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 שכר והסכמי עבודהה אגף
 2018-38582שכ. 

21.07.2019  
 

 מבוא .1

 

ענייני החברות הממונה על  ל ידישיוצגה ע לדיונים בין נציגי משרד האוצר, נציגי רשות המים בהמשך 1.1

, ונציגי פורום מנכ"לים של תאגידי המים, להלן לשירותי מים וביוב )להלן: "הממונה על התאגידים"(

 בתאגידי מים וביובאישיים  בחוזיםתנאי השכר וההעסקה המאושרים להעסקת עובדים  יפורטו העקרונות

   .)להלן: המתווה(

 .1.1.2019חוזר זה יעמוד בתחולה מתאריך  1.2

 

בתאגיד  לכך שתעריף המים להלן ניתן בהמשך להבהרת רשות המים כמפורט במסמך זה אישור המתווה 1.3

במשרד האוצר )להלן:  לממונה על השכר התאגידיםהממונה על אם לאמור במכתב מטעם בהת ,לא יעלה

 ". תעריפי המים אי השפעת כללי השכר החדשים עלבנושא: " 26.04.2019 , מתאריךהממונה על השכר(

 

העסקה לפי תנאי השכר וההעסקה  ,2001 – ( לחוק תאגידי מים וביוב התשס"א3)64בהתאם לסעיף  1.4

וגיבוי  במסגרת אישור התקציב השנתי, לאישור דירקטוריון התאגיד,בכפוף  תתבצע המפורטים להלן, 

כתוצאה מיישום  המים בתאגיד לאי העלאת תעריף ,היתר, בין באישור יתייחס הדירקטוריון תקציבי.

  לממונה על השכר.והתאגידים  ממונה על ל יש להעביר האישור כאמור ,יישום המתווה בטרם .המתווה

 

מטווחי  רשאי לשלם שכר נמוך והתאגידותנה ביכולת הכלכלית של התאגיד, מיישום המתווה כדלהלן,  1.5

שיקולים ל התייחסות, תוך , או לאפשר תנאי העסקה נמוכים מהמפורט להלןהשכר הקבועים להלן

, כל עוד השכר או תנאי ההעסקה וכהחלטה רוחבית לכלל עובדי התאגידושוויוניים  ענייניים, תקציביים

 אינם נמוכים מהאמור בחוק. 

 

עילה לדרישה יהווה לא , הדבר המתווה םנוספת הנגזרת מיישושככל שתהייה עלות תאגידי המים יתחייבו  1.6

, שכן יישום המתווה מותנה המים גם בעתיד ו טענה לביסוס דרישה להעלאת תעריפי רכישתתקציבית א

 .ת של כל תאגידביכולתו התקציבית הקיימ

 

אגף , ללחוזר זה 'א שבנספחבצירוף כתב ההתחייבות  ,, לפנות בכתבהמתווהאת  יישםעל תאגיד המעוניין ל 1.7

האישור יתקבל מאת  .המתווהבכתב להפעלת  , על מנת לקבל אישורהתאגידיםעל ממונה ובמקביל להשכר 

 , ויכלול גם את אישור הממונה על השכר. התאגידיםעל הממונה 
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יפעל על פי הקבוע בחוזר  עקב העלויות הנובעות מיישומו, תאגיד שאינו מעוניין להפעיל את המתווה,  1.8

)להלן "חוזר    07.04.2019" מיום 3/2009חוזר -בתאגידי מים וביוב -"כללים לקליטת והעסקת עובדים

, הכוונה לחוזר 2009ל יוער כי בכל הפניה במסמך זה לחוזר לככ לחוזר זה. 1א כנספחב (  המצ""2009

 כנספח ב' למסמך זה כאמור. המצורף 07.04.2019 מתאריך

 

תקרות השכר המפורטות בחוזר זה )הן לעובדים כי  תאגידים שיחילו את מתווה השכר החדש, יובהר   1.9

הן התקרות המקסימאליות ואין לחרוג מהן. עוד יובהר כי כל יתר תנאי בכירים והן לעובדים שאינם בכירים( 

 ר וההעסקה המפורטים בחוזר זה מהווים את התקרה המקסימאלית המאושרת ואין לחרוג ממנה. השכ

 

למען הסר ספק, יובהר כי חוזר זה חל רק לעניין שכרם ותנאי העסקתם של עובדים המועסקים בחוזים  1.10

 2א כנספחב  , על פי הנוסח המצ")לרבות הנספחים הפנסיוניים המצורפים להם( בתאגידי המים אישיים

על החוזר אינו חל על עובדים המושאלים לתאגידי המים מהרשויות. עוד יובהר כי . למכתבי זה בלבד

 .2009מושאלים יחולו הוראות פרק ג' לחוזר  עובדים

 

 עובדים המועסקים בחוזה אישי לפי נגזרת שכר מנכ"ל )"בכירים"( .2

מועסקים בחלקיות העובדים בכירים  .בלבד מלאה במשרה יועסקו בכירים עובדיםהוצאתו של חוזר זה,  מיום

יוודאו כי בידיהם אישור מאת הממונה על התאגידים  -משרה בתאגידי המים טרם מועד הוצאתו של חוזר זה

 להעסקה במתכונת זו.

 

 :כדלקמן יהיו הבכירים העובדים של השכר טווחי

 

 "למנכ - ראשון רובד 2.1

השכר הינו שכר כולל, ועובד בתפקיד זה לא יהיה  .2009חוזר הוראות בהתאם לשכרו יחושב  2.1.1

 זכאי לתמורה בגין עבודה נוספת )תמורה בגין עבודה נוספת תהיה כלולה בשכר(.

 

לעניין שכרם  -למען הסר ספק, טבלת השכר הרלוונטית לעניין שכר מנכ"ל התאגיד )ובהתאם 2.1.2

עובדים ששכרם בלה ב': "של יתר עובדי התאגיד ששכרם מחושב לפי נגזרת שכר מנכ"ל(, הינה ט

, לפי עדכונה מעת לעת "1.1.2003צמוד למדד המחירים ומועסקים לפי חוזה בכירים החל מיום 

 על פי הנחיות הממונה על השכר. 

 

, ייעשה בכפוף לאישור דירקטוריון 2009שינוי בנפח הפעילות המשוקלל בהתאם להוראות חוזר  2.1.3

 ואישור הממונה על התאגידים.  התאגיד,
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)כפיפות ישירה  חטיבותסמנכ"ל / מנהלי אגפים / מנהלי  -בד שני רו 2.2

 למנכ"ל(

 

)בכפוף להוראות  מרמת השכר המקסימאלית של מנכ"ל התאגיד 60%שכר תחילי שלא יעלה על  2.2.1

משיעור השכר המקסימלי של מנכ"ל  70%, השכר המקסימלי לא יעלה על להלן( 2.5 פרק

 בתפקיד ועובד, כולל שכר הינוהתאגיד  למהנדסיהשכר והשני  ברובד השכר כייובהר  .התאגיד

 (.בשכר כלולה תהיה נוספת עבודה בגין)תמורה  נוספת עבודה בגין לתמורה זכאי יהיה לא זה

 

 :לדוגמא

תושבים על פי נתוני הלמ"ס(,  30,001-50,000) 5המשרת רשות מקומית המדורגת ברמה בתאגיד 

שכר מנכ"ל  משכר מנכ"ל הרשות המקומית, 85%-75%אשר בו שכר המנכ"ל הנורמטיבי הינו 

משכר מנכ"ל התאגיד, יחושב כדלהלן:  60%אגף בתאגיד ששכרו אושר לפי רמת 

60%*85%*32,651 =16,652.01 .₪  

 

רשאי, במקרים חריגים בלבד, לקבוע כי רמת שכרו של העובד תעמוד על  התאגידים עלהממונה  2.2.2

משכר מנכ"ל. קידום  70%יים לפחות ברמת שכר של משכר מנכ"ל, לאחר שהייה של שנת 75%

לרמת שכר זו יצריך אישורו המפורש )לרבות הנימוקים לאישור הבקשה( בכתב של הממונה 

 התאגידים.

 

מרמת השכר המקסימאלית של מנכ"ל  60%שכר תחילי שלא יעלה על   :התאגיד מהנדס 2.2.3

 משיעור השכר המקסימלי של מנכ"ל התאגיד.  75%התאגיד, השכר המקסימלי לא יעלה על 

 

קידום בשכר,  אגיד בלבד מענק שנתי חד פעמי חלףהתאגיד יהיה רשאי לשלם למהנדס הת 2.2.3.1

מהנדסים בכירים. שיעור מעבר לשיא השכר כאמור לעיל. זאת עקב הקושי בשימור 

של מנכ"ל התאגיד. הנורמטיבי משכרו הפנסיוני  5%המענק לא יעלה על שווי של עד 

 סכום המענק יהיה על חשבון תקציב הקידום השנתי, כמפורט להלן.

 

. המענק כפי שנקבע לעילאין בתשלום המענק כדי לשנות את בסיס השכר למען הסר ספק,  2.2.3.2

ן ולא יובא בחשבון לעניין פיצויי פיטורים, כמשמעותם לא יהווה שכר לכל דבר ועניי

, או לחישוב ערך שעה לא יובא בחשבון לצורך 1963-בחוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג

, 1987-חישוב השלמת השכר עד לשכר מינימום, כמשמעותו בחוק שכר מינימום, תשמ"ז

ח מנהלים, ולא ולא יבוצעו ממנו הפרשות לקופת גמל או לקרן פנסיה צוברת או לביטו

  יופרשו בגינו הפרשות לקרן השתלמות.
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 ביניים בתאגידים רובד 2.3

 

 100,000 מעל ומשרתים ישובים 4 מעל הכוללים מים בתאגידי וכן( אביבים ומי גיחוןמים גדולים ) בתאגידי

 יהיה התאגיד)לפי נתוני למ"ס(,  תושבים 200,000 מעל המשרתים בתאגידים או)לפי נתוני למ"ס(,  תושבים

נוסף )בין רובד שני לרובד שלישי( ברמת "סגן מנהל אגף/חטיבה", בשכר תחילי  ביניים דרג להוסיף רשאי

מלי לתפקיד לא יעלה על מרמת השכר המקסימאלית של מנכ"ל התאגיד. השכר המקסי 45%שלא יעלה על 

. השכר הינו שכר הלן(ל 2.5ת פרק )בכפוף להוראו של מנכ"ל התאגיד תליאהשכר המקסימ רמתמ 55%

כולל, ועובד בתפקיד זה לא יהיה זכאי לתמורה בגין עבודה נוספת )תמורה בגין עבודה נוספת תהיה כלולה 

  בשכר(.

 

 מנהלי מחלקות -ובד שלישי ר 2.4

 

מרמת השכר המקסימאלית של מנכ"ל התאגיד. השכר המקסימלי  35%תחילי לתפקיד לא יעלה על השכר ה

 .להלן( 2.5פרק )בכפוף להוראות  משיעור השכר המקסימלי של מנכ"ל התאגיד 45%לא יעלה על 

מרמת השכר המקסימאלית של מנכ"ל  35%שכר תחילי שלא יעלה על  למנהל מחלקה בעל השכלת מהנדס:

)בכפוף  משיעור השכר המקסימלי של מנכ"ל התאגיד 50%התאגיד, השכר המקסימלי לא יעלה על 

 .להלן( 2.5פרק להוראות 

 

 לדוגמא:

 בו אשר"ס(, הלמתושבים על פי נתוני  30,001-50,000) 5המשרת רשות מקומית המדורגת ברמה  בתאגיד

 בתאגידמחלקה ל "מנכ שכר, המקומית הרשות"ל מנכ משכר 85%-75% הינו הנורמטיבי"ל המנכ שכר

 ₪.  12,489= 32,651*85%*45%משכר מנכ"ל התאגיד, יחושב כדלהלן:  45%ששכרו אושר לפי רמת 

מנהלי מחלקות יהיו זכאים לקבל תמורה בגין דיווח על ביצוע בפועל של שעות נוספות. אין באמור לעיל 

 בכדי לחייב את התאגיד להקצות מכסת שעות נוספות לעובד, והתאגיד יהיה רשאי שלא להקצות מכסה כזו.

בעניין:  3/2009המפורטות בחוזר  יוכלו לבחור בין העסקה לפי רמות השכר לתפקיד קיימיםמנהלי מחלקות 

"כללים לקליטת והעסקת עובדים בתאגידי מים וביוב", או בהתאם לרמות השכר המפורטות במכתב זה. 

 כנספח ב'. העובד יודיע על בחירתו בטופס ייעודי, המצורף 30.09.2019הבחירה תיעשה עד לתאריך 

 למכתב זה.

 

 

הוראות  -התאגידשכר מנכ"ל מנגזרת מועסקים לפי ה בכיריםגזירת שכר עובדים אופן  2.5

  מעבר
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של שכר מנכ"ל  ייגזר מרמת האמצע ברובד שני ושלישי שכרם של עובדים -1.1.2019החל מתאריך  2.5.1

 השכר ,1.1.2019החל מתאריך : 90%-80%, בתאגיד שבו טווח השכר למנכ"ל הינו ההתאגיד )לדוגמ

-בכירים חדשים שיקלטו בשנה זו, שכרם ייגזר מדים עובמשכר מנכ"ל התאגיד(.  85%ייגזר מרמת 

 . 2019במסגרת תקציב הקידום לשנת  לשינוי שכר זה לא ייכלמשכר המנכ"ל.  85%

 

של שכר מנכ"ל  ת השיאייגזר מרמברובד שני ושלישי שכרם של העובדים  -1.1.2020החל מתאריך  2.5.2

השכר , 1.1.2020החל מתאריך : 90%-80%התאגיד )לדוגמא, בתאגיד שבו טווח השכר למנכ"ל הינו 

-בכירים חדשים שיקלטו בשנה זו, שכרם ייגזר מ עובדים משכר מנכ"ל התאגיד(. 90%ייגזר מרמת 

 .2020יכלל במסגרת תקציב הקידום לשנת ישינוי שכר זה לא משכר המנכ"ל.  90%

 

 כלליות אותהור 2.6

 

 ייגזר מרמת השכר שכרם של עובדים בכירים בתאגיד שאינם מנכ"ל, 01.01.2020 -החל מ 2.6.1

, ולא לפי שכרו של המנכ"ל כמפורט במסמך זה בלבד התאגיד של מנכ"ל המקסימאליתהנורמטיבית 

 המכהן בפועל.

 

יעודכן אחת לשנה על פי מדד המחירים לצרכן, בכפוף להנחיות הממונה על השכר  שכר המנכ"ל 2.6.2

בהתאם, יעודכן שכרם של עובדי התאגיד ששכרם מחושב לפי נגזרת  בעניין המתעדכנות מעת לעת.

 שכר מנכ"ל. 

 

 .התאגיד אישור דירקטוריוןשינוי שכר עובדים ברובד ראשון ושני, ייעשה בכפוף ל 2.6.3

 

, ייעשה בכפוף לאישור ככל שהוא קיים בתאגיד( -)וברובד ביניים ם ברובד שלישישינוי שכר עובדי 2.6.4

 מנכ"ל התאגיד.

 

 בהתאם למתווה וכמפורטלעובדים ששכרם מחושב לפי נגזרת שכר מנכ"ל,  אישי בחוזה העסקה 2.6.5

 . על התאגידיםמכתב זה, מחייבת אישור הממונה ב

 

יובא לבחינת הממונה על השכר כאמור,  על התאגידים תשלום שכר בחוזה אישי ללא אישור הממונה  2.6.6

 –.  התשמ"ה התקציב יסודות לחוק 29 סעיף הוראות לפי שכר חריגתלצורך קביעה האם מדובר ב

לעדכון רמת השכר בתוך טווח השכר צורך באישור הממונה על התאגידים  . יוער כי אין1985

תקציב קידום בשכר לכלל "לאמור בפרק  המאושר. קידום בתוך טווח השכר המאושר ייעשה בהתאם

 כדלהלן. ,"עובדי התאגיד
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 לחוזה התייחסותו יעביר האחרון. התאגידים עליעביר הבקשה לאישור חוזה אישי לממונה  התאגיד 2.6.7

 חודשים 4-מ יאוחר לאלכך,  שיידרש ככל, אחרים נלווים ומסמכים( הערותיו ולחילופין)אישור 

התקופה עד לאישור החוזה על ידי הממונה על  במהלך. התאגיד ידי על החוזה העברת מתאריך

 עלשאליו הוא נקלט  לתפקידמהשכר המבוקש  90%ברמת  כמקדמה ישולםהעובד  שכר, התאגידים

כאמור שכר נמוך מהמבוקש,  המינהלישהממונה על התאגידים יאשר בסוף ההליך  ככלהתאגיד.  ידי

העובד את ההפרש בין השכר ששולם לו בפועל, לבין השכר שאושר לו על ידי הממונה על ישיב 

 .1958-"חתשיבהתאם להוראת חוק הגנת השכר  יתבצע האמור הניכוי.  התאגידים

 

הקבועה ברובד  תהתחיליהרמה מ גבוה שכרעל אף האמור לעיל, ניתן יהיה לקלוט עובדים חדשים ב 2.6.8

 להלן:  המפורטים החלופיים בתנאים, אם הם עומדים זה במסמך לאמור בהתאםהספציפי  

 

 שנים מעל למוגדר בתנאי הסף לתפקיד.  שלושניסיון רלוונטי עודף של  2.6.8.1

אם הוגדר בתנאי התפקיד תואר  -בעלי השכלה אקדמאית רלוונטית עודפת )לדוגמה 2.6.8.2

 ראשון ולעובד יש גם תואר שני או שלישי הרלוונטי לתפקיד(;

יעברו  אשר לתפקיד כאמור לעיל,  )הפנסיוני( יגבוה מהשכר התחילמועמדים בעלי שכר  2.6.8.3

 .ברצף העסקה לתפקיד

ברובד  לשכר התחילי הקבועבכל המקרים המפורטים לעיל,  התוספת המקסימאלית  2.6.8.4

אקדמאי מהשכר התחילי לתפקיד. דוגמא: עובד  10%לא תעלה על סך של הספציפי 

שכלה עודפת כאמור לעיל, יוכל לקבל, שהוא בעל ה₪  7,000בשכר תחילי  של מקצועי 

  ₪. 7,700לפי שיקול דעת התאגיד, שכר תחילי של 

 

בחוזי בכירים בתאגידים  הלן טבלה מסכמת לגבי טווחי שכר וכללי העסקה לעובדיםל 2.7

 המים:

 

)השכר   טווח שכר תפקיד דרג בכירות

 (למשרה מלאה המבוטח

 הערות

לפי נפח פעילות בהתאם  מנכ"ל רובד ראשון

 2009לאמור בחוזר 

' 1אהמצ"ב כנספח 

 למכתב זה 

השכר הינו שכר כולל 

משכורת )גלובלי(. ה

כוללת את כל 

תשלומים שהעובד ה

היה זכאי לקבלם   75%-60% מהנדס התאגיד רובד שני
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)השכר   טווח שכר תפקיד דרג בכירות

 (למשרה מלאה המבוטח

 הערות

 /אגפים מנהלי/"לסמנכ

  חטיבות מנהלי

)ניתן עד  70%-60%

באישור חריג של  75%

 הממונה על התאגידים(

למלא הועסק בחוזה א

זה, לרבות תשלום עבור 

עבודה בשעות נוספות, 

 כוננויות וקריאות פתע.

