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 לכבוד

 שרי ממשלת ישראל

 מנכ"לים במשרדי הממשלה

 סמנכ"לים למינהל ולמשאבי אנוש במשרדי ממשלה

 

 

 שלום רב,

 

 35-ממשלת ישראל ה -כללים לאיוש לשכות שרים וסגני שרים הנדון: 

 

, המקבץ את כללי 1איוש לשכות שרים וסגני שריםעדכני למצורף נוהל  53-לקראת כינון הממשלה ה .1

העסקה בלשכות שרים הממונים על משרד ממשלתי, שרים שאינם ממונים על משרד ממשלתי וסגני 

 שרים )להלן: "נבחרים"(. 

בממשלה היוצאת, ולהלן פירוט מספר  ההיקף העסקת העובדים בלשכות הנבחרים נותר כשהי .2

 העדכני לכל אחד מתפקידי האמון:המשרות המאושרות והשכר 

 

 ם ויועציםעוזרי 2.1

 בסכום שכר מירבי ,לשישה עוזרים/יועצים לכל היותר זכאי – ממשלתי שר הממונה על משרד 2.1.1

 לכלל העוזרים והיועצים. 96,257₪של 

בסכום שכר  ,לתשעה עוזרים/יועצים לכל היותר זכאי – שר הממונה על שני משרדי ממשלה 2.1.2

 . לכלל העוזרים והיועצים 134,834₪ מירבי של

בסכום שכר , לשלושה עוזרים/יועצים לכל היותר זכאי – על משרד ממשלתי שאינו ממונהר ש 2.1.3

  .לכלל העוזרים והיועצים 58,233₪מירבי של 

                                                           
 החוזר כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות. בכל מקום בו מוזכר לשון זכר הכוונה גם ללשון נקבה. 1
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לכלל העוזרים  ₪38,575בסכום שכר מירבי של ,זכאי לשלושה עוזרים/יועצים – סגן שר 2.1.4

 .והיועצים

יועץ תיקבע על ידי הנבחר, מבין רמות השכר /של כל עוזררמת השכר  - שכר העוזרים והיועצים 2.1.5

את אחת מרמות השכר של היועץ  בלבד אחד ליועץהמפורטות בנספח א', כאשר ניתן לאשר 

 .(שר הממונה על שני משרדי ממשלה)כולל  הבכיר/ראש המטה

 

 

 עובדי מזכירות 2.2

זכאי לכל היותר למשרה אחת של מנהל לשכה במתח דרגות  – ממשלתי שר הממונה על משרד 2.2.1

 )מנהלי(. 15-18)מנהלי( ולחמש משרות של מזכירים במתח דרגות  19-17

 במתח דרגות ותלשכ ימנהלזכאי לכל היותר לשתי משרות  –שר הממונה על שני משרדי ממשלה  2.2.2

 )מנהלי(. 15-18משרות של מזכירים במתח דרגות  בע)מנהלי( ולש 19-17

זכאים לכל היותר למשרה אחת של מנהל לשכה  – וסגן שרשאינו ממונה על משרד ממשלתי שר  2.2.3

 )מנהלי(. 15-18    )מנהלי( ולשלוש משרות נוספות של מזכירים במתח דרגות 19-17 במתח דרגות

זכירים למ. 'אמפורט בנספח ומנהלי הלשכות  מזכיריםסולם שכר ה – שכר עובדי המזכירות 2.2.4

ל העובד נקבעת בהתאם לרמת רמת השכר שולמנהלי הלשכות קיים טווח שכר של שלוש רמות. 

ניתן לקדם את העובד כעבור שנתיים שהייה ברמת שכר, ועד לרמת השכר המרבית ו השכלתו,

 .ההצמודה למשר

רשאי להטיל את תפקיד ניהול הלשכה על  הנבחר – הטלת תפקיד ניהול הלשכה על עוזר/יועץ 2.2.5

לסכום השכר קרה זה מאחד מהעוזרים או מהיועצים, במקום לאייש את משרת מנהל הלשכה. ב

הגידול המאושר  .7,000₪העוזרים והיועצים בלשכת הנבחר יתווסף סכום של המרבי של 

 בעוזרים וביועצים הוא בשכרם הכולל בלבד, ולא במספרם.
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 נהגים 2.3

 כל אחד  זכאים – וסגן שר שר שאינו ממונה על משרד ממשלתי ,ממשלתי שר הממונה על משרד 2.3.1

 למשרת אמון אחת של נהג.

