בין מעביד או ארגון מעבידים ובין ארגון עובדים. קיימים שני  .2.1

חוקת העבודה סוגים של הסכמים קיבוציים, הסכם קיבוצי כללי והסכם קיבוצי מיוחד. 
ככלל, ארגון  הינה ההסכם הקיבוצי הכללי שחל על עובדי הרשויות המקומיות.

העובדים היציג בתחום הרשויות המקומיות, קרי הארגון שעם עובדיו נמנים רוב 
העובדים המאורגנים בסקטור הרשויות המקומיות, הוא ההסתדרות הכללית החדשה, 
והסתדרות המעו"ף הינה האורגן המייצג את ההסתדרות הכללית החדשה בדיאלוג 

האזוריות. ייתכן מצב שברשות הקיבוצי אל מול מרכז השלטון המקומי ומרכז המועצות 
מקומית ספציפית יבקשו רוב העובדים המאורגנים ברשות המקומית, ובלבד שמספרם 
הינו מעל שליש מעובדי הרשות, כי ייצוגם בהליכים הקיבוציים ובאופן פרטני לאכיפת 
הוראות חוקת העבודה ייעשה על ידי ארגון עובדים אחר. ארגוני עובדים הינם כאלה 

הסתדרות העובדים הלאומית, ארגון  –על פי הדין כארגוני עובדים, לדוגמה המוכרים 
כוח לעובדים, ארגון מען. קביעת היציגות של ארגון עובדים תיעשה על פי הוראות הדין 

 הרלוונטי.

היה ועובדי רשות מקומית התאגדו לשם חתימת הסכם קיבוצי מיוחד ברשות, ייחשב  .2.2
 שעמד בתנאים הבאים:ארגון עובדים כארגון יציג לאחר 

בארגון העובדים יש המספר הגדול ביותר של עובדים מאורגנים מקרב עובדי  .2.2.1
 הרשות.

 מספר החברים בארגון הוא שליש לפחות ממספר העובדים ברשות. .2.2.2

ארגון העובדים הינו ארגון דמוקרטי ושוויוני, ההצטרפות לארגון היא רצונית,  .2.2.2
קבע, הוא עצמאי, החברים בארגון הינם לארגון יש תקנון, הארגון הינו ארגון של 

 עובדים.
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וקיימת סתירה בין האמור בקובץ זה לבין האמור בחקיקה ו/או בכל נוהל מחייב אחר, הרי 

 מחייב האחר הוא הנוסח הקובע.  שהאמור בחקיקה ובנוהל
 

נקבע כי ארגון עובדים מסוים הינו הארגון היציג של עובדי הרשות, ארגון זה יהיה  .2.2
הארגון שאחראי על הליכים קיבוציים ברשות המקומית ועל ליווי העובדים בהליכים 

 אלו.

דים יכול שיהיה אורגן למען הסר ספק יובהר כי ועד עובדים איננו הארגון היציג, ועד עוב .2.2
 של ארגון העובדים היציג.

 

 אגודות מקצועיות .2
 הצטרפות עובד לאגודה .2.1

במועד קליטת העובד לעבודה ברשות ויידועו על זכויותיו, יידע מנהל משאבי  .2.1.1
האנוש את העובד על זכותו לחברות באגודות מקצועיות ויסביר לו כיצד אפשר 

 לממש זכות זו.

ודות מקצועיות מוכרות יחתום על טופס הצטרפות עובד המבקש להיות חבר באג .2.1.2
 אישית לאגודה שירצה להצטרף אליה.

תשתתף בתשלום  המקומית לחוקת העבודה, הרשות 22.222בהתאם להוראות ס'  .2.1.2
 דמי החבר שהעובד משלם לאגודה מקצועית, בשתי אגודות בלבד.

 קביעת זכאות ואישור תשלום לגזברות .2.2

ות את טופס ההצטרפות האישית לאגודה של מנהל משאבי האנוש יעביר לגזבר .2.2.1
 העובד לצורך קביעת זכאות לתשלום דמי חבר.

אישור הגזברות וטופס הבקשה של העובד יתויקו בתיקו האישי של העובד )ראו  .2.2.2
 הגדרת "תיק אישי" בנוהל קליטת עובד(.

 קביעת זכאות ואישור תשלום בתלוש שכר .2.2

רשות בדמי החבר לאגודה. עובד אשר הצטרף לאגודה זכאי להשתתפות של ה .2.2.1
החזר דמי החבר ישולם לעובד במשכורת חודש אוקטובר של כל שנה שבה העובד 

 חבר באגודה.

 השתתפות באגרות של רישיונות באיגוד מקצועי .2
החזר הוצאות בעבור אגרת רישיונות לאחד מן האיגודים המקצועיים וכן דמי חבר  .2.1

ע בחוזרי הממונה על השכר וכן בחוקת באיגוד ישולמו לעובד עד לגובה ההשתתפות הקבו
 העבודה.

אינו זכאי עובד שזכאי להחזר הוצאות בעבור אגרת רישיונות ודמי חבר באיגוד מקצועי  .2.2
 להשתתפות כספית של הרשות באגודה מקצועית.

 מקורות נורמטיביים .2
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קבצים אלה אינם משקפים את כלל ההוראות והכללים החלים, ומהווים כלי עזר בלבד. במידה 
וקיימת סתירה בין האמור בקובץ זה לבין האמור בחקיקה ו/או בכל נוהל מחייב אחר, הרי 

 מחייב האחר הוא הנוסח הקובע.  שהאמור בחקיקה ובנוהל
 

 חוקת העבודה לעובדי הרשויות המקומיות .2.1

 חישוב ותק לעובד – 22.2סעיף  .2.1.1

 ודות מקצועיותאג – 22.22סעיף  .2.1.2

רשימת האגודות המקצועיות המוכרות  –לחוקת העבודה  22.222נספח ב' לסעיף  .2.1.2
 לצורך קבלת החזר

 1222-חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז .2.2

 לעניין ארגון יציג – 2סעיף  .2.2.1

 הוראות התכ"מ .2.2

 החזר בעבור אגרת רישיון מקצועי ואגודות מקצועיות – 12.2.2הוראה  .2.2.1

 