מנהל מחלקה )מהנדס  רובד שלישי

 או הנדסאי(

עובד בתפקיד יהיה זכאי  50%-35%

לקבל תמורה בגין דיווח 

על ביצוע בפועל של 

שעות נוספות, עד 

לתקרת המכסה שנקבעה 

 על ידי התאגיד

מנהל מחלקה שאינו  

 מהנדס

)ניתן עד  45%-35%

באישור חריג של  50%

 הממונה על התאגידים(

 

 

 

 בכירים שאינם עובדים -מבוטח שכר טווחי .3

 

 תפקיד

השכר טווח שכר )

המבוטח למשרה 

 (מלאה

 הערות

מהנדס מים, מהנדס 

כימיה, מהנדס 

מכונות, מהנדס 

מחשבים וסייבר, 

מהנדס חשמל 

ובקרה, מהנדס 

 אזרחי, מהנדס בניין

8,000-11,000 ₪ 

עובד בתפקיד יהיה זכאי לקבל תמורה בגין דיווח על 

ביצוע בפועל של שעות נוספות, עד לתקרת המכסה 

  .ע"י התאגיד תיקבעש

 מהנדס מצטיין

המשך קידום עד 

רמת שכר של 

13,000 ₪ 

ניתן יהיה לקדם מהנדסים קיימים ומצטיינים בלבד לטווח 

הצטיינות יתרה של פרמטרים שייקבעו )השכר, לפי 

העובד במסגרת מילוי תפקידו, ניהול פרויקטים ייחודיים 

בתחום הנדסת מים, מומחיות, מקצועיות, יעילות, ועמידה 

עובד בתפקיד יהיה זכאי . (ביעדים מוגדרים ע"י הממונה

לקבל תמורה בגין דיווח על ביצוע בפועל של שעות 

  .יקבע על ידי התאגידנוספות, עד לתקרת המכסה שת
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 כלכלן/

מנהל  רו"ח/משפטן

 חשבונות בכיר

8,000-11,000 ₪ 

עובד בתפקיד יהיה זכאי לקבל תמורה בגין דיווח על 

ביצוע בפועל של שעות נוספות, עד לתקרת המכסה 

   .שנקבעה ע"י התאגיד

מנהל משאבי 

אנוש/מהנדס 

 תעשיה וניהול

7,500-9,500 ₪ 

עובד מקצועי )ראש 

צוות(: אקדמאיים 

עם התמחות 

ספציפית לתפקיד, 

, חשב GISאיש 

שכר/ בודק תוכניות, 

הנדסאים )בניין/מים 

וביוב/כימיה/חשמל 

מנהל/ת  /ובקרה(

 לשכת מנכ"ל*

7,000-9,000 ₪ 

עובד מיומן: עובד 

משאבי אנוש, עובד 

מינהלה בכיר, עובד 

קבלת קהל, רתך, 

אינסטלטור, מסגר, 

מנהל חשבונות, 

עובד רכש, מחסנאי, 

 נהג ביובית, פקח

6,500-8,500 ₪ 

 ₪  5,500-7,500 עובד מינהלה

 תקן אחד בלבד -ת לשכה מנכ"ל/הלנ: מהערה  

 

 התחילי גבוה מהשכרקליטת עובדים בשכר  3.1

 

על אף האמור לעיל, ניתן יהיה לקלוט עובדים חדשים בשכר גבוה מהתחילי בהתאם לאמור במסמך זה, אם 

 המפורטים להלן: החליפיים הם עומדים בתנאים 

אם הוגדר בתנאי התפקיד תואר ראשון ולעובד  -בעלי השכלה אקדמאית רלוונטית עודפת )לדוגמה 3.1.1

 .הרלוונטי לתפקיד(יש גם תואר שני או שלישי 
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 שנים מעל למוגדר בתנאי הסף לתפקיד.  שלוש ניסיון רלוונטי עודף של  3.1.2

לתפקיד כאמור לעיל, ומועמדים אלו יעברו  )הפנסיוני(מועמדים בעלי שכר גבוה מהשכר התחילי  3.1.3

 .ברצף העסקה לתפקיד

לא  לשכר התחילי הקבוע ברובד הספציפי בכל המקרים המפורטים לעיל,  התוספת המקסימאלית 3.1.4

₪  5,500של מנהלה בשכר תחילי מהשכר התחילי לתפקיד. דוגמה: עובד  10%סך של תעלה על 

 6,050שהוא בעל השכלה עודפת כאמור לעיל, יוכל לקבל, לפי שיקול דעת התאגיד, שכר תחילי של 

.₪ 

 

 

 עובדים שאינם בכירים -הערות 3.2

 

 לקבלם זכאי שהעובד התשלומים כל את בתוכוכולל לעובדים שאינם בכירים בחוזה אישי   השכר 3.2.1

 זה. חוזרב במפורשכמפורט  והשנתיים החודשיים והתשלומים הרכיבים כלאת  ובכלל זה

 

לעיל כדי לגרוע מסמכותו של הממונה על השכר על פי חוק  3.2.1, כי אין באמור בסעיף מובהר  3.2.2

הסדרים, מ  הנובעיםאו כדי לאשר הטבות כלשהן או תנאי העסקה  1985 –יסודות התקציב, תשמ"ה 

לחתימת מסמך זה,  עובר בתאגידים קיימים שהיווכיו"ב,  החלטות, כללים, נהלים, נוהגים, הסכמות

אף אם נהגו בפועל בעניינו של עובד או קבוצת עובדים, ככל שאלו אינם עולים בקנה אחד עם 

 לחוק.  29הוראות סעיף 

 

היוקר, בכפוף להנחיות הממונה שכר העובדים המועסקים בחוזה שכר שיקלי יעודכן על פי תוספת  3.2.3

 על השכר בהקשר זה המתעדכנות מעת לעת.

 

בהתבסס על ביצועי העובד והעמידה ביעדים קידום בתוך טווח השכר כאמור בטבלה לעיל, ייעשה  3.2.4

 לאמורעל פי המלצת הממונה הישיר, ובכפוף לאישור מנכ"ל התאגיד והכל בהתאם וכן  ,נקבעו לוש

 .לכלל עובדי התאגיד בשכר ציב הקידוםין תקיבענ במסמך זה להלן

 

אינו כולל את התמורה בגין  )לרבות מהנדסים שאינם בכירים( עובדים שאינם בכיריםשכרם של  3.2.5

עבודה נוספת. עובדים בתפקידים האמורים יהיו זכאים  לתמורה בגין  שעות נוספות )בכפוף לדיווח 

על ביצוע בפועל, שיבוצעו לפי הצורך ודרישה מפורשת מצד המעסיק ואישורו(, זאת בנוסף לשכר 

צרכי העבודה אך בכל מקרה שנקבע לתפקידם כאמור לעיל. מכסת השעות הנוספות תיקבע בהתאם ל

 לא  יותר מהמותר על פי חוק שעות עבודה ומנוחה. 
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אין באמור לעיל בכדי לחייב את החברה להקצות מכסת שעות נוספות עבור מטלות העובד, והתאגיד  3.2.6

 להלן. 5.7בפרק כוננות תשולם בהתאם לאמור  רשאי שלא להקצות מכסת שעות נוספות לפי צרכיו.

 

 

 כר לכלל עובדי התאגידתקציב קידום בש .4

 

הקידום בתוך טווחי השכר כמפורט לעיל, התאגיד יהיה רשאי לקדם העובדים בשכרם, באופן דיפרנציאלי.  4.1

הממונה עליו. לא יהיה קידום אוטומטי  הביצועים שלו ולפי הערכת העובד על ידישל כל עובד ייקבע לפי 

 בשכר.

 משכרו לערך שעה. 5% עובד )בכיר ושאינו בכיר( תהיה עדל תקרת הקידום 4.2

 

מסך השכר עד עבודה נוספת, כולל  2.5% :2018בגין שנת  לכלל עובדי התאגיד הקידום תקציב שיעור 4.3

 -הועמד החל מיום ה 2018למכתב זה(. לנוכח העובדה שתקציב הקידום בגין שנת  'גבנספח )כמפורט 

ישולם לעובדים קיימים  2018שנת , מובהר למען הסר ספק כי באופן חד פעמי, תקציב הקידום ל1.1.2019

ם. הקידומים בשכר לשם שימורואשר העסקתם בתאגיד נמשכת, וזאת  2018שהועסקו בתאגיד בשנת 

 .1/2019 מחודש החל רטרואקטיבית 8/2019 ולא יאוחר ממשכורת חודש 7/2019  ישולמו במשכורת

 

למכתב  בנספח ג'כאמור  כולל, נוספתמסך השכר עד עבודה  2.5%: 2019שיעור תקציב הקידום בגין שנת  4.4

. תקציב הקידום יכלול בתוכו את תשלום המענקים חלף קידום בשכר למהנדס התאגיד, בהתאם לאמור זה

 4/2020לא יאוחר ממשכורת חודש ו 3/2020חודש משכורת בישולמו הקידומים בשכר תבי זה. לעיל במכ

  לאחר קבלת אישורנו לתחשיב חלוקת התקציב.

 

 תקופתיות שיערוך התאגיד, לחוות דעתהקידום ייעשה בכפוף (, 2020והלאה )והחל משנת  2019בגין שנת  4.5

 קבע התאגיד.י, ובהתאם לעמידה ביעדים ש(יימדד העובד לפיהםמדדים אובייקטיביים ) הערכות עובדים

 

חוק שכר אות תוך הקפדה על עמידה בהורתקציב הקידום, והתקציב החד פעמי לשימור עובדים יחולקו  4.6

 .1996-שווה לעובדת ולעובד, תשנ"ו

 

אחת לשנה בטרם  חלוקת תקציב הקידום, התאגיד יעביר לממונה על השכר בכל חודש פברואר של כל שנה  4.7

למכתב זה. אישור הממונה  'ד בנספחהשכר לעובדי התאגיד, על פי הפורמט קידומי עדכון לגבי אופן חלוקת 

 יחול באופן רטרואקטיבי החל מחודש ינואר של אותה שנה קלנדרית.לחלוקת תקציב הקידום על השכר 

 

  להלן המודל להתפלגות תקציב הקידום: 4.8
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 קבועה, והתאגיד אינו רשאי לשנותה.  נהההתפלגות להלן הי

קבוצות 

 ההערכה

אחוז העובדים שייכללו  - התפלגות

מתוך כלל עובדי  בקבוצה

 האגףתאגיד/ה

לעובד קידום  אחוז

 משכרו האישי

 5.0% 10% 1קבוצה 

 3.5% 25% 2קבוצה 

 2.5% 35% 3קבוצה 

 1% 25% 4קבוצה 

 0 5% 5קבוצה 

 

 עובדים: 20דוגמה בתאגיד בו יש 

 

 ידי הממונים עליו. -תבוצע לכל עובד הערכת עובד על

יחלק את העובדים  הממונה על קידום העובדים בתאגיד בהתאם לעמידה ביעדים שהוגדרו לכל עובד,

 בוצות בהתפלגות לפי המתואר בטבלה להלן.לק

, אשר תכלול את העובדים שקיבלו את ההערכה החיובית הגבוהה ביותר על עמידתם 1כך, בקבוצה 

 ., וכך הלאהמשכרו האישי 5.0%עובדים אשר כל אחד מהם יקבל קידום של  2ביעדים, יהיו 

 אושר לתאגיד כמפורט במכתבי זה. בכל מקרה, סך העלאות השכר לא יעלו על שיעור תקציב הקידום ש

 

 טבלה להמחשה

 

אחוז העובדים שייכללו  - התפלגות קבוצות ההערכה 

בקבוצה מתוך כלל עובדי 

 התאגיד/האגף

מספר העובדים 

 שיכללו בקבוצה 

קידום  אחוז

לעובד משכרו 

 האישי

 5.0% 2 10%  1קבוצה 

 3.5% 5 25%  2קבוצה 

 2.5% 7 35%  3קבוצה 

 1% 5 25%  4קבוצה 

 0 1 5%  5קבוצה 

 2.5% 20 100% סה"כ 
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 נלווים תנאים .5

 

בנוסף לשכר כמפורט לעיל, עובדי התאגידים יהיו זכאים לתנאים נלווים כמפורט להלן. התנאים הנלווים יחולו 

 על כלל עובדי התאגיד )בכירים ושאינם בכירים(, אלא אם כן נכתב במפורש שהם חלים על אוכלוסייה ספציפית. 

 

 ימי חופשה 5.1

 ., כמפורט להלןבתאגידעובד יהיה זכאי לימי חופשה בהתאם לוותק שלו  5.1.1

 

 : דלהלןלעובד המועסק במשרה מלאה יחושבו כימי החופשה  5.1.2

 

מספר ימי חופשה לעובד  ותק בשנים

ימי  5שמוגדר כעובד 

 בשבוע

מספר ימי חופשה 

לעובד שמוגדר כעובד 

 ימי בשבוע 6

 18  16 ראשונה

 20 18 שנייה

 26 22 שלישית

רביעית 

 ואילך

 ימי בחירה 2+ 26 ימי בחירה 2+  22

 

ימים בשבוע,  5ימים בשבוע, ומועסקים בפועל  5עובדים ותיקים )קיימים( שמוגדרים כעובדים  5.1.3

ימי חופשה. בהתאם, האמור  22-ימי חופשה בשנה, ימשיכו להיות זכאים ל 22-שזכאים כבר כיום ל

 ימי בשבוע. 6יחול על עובדים שמוגדרים עובדי 

 

ימים  5יום )לעובד שמועסק  55לא תעלה על בכל שנה  31.12נכון ל צבירת ימי החופשה תקרת  5.1.4

  .בשבוע(

 

ימים  6יום )לעובד שמועסק  65לא תעלה על בכל שנה  31.12נכון ל צבירת ימי החופשה תקרת  5.1.5

  .בשבוע(

 

 ימים בשבוע הינה רק על פי התקן של העובד, ולא על בסיס הנעשה בפועל. 6הגדרת עובד כמועסק  5.1.6
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רה חלקית העובד מספר ימים בשבוע או העובד בחלק מימי העבודה תחושב עובד המועסק במש 5.1.7

 מכסת ימי החופשה לפי הנוסחה הבאה:

ימים: המכסה החדשה = ימי עבודה בפועל  6בתאגידים בהם נהוג שבוע עבודה בן  5.1.7.1

 .6 -מכסה שנתית לחלק ל xבשבוע 

 xועל בשבוע ימים: המכסה החדשה = ימי עבודה בפ 5בתאגידים בהם נהוג שבוע בן  5.1.7.2

 .5מכסה שנתית  לחלק ל 

 

חיוב מכסת ימי החופשה לפי הנוסחה לעיל תיעשה רק בהיעדרות העובד מהעבודה בימים בהם הוא  5.1.8

 חייב לעבוד.

 כמפורט להלן:ימי הבחירה יהיו  5.1.9

צום גדליה, ערב יום הכיפורים, ערב חג הסוכות, הושענא רבה, חג הסיגד, צום עשרה בטבת )יום  5.1.9.1

, תענית אסתר, פורים, שושן פורים, ערב חג הפסח, ערב שביעי של פסח, חג הקדיש הכללי(

 המימונה, ל"ג בעומר, ערב חג השבועות, צום י"ז בתמוז, צום תשעה באב, ערב ראש השנה.

יום קורבן זבח פסח, חג הפסח, שביעי של פסח )חג  –המועדים על פי בני העדה השומורונית  5.1.9.2

 החודש השביעי, יום הכיפורים, חג הסוכות, שמיני עצרת.המצות(, חג השבועות, מועד 

ערב חג המולד, ערב ראשית השנה, ערב חג ההתגלות, ערב חג הפסחא, יום הבשורה, ערב עליית  5.1.9.3

 ישו השמיימה, ערב חג השבועות.