יש צורך בהעסקת נהג מחליף לשר, בו  במקרה – הממונה על משרד ממשלתי נהג מחליף לשר 2.3.2

נהג באמצעות כוח האדם הקיים, ניתן להעסיק נהג נוסף המשרד אינו יכול להחליף את וה

 במשרת אמון בהיקף של חצי משרה, בכפוף לקיומו של מקור תקציבי. 

 נהגים נקבע טווח שכר של שלוש רמות.ל .'אמפורט בנספח  נהגיםסולם שכר ה – שכר הנהגים 2.3.3

 ,בתפקיד נהג במוסד מוכר כגוף ציבורי בהתאם לתפקידו וותקו תרמת השכר של הנהג נקבע

ד לרמת השכר המרבית הצמודה חודשים שהייה ברמת שכר, וע 18ניתן לקדם את העובד כעבור ו

 .למשרה

 לשכות נבחריםריכוז היקף המשרות המרבי ב 2.4

לשכת שר  

הממונה על 

משרד 

 ממשלתי

לשכת שר 

הממונה על שני 

 משרדי ממשלה

לשכת שר ללא 

 תיק

 לשכת סגן שר

 משרות 6עד  עוזרים ויועצים

שכר מרבי 

96,257 ₪ 

 משרות 9עד 

שכר מרבי 

134,834 ₪ 

 משרות 3עד 

שכר מרבי 

58,233 ₪ 

 משרות 3עד 

   שכר מרבי

38,575 ₪ 

 מנהל לשכה

 *משרה 1 *משרה 1 *משרות 2 *משרה 1 

 מזכירים

 משרות 3 משרות 3 משרות 7 משרות 5 

 נהגים

 

 משרה 1

משרת  0.5

 נהג מחליף

 משרה 1

משרת נהג  0.5

 מחליף

 משרה 1 משרה 1

לסכום השכר  קרה זהמבולהטיל את תפקיד ניהול הלשכה על אחד מהעוזרים או מהיועצים, ניתן  * 

 .2.2.5, כאמור בפסקה 7,000₪של העוזרים והיועצים יתווסף סכום של המרבי 
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חילופי שלטון מלווים בתחלופה גבוהה של נושאי משרות אמון במשרדי הממשלה ודורשים היערכות  . 3

להבהיר לו  ומינהללהון אנושי סמנכ"ל הבכיר באחריות המוקדמת. עם כניסתו של הנבחר לתפקיד, 

 ואת המגבלות החלות על העסקתם. את רמות שכרם ,להעסקת העובדיםנהלים את מבנה לשכתו, את ה

היקף עובדי לשכות הנבחרים ורמות השכר המפורטים בחוזר זה, מתייחסים לכמות משרות מרבית,  . 4

ומותנים בקיומו של מקור תקציבי. יובהר כי אין חובה לאייש את כל המשרות, וראוי לפעול לאיוש 

 המשרות החיוניות בלבד, על פי צרכי הנבחרים.

נציבות שירות המדינה באופן מרוכז ב הרפרנט לידילהעביר עם איוש הלשכות במשרדכם, נבקשכם  . 5

. ובנוהל לשכות שרים וסגני שרים את מבנה לשכת הנבחר, כפי שייקבע על ידו, בכפוף לאמור בחוזר זה

ה, באופן שישקף את מבנה "כמו כן יש לפעול להסדרת הלשכות במערכת התקן הממוחשבת במרכב

כי היחידה של לשכת הנבחר כוללת  שים לב לושה )יש , ויאפשר מעקב ובקרה על אופן איהלשכה בפועל

 .(רק את משרות האמון, ואינה כוללת משרות נוספות

נציבות שירות המדינה  .נבקשכם להקפיד על קיום הכללים וההנחיות בלשכות הנבחרים במשרדכם . 6

 שתידרש בעניין זה. לרשותכם בכל שאלה או הבהרה  עומדת

 

 

 בכבוד רב,

 

 הרשקוביץדניאל פרופ' 

 ציב שירות המדינהנ

 

 

 העתק:

 הממונה על התקציבים, משרד האוצר -  שאול מרידורמר  

 החשב הכללי, משרד האוצר -  רוני חזקיהו מר

 הממונה על השכר, משרד האוצר - נתן-ברמר קובי 

 וממונים בנציבות שירות המדינה חברי הנהלה

  מנהלי משאבי אנוש במשרדי הממשלה

 בנציבות שירות המדינה יחידות הסמך בו רפרנטים במשרדי הממשלה

 

mailto:naziv@csc.gov.il
http://www.csc.gov.il/
http://www.facebook.com/Civil.service.Israel?ref=hl


 

 מדינת ישראל
 נציב שירות המדינה

 בס"ד

 