ערב ראש השנה ההג'רית, ערב יום הולדת הנביא, עליית הנביא השמיימה )לילת אלאסרא  5.1.9.4

 הפסקת הצום )ערב עיד אלפיטר(, ערב חג הקורבן )ערב עיד אלאדחא(. ואלמעראג'(, ערב חג

ערב חג אלח'דר )אליהו הנביא(, ערב חג הנביא שועייב )יתרו(, ערב חג הנביא סבלאן, ערב חג  5.1.9.5

 הקורבן )ערב עיד אלאדחא(.

 יום הזיכרון לעדה הצ'רקסית. 5.1.9.6

הזיכרון לחללי מערכות ישראל לאומי, יום הזיכרון לשואה ולגבורה, יום -יום האישה הבין 5.1.9.7

ולחללי פעולות איבה וטרור )ערב יום העצמאות(, יום ירושלים, אחד במאי, יום הניצחון על 

 גרמניה הנאצית, יום פטירת הרצל, ראש השנה האזרחית.

 

 ימחקו.קאלנדרית למען הסר ספר יובהר כי ימי בחירה שלא נוצלו במהלך אותה שנה  5.1.10

, יודיע על כך לממונה עליו לפחות שלושה ימים מראש. על הממונה חירהעובד המבקש להיעדר ביום ב

 להודיע לעובד האם בקשתו מאושרת. 

 

 ימי מחלה 5.2
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 . , כמפורט להלןעובד יהיה זכאי לימי מחלה בהתאם לוותק שלו בתאגיד 5.2.1

 

 דלהלן: לעובד המועסק במשרה מלאה יחושבו כימי מחלה  5.2.2

 

 ותק בשנים
מספר ימי 

 מחלה

 18 ראשונה

 24 שנייה

 30 שלישית ואילך

 

 ואילך השלישי וביום 75% -השני ביום, 50% -דמי מחלה  ישולמו כמפורט להלן: ביום הראשון 5.2.3

 (.100%) מלא תשלום ישולם

 

ימים  30-ימי מחלה בשנה, ימשיכו להיות זכאים ל 30-עובדים קיימים )וותיקים( שזכאים כבר כיום ל 5.2.4

 .אלו

 

של  ת פיצויעד לתקרו )יהיו זכאים לפיצוי בגין ימי מחלה שלא נוצלהעובדים בעת סיום העסקה,  5.2.5

 :(, בהתאם לכללים כדלהלןימים 120

 

מסך כל ימי המחלה שהגיעו  65%ועד  36%עובד שניצל במשך כל תקופת עבודתו בין  5.2.5.1

 ימי מחלה מיתרת ימי המחלה שלו. 30ימי מחלה בגין כל  6לו, יהיה זכאי לפיצוי עבור 

מסך כל ימי המחלה שהגיעו לו,  36%-במשך כל תקופת עבודתו פחות מעובד שניצל  5.2.5.2

 .ימי המחלה מיתרת ימי המחלה שלו 30ימי מחלה בגין כל  8יהיה זכאי לפיצוי עבור 

מסך כל ימי המחלה שהגיעו לו, לא  65%עובד שניצל במשך תקופת כל עבודתו מעל  5.2.5.3

 ו.יהיה זכאי לפיצוי עבור ימי המחלה מיתרת ימי המחלה של

לצורך חישוב סכום הפיצוי, כמות ימי המחלה כמפורט לעיל, יוכפלו בערך יום מחלה  5.2.5.4

 ממשכורתו החודשית של העובד(, וכן במקדם אחוזי כמפורט להלן: 1/25)

 

 30% -)לא כולל( 50-51סיום שירות בגיל  .א

 40% -)לא כולל( 51-52סיום שירות בגיל  .ב

 50% -)לא כולל( 52-53סיום שירות בגיל  .ג
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 60% -)לא כולל( 53-54שירות בגיל  סיום .ד

 70% -)לא כולל( 54-55סיום שירות בגיל  .ה

 80% -)לא כולל( 55-56סיום שירות בגיל  .ו

 90% -)לא כולל(56-57סיום שירות בגיל  .ז

 100% -ומעלה 57סיום שירות בגיל  .ח

 

 .1.1.2019הזכאות כאמור תהיה רק לעובד שסיים העסקתו בתאגיד החל מתאריך  5.2.6

 

נושאת זכות לחישוב ימי מחלה, ולפיצוי בעת חופשת מחלה שלא נוצלה, כוללת רק  תקופת השירות 5.2.7

תקופת שירות אשר העובד צבר בגינה ימי חופשת מחלה )לרבות לפני מועד התחילה הקובע לזכאות 

 .לפיצוי כאמור(

 

בדבר תקרת פיצוי בגין ימי מחלה שלא נוצלו כדי לגרוע  5.2.5למען הסר ספק, אין באמור בסעיף  5.2.8

 מהוראות החוק בענין תקופת הזכאות המקסימלית לדמי מחלה. 

 

 תנאים לזכאות לפיצוי בגין ימי מחלה שלא נוצלו, בכפוף לעמידה באחד מהתנאים הבאים: 5.2.9

 

 

 העסקה שנות 10 של שירות לאחר וזאת, שנה 50-מ פחות שלא בגיל בתאגיד שירות סיום 5.2.9.1

 .השירות לסיום עובר, בתאגיד

 

שנות העסקה  3סיום שירות לאחר פטירת העובד במהלך השירות, וזאת לאחר שירות של  5.2.9.2

 4בתאגיד, עובר לסיום השירות.  במקרה זה ישולם הפיצוי לשאירים כמשמעותם בסעיף 

 ם, כדלהלן:לחוק הגמלאות. הפיצוי יחולק בין השאירי

ישולם לבן הזוג מחצית  -ישולם הפיצוי לו. השאיר גם יתומים -השאיר העובד בן זוג .א

 הפיצוי, והשאר יחולק בין היתומים בחלקים שווים. 

 4לא השאיר העובד בן זוג ויתומים, אך השאיר שאירים אחרים כמשמעותם בסעיף  .ב

 לחוק הגמלאות, יחולק הפיצוי ביניהם בחלקים שווים.

 

 שירות בהתקיים שני התנאים הבאים במצטבר: סיום 5.2.9.3

העובד נפסל לשירות או נפסל לתפקיד מטעמי בריאות, על ידי הגורם המוסמך לקבוע  .א

 זאת בתאגיד. 

 לסיום שירותו.  רהעובד שירת בתאגיד לפחות חמש שנים עוב .ב
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 הבראה 5.3

 

 : דלהלןדמי ההבראה לעובד המועסק במשרה מלאה יחושבו כ   5.3.1

 
מספר ימי הבראה  ותק בשנים

 בתשלום

 ימים לשנה 9 שנות עבודה ראשונות 10

 ימים לשנה 10 שנות עבודה 11-15

 ימים לשנה 11 שנות עבודה 16-19

 ימים לשנה 12 שנות עבודה 20-24

 ימים לשנה 13 שנות עבודה ומעלה 25

 

 ישולמו אחת לשנה ביחד עם תשלום משכורת חודש יוני.דמי ההבראה  5.3.2

 

 ₪.  432 תאריך מכתבי זה:הבראה,  נכון ל עריף יוםת 5.3.3

 

התשלום יחושב בגין התקופה שבין ינואר לדצמבר בשנה החולפת למועד התשלום, על פי שיעור  5.3.4

 המשרה של העובד ועל פי ימי ההבראה להם העובד זכאי בזכות הותק.

 

 דמי הבראה יעודכנו בהתאם לחוזרי הממונה על השכר, כפי שיעודכנו מעת לעת.  5.3.5

 

 .  7%יפריש והעובד לפיצויים(  6%-תגמולים ו 7.5%) 13.5% בגין דמי ההבראה יפריש המעסיק  5.3.6

 ביגוד 5.4

 

קבוע בחוקת העבודה תאם לקצובת ביגוד תשולם בהלגבי עובדים שאינם מקבלים ביגוד בעין,   5.4.1

 . בשלטון המקומי

 

. קצובת הביגוד תעודכן בהתאם 2018גובה קצובת הביגוד כדלהלן, הינו למשרה מלאה, נכון לשנת  5.4.2

 .מעת לעת שייעשו בשלטון המקומיהמאושרים לעדכונים 

 

, 4 רמהביגוד  לקצובת היו זכאיםי מרמת "עובד מקצועי" ומעלה כהגדרתה לעיל )כולל(עובדים  5.4.3

 .לשנה₪  2,150  :קרי
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 .לשנה₪  1,540 :, קרי3 רמהביגוד יהיו זכאים לקצובת  השכר,יתר העובדים במדרג  5.4.4

 

יהיה הביגוד בעין ככל ששווי  עם זאת, .עובדים המקבלים ביגוד בעין לא יהיו זכאים לקצובת הביגוד 5.4.5

בין קצובת הביגוד לבין שווי הביגוד הפרש השלם ל , התאגיד יהיה רשאיקצובת הביגוד שווימ נמוך

 בעין.

 

 לעובדים תשולם אחת לשנה ביחד עם תשלום משכורת חודש יולי.קצובת ביגוד  5.4.6

 

קצובת הביגוד הינה בגדר השתתפות בהוצאות  והיא אינה חלק מהשכר לכל דבר ועניין, ולא תובא  5.4.7

בחשבון לעניין שכר השעה הרגיל, השכר היומי הרגיל, השכר המבוטח, פיצויי פיטורין, הפקדות 

 בודה בשעות נוספות וכיו"ב.לקרן השתלמות, דמי חופשה, גמול ע

 

 

 קרן השתלמות 5.5

 

  כלל עובדי התאגיד.לכספים לקרן השתלמות להפריש  התאגיד רשאי 5.5.1

 

מועד הזכאות לקרן השתלמות יקבע על ידי התאגיד, על פי נהליו, ובלבד שמועד הזכאות האמור  5.5.2

 יחול באופן שוויוני על כלל עובדי התאגיד. 

 

 )הפרשות מעסיק(.  7.5%)הפרשות עובד(,  2.5%שיעורי ההפרשות:  5.5.3

 

 .)השכר הפנסיוני( מהשכר המבוטחהבסיס להפרשה יהיה  5.5.4

 

 

 קריאת פתע 5.6

 

 .ה' בנספח מצורףלתקשי"ר. לנוחיותכם,  27.5פתע תשולם בהתאם לקבוע בנסמן  קריאת

 

 

 כוננות 5.7
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פי לוח כוננויות שיקבע  מחשוב ובקרה, והנדסה, ועלכוננות תשולם רק לעובדי שטח באגף אחזקה, תפעול,  5.7.1

מספר הכוננויות המקסימאלי יעמוד על מספר העובדים הרלוונטיים לביצוע הכוננות )בתפקידים המעסיק. 

כוננויות לעובד, לפי הנמוך מביניהם.  15-האמורים( חלקי מספר הימים בחודש )ימים קלנדריים(, ולא יותר מ

עובדים ששכרם  ו'. בנספח מצורףלתקשי"ר לנוחיותכם,  27.5יהיו כמפורט בנסמן  הכללים לתשלום הכוננות

 נגזר משכר המנכ"ל אינם זכאים לתשלום בגין כוננות או בגין קריאת פתע.

 

 .יחד גם ולכוננות פתע לקריאת זכאות אין כי, מובהר ספק הסר למען 5.7.2

 

 שנה ממועד פרסום חוזר זה.יובהר כי הגדרת התפקידים המזכים בכוננות תבחן לאחר חצי  5.7.3

 

ובא בחשבון לעניין שכר השעה הרגיל, השכר יחלק מהשכר לכל דבר ועניין, ולא ו אינהתשלום בגין הכוננות  5.7.4

היומי הרגיל, השכר המבוטח, פיצויי פיטורין, הפקדות לקרן השתלמות, דמי חופשה, גמול עבודה בשעות 

 נוספות וכיו"ב.

 

 

 מעונותתוספת  5.8

 

שמספרו   הסכם ,כללי – הע חוזרתוספת מעונות תשולם בהתאם לאמור בחוזרי הממונה על השכר )  5.8.1

, 17.06.2012מיום  2012-1-25שמספרו  הוראות ,כללי – הע חוזר, 07.08.2011מיום  2011-1-48

 (. 2018-1-21שמספרו   25.04.2018מיום  הוראות ,כללי – הע חוזר

 

שהינה אם לילדים, או לעובד אב לילדים שתוספת זו אינה משולמת תוספת מעונות תשולם לעובדת  5.8.2

 לאשתו, בהתאם להוראות החוזרים כאמור לעיל.

 

 :גובה התוספת, נכון לתאריך מכתב זה .5התוספת תשולם לעובדת שהינה אם לילד עד גיל  5.8.3

 לחודש.₪  315 —בעד ילד אחד / ילד ראשון  5.8.3.1

 לחודש₪  213 —בעד ילד שני  5.8.3.2

 

 -לגבי עובדת המועסקת במשרה חלקית .הינו לעובדת המועסקת במשרה מלאה כאמורהסכום  5.8.4

 הסכום יחושב בהתאם לחלקיות המשרה.

 

תוספת מעונות תשולם בו זמנית בגין עד שני ילדים. למען הסר ספק, לא תשולם כל תוספת בגין  5.8.5

 שנים. 5שטרם מלאו להם  ,ילדים נוספים של אותה אם
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 אחת לשנה בהתאם לחוזרי הממונה על השכר בעניין זה. סכום תוספת המעונות יעודכן 5.8.6

 

תוספת מעונות תשולם רק בגין תקופה בעדה העובדת זכאית למשכורת מהמעסיק ובמימונו. כך,  5.8.7

למשל, תוספת מעונות לא תשולם בעד תקופה אשר בגינה העובדת זכאית לדמי לידה לפי חוק 

וא מעת לעת, או לגבי תקופות בהן היא שוהה , כפי שה1995-הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, תשנ״ה

 בחופשה ללא תשלום.

 

 תובא ולא, ועניין דבר לכל מהשכר חלק אינה והיא  בהוצאות השתתפות בגדר הינה  מעונות תוספת 5.8.8

 הפקדות, פיטורין פיצויי, המבוטח השכר, הרגיל היומי השכר, הרגיל השעה שכר לעניין בחשבון

 "ב.וכיו נוספות בשעות עבודה גמול, חופשה דמי, השתלמות לקרן

 

  גרת רישיון מקצועיא  5.9

 

במשרה מלאה )ועובד במשרה חלקית באופן יחסי לחלקיות משרתו(, יהיה זכאי להחזר  עובד 5.9.1

התשלום עבור אגרה שנתית או אגרת רישיון מקצועי אשר שולמה על ידו רק במקרה בו הרישיון 

 קשור באופן ישיר, ונדרש לו לשם ביצוע תפקידו המקצועי בתאגיד כפי שאושר על ידי התאגיד. 

 

 בהתאם זאת. בפועל העובד ידי על שולם אשר התשלום לגבי קבלות להמצאת וףבכפ ישולם ההחזר 5.9.2

 .לעת מעת שיעודכנו כפי, זה בעניין הכללי החשב לחוזרי

 

 יובא ולא, ועניין דבר לכל מהשכר חלק אינו והוא  בהוצאות השתתפות בגדר הינו התשלום החזר 5.9.3

 הפקדות, פיטורין פיצויי, המבוטח השכר, הרגיל היומי השכר, הרגיל השעה שכר לעניין בחשבון

 "ב.וכיו נוספות בשעות עבודה גמול, חופשה דמי, השתלמות לקרן

 

 

 מקצועי  עיתון 5.10

 

נוי לעיתון מקצועי אחד. יהיו זכאים למ ם במסמך זה,רובד השני כהגדרתהמנכ"ל והעובדים המועסקים ב

 יתר העובדים אינם זכאים לעיתון מקצועי.

 

 פנסיוניותהפרשות   5.11
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 )להלן : של העובד מבוטחההשכר מ 7.5% –פריש לקופת הגמל לקצבה סכום השווה ל י המעסיק 5.11.1

 , לרכיב תגמולים."השכר הפנסיוני"(

 

בחוק הפיקוח על שירותים כהגדרתה  שאינה קרן פנסיהבמקרה שבו בחר העובד בקופת גמל לקצבה  5.11.2

למקרה של אובדן , וההסדר הפנסיוני כולל רכישת כיסוי 2005-פיננסיים )קופות גמל(, התשס"ה

המעסיק תשלום יכלול את  5.11.1, כי אז תשלום המעסיק לתגמולים לפי סעיף קטן כושר עבודה

לחלק  מעסיקה , שיעור הפרשותבכל מקרה .רכישת כיסוי למקרה של אובדן כושר עבודהעבור 

 מהשכר הפנסיוני. 5%-לא יפחת מ קטן )א(,-לבדו, מתוך ההפרשה האמורה בסעיף התגמולים

 

אבדן כושר עבודה כאמור, ביחד עם כיסוי למקרה של מובהר כי תשלום המעסיק בעבור רכישת  5.11.3

מהשכר הפנסיוני )אף אם השיעור הדרוש  7.5%הפרשות המעסיק לתגמולים, לא יעלו בכל מקרה על 

 .(2.5%מהשכר המבוטח של העובד עולה על  75%בטחת לה

 

מהשכר הפנסיוני לרכיב תגמולים. העובד מסכים  7% –העובד יפריש על חשבונו סכום השווה ל  5.11.4

 בזה לכך שהמעסיק ינכה את הסכום האמור ממשכורתו, לצורך העברתו לקופת הגמל לקצבה.

 

( לעיל כדי לגרוע מהוראות הדין החלות בעניין 5.11.4) -( ו 5.11.1באמור בסעיפים קטנים ) אין 5.11.5

שיעורי ההפרשה לקרן פנסיה ותיקה. מובהר כי שיעורי ההפרשה לתגמולים, בקרן פנסיה ותיקה, 

 .עובדהפרשת  7% –הפרשת מעסיק ו  7.5%במועד החתימה על חוזה זה, עומדים על 

 

 לרכיב ,העובד שלהפנסיוני השכר מ 8 1/3% -לקופת הגמל לקצבה סכום השווה ל פריש המעסיק י 5.11.6

 פיצויים. 

 

( כאמור, ביחד עם הפרשי ההצמדה 5.11.6קטן )-לרכיב פיצויים לפי סעיף המעסיקהפרשות  5.11.7

לחוק  14( פיצויי פיטורים על פי סעיף 100%והרווחים בגין הפרשות אלו, יבואו במקום מלוא )

 )להלן: "חוק פיצויי פיטורים"(.  1963-פיצויי פיטורים, התשכ"ג

 

ידי שר העבודה והרווחה לפי סעיף -אישור הכללי שניתן עלהאת הוראות  מאמצים והעובד המעסיק 5.11.8

  למסמך זה. ז'כנספח מצורף  . נוסח האישורלחוק פיצויי פיטורים 14

 

יהיו העובד, או התאגיד,  עם הפסקת עבודתו של העובד מכל סיבה שהיא ופרישתו המוחלטת מן

או שנוצרו לזכותו בקופת \זכאים לקבל את הבעלות בזכויות שנצברו ושאיריו במקרה של פטירתו, 

 .הגמל לקצבה, בכפוף לתקנון קופת הגמל לקצבה או לתנאי פוליסת הביטוח, לפי העניין
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להחזר כספים מתוך תשלומיה, לפי סעיף  ווותר בזאת מראש על כל זכות שיכולה להיות להתאגיד מ 5.11.9

לחוק פיצויי  17או  16יצויי פיטורים בפסק הדין מכוח סעיפים זה, אלא אם נשללה זכותו של עובד לפ

פיטורים ובמידה שנשללה, או שהעובד משך כספים מקופת הגמל לקצבה שלא בשל אירוע מזכה. 

 או יותר.  60מוות, נכות או פרישה בגיל  -לעניין זה "אירוע מזכה"

 

צורף שיבטופס  יפורטוהאמורה פרטי קופת הגמל לקצבה בה בחר העובד ושיעורי ההפרשות לקופה  5.11.10

 .  האישיכנספח לחוזה 

 . 1/2019שיעורי ההפרשות כאמור מאושרים לתשלום החל מחודש  5.11.11

 

בגין עבודה נוספת והחזרי הוצאות, תבוצע הערכת עלות רכיבי לצורך אסדרת שיעורי הפרשות בגין  5.11.12

יעבירו הנתונים עד . התאגידים העלאת ההפרשות, בהתאם לנתונים שיועברו על ידי התאגידים

ההפרשות הנוכחיות לרכיבי עבודה נוספת והחזר , לקבלת החלטה כאמורעד  .2020לחודש מרץ 

 הוצאות ימשיכו להיות מופרשות לפי המצב הקיים כיום בתאגיד. 

 

 (, לעובדים בכיריםיםדמי כלכלה )גלובלי 5.12

 

, )מנכ"ל העירייה/התאגיד( מהמשכורת הכוללת של המנכ"ל העובד ישולמו בהתאם לאחוז שכרדמי כלכלה  5.12.1

 )למנכ"ל רשות מקומית המועסק במשרה מלאה( . נכון לתאריך מכתב זה, סכום דמי כלכלהווחלקיות משרת

לעניין עובדים בכירים שאינם מנכ"ל, יוער כי דמי הכלכלה ייגזרו משיא השכר ₪.   1,011עומד על סך של 

 אגיד, כהגדרתו במסמך זה.טיבי של מנכ"ל התהנורמ

 

 

 וחלק מהשכר לכל דבר ועניין, ולא יובא םאינם בגדר השתתפות בהוצאות  וה םהינ דמי הכלכלה 5.12.2

בחשבון לעניין שכר השעה הרגיל, השכר היומי הרגיל, השכר המבוטח, פיצויי פיטורין, הפקדות 

 לקרן השתלמות, דמי חופשה, גמול עבודה בשעות נוספות וכיו"ב.

 

 

 מנכ"ל תאגיד -ה לחישוב דמי כלכלהדוגמ 5.12.3

 

  , והיקף משרתו80%, שרמת שכרו המאושרת היא מנכ"ל התאגיד דמי הכלכלה לעובד בתפקיד

 .₪  808.08= 100%*80%*1,011, יחושבו בדרך הבאה: 100%

 

 מנהל אגף בתאגיד -דוגמא לחישוב דמי כלכלה 5.12.4
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בתאגיד שבו טווח השכר  ,65%היא רמת שכרו המאושרת ש דמי הכלכלה לעובד בתפקיד מנהל אגף

, יחושבו בדרך הבאה: 100%, והיקף משרתו 90%-80%המאושר למנכ"ל הוא 

1,011*65%*90%*100% =591.43 ₪. 

 

 תחבורה ציבורית  -החזרי הוצאות  5.13

 

החזרי הוצאות ישולמו בגין נסיעה בתחבורה ציבורית בהתאם לאמור בחוזרי הממונה על השכר  5.13.1

כללי  -וחוזר הע  28.05.2017מיום  2017-1-29, חוזרנו  23.8.2016יום מ 2016-1-39)חוזרנו 

  (.29.01.2018מיום  2018-1-16הוראות שמספרו 

 

החזרי הוצאות תחבורה ציבורית  הינם בגדר השתתפות בהוצאות  והם אינם חלק מהשכר לכל דבר  5.13.2

הרגיל, השכר המבוטח, פיצויי ועניין, ולא יובאו בחשבון לעניין שכר השעה הרגיל, השכר היומי 

 פיטורין, הפקדות לקרן השתלמות, דמי חופשה, גמול עבודה בשעות נוספות וכיו"ב.

 

 החזר הוצאות טלפון 5.14

 

 עובד יהיה זכאי לתשלום בגין החזר הוצאות טלפון סלולרי. 5.14.1

 

 

משרה, לפי  100%-להלן טבלת החזר הוצאות בגין שיחות טלפון )בש"ח( למנכ"ל תאגיד המועסק ב 5.14.2

מספר התושבים יחושב לפי הרשות  -גודל האוכלוסייה ברשות שמשרת התאגיד )בתאגיד אזורי

 הגדולה(: 

 

תפקיד / גודל אוכלוסיית 
הרשות הגדולה שמשרת 

 התאגיד

תושבים  250,001
 ומעלה

 תושבים 0-100,000 תושבים 100,001-250,000

 ₪ 160 ₪ 180 ₪ 200 מנכ"ל
 ₪ 48.6 עובדים שאינם בכירים
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לעובדים בכירים שאינם מנכ"ל, ישולמו הוצאות הטלפון בש"ח בהתאם לשיעור שכרם מהשכר  5.14.3

, ובהתאם לאחוז משרתם. עדכון התעריפים )כהגדרתו במסמך זה( בי של מנכ"ל התאגידהנורמטי

 לעדכונים המאושרים כנהוג ברשויות המקומיות.ייעשה בהתאם 

 

החזר הוצאות הטלפון ישולם בהתאם לאחוז שכר העובד מהמשכורת הכוללת של המנכ"ל )מנכ"ל  5.14.4

 העירייה/התאגיד(, וחלקיות משרתו. 

 

 דוגמא לחישוב  החזר הוצאות טלפון לעובדים בכירים: 5.14.5

 

, בתאגיד שבו 65%המאושרת היא  החזר הוצאות הטלפון לעובד בתפקיד מנהל אגף שרמת שכרו

, יחושבו בדרך הבאה: 100%, והיקף משרתו 90%-80%טווח השכר המאושר למנכ"ל הוא 

200*65%*90%*100% ₪  =117. 

 

החזרי הוצאות טלפון   הינם בגדר השתתפות בהוצאות  והם אינם חלק מהשכר לכל דבר ועניין, ולא יובאו  5.14.6

היומי הרגיל, השכר המבוטח, פיצויי פיטורין, הפקדות לקרן  בחשבון לעניין שכר השעה הרגיל, השכר

  השתלמות, דמי חופשה, גמול עבודה בשעות נוספות וכיו"ב.

 אחזקת רכב 5.15

 

 החזר הוצאות רכב ישולם על פי הוראות חשכ"ל, כפי שיעודכנו מעת לעת.  5.15.1

 

ועניין, ולא  החזר הוצאות רכב  הינו בגדר השתתפות בהוצאות  והוא אינו חלק מהשכר לכל דבר 5.15.2

יובאו בחשבון לעניין שכר השעה הרגיל, השכר היומי הרגיל, השכר המבוטח, פיצויי פיטורין, 

 הפקדות לקרן השתלמות, דמי חופשה, גמול עבודה בשעות נוספות וכיו"ב.

 

 לימודים  5.16

 

 לא יאושרו לימודים לתארים אקדמיים. 5.16.1

 

עובד קיים, שהתאגיד אישר לו לימודים אקדמאים, והעובד החל בהם, ניתן , על אף האמור לעיל 5.16.2

יהיה להמשיך את הזכאות לשנה"ל תשע"פ בלבד ולא מעבר לכך. שכר הלימוד המקסימאלי לא 

 משכר הלימוד באוניברסיטה ציבורית, ללא תשלומים נלווים.  90%יעלה על 
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ם מקצועיים מסוימים, לצרכי פיתוח מקצועי התאגיד יהיה רשאי לשלוח עובדים לא בכירים לקורסי 5.16.3

ודתם. זאת, בהתאם של העובדים לפי צרכי התאגיד, שיעניקו כלים לעובדי התאגיד בסיוע בעב

  :לפרמטרים הבאים

חיוניות ההכשרה לשיפור מילוי תפקידיו של העובד ובעלי תרומה ממשית לתפקוד   5.16.3.1

 העובד.

שתיגרם לתאגיד אם לא תאושר ההשתתפות התועלת שהתאגיד יפיק מהקורס, או הפגיעה  5.16.3.2

 של העובד.

 שיקולים של קידום העובד וכן שיקולים ארגוניים, כספיים וכיוצא באלה. 5.16.3.3

הערכת הסיכוי שההתחייבות לשרת לאחר השתתפות בקורס תוכל להתממש, בהתחשב  5.16.3.4

 בכל הנסיבות.

 

כנית זו תתואם עם רשות ניתן לבנות תכנית לימודים ספציפית להכשרת הנדסאים עובדי התאגיד. תו 5.16.4

המים. אחת לחצי שנה, בחודשים ינואר ויולי, יעביר תאגיד מים ששלח עובדים ללימודים כאמור, 

 את רשימת הקורסים או תכניות הלימוד שאישר לעובדיו לממונה על התאגידים ולממונה על השכר. 

 

 , מילוי מקום, חופשה ללא תשלוםעבודה נוספת

 

)עבודה  4.12בסעיף  1/2011 בהתאם לאמור בחוזר המנהל הכללי -בכירעובד עבודה נוספת ל 5.17.1

ערך )הרצאות בשכר(. זאת בשינויים הבאים: מקום בו נדרש אישור  משרד הפנים, ת 4.13-נוספת( ו

 .ח'מצ"ב לנוחיותכם בנספח  .שתצריך אישורוהפנייה לממונה על התאגידים, 

 

לתקשי"ר. מצ"ב  42.4ם המפורטים בסעיף בהתאם לכללי -עובד שאינו בכירעבודה נוספת ל 5.17.2

מנכ"ל התאגיד או מנהל משאבי אנוש בתאגיד יהיה הגורם המוסמך למתן  .ט'בנספח לנוחיותכם 

 היתר לעבודה פרטית, בכפוף להוראות המפורטות בנספח ט' כאמור. 

 

. מקום בו נדרש אישור הרשות 4.11בסעיף  1/2011בהתאם לכללים המפורטים בחוזר  -מילוי מקום  5.17.3

יידרש אישור מנכ"ל התאגיד, מקום בו רשום אישור אגף לכח אדם ושכר יידרש אישור הממונה על 

 .י'לנוחיותכם בנספח התאגידים. מצ"ב 

 

ים אישיים לפי חוזר לא ניתן לאשר חופשה ללא תשלום למועסקים לפי חוז  -חופשה ללא תשלום 5.17.4

זה, אלא רק במקרים חריגים במיוחד ולתקופה שלא תעלה על שנה, באישור מנכ"ל התאגיד ובאישור 

הממונה על התאגידים. מובהר כי אין באמור לעיל כדי לפגוע בזכות העובד בחופשה ללא תשלום 

 מכח הדין. 
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  -דיווח נוכחות 5.18

יהיו מחויבים לדווח על נוכחותם בעבודה בכל כניסה למקום העבודה, ובכל יציאה ממנו  תאגידכלל עובדי ה

 . התאגיד)בין אם יציאה במסגרת התפקיד, ובין אם יציאה לצרכים פרטיים(. אופן הדיווח ייקבע על ידי 

 

 עדכון דרגת השכר .6

 

אם לנתוני הלשכה המרכזית בחוזר זה על פי מספר התושבים ברשות בהת כאמור תיקבעדרגת השכר למנכ"ל, 

לסטטיסטיקה. במידה ומספר התושבים ברשות גדל על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ניתן לעדכן 

את דרגת הרשות בכפוף ליכולת מימון תקציבית שתאושר על ידי סמנכ"ל הכספים של התאגיד, ובכפוף לאישור 

בכתב  ואישור ממונה על התאגידים על מנת לקבל אתהדירקטוריון. כמו כן, תאגידי המים יצטרכו לפנות ל

בפנייתו יציין התאגיד את יכולתו לשאת בעלות שינוי דרגת הרשות מבלי להעלות  .תאגידהלעדכון דרגת ומראש 

 .כר העובדים טרם קבלת אישורים אלואת תעריף המים. יובהר כי אין לבצע שינוי בש

 רהוראות מעב .7

לפגוע או לגרוע משכרם של עובדים קיימים המועסקים בחוזה בכדי ככלל, אין במתווה כאמור  7.1

אושר כדין ע"י , ככל שכרם אישי .משרד האוצר ו/או הממונה על התאגידים

  

מההוראות שנקבעו  יםלא חורג, תנאי העסקתו והליך אישורם שכרוו 2009עובד שנקלט לפי הוראות חוזר  7.2

, יעביר את אישור הממונה על התאגידים לשכר זה, או את חשב כעובד ששכרו חורג. עובד כאמוריבו, לא י

למען הסר ספק , עובדים שלא מתקיים בהם האמור לעיל  .בעניין שהעביר לממונה על התאגידיםפנייה ה

 יועברו לטיפול מנהלי של יחידת האכיפה בהתאם לסמכות הממונה על השכר על פי החוק. בסעיף זה, 

 

הסדרה בעניין שכרם ותנאי העסקתם באישור הממונה  השלא היית ,אישי עובדים קיימים המועסקים בחוזה 7.3

יועברו להעסקה לפי הכללים המפורטים במכתב זה, בהתאם  על השכר ו/או הממונה על התאגידים בעבר,

חודשים מתאריך הוצאת מכתב זה. בתום התקופה, התאגיד יעביר דו"ח  6לתפקידם, וזאת בתוך תקופה של 

 עדכון טיפול לממונה על התאגידים וכן ליחידת האכיפה באגף השכר. 

 

יועברו לטיפול מנהלי של יחידת וזר זה, להתאים את שכרם ותנאי העסקתם לפי חעובדים אשר לא יסכימו 

 האכיפה בהתאם לסמכות הממונה על השכר על פי החוק. 
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יובהר, לגבי עובד שמועסק בתפקיד שלא מוסדר במסגרת במסמך זה )ככל שיהיו כאלה(, על התאגיד 

ומהממונה על  לפנות לקבל אישר פרטני לתנאי שכרו והעסקתו מאגף הממונה על השכר במשרד האוצר

 . התאגידים

 

השכר ללא  מתווההתחייבות תאגיד המים בעניין יכולתו להפעיל את  :'נספח א

 השלכה על תעריף המים

 

 לכבוד:
 
 

_______ 
 
 

ליישם את המתווה והרינו לאשר כי עלות  בחרנו ,_____אם למכתבו של הממונה על השכר מתאריך בהת

 השינוי תובא כחלק מהתקציב השנתי לאישור הדירקטוריון. 