 074-7699588 פקס:     074-7699100טל':     9195017מיקוד:     34076ת.ד.     , ירושלים 3רח' קפלן 

3 Kaplan St. Jerusalem Israel    P.O.B. 34076   Zip Code: 9195017   Tel: 972-74-7699100    Fax: 972-74-7699588 

   www.csc.gov.il: נש"מ ברשת                                  naziv@csc.gov.ilכתובתנו במייל: 

 נציבות שירות המדינה -חפשו אותנו גם בפייסבוק 

 

 נספח א' 

 רמות שכר עוזרים ויועצים בלשכות נבחרים )דירוג 564(

 

 שכר שם דרגה דרגהסמל  מתח  דרגות תואר משרה

 9,013.93 י 100 39-41 עוזר

 9,847.41 יא 102

 10,680.89 יב 104

 9,963.08 יג 110

 10,796.56 יד 112

 11,630.03 טו 114

 11,072.61 טז 120

 11,906.05 יז 122

 12,739.54 יח 124 40-42 יועץ

 12,674.21 יט 130

 13,507.68 כ 132

 14,341.16 כא 134

 14,828.38 כב 140

 15,661.88 כג 142

 16,495.34 כד 144

 15,719.19 כה 146

 17,356.70 כו 148 41-43 יועץ מקצועי

 18,642.39 כז 149

 19,756.48 כח 250

 20,358.10 כט 251

 21,073.59 ל 260

 21,378.10 לא 265

 22,394.45 לב 270

 23,376.20 לג 280

 24,415.14 לד 290

 25,454.08 לה 300
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 26,493.02 לו 310

 /יועץ בכיר
 ראש מטה

 28,919.99 לז 145 42-44

 30,726.71 לח 150
 

 (516רמות שכר של מנהל לשכה ומזכיר בלשכת נבחר )דירוג 

 שכר שם דרגה סמל דרגה השכלה תואר משרה

 מזכיר

15-18 
 )מנהלי(

 6,133.40 1 10 תיכונית

 6,644.51 2 20 תואר ראשון*

 7,155.63 3 30 תואר שני

 מנהל לשכה

17-19 
 )מנהלי(

 7,666.74 4 40 תיכונית

 8,177.86 5 50 תואר ראשון*

 8,688.98 6 60 תואר שני

 *הנדסאים/טכנאים

 

 (764רמות שכר של נהגי נבחרים )דירוג 

 שכר שם דרגה סמל דרגה ותק תואר משרה

 נהג שר

 )מנהלי( 15-17

 12,520.98 נ.שר א 500 חודשים 0-18

 13,021.61 נ.שר ב 502 חודשים 18-36

חודשים  36
 ומעלה

 נ.שר ג 506
13,541.95 

 נהג סגן שר

 )מנהלי( 15-17

 11,524.98 נ.סשרא 520 חודשים 0-18

 11,986.19 נ.סשרב 522 חודשים 18-36

חודשים  36
 ומעלה

 נ.סשרג 526
12,465.79 

 

 

 

 

mailto:naziv@csc.gov.il
http://www.csc.gov.il/
http://www.facebook.com/Civil.service.Israel?ref=hl


 

 מדינת ישראל
 נציב שירות המדינה

 בס"ד

 

 074-7699588 פקס:     074-7699100טל':     9195017מיקוד:     34076ת.ד.     , ירושלים 3רח' קפלן 

3 Kaplan St. Jerusalem Israel    P.O.B. 34076   Zip Code: 9195017   Tel: 972-74-7699100    Fax: 972-74-7699588 

   www.csc.gov.il: נש"מ ברשת                                  naziv@csc.gov.ilכתובתנו במייל: 

 נציבות שירות המדינה -חפשו אותנו גם בפייסבוק 

 'בנספח 

 יסוקים ארציים לשכות שרים וסגני שריםע

 מספר עיסוק מתח דרגות תפקיד

 51013921 )מח"ר( 42-44 יועץ/ת בכיר/ה שר/ה

 51013920 )מח"ר( 41-43 יועץ/ת מקצועי/ת שר/ה / סגן/ית שר/ה

 51013919 )מח"ר( 40-42 יועץ/ת שר/ה /סגן/ית שר/ה

 51013918 )מח"ר( 39-41 סגן/ית שר/העוזר/ת שר/ה / 

 51013922 )מנהלי( 17-19 מנהל/ת לשכת שר/ה /סגן/ית שר/ה

רכז/ת לשכה בכיר/ה שר/ה / סגן/ית 

 שר/ה

 51014027 )מנהלי( 18-15

 51014028 )מנהלי( 17-15 נהג/ת לשר/ה / סגן/ית שר/ה
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