 . מיישום מתווה זה הנובעת )במסגרת אישור התקציב השנתי( מצ"ב אישור הדירקטוריון לתוספת העלות .1

 

)על  של ____בשיעור הנגזר ממתווה זה הגדלת עלות תקציב השכר התאגיד יישא במלוא  כי הרינו לאשר .2

בגין תוספת העלות הנובעת מהפעלת לעיל( ממקורותיו העצמיים, ולא ידרוש  1צגו בסעיף בסיס הנתונים שהו

 עדכון לתעריף המים. השכר  תווהמ

  

_______________ ________________ 
 סמנכ"ל הכספים מנכ"ל התאגיד
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 3/2009חוזר  -1נספח א

 
 

 אחיד( לעובדים בכירים בתאגידי מים וביובחוזים אישיים )נוסח  -2נספח א
 
 

 בתאגיד מים וביוב למנכ"להסכם עבודה 
 

 ____________________ ביום ______________________ -שנערך ונחתם ב 
 

 מצד אחד  בין : _____________________

 התאגיד" (רחוב _________________ )להלן: "
 

 מצד שני לבין : ____________________ ת.ז. _________________ 

 רחוב _______________ )להלן: "העובד"(
 

 )להלן: "התפקיד"(; מנכ"ל התאגיד עסק/יוסיף להיות מועסק בתפקיד שלכי העובד יו ןמעוניי והתאגיד: הואיל
 

 ומינויו של העובד לתפקיד אושר לפי הוראות הדין; :הואיל

 

בסעיף  והדירקטוריון ו/או ההנהלה של התאגיד קבעו את שכרו ותנאי העסקתו של העובד עפ"י האמור :ליוהוא

, ובכפוף להנחיות רשות המים ומשרד האוצר, כמפורט בחוזר  2001-לחוק תאגידי מים וביוב, תשס"א 68

 )להלן: "החוזר"(, וכמפורט בהסכם זה להלן; 3/2009שמספרו  7.4.2009מיום 
 

והעובד הביע את רצונו לעסוק/להוסיף לעסוק בתפקיד, בשכר ובתנאי ההעסקה המפורטים בהסכם זה  :והואיל

מועסק על פי הוראות ההסכמים הקיבוציים המאושרים  וזאת לאחר שבחן את האפשרות להיות, ובחוזר

 ;בתאגידעל ידי הממונה על השכר במשרד האוצר החלים על עובדים באותו תפקיד 
 

מצהיר כי הוא מבין היטב את האמור בהסכם זה והוא חותם עליו מרצונו החופשי ללא כל כפיה  והעובדוהואיל: 

 תה לו האפשרות לפנות לייעוץ משפטי מטעמו טרם חתימתו על ההסכם;יו/או לחץ ו/או אילוץ ולאחר שהי

 

 לבין העובד כדלקמן:  התאגידלפיכך הוצהר, הוסכם והותנה בין 

 א. .1 מבוא

 

 זה, נספחיו והצהרות הצדדים בו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.המבוא להסכם 
 

כדי לשמש לצורך  ןותרות הסעיפים נרשמו לצורכי נוחות בלבד, ואין בהכ ב.  

 פרשנותו של ההסכם.
 

ההסכם כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ובמקרה של עובדת יש לקרוא את  ג.   

 ההסכם ככתוב בלשון נקבה.
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מקום בו נזכרות בהסכם זה הוראות הדין, החוזר, הוראות התקשי"ר, בכל  ד.  

הוראות או תעריפי החשב הכללי במשרד באוצר או הוראות תכ"מ או הוראות 

והנחיות אחרות, הכוונה הינה להוראות, הנחיות ותעריפים אלו כפי שהן מעת 

 לעת, לרבות הוראות הבאות במקומן.
 

הסכם אישי 

לעובד 

בתפקיד 

ו/או הנהלה 

 אמון אישי

הסכם  זה הינו הסכם אישי ומיוחד המסדיר באופן ממצה את היחסים בין  א. .2

 לבין העובד וקובע באופן בלעדי את שכרו ותנאי העסקתו של העובד. תאגידה

 ., ככל שישנםל הסכם, הסכמה, מצג קודם או התחייבות אחרתהסכם זה מבטל כ

כי העובד לא יהיה זכאי לתמורה נוספת כלשהי בגין עבודתו מלבד זו  מובהר

 המפורטת במפורש בהסכם זה. 
 

קביעת תנאי העסקתו ומשכורתו של העובד נעשו בהסתמך על כך כי תפקיד  ב.   

העובד הוא תפקיד הנהלה ו/או תפקיד הדורש מידה מיוחדת של אמון אישי 

)להלן: "חוק שעות עבודה ומנוחה"(,  1951-תשי"אשחוק שעות עבודה ומנוחה, 

לא חל עליו וכי לא חלים על העובד מי מהוראות ההסכמים הקיבוציים ו/או 

ינם ברמה הנוהגים החלים על עובדי המעסיק, בין אם האו /ההסדרים ו

 הקיבוצית ובין אם לאו. 

 

 

 

 ג. 

 

 

הגים החלים והנו על העובד והעסקתו לא  יחולו ההסכמים הקיבוצים, ההסדרים

, לרבות חוקת העבודה לעובדים ברשויות על העובדים האחרים שבתאגיד

, ולרבות הסכמים, הסדרים ונוהגים שחלו תאגידהמקומיות, ככל שהיא חלה ב

 על העובד, בין אם אלו חלו עליו  עובר לחתימת הסכם זה ובין אם לאו.

 

הגדרת 

 התפקיד

בהיקף שעות עסיק את העובד בתפקיד והעובד מתחייב לעסוק בתפקיד י תאגידה  .3

 להלן(.   6)כמוגדר בסעיף  עבודה של משרה מלאה

 

 –להלן הממונה הישיר על העובד הוא ____________  ו/או מי מטעמו )  .4 כפיפות

 (. הממונה

 

חובות 

 העובד

ביעילות, במסירות ובנאמנות העובד מתחייב לבצע את תפקידו באופן מקצועי,  א. .5

ידי הממונה ו/או על ידי -ולבצע את כל המטלות והמשימות שיוטלו עליו על

בקשר עם סמכויותיו ותפקידיו, ולהקדיש לשם כך את זמנו, מרצו,  תאגידה

 כישוריו וניסיונו.
 

במישרין או בעקיפין, , לעבוד, תאגידעבודה בתקופת ההעובד לא רשאי, ב ב.  

שלא בתמורה, בכל עבודה אחרת או לעסוק בכל עיסוק אחר כשכיר, בתמורה או 

 . מלא תפקיד אחרלכעצמאי, כיועץ או 
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 : בפסקה ב' לסעיף זהאף על האמור  ג.  

, יהא העובד  דירקטוריון התאגידמבכתב מראש וקיבל לכך אישור העובד אם 

ידי המועצה -רשאי להרצות במוסדות להשכלה גבוהה בישראל שהוכרו על

להשכלה גבוהה, ובלבד שמשך זמן ההרצאות לא יעלה על ארבע שעות הוראה 

בתנאי שהעובד לא ירכוש בגין הרצאותיו במוסד להשכלה ואקדמיות בשבוע 

  גבוהה מעמד של עובד קבוע במוסד, במשרה מלאה או חלקית.

, הוראות פסקה זו חלות גם לגבי עבודה פרטית המתבצעת בימי שישיובהר כי מ

 .ביום מנוחה או ביום חג או מועד
 

 .ד  

 

 

 

, מיד וללא תאגידהעובד מתחייב להודיע לממונה עליו וליועץ המשפטי של ה

דיחוי, על כל נושא אשר לגביו יש לו עניין אישי ו/או העלול ליצור ניגוד עניינים 

תפקידו, והממונה והעובד יפעלו בקשר לאותו נושא על פי הנחיות היועץ עם 

 .והוראות הדין תאגידהמשפטי של ה

ולשם מניעת ניגוד עניינים הרי שהעובד  תאגידמאחר שהעובד נמנה עם הנהלת ה .ה  

לא ישמש חבר ועד העובדים ו/או נציגות של עובדים ולא יפעל מטעם ועד עובדים 

 ו/או נציגות עובדים  כאמור או עבורם.
 

שעות 

 העבודה

והדיווח 

 עליהן

 א. .6

 

 

 

שעות  8לפחות ו, ימים בשבוע 4-לפחות לשעות  8.5העובד מתחייב לעבוד לפחות 

שעות בשבוע )לא כולל הפסקות( וכי יעבוד  42-אחד בשבוע, ולא פחות מ םליו

ויהיה זמין לעבודה אף מעבר לאמור לעיל בהתאם לצורכי העבודה )להלן: 

 "משרה מלאה"(.
 

 . ב  

 

 יום המנוחה השבועי של העובד הוא:

 יום שבת; –לגבי יהודי 

יום __________ )שישי, שבת או ראשון(, לפי ההסדר  –לגבי מי שאינו יהודי 

 )ב( לחוק שעות עבודה ומנוחה.7הקבוע בסעיף 
 

 .ג  

 

יציאה ממנו, כל כניסה למקום העבודה וכל על העובד לחתום על שעון נוכחות ב

 ולדווח בכתב על שעות עבודה שבוצעו מחוץ למקום העבודה.
 

תוקף 

ההסכם 

 ותקופתו 

או עד לסיומו על ידי אחד  חתימתומיום  שנים החל 4-הסכם זה הוא לתוקפו של  א. .7

הצדדים )לרבות במקרה של פיטורים או התפטרות, כמפורט להלן(, או עד הגיעו 

)להלן  2004-של העובד לגיל פרישת חובה, כמשמעותו בחוק גיל פרישה, התשס"ד

 .גיל פרישת חובה(, לפי המוקדם מבניהם –

 

כם תהא באישורו של דירקטוריון התאגיד ובהתאם הארכת תוקפו של ההס

 לקבוע בתקנון ובכפוף להוראות כל דין.
   

 .ב  

 

על אף האמור לעיל, תנאי מתלה לכניסתו לתוקף של הסכם זה, ולקבלת התנאים 

 הממונה על התאגידים.על פיו, הינו קבלת אישור בכתב מאת 
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פיטורים/ 

 התפטרות

והודעה 

 מוקדמת

8. 

 

התאגיד רשאי להפסיק את שירותו של העובד, בכל עת,  על פי דירקטוריון  א.

 הוראות הדין.

הוחלט על  פיטורי העובד, תינתן לו הודעה מוקדמת של חודש ימים ואז יבוא  ב.   

הסכם זה לידי סיום; ואולם, אם העובד יכהן בתפקידו מעל לשנה יהיה זכאי 

 של שלושה חודשים. בעת הפסקת שירותו לתקופת הודעה מוקדמת

אינו חל לגבי עובד המסיים שירותו עקב הגיעו  בפסקה זולמען הסר ספק, האמור 

 לגיל פרישת חובה.
 

למען הסר ספק, האמור בהסכם זה אינו בא לגרוע מסמכותו של כל טריבונל  ג.  

או מעין שיפוטי המוסמכים לפסוק בדבר פיטוריו של העובד בשל עבירת /שיפוטי ו

 כמשמעותה בחוק האמור.משמעת 
 

 ד.  

 

ידי מתן הודעה מוקדמת בכתב -העובד רשאי להפסיק את שירותו, בכל עת, על

ידי מתן -על –של חודש ימים מראש; ואולם, ואם כיהן בתפקידו מעל לשנה 

הודעה מוקדמת בכתב של שלושה חודשים מראש, והכל בכפוף לאמור בהסכם 

 זה.
 

 ה.   

 

בעבודתו של העובד בתקופת ההודעה המוקדמת,  ןמעוניי ואינ תאגידככל שה

ודיע לו על כך ובמקרה זה יהיה י, תפטרכולה או מקצתה, בין אם פוטר ובין אם ה

העובד זכאי לתמורת הודעה מוקדמת בסכום השווה למשכורת הכוללת בלבד 

על  תאגיד(, אשר לה היה זכאי בעד התקופה שלגביה ויתר ה9)כאמור בסעיף 

 . עבודתו

מובהר בזאת כי העובד לא זכאי לתנאים סוציאליים על תמורת ההודעה 

 המוקדמת.  
 

משכורת 

 כוללת

לעובד משכורת חודשית כוללת בסך של  תאגידשלם היתמורת עבודתו  א. .9

המהווה % ___ מהנקוב בטבלה שבחוזר לגבי רשות מקומית ________ ₪  

הסכם זה )בהסכם זה:  בדרגה ____, וזאת החל מיום תחילת תוקפו של

 "המשכורת הכוללת"(. 
 

במשכורת הכוללת כלולים כל התשלומים שהעובד היה זכאי לקבלם אילולא  ב.  

זה, מכל מקור שהוא, ו/או אילולא חוק שעות עבודה ומנוחה לא  בהסכםהועסק 

היה חל עליו. מכלל זה, בסכום המשכורת הכוללת כלולים הרכיבים הבאים: 

השכר המשולב, כל תוספות השכר ותוספות לשכר, תמורה עבור ביצוע עבודה 

, כוננויות או קריאות פתע, תאגידמעבר לשעות העבודה הרגילות הנהוגות ב

יות, וכן כל הרכיבים והתשלומים החודשיים והשנתיים כגון: גמול פרמ

, והכל למעט רכיבים או תשלומים המנויים במפורש , ומענק יובלהשתלמות
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בהסכם זה. למען הסר הספק, העובד לא יהיה זכאי להטבות בגין תואר שני ו/או 

 שלישי.
 

במשכורת הכוללת נכללות כל תוספות היוקר שהן בתוקף עד ליום תחילת  תוקפו  ג.  

 זה. הסכםשל 
 

פי שיעור תוספת היוקר בהתאם להסכם תוספת -המשכורת הכוללת תעודכן על ד.  

 היוקר, במועד תשלומה, ועד לתקרה שתקבע באותו הסכם.
 

, המשכורת הכוללת תעודכן בהתאם לחוזר מנכ"ל ' לעילמעבר לאמור בפסקה ד ה.  

היוקר שצורפו לשכר משרד הפנים והוראות הממונה על השכר, בניכוי תוספות 

 מאז העדכון האחרון לפי פסקה זו. כאמור בפסקה ד,
 

 ו.   

 

שלא לעדכן, בשנה או בשנים  תאגיד, רשאי העל אף האמור בפסקה ה' לעיל

מעבר לעדכון  בהתאם להסכמי תוספת יוקר, מסוימות, את המשכורת הכוללת, 

או לדחות את מועד העדכון, וזאת מטעמים  סבירים , לרבות משיקולים 

 תקציביים.
 

אם על אף האמור בהסכם זה, תקבע ערכאה משפטית כלשהי, כי העובד זכאי  ז.  

ו/או היה זכאי לתשלום כלשהו מעבר לקבוע בהסכם זה ו/או כי הוראות חוק 

שעות עבודה ומנוחה חלות על העובד ו/או כי מוחלות לגביו הוראות חוק שירות 

)להלן: "חוק הגמלאות"( ו/או  1970 –המדינה )גמלאות( )נוסח משולב(, התש"ל 

כי חלה על העובד הוראה כלשהי מהוראות מי מההסכמים הקיבוציים, 

כי אז יעמדו שכרו  ,תות המקומייוההסדרים והנוהגים החלים על עובדי הרשו

ותנאי העסקתו של העובד, למפרע מיום תחילת תוקפו של ההסכם, על אלו להם 

ראות ההסכמים הקיבוציים, ההסדרים היה זכאי אם היה מועסק על פי הו

( שכר לפי דירוג דרגה -)להלן והנוהגים כאמור לפי תקן המשרה הצמוד למשרתו 

כל סכום שקיבל ממנה  העולה על השכר לפי דירוג דרגה  תאגידוהעובד ישיב ל

ידי הלשכה -כשהוא צמוד לשינויים במדד המחירים לצרכן המפורסם על

"המדד"( מהמועד שבו קיבל העובד את המרכזית לסטטיסטיקה )להלן: 

התשלום ועד להחזרתו בפועל, ובתוספת ריבית )רגילה( החשב הכללי במשרד 

 האוצר. 

המדד הבסיסי יהיה המדד שהיה ידוע ביום שבו קיבל העובד את התשלום והמדד 

 הקובע יהיה המדד שיהיה ידוע ביום שבו העובד יחזיר את התשלום.  

סכום שיקבע כי העובד זכאי לו את הסכומים שעל זכאי לקזז מכל  תאגידה

 העובד להשיב לה כאמור.  

האמור לעיל יחול על כל סכום שיתבע/ידרוש, אם יתבע/ידרוש, העובד ו/או מי 

 מטעמו ו/או בשמו ו/או מכוחו ו/או חליפיו ו/או יורשיו.
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 כדלהלן:בנוסף למשכורתו הכוללת יהיה העובד זכאי לתשלומים ולהטבות   .10 
 

 דמי כלכלה

 ואש"ל  

 דמי כלכלה ואש"ל יחושבו בהתאם למכפלה של כל אלה:  א. 

  מנכ"ל הרשות שכר שיעור משכורתו הכוללת של העובד מסכום

 .שמשרת התאגיד דהיינו ______% המקומית

  גובה דמי הכלכלה להם זכאי מנכ"ל משרד ממשלתי כמפורט בחוזרי

 –הממונה על השכר במשרד האוצר )העדכון האחרון; חוזר העת 

 (.2017-4-4תעריפים עדכון 

 

 .לחודש₪ נכון למועד חתימת הסכם זה הוא ________ המשוקלל הסכום 

 

בארץ, למעט  העובד לא יהיה זכאי, בנוסף לאמור לעיל, לתשלומי כלכלה ואש"ל

החזר הוצאות לינה בתפקיד לפי קבלות ולפי תעריפי החשב הכללי במשרד 

 האוצר. 

עדכון דמי כלכלה ואש"ל יהיה בהתאם לנהוג לעובדים המועסקים בחוזה 

 ובאותם מועדים. רשות המקומיתבכירים ב
 

ישולם בנפרד לפי דיווח כמקובל  –החזר הוצאות נסיעה בתפקיד )רכב שירות(  ב.  הוצאות רכב   

להיקף משרתו של העובד , בהתאם שירות המדינה וברשויות המקומיותב

לרמת הניידות שאושרה לעובד  בתנאי שלא הועמד רכב צמוד לשימוש ובהתאם 

 העובד.

 רכב צמוד

 

 תאגידעמיד הי תאגיד,דירקטוריון הועל פי החלטת  ,התפקיד לדרישות בהתאם ג. 

 :להלןפי המפורט -ועל ,לצורך מילוי תפקידורכב צמוד  וולשימוש עובדלרשות ה

, כפי שייקבע על הוצאות הכרוכות בשימוש ברכב ובאחזקתוישא בי תאגיד( ה1)

בהוראות התכ"מ  11, מעת לעת בכפוף לכללים המפורטים בפרק ויד

 בשינויים המחויבים.

הנוהגים  וחנייה של שלם קנסות בגין  דוחות  תנועה ילא  תאגיד( מובהר כי ה2)

 ., בשינויים המחויבים11.4.7לעניין זה יחולו הוראות תכ"מ  –הצמוד ברכב 

לפי דרישת , כשהוא במצב תקין, תאגידידי ההרכב לחזיר את העובד י(  3)

לבין  עובדעם ניתוק יחסי העבודה בין ה, מכל סיבה שהיא, או תאגידה

 . ניהםלפי המוקדם מבי, ותהא הסיבה לניתוק היחסים אשר תהא ,התאגיד

ואין ולא  בון בידי העובדירבשום מקרה ומשום סיבה לא ישמש הרכב ע

 .יהיה בידי העובד זכות עיכבון ברכב

( מובהר כי העובד יחויב בשווי שימוש בגין הרכב, כמתחייב מהוראות מס 4)

 הכנסה. 

 ( מובהר כי העובד לא יהיה זכאי בכל מקרה לתוספת נהיגה עצמית או5)

 לגילום המס הנובע מהחיוב בשיווי שימוש בגין הרכב.  
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קצובת 

 נסיעה  

ת יוהעובד זכאי לקצובת נסיעה לפי הכללים הנהוגים כדין לגבי כלל עובדי הרשו ד. 

 ת, ובאותם מועדים, בתנאי שלא הועמד רכב צמוד לשימושו.והמקומי
 

הוצאות 

 טלפון

לחודש )ללא ₪ בסכום של _______ העובד זכאי להחזר הוצאות טלפון קווי ( 1) ה. 

, בהתאם למפורט בחוזר מנכ"ל משרד הפנים והממונה על השכר גילום מס(

 המתעדכנים מעת לעת. 

לשימוש העובד טלפון נייד יהיה העובד מחויב בתשלום כל התאגיד העמיד ( 2)

  לחודש .₪ סכום העולה על _______ 

הנ"ל והוא נותן בזאת למעסיק שא בכל סכום העולה על הסכום יובד יהע( 3)

הוראה בלתי חוזרת לנכות ממשכורתו החודשית כל סכום העולה על הסכום 

 על הסכום הנ"ל הוא חוב של העובד הנ"ל. מוסכם בין הצדדים כי הסכום העולה

למעסיק וחתימת העובד על הסכם זה מהווה התחייבות בכתב של העובד 

 .1956 –גנת השכר, תשי"ח )ב( לחוק ה25 -( ו6)א()25כמשמעה בסעיף 

מובהר כי בגין טלפון נייד תבוצע זקיפת הטבה, בהתאם להוראת תכ"מ ( 4)

. מובהר כי העובד לא יהא זכאי לגילום המס המחויב בשל ההטבות לפי 13.5.3

 פסקה זו. 
 

העובד זכאי לקצובת הבראה בסכומים ובכמות ימים שמשתלמים כדין לכלל  ו.  הבראה   

 המקומית, בהתאם להיקף משרתו. עובדי הרשות
 

 עיתון

 מקצועי  

 .התאגידהעובד זכאי לקבל עיתון מקצועי אחד, אם אישר זאת  ז. 
 

קרן 

 השתלמות

מהמשכורת הכוללת והעובד  7.5%פריש לקרן השתלמות שיבחר העובד י תאגידה ח. 

הוראה בלתי חוזרת לנכות  תאגידממשכורתו הכוללת. העובד נותן ל 2.5%יפריש 

 מהתשלומים המגיעים לו את הסך הנ"ל ולהעבירו לקרן ההשתלמות. 

 

ות, בהתאם ת המקומייוהעובד זכאי לקבל קצובת ביגוד בהתאם למקובל ברשו ט.  קצובת ביגוד

 חלקיות משרתו.ל
 

חופשה 

 שנתית

 __ ימי עבודה בשנה )לעובד המועסק העובד יהיה זכאי לחופשה שנתית של  א. .11

 חמישה ימים בשבוע( 
 

ובכל מקרה לא  תאגידהעובד לא יהא זכאי לצבור ימי חופשה אלא באישור ה

 ימי חופשה.  55 –זכאי עובד המועסק חמישה ימים בשבוע לצבור יותר מ 
 

ימים בשבוע כדי  6מובהר, כי אין בכך שהעובד עובד ו/או נדרש לעבוד מעת לעת 

 לזכותו בימי חופשה נוספים.
 

הופסקה עבודתו של העובד מכל סיבה שהיא, לא יהיה העובד זכאי לנצל את  ב.  

מעביד. בעד ימי החופשה הצבורים שלא -חופשתו הצבורה בטרם סיום יחסי עובד
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נוצלו, ישולם לעובד פדיון חופשה בהתאם לאמור בחוק חופשה שנתית, התשי"א 

– 1951. 
 

 .ימי בחירה____  יהיה זכאי להעובד  ג.  
 

לעובד המועסק ) שירות שנתבעד כל  ___ ימי מחלה  מכסה של זכאי לעובד יהיה  א. .12 מחלה 

 . צבירת ימי מחלה אלה הינה ללא מגבלה. (לפחות חמישה ימים בשבוע

, מונהלהודיע על כך למעל העובד , מחלה לרגל העבודהמבמקרה של היעדרות 

היום הראשון להיעדרו. עם מסירת ההודעה יודיע העובד  ככל האפשר בתחילת

נבצר מן העובד למסור את ההודעה  .גם את מקום המצאו בתקופת היעדרו

 בעצמו, ידאג למסירתה באמצעות קרוב משפחה או אדם אחר.

מובהר כי ניצול ימי מחלה יהיה לפי ימי לוח השנה הקלנדרית, כולל ימי מנוחה, 

 ימי מועד וכדומה.
 

 

 .ב  

 
 
 ג.
 
 

 ד.
 

 
 ה. 

ניצול ימי המחלה יהיה כנגד הצגת תעודת מחלה מתאימה כאמור בתקנות דמי 

של  , וזאת מבלי לגרוע מזכותו1976–ל"זמחלה )נהלים לתשלום דמי מחלה(, תש

  להעמיד את העובד לבדיקה רפואית. תאגידה

 דמי המחלה יחושבו לפי המשכורת הכוללת בלבד.

 מחלה דמי לקבל זכאי יהיה, לעיל כמפורט מחלה עקב מעבודתו עובד נעדר
 :כדלקמן

 (.50%מחצית דמי מחלה ) –הראשון להעדרו כאמור  ביום .1

 ( 75%שלשת רבעי דמי מחלה ) –השני להעדרו  ביום .2

 (. 100%מלוא דמי המחלה ) –מהיום השלישי  החל .3

לא ישולמו דמי מחלה בגין הימים להם זכאי העובד לתשלום מכוח ביטוח אובדן 

כושר מחברת הביטוח במסגרת ביטוח אובדן כושר עבודה או מקרן פנסיה 

 במסגרת פנסיית נכות. 

 

העובד יהא זכאי לנצל, מתוך סך מכסת ימי המחלה הצבורה, עד שני "ימי 

הצהרה" כנהוג כדין לגבי עובדים חדשים יובהר כי גם ימי מחלה אלו  ינוכו 

 ממכסת ימי המחלה של העובד, כאמור  בפסקה א' לסעיף זה.

 ימי הצהרה אינם ניתנים לצבירה או להעברה משנה לשנה.

עיף זה, הינם ימים שהינם ימי עבודה  אך העובד נעדר לעניין ס –"ימי הצהרה" 

מעבודתו מפאת מחלה ולא קיבל תעודת מחלה  מרופא. על העובד למסור, בשובו 

 לעבודה, לידי הממונה, הודעה אישית על מחלתו.

 

לצבירת ימי חופשת מחלה  עובד המועסק פחות מחמישה ימים בשבוע זכאותו של

לתקשי"ר, לפי  33.212נסמן )ב( או )ד( לפסקה הוראות  תחושב על פי  בתשלום,
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 פסקה א' לסעיף זה.האמור ב על פי העניין, ולא

 

מיסים 

ותשלומי 

 חובה

ישא בכל מס שחל ו/או יכל התשלומים המפורטים בהסכם הם ברוטו והעובד   .13

 תאגידו/או בגין התנאים המפורטים בהסכם זה וה תאגידיחול בגין תשלומי ה

המגיע לעובד את כל תשלומי החובה שניכויים נדרש על פי כל נכה מכל סכום י

 דין.

 

 הסדר 

 פנסיוני

 א. .14

 

 

 

בנספח א' המצ"ב העובד יהיה בהתאם למפורט  אשר יחול עלההסדר הפנסיוני 

 את ההסדר המתאים(: צרף )יש ל כחלק בלתי נפרד מהסכם זה

עפ"י הסכם זה לא יחולו הוראות חוק  בתאגידעל תקופת עבודתו של העובד 

 .1970 –שירות המדינה )גימלאות( )נוסח משולב(, התש"ל 

 

 

  בחר העובד להבטיח את זכויותיו בקופ"ג שאינה קרן פנסיה או

ביטוח מנהלים יעמדו שיעורי ההפרשות על השיעור לו היה העובד 

 מבוטח בביטוח מנהלים. 

 

  בחר העובד להבטיח את זכויותיו בתמהיל פנסיוני, לא יעלו שיעורי

 הפרשות התאגיד על האחוז הנקוב בנספח א'.

 

 

בלבד בהתאם לנספח מובהר כי ההסדר הפנסיוני יחול לגבי המשכורת הכוללת  ב.  

או בגין  עבודה נוספתבגין א' המצ"ב להסכם זה, וכי לא תהיינה הפרשות 

 .תשלומים אחרים כלשהם

    

קיצבה 

 ומשכורת

)ניכוי קופה 

 ציבורית(

המעסיק, יחולו עליו הוראות לקצבה מ זה, וזכאי הסכםעובד המועסק על פי   .15

והתקנות  1970-לחוק שירות המדינה )גימלאות( )נוסח משולב(, התש"ל 35סעיף 

 שהוצאו לפיו. 

העברת 

 התפקיד

מתחייב העובד להעביר את תפקידו בצורה מסודרת  תאגידעבודתו בעם הפסקת   .16

את כל המסמכים, המידע וכל חומר אחר שהגיע אליו או הוכן  תאגידוכן למסור ל

 על ידו בקשר לעבודתו.
 

שמירת 

 סודיות

העובד מצהיר ומתחייב כי במשך תקופת העסקתו ולאחר סיומה, מכל סיבה  א. .17

שמור בסוד, לא יעתיק, לא ישתמש, לא ימסור, לא שהיא, וללא הגבלת זמן, י

יגלה, לא יפרסם ולא יחשוף לצד ג' כלשהו מידע סודי שהגיע לידיו ו/או לידיעתו, 

 במישרין ו/או בעקיפין.

נקוט את כל אמצעי הזהירות וכל הצעדים הדרושים העובד מצהיר ומתחייב כי י

המידע ו/או הגעתו לצד ו/או מניעת מסירת האמור ו/או שידרשו לשמירת המידע 
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 ג' כלשהו.
 

שאינו נחלת  לתאגידכל מידע או ידע הקשור  -"מידע סודי" לעניין הסכם זה,

ובין  בין בכתב ובין בעל פה  בתאגידהרבים ושהגיע לידיעת העובד עקב עבודתו 

תוך שימוש במשאבי מחשב, ולרבות כל מידע ו/או מידע רגיש שהגיע לעובד בדבר 

צנעת חייו, מצב בריאותו, מצבו הכלכלי, דעותיו  אישיותו של אדם,

 נתו. מווא
 

 ב.  

 

קים מכל מין בגין נז וכל צד ג' תאגידהשפה את יפצה וישא באחריות, ייהעובד 

 לפי פסקה א. ווסוג שיגרמו עקב אי קיום התחייבויותי
 

 חוק שירות הציבורמובהר כי מגבלות לאחר פרישה המעוגנות בדין לרבות ב ג.  

 , יחולו על העובד.1969-לאחר פרישה(, תשכ"ט הגבלות)
 

קיזוז 

 וניכוי חוב

18 . 

 

זכאי לקזז ו/או לנכות מכל סכום שיגיע לעובד, אם יגיע, את הסכומים  תאגידה 

 , בכפוף לכל דין. ושהעובד יהיה חייב ל

 

 

הודעה על 

תנאי 

 עבודה

 

19 . 

 

הסכם זה מהווה גם הודעה על תנאי עבודה על פי הוראות חוק הודעה לעובד  

 .2002 –תשס"ב ה(, והליכי מיון וקבלה לעבודה )תנאי עבודהולמועמד לעבודה 

אין בהסכם זה כדי לגרוע מכל זכות המוקנית לעובד מכח כל דין, צו הרחבה, או 

 החל עליו. הסכם עבודה
 

בדואר רשום לצד על פי כתובתו, כאמור להלן, תראה כאילו הודעה שנשלחה   .20 הודעות

נתקבלה על ידי הנמען שלושה ימים לאחר מסירתה. וקבלה הנושאת את חותמת 

הודעה שנמסרה באופן ידני,  הדואר תהווה ראייה חותכת לתאריך המסירה.

 תראה כאילו נתקבלה באופן מיידי.
 

 כתובת הצדדים לצורך זה הן :  .21 כתובות
 

 :  _________________________  התאגיד
 

 העובד : __________________________________
 

 

 מצ"ב נספח הסדר פנסיוני ונספח ב' המהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה.
 

 

 ולראיה באו על הצדדים
 

 

    _________________________.  ____________________ 

 העובד התאגיד 
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 להעסקת מנהל אגף/סמנכ"ל/מנהל חטיבה בתאגיד מים וביוב - הסכם עבודה
 

 ____________________ ביום ______________________ -שנערך ונחתם ב 
 

 מצד אחד  בין : _____________________

 "(התאגיד" או "המעסיקרחוב _________________ )להלן: "
 

 מצד שני לבין : ____________________ ת.ז. _________________ 

 רחוב _______________ )להלן: "העובד"(
 

כי העובד יועסק/יוסיף להיות מועסק בתפקיד של  ______________ )להלן:  ןמעוניי התאגיד: והואיל

 "התפקיד"(;
 

 ומינויו של העובד לתפקיד אושר לפי הוראות הדין; :הואיל

 

עפ"י הנחיות הממונה  את שכרו ותנאי העסקתו של העובד  והדירקטוריון ו/או ההנהלה של התאגיד קבעווהואיל: 

שמספרו  7.4.2009בחוזר מיום כמפורט על התאגידים ברשות המים והממונה על השכר במשרד האוצר, 

 כמפורט בהסכם זה להלן;)להלן: "החוזר"(, ו 3/2009

 ונו לעסוק/להוסיף לעסוק בתפקיד, בשכר ובתנאי ההעסקה המפורטים בהסכם זהוהעובד הביע את רצ :והואיל

 ;ובחוזר
 

והעובד מצהיר כי הוא מבין היטב את האמור בהסכם זה והוא חותם עליו מרצונו החופשי ללא כל כפיה והואיל: 

 ההסכם; תה לו האפשרות לפנות לייעוץ משפטי מטעמו טרם חתימתו עליו/או לחץ ו/או אילוץ ולאחר שהי

 

 

 לבין העובד כדלקמן:  התאגידלפיכך הוצהר, הוסכם והותנה בין 

 א. .1 מבוא

 

 זה, נספחיו והצהרות הצדדים בו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.המבוא להסכם 
 

כדי לשמש לצורך  ןותרות הסעיפים נרשמו לצורכי נוחות בלבד, ואין בהכ ב.  

 פרשנותו של ההסכם.
 

בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ובמקרה של עובדת יש לקרוא את ההסכם כתוב  ג.   

 ההסכם ככתוב בלשון נקבה.
 

בכל מקום בו נזכרות בהסכם זה הוראות הדין, החוזר, הוראות התקשי"ר,  ד.  

הוראות או תעריפי החשב הכללי במשרד באוצר או הוראות תכ"מ או הוראות 

הנחיות ותעריפים אלו כפי שהן מעת והנחיות אחרות, הכוונה הינה להוראות, 

 לעת, לרבות הוראות הבאות במקומן.
 



 מדינת ישראל
 משרד האוצר

 

 

40 

 

 

הסכם אישי 

לעובד 

בתפקיד 

הנהלה ו/או 

 אמון אישי

הסכם  זה הינו הסכם אישי ומיוחד המסדיר באופן ממצה את היחסים בין  א. .2

 לבין העובד וקובע באופן בלעדי את שכרו ותנאי העסקתו של העובד. תאגידה

 ., ככל שישנםל הסכם, הסכמה, מצג קודם או התחייבות אחרתמבטל כהסכם זה 

מובהר כי העובד לא יהיה זכאי לתמורה נוספת כלשהי בגין עבודתו מלבד זו 

 המפורטת במפורש בהסכם זה. 
 

קביעת תנאי העסקתו ומשכורתו של העובד נעשו בהסתמך על כך כי תפקיד  ב.   

הדורש מידה מיוחדת של אמון אישי העובד הוא תפקיד הנהלה ו/או תפקיד 

)להלן: "חוק שעות עבודה ומנוחה"(,  1951-שחוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א

לא חל עליו וכי לא חלים על העובד מי מהוראות ההסכמים הקיבוציים ו/או 

ינם ברמה הנוהגים החלים על עובדי המעסיק, בין אם האו /ההסדרים ו

 הקיבוצית ובין אם לאו. 

 

 

 ג. 

 

 

 

ים, ההסדרים והנוהגים יעל העובד והעסקתו לא  יחולו ההסכמים הקיבוצ

, לרבות חוקת העבודה לעובדים ברשויות תאגידהחלים על עובדיה האחרים של ה

ולרבות הסכמים, הסדרים ונוהגים שחלו  ככל שהיא חלה בתאגיד, המקומיות,

 אם לאו.על העובד, בין אם אלו חלו עליו  עובר לחתימת הסכם זה ובין 

הגדרת 

 התפקיד

עסיק את העובד בתפקיד והעובד מתחייב לעסוק בתפקיד בהיקף שעות י תאגידה  .3

להלן(, אלא אם כן אושר אחרת,  6עבודה של משרה מלאה לפחות )כמוגדר בסעיף 

ובהתאם לאמור באישור )%_____ דירקטוריון התאגיד, מראש ובכתב, על ידי 

 משרה(.
 

 –להלן ) הוא מנכ"ל התאגיד או ממלא מקומו הישיר על העובדהממונה   .4 כפיפות

 (. הממונה

 

 

חובות 

 העובד

העובד מתחייב לבצע את תפקידו באופן מקצועי, ביעילות, במסירות ובנאמנות  א. .5

ידי הממונה ו/או על ידי -ולבצע את כל המטלות והמשימות שיוטלו עליו על

בקשר עם סמכויותיו ותפקידיו, ולהקדיש לשם כך את זמנו, מרצו,  תאגידה

 כישוריו וניסיונו.
 

במישרין או בעקיפין, , לעבוד, תאגידעבודה בתקופת ההעובד לא רשאי, ב ב.  

בתמורה או שלא בתמורה, בכל עבודה אחרת או לעסוק בכל עיסוק אחר כשכיר, 

 . מלא תפקיד אחרלכעצמאי, כיועץ או 
 

  בפסקה ב' לסעיף זה:אף על האמור  ג.  
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, יהא דירקטוריון התאגיד כדיןמבכתב מראש וקיבל לכך אישור העובד אם ד 

ידי המועצה -העובד רשאי להרצות במוסדות להשכלה גבוהה בישראל שהוכרו על

להשכלה גבוהה, ובלבד שמשך זמן ההרצאות לא יעלה על ארבע שעות הוראה 

לא ירכוש בגין הרצאותיו במוסד להשכלה  בתנאי שהעובדואקדמיות בשבוע 

  גבוהה מעמד של עובד קבוע במוסד, במשרה מלאה או חלקית.

, הוראות פסקה זו חלות גם לגבי עבודה פרטית המתבצעת בימי שישימובהר כי 

 .ביום מנוחה או ביום חג או מועד
  

 ד.  

 

 

 

יד וללא מ תאגיד,העובד מתחייב להודיע לממונה עליו וליועץ המשפטי של ה

דיחוי, על כל נושא אשר לגביו יש לו עניין אישי ו/או העלול ליצור ניגוד עניינים 

עם תפקידו, והממונה והעובד יפעלו בקשר לאותו נושא על פי הנחיות היועץ 

 והוראות הדין. תאגידהמשפטי של ה

, עליו להודיע כאמור, בנוסף תאגידואולם, היה העובד היועץ המשפטי של ה

 ולפעול על פי הנחיותיו. לממונה על התאגידים לממונה עליו, גם 

 

הרי שהעובד  ,ולשם מניעת ניגוד עניינים תאגידמאחר שהעובד נמנה עם הנהלת ה ה.  

לא ישמש חבר ועד העובדים ו/או נציגות של עובדים ולא יפעל מטעם ועד עובדים 

 מור או עבורם.ו/או נציגות עובדים  כא
 

שעות 

 העבודה

והדיווח 

 עליהן

 א. .6

 

 

 

שעות  8לפחות ו, ימים בשבוע 4-לפחות לשעות  8.5לפחות  העובד מתחייב לעבוד

)לא כולל הפסקות(, לעובד  שעות בשבוע 42-אחד בשבוע, ולא פחות מ םליו

וכי יעבוד ויהיה זמין לעבודה אף מעבר לאמור לעיל  ,המועסק במשרה מלאה

 בהתאם לצורכי העבודה )להלן: "משרה מלאה"(.
 

 ב.   

 

לגבי עובד המועסק במשרה חלקית, שעות העבודה המינימאליות יחושבו באופן 

. בהתאם להיקף משרתו. שעות העבודה וימי ' לעילא פסקהיחסי לאמור ב

 .הישיר של העובד העבודה יקבעו על ידי הממונה
 

 ג.   

 

 יום המנוחה השבועי של העובד הוא:

 יום שבת ; –לגבי יהודי 

יום __________ )שישי, שבת או ראשון(, לפי ההסדר  –לגבי מי שאינו יהודי 

 )ב( לחוק שעות עבודה ומנוחה.7הקבוע בסעיף 
 

 ד.  

 

ביציאה ממנו, כל כניסה למקום העבודה וכל על העובד לחתום על שעון נוכחות ב

 ולדווח בכתב על שעות עבודה שבוצעו מחוץ למקום העבודה.
 

תוקף 

ההסכם 

 ותקופתו 

והוא יוארך בתום תקופה  חתימתושנים החל מיום  4-תוקפו של הסכם זה הוא ל א. .7

שנים, כל פעם או עד לסיומו על ידי אחד הצדדים )לרבות  4זו לתקופה נוספת של 

במקרה של פיטורים או התפטרות, כמפורט להלן(, או עד הגיעו של העובד לגיל 
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גיל פרישת  –)להלן  2004-פרישת חובה, כמשמעותו בחוק גיל פרישה, התשס"ד

 חובה(, לפי המוקדם מבניהם.
  

 ב.  

 

תו לתוקף של הסכם זה, ולקבלת התנאים על אף האמור לעיל, תנאי מתלה לכניס

 .הממונה על התאגידיםעל פיו, הינו קבלת אישור בכתב מאת 
 

פיטורים/ 

 התפטרות

והודעה 

 מוקדמת

8. 

 

  .רשאי להפסיק את שירותו של העובד, בכל עת,  על פי הוראות הדין תאגידה א.
 

חודש ימים ואז יבוא הוחלט על  פיטורי העובד, תינתן לו הודעה מוקדמת של  ב.   

הסכם זה לידי סיום; ואולם, אם העובד יכהן בתפקידו מעל לשנה יהיה זכאי 

 בעת הפסקת שירותו לתקופת הודעה מוקדמת של שלושה חודשים.

למען הסר ספק, האמור בסעיף זה אינו חל לגבי עובד המסיים שירותו עקב הגיעו 

 לגיל פרישת חובה.
 

למען הסר ספק, האמור בהסכם זה אינו בא לגרוע מסמכותו של בית הדין  ג.  

ו/או כל טריבונל שיפוטי ו/או מעין שיפוטי המוסמכים לפסוק בדבר למשמעת 

 פיטוריו של העובד בשל עבירת משמעת.
 

 ד.  

 

ידי מתן הודעה מוקדמת בכתב -העובד רשאי להפסיק את שירותו, בכל עת, על

ידי מתן -על –ואולם, ואם כיהן בתפקידו מעל לשנה  של חודש ימים מראש;

הודעה מוקדמת בכתב של שלושה חודשים מראש, והכל בכפוף לאמור בהסכם 

 זה.
 

 ה.   

 

בעבודתו של העובד בתקופת ההודעה המוקדמת,  ןמעוניי ואינ שהתאגידככל 

ודיע לו על כך ובמקרה זה יהיה י ,התפטרכולה או מקצתה, בין אם פוטר ובין אם 

העובד זכאי לתמורת הודעה מוקדמת בסכום השווה למשכורת הכוללת בלבד 

על  ויתר התאגיד(, אשר לה היה זכאי בעד התקופה שלגביה 9)כאמור בסעיף 

 עבודתו. 

מובהר בזאת כי העובד לא זכאי לתנאים סוציאליים על תמורת ההודעה 

 המוקדמת.  
 

משכורת 

 כוללת

לעובד משכורת חודשית כוללת בסך של  תאגידשלם היתמורת עבודתו  א. .9

)למען הסר ספק, יש לציין  משכר מנכ"ל התאגידהמהווה % ___ ________ ₪  

בשים לב להיקף משרתו, וזאת החל  ,גזירה באופן הבא: _____%*_____%*(

 מיום תחילת תוקפו של הסכם זה )בהסכם זה: "המשכורת הכוללת"(. 

 

 

במשכורת הכוללת כלולים כל התשלומים שהעובד היה זכאי לקבלם אילולא  ב.  

זה, מכל מקור שהוא, ו/או אילולא חוק שעות עבודה ומנוחה לא  הסכםהועסק ב
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היה חל עליו. מכלל זה, בסכום המשכורת הכוללת כלולים הרכיבים הבאים: 

וע עבודה השכר המשולב, כל תוספות השכר ותוספות לשכר, תמורה עבור ביצ

, כוננויות או קריאות פתע, בתאגידמעבר לשעות העבודה הרגילות הנהוגות 

פרמיות, וכן כל הרכיבים והתשלומים החודשיים והשנתיים כגון: גמול 

והכל למעט רכיבים או תשלומים המנויים במפורש  מענק יובל, השתלמות,

תואר שני ו/או בהסכם זה. למען הסר הספק, העובד לא יהיה זכאי להטבות בגין 

 שלישי.
 

במשכורת הכוללת נכללות כל תוספות היוקר שהן בתוקף עד ליום תחילת  תוקפו  ג.  

 זה. הסכםשל 
 

פי שיעור תוספת היוקר בהתאם להסכם תוספת -המשכורת הכוללת תעודכן על ד.  

 היוקר, במועד תשלומה, ועד לתקרה שתקבע באותו הסכם.
 

, המשכורת הכוללת תעודכן בהתאם לחוזר מנכ"ל לעיל' מעבר לאמור בפסקה ד ה.  

היוקר שצורפו לשכר משרד הפנים והוראות הממונה על השכר, בניכוי תוספות 

 מאז העדכון האחרון לפי פסקה זו. כאמור בפסקה ד'
 

 ו.   

 

שלא לעדכן, בשנה או בשנים  התאגיד , רשאי' לעילעל אף האמור בפסקה ה

מסוימות, את המשכורת הכוללת, מעבר לעדכון בהתאם להסכמי תוספת יוקר, 

או לדחות את מועד העדכון, וזאת מטעמים  סבירים , לרבות משיקולים 

 תקציביים.
 

להפחית את  התאגיד רשאי הליכי התייעלות בתאגיד מוסכם כי במסגרת  ז.  

או להפחית רכיבים או תשלומים אחרים להם /משכורתו הכוללת של העובד ו

הדירקטוריון, , ובאישור ההתייעלותהוא זכאי, וזאת בהתאם לקבוע בתכנית 

 העובד נותן בזאת הסכמה בלתי חוזרת לכך.ו
 

אם על אף האמור בהסכם זה, תקבע ערכאה משפטית כלשהי, כי העובד זכאי  ח.  

ו/או היה זכאי לתשלום כלשהו מעבר לקבוע בהסכם זה ו/או כי הוראות חוק 

שעות עבודה ומנוחה חלות על העובד ו/או כי מוחלות לגביו הוראות חוק שירות 

גמלאות"( ו/או )להלן: "חוק ה 1970 –המדינה )גמלאות( )נוסח משולב(, התש"ל 

 כי חלה על העובד הוראה כלשהי מהוראות מי מההסכמים הקיבוציים

כי אז  רשויות המקומיות,, ההסדרים והנוהגים החלים על עובדי ההמאושרים

יעמדו שכרו ותנאי העסקתו של העובד, למפרע מיום תחילת תוקפו של ההסכם, 

 ים הקיבוצייםעל אלו להם היה זכאי אם היה מועסק על פי הוראות ההסכמ

)להלן , ההסדרים והנוהגים כאמור לפי תקן המשרה הצמוד למשרתו המאושרים

העולה על   וכל סכום שקיבל ממנ תאגיד( והעובד ישיב לשכר לפי דירוג דרגה -

כשהוא צמוד לשינויים במדד המחירים לצרכן המפורסם  ,השכר לפי דירוג דרגה
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ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )להלן: "המדד"( מהמועד שבו קיבל -על

העובד את התשלום ועד להחזרתו בפועל, ובתוספת ריבית )רגילה( החשב הכללי 

 במשרד האוצר. 

המדד הבסיסי יהיה המדד שהיה ידוע ביום שבו קיבל העובד את התשלום והמדד 

 חזיר את התשלום.  הקובע יהיה המדד שיהיה ידוע ביום שבו העובד י

זכאי לקזז מכל סכום שיקבע כי העובד זכאי לו את הסכומים שעל  תאגידה

 כאמור.   והעובד להשיב ל

האמור לעיל יחול על כל סכום שיתבע/ידרוש, אם יתבע/ידרוש, העובד ו/או מי 

 מטעמו ו/או בשמו ו/או מכוחו ו/או חליפיו ו/או יורשיו.
 

תשלומים 

 נוספים

 למשכורתו הכוללת יהיה העובד זכאי לתשלומים ולהטבות כדלהלן:בנוסף   .10
 

 דמי כלכלה

 ואש"ל 

 דמי כלכלה ואש"ל יחושבו בהתאם למכפלה של כל אלה:  א. 

  משכר מנכ"ל התאגיד, דהיינו שיעור משכורתו הכוללת של העובד

%___ . 

 משרתו של העובד דהיינו ____ % היקף . 

 דמי הכלכלה להם זכאי מנכ"ל משרד ממשלתי כמפורט בחוזרי  גובה

 –הממונה על השכר במשרד האוצר )העדכון האחרון; חוזר העת 

 (.2017-4-4תעריפים עדכון 

 לחודש.₪ הסכום הנכון למועד חתימת הסכם זה הוא ________ 
 

העובד לא יהיה זכאי, בנוסף לאמור לעיל, לתשלומי כלכלה ואש"ל בארץ, למעט 

החזר הוצאות לינה בתפקיד לפי קבלות ולפי תעריפי החשב הכללי במשרד 

 האוצר. 

עדכון דמי כלכלה ואש"ל יהיה בהתאם לנהוג לעובדים המועסקים בחוזה 

 ובאותם מועדים. ברשות המקומית אותה משרת התאגיד,בכירים 
 

שהתאגיד יאשר התשלום לפי ככל  –החזר הוצאות נסיעה בתפקיד )רכב שירות(  ב.  הוצאות רכב   

צרכי העבודה, ישולם בנפרד לפי דיווח, ולפי הכללים המאושרים לעובדי דור ב' 

להיקף משרתו של , בהתאם ברשות המקומית )להלן: "הרשות המקומית"(

לרמת הניידות שאושרה לעובד  בתנאי שלא הועמד רכב צמוד העובד ובהתאם 

 לשימוש העובד.

 רכב צמוד

 

עמיד י ,תאגידה ועל פי החלטת בכפוף לאמור בחוזר, ,התפקיד לדרישות בהתאם ג. 

פי -ועל ,לצורך מילוי תפקידורכב צמוד  ועובד ולשימושלרשות ה תאגידה

 :להלןהמפורט 

, כפי שייקבע על הוצאות הכרוכות בשימוש ברכב ובאחזקתוהתאגיד יישא ב( 1)

בשינויים "מ התכבהוראות לעת בכפוף לכללים המפורטים ידה, מעת 

 המחויבים.
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הנוהגים  שלם קנסות בגין  דוחות  תנועה  וחנייה שלילא  תאגיד( מובהר כי ה2)

 ., בשינויים המחויבים11.4.7לעניין זה יחולו הוראות תכ"מ  –הצמוד ברכב 

לפי דרישת , כשהוא במצב תקין, תאגידידי ההרכב לחזיר את העובד י(  3)

לבין  עובדוק יחסי העבודה בין העם נית, מכל סיבה שהיא, או תאגידה

 . , לפי המוקדם מבניהםותהא הסיבה לניתוק היחסים אשר תהא ,תאגידה

ואין ולא  בון בידי העובדירבשום מקרה ומשום סיבה לא ישמש הרכב ע 

 .יהיה בידי העובד זכות עיכבון ברכב

( מובהר כי העובד יחויב בשווי שימוש בגין הרכב, כמתחייב מהוראות מס 4)

 כנסה. ה

 ( מובהר כי העובד לא יהיה זכאי בכל מקרה לתוספת נהיגה עצמית או 5)

 לגילום המס הנובע מהחיוב בשיווי שימוש בגין הרכב. 
 

קצובת 

 נסיעה  

העובד זכאי לקצובת נסיעה לפי הכללים הנהוגים כדין לגבי כלל עובדי הרשות  ד. 

 צמוד לשימושו.המקומית, ובאותם מועדים, בתנאי שלא הועמד רכב 
 

הוצאות 

 טלפון

לחודש ₪ העובד זכאי להחזר הוצאות טלפון קווי בסכום של _______   ה. 

 .)ללא גילום מס(

 לשימוש העובד טלפון נייד יהיה העובד מחויב בתשלום תאגיד ה העמיד

  לחודש .₪ כל סכום העולה על _______ 

שא בכל סכום העולה על הסכום הנ"ל והוא נותן בזאת למעסיק הוראה יובד יהע

בלתי חוזרת לנכות ממשכורתו החודשית כל סכום העולה על הסכום הנ"ל. 

מוסכם בין הצדדים כי הסכום העולה על הסכום הנ"ל הוא חוב של העובד 

למעסיק וחתימת העובד על הסכם זה מהווה התחייבות בכתב של העובד 

 .1956 –)ב( לחוק הגנת השכר, תשי"ח 25 -( ו6)א()25יף כמשמעה בסע

. 13.5.3מובהר כי בגין טלפון נייד תבוצע זקיפת הטבה, בהתאם להוראת תכ"מ 

 מובהר כי העובד לא יהא זכאי לגילום המס המחויב בשל ההטבות לפי פסקה זו. 
 

לכלל העובד זכאי לקצובת הבראה בסכומים ובכמות ימים שמשתלמים כדין  ו.  הבראה 

 להיקף משרתו. , בהתאםהמקומית הרשות עובדי
 

קרן 

 השתלמות

מהמשכורת הכוללת והעובד  7.5%התאגיד יפריש לקרן השתלמות שיבחר העובד  .ז 

ממשכורתו הכוללת. העובד נותן לתאגיד הוראה בלתי חוזרת לנכות  2.5%יפריש 

 מהתשלומים המגיעים לו את הסך הנ"ל ולהעבירו לקרן ההשתלמות. 

 

, בהתאם המקומית ברשותהעובד זכאי לקבל קצובת ביגוד בהתאם למקובל  .ח  קצובת ביגוד

 משרתו. לחלקיות
 

חופשה 

 שנתית

ימי עבודה בשנה )לעובד המועסק, __העובד יהיה זכאי לחופשה שנתית של  א. .11

 .חמישה ימים בשבוע(
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ובכל מקרה לא  התאגיד,העובד לא יהא זכאי לצבור ימי חופשה אלא באישור 

 ימי חופשה.  55 –זכאי עובד המועסק חמישה ימים בשבוע לצבור יותר מ 
 

 -לעובדים המועסקים במשרה חלקית ואינם עובדים חמישה ימים בשבוע 

 .באופן יחסי למספר ימי עבודתם בשבוע יוקטנו  פסקה זוהמכסות הנקובות ב

ימים בשבוע כדי  6מובהר, כי אין בכך שהעובד עובד ו/או נדרש לעבוד מעת לעת 

 לזכותו בימי חופשה נוספים.

 
 

הופסקה עבודתו של העובד מכל סיבה שהיא, לא יהיה העובד זכאי לנצל את  ב.  

מעביד. בעד ימי החופשה הצבורים שלא -חופשתו הצבורה בטרם סיום יחסי עובד

נוצלו, ישולם לעובד פדיון חופשה בהתאם לאמור בחוק חופשה שנתית, התשי"א 

– 1951. 
 

   .ימי בחירה___ העובד יהיה זכאי ל ג.  
 

לעובד המועסק ) שירות שנתבעד כל  ___ ימי מחלה  מכסה שלזכאי לעובד יהיה  א. .12 מחלה 

 לפחות חמישה ימים בשבוע(. צבירת ימי מחלה אלה הינה ללא מגבלה. 

 

, מונהלהודיע על כך למעל העובד , מחלה לרגל העבודהמבמקרה של היעדרות 

ההודעה יודיע העובד  ככל האפשר בתחילת היום הראשון להיעדרו. עם מסירת

נבצר מן העובד למסור את ההודעה  .גם את מקום הימצאו בתקופת היעדרו

 בעצמו, ידאג למסירתה באמצעות קרוב משפחה או אדם אחר.

מובהר כי ניצול ימי מחלה יהיה לפי ימי לוח השנה הקלנדרית, כולל ימי מנוחה, 

 ימי מועד וכדומה.
 

 ב.   

 
 ג. 

 
 ד. 

המחלה יהיה כנגד הצגת תעודת מחלה מתאימה כאמור בתקנות דמי ניצול ימי 

של  ו, וזאת מבלי לגרוע מזכות1976–מחלה )נהלים לתשלום דמי מחלה(, תשל"ז

 להעמיד את העובד לבדיקה רפואית. התאגיד

 דמי המחלה יחושבו לפי המשכורת הכוללת בלבד.

 מחלה דמי לקבל זכאי יהיה, לעיל כמפורט מחלה עקב מעבודתו עובד נעדר

 :כדלקמן

 (.50%מחצית דמי מחלה ) –הראשון להעדרו כאמור  ביום .1

 ( 75%שלשת רבעי דמי מחלה ) –השני להעדרו  ביום .2

 (. 100%מלוא דמי המחלה ) –מהיום השלישי  החל .3

 

לא ישולמו דמי מחלה בגין הימים להם זכאי העובד לתשלום מכוח ביטוח אובדן 

כושר מחברת הביטוח במסגרת ביטוח אובדן כושר עבודה או מקרן פנסיה 

 במסגרת פנסיית נכות. 
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העובד יהא זכאי לנצל, מתוך סך מכסת ימי המחלה הצבורה, עד שני "ימי 

הר כי גם ימי מחלה אלו  ינוכו הצהרה" כנהוג כדין לגבי עובדים חדשים יוב

 ממכסת ימי המחלה של העובד, כאמור  בפסקה א' לסעיף זה.

 ימי הצהרה אינם ניתנים לצבירה או להעברה משנה לשנה.

לעניין סעיף זה, הינם ימים שהינם ימי עבודה  אך העובד נעדר  –"ימי הצהרה" 

למסור, בשובו  מעבודתו מפאת מחלה ולא קיבל תעודת מחלה  מרופא. על העובד

 לעבודה, לידי הממונה, הודעה אישית על מחלתו.

 

 

לצבירת ימי חופשת מחלה עובד המועסק פחות מחמישה ימים בשבוע זכאותו של  ה.  

לתקשי"ר, לפי  33.212הוראות נסמן )ב( או )ד( לפסקה  בתשלום, תחושב על פי 

 זה. בסעיף  על פי האמור בפסקה א' העניין, ולא
 

מיסים 

ותשלומי 

 חובה

שא בכל מס שחל ו/או יכל התשלומים המפורטים בהסכם הם ברוטו והעובד י  .13

 והתאגיד ,ו/או בגין התנאים המפורטים בהסכם זה התאגידיחול בגין תשלומי 

נכה מכל סכום המגיע לעובד את כל תשלומי החובה שניכויים נדרש על פי כל י

 דין.

 

 הסדר 

 פנסיוני

 א. .14

 

 

אחד מהבאים: קרן פנסיה חדשה או ביטוח הפנסיוני של העובד יהיה בההסדר 

)יש  בנספח א' המצ"ב כחלק בלתי נפרד מהסכם זההתאם למפורט מנהלים, ב

 (:צרף את ההסדר המתאיםל

עפ"י הסכם זה לא יחולו הוראות חוק  תאגידבתקופת עבודתו של העובד  על

  .1970 –"ל התש( )נוסח משולב(, גימלאותשירות המדינה )

 

  בחר העובד להבטיח את זכויותיו בקופ"ג שאינה קרן פנסיה או

ביטוח מנהלים יעמדו שיעורי ההפרשות על השיעור לו היה העובד 

  מבוטח בביטוח מנהלים.

 

  לא יעלו שיעורי בחר העובד להבטיח את זכויותיו בתמהיל פנסיוני

 ההפרשות התאגיד על האחוז הנקוב בחוזר.

והחזרי הוצאות בלבד מובהר כי ההסדר הפנסיוני יחול לגבי המשכורת הכוללת  ב.  

 עבודה נוספתוכי לא תהיינה הפרשות  בגין  בהתאם לנספח א' המצ"ב להסכם זה,

 .או בגין תשלומים אחרים כלשהם
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קיצבה 

 ומשכורת

)ניכוי קופה 

 ציבורית(

מהמעסיק, יחולו עליו הוראות  זה, וזכאי לקצבה הסכםעובד המועסק על פי   .15

, והתקנות 1970-לחוק שירות המדינה )גימלאות( )נוסח משולב(, התש"ל 35סעיף 

 שהוצאו לפיו. 
 

    

העברת 

 התפקיד

מתחייב העובד להעביר את תפקידו בצורה מסודרת  בתאגידעם הפסקת עבודתו   .16

את כל המסמכים, המידע וכל חומר אחר שהגיע אליו או הוכן  לתאגידוכן למסור 

 על ידו בקשר לעבודתו.
 

שמירת 

 סודיות

העובד מצהיר ומתחייב כי במשך תקופת העסקתו ולאחר סיומה, מכל סיבה  א. .17

שהיא, וללא הגבלת זמן, ישמור בסוד, לא יעתיק, לא ישתמש, לא ימסור, לא 

ג' כלשהו מידע סודי שהגיע לידיו ו/או לידיעתו, יגלה, לא יפרסם ולא יחשוף לצד 

 במישרין ו/או בעקיפין.

נקוט את כל אמצעי הזהירות וכל הצעדים הדרושים העובד מצהיר ומתחייב כי י

ו/או מניעת מסירת המידע ו/או הגעתו לצד האמור ו/או שידרשו לשמירת המידע 

 ג' כלשהו.
 

שאינו נחלת  לתאגידכל מידע או ידע הקשור  -"מידע סודי" לעניין הסכם זה,

ובין  בין בכתב ובין בעל פה  בתאגידהרבים ושהגיע לידיעת העובד עקב עבודתו 

תוך שימוש במשאבי מחשב, ולרבות כל מידע ו/או מידע רגיש שהגיע לעובד בדבר 

אישיותו של אדם, צנעת חייו, מצב בריאותו, מצבו הכלכלי, דעותיו 

 נתו. מווא
 

 ב.  

 

קים מכל מין בגין נז וכל צד ג' התאגידשפה את יפצה וישא באחריות, ייהעובד 

 .' בסעיף זהלפי פסקה א ווסוג שיגרמו עקב אי קיום התחייבויותי
 

 חוק שירות הציבורמובהר כי מגבלות לאחר פרישה המעוגנות בדין לרבות ב ג.  

 , יחולו על העובד.1969-לאחר פרישה(, תשכ"ט הגבלות)
 

קיזוז 

 וניכוי חוב

18.  

 

זכאי לקזז ו/או לנכות מכל סכום שיגיע לעובד, אם יגיע, את הסכומים  התאגיד 

 , בכפוף לכל דין. ושהעובד יהיה חייב ל

 

הודעה על 

תנאי 

 עבודה

 

19. 

 

 הסכם זה מהווה גם הודעה על תנאי עבודה על פי הוראות חוק הודעה לעובד 

 .2002 –תשס"ב ה(, והליכי מיון וקבלה לעבודה )תנאי עבודה ולמועמד לעבודה

 צו הרחבה או אין בהסכם זה כדי לגרוע מכל זכות המוקנית לעובד מכח כל דין,

 החל עליו.
 

הודעה שנשלחה בדואר רשום לצד על פי כתובתו, כאמור להלן, תראה כאילו   .20 הודעות
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את את חותמת נתקבלה על ידי הנמען שלושה ימים לאחר מסירתה. וקבלה הנוש

 הדואר תהווה ראייה חותכת לתאריך המסירה.

 .הודעה שנמסרה באופן ידני, תראה כאילו נתקבלה באופן מידי

 

 כתובת הצדדים לצורך זה הן :  .21 כתובות
 

 :  _________________________  התאגיד
 

 העובד : __________________________________
 

 

 

 מצ"ב נספח הסדר פנסיוני ונספח ב' המהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה. 
 

 ולראיה באו על הצדדים
 

 

  _____________________________________________ 

 העובד  התאגיד
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 למנהל מחלקה בתאגיד מים וביובהסכם עבודה 
 

 __________________________________________ ביום  -שנערך ונחתם ב 
 

 מצד אחד  בין : _____________________

 "(התאגיד" או "המעסיקרחוב _________________ )להלן: "
 

 מצד שני לבין : ____________________ ת.ז. _________________ 

 רחוב _______________ )להלן: "העובד"(
 

להיות מועסק בתפקיד של  ______________ )להלן: כי העובד יועסק/יוסיף  ןמעוניי והתאגיד: הואיל

 "התפקיד"(;
 

 

 ומינויו של העובד לתפקיד אושר לפי הוראות הדין; :הואיל

 

 

בחוזר מפורט עפ"י הנחיות רשות המים ומשרד האוצר כקבע את שכרו ותנאי העסקתו של העובד  והתאגיד  והואיל:

 בהסכם זה להלן;)להלן: "החוזר"(, וכמפורט  3/2009שמספרו  7.4.2009מיום 
 

 והעובד הביע את רצונו לעסוק/להוסיף לעסוק בתפקיד, בשכר ובתנאי ההעסקה המפורטים בהסכם זה :והואיל

 ;ובחוזר
 

החופשי ללא כל כפיה והעובד מצהיר כי הוא מבין היטב את האמור בהסכם זה והוא חותם עליו מרצונו והואיל: 

 תה לו האפשרות לפנות לייעוץ משפטי מטעמו טרם חתימתו על ההסכם;יו/או לחץ ו/או אילוץ ולאחר שהי

 

 לבין העובד כדלקמן:  תאגידלפיכך הוצהר, הוסכם והותנה בין ה

 א. .1 מבוא

 

 זה, נספחיו והצהרות הצדדים בו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.המבוא להסכם 
 

כדי לשמש לצורך  ןותרות הסעיפים נרשמו לצורכי נוחות בלבד, ואין בהכ ב.  

 פרשנותו של ההסכם.
 

ההסכם כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ובמקרה של עובדת יש לקרוא את  ג.   

 ההסכם ככתוב בלשון נקבה.
 

בכל מקום בו נזכרות בהסכם זה הוראות הדין, החוזר, הוראות התקשי"ר,  ד.  

או תעריפי החשב הכללי במשרד באוצר או הוראות תכ"מ או הוראות  הוראות

והנחיות אחרות, הכוונה הינה להוראות, הנחיות ותעריפים אלו כפי שהן מעת 

 לעת, לרבות הוראות הבאות במקומן.
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הסכם אישי 

לעובד 

בתפקיד 

הנהלה ו/או 

 אמון אישי

מצה את היחסים בין הסכם  זה הינו הסכם אישי ומיוחד המסדיר באופן מ א. .2

 לבין העובד וקובע באופן בלעדי את שכרו ותנאי העסקתו של העובד. התאגיד

 ., ככל שישנםל הסכם, הסכמה, מצג קודם או התחייבות אחרתהסכם זה מבטל כ

מובהר כי העובד לא יהיה זכאי לתמורה נוספת כלשהי בגין עבודתו מלבד זו 

 המפורטת במפורש בהסכם זה. 
 

קביעת תנאי העסקתו ומשכורתו של העובד נעשו בהסתמך על כך כי לא חלים על  ב.   

הנוהגים החלים או /העובד מי מהוראות ההסכמים הקיבוציים ו/או ההסדרים ו

 ינם ברמה הקיבוצית ובין אם לאו. על עובדי המעסיק, בין אם ה

 

 

 ג. 

 

 

 

הנוהגים החלים על העובד והעסקתו לא  יחולו ההסכמים הקיבוצים, ההסדרים ו

העבודה לעובדים ברשויות , לרבות חוקת תאגידהאחרים של ה ועל עובדי

, ולרבות הסכמים, הסדרים ונוהגים שחלו על העובד, בין אם אלו חלו המקומיות

 עליו  עובר לחתימת הסכם זה ובין אם לאו.

 

 

 

הגדרת 

 התפקיד

בתפקיד בהיקף שעות עסיק את העובד בתפקיד והעובד מתחייב לעסוק י תאגידה  .3

שר אחרת, להלן(, אלא אם כן או 6עבודה של משרה מלאה לפחות )כמוגדר בסעיף 

 לחוזה ובהתאם לאמור באישורמראש ובכתב, על ידי דירקטוריון התאגיד, 

 )%_____ משרה(.

כל שינוי בהיקף משרתו של העובד, לאחר חתימת הסכם זה, טעון אישור, מראש 

 על התאגידים.הממונה ובכתב, על ידי 
 

 –להלן הממונה הישיר על העובד הוא ____________  ו/או מי מטעמו )  .4 כפיפות

 (. הממונה

 

חובות 

 העובד

העובד מתחייב לבצע את תפקידו באופן מקצועי, ביעילות, במסירות ובנאמנות  א. .5

ידי הממונה ו/או על ידי -ולבצע את כל המטלות והמשימות שיוטלו עליו על

בקשר עם סמכויותיו ותפקידיו, ולהקדיש לשם כך את זמנו, מרצו,  התאגיד

 כישוריו וניסיונו.
 

במישרין או בעקיפין, , לעבוד, תאגידעבודה בתקופת ההעובד לא רשאי, ב .ב  

בתמורה או שלא בתמורה, בכל עבודה אחרת או לעסוק בכל עיסוק אחר כשכיר, 

 . מלא תפקיד אחרלכעצמאי, כיועץ או 
 

 פסקה ב' לסעיף זה:אף על האמור ב ג.  
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, יהא תאגיד כדיןה דירקטוריוןמבכתב מראש וקיבל לכך אישור העובד אם  

ידי המועצה -העובד רשאי להרצות במוסדות להשכלה גבוהה בישראל שהוכרו על

להשכלה גבוהה, ובלבד שמשך זמן ההרצאות לא יעלה על ארבע שעות הוראה 

שהעובד לא ירכוש בגין הרצאותיו במוסד להשכלה בתנאי ואקדמיות בשבוע 

  גבוהה מעמד של עובד קבוע במוסד, במשרה מלאה או חלקית.

, הוראות פסקה זו חלות גם לגבי עבודה פרטית המתבצעת בימי שישימובהר כי 

 .ביום מנוחה או ביום חג או מועד
 

 ד.  

 

 

יד וללא תאגיד, מהעובד מתחייב להודיע לממונה עליו וליועץ המשפטי של ה

דיחוי, על כל נושא אשר לגביו יש לו עניין אישי ו/או העלול ליצור ניגוד עניינים 

עם תפקידו, והממונה והעובד יפעלו בקשר לאותו נושא על פי הנחיות היועץ 

 והוראות הדין. תאגידהמשפטי של ה

, עליו להודיע כאמור, בנוסף תאגידואולם, היה העובד היועץ המשפטי של ה

 ולפעול על פי הנחיותיו. ממונה על התאגידים לממונה עליו, גם ל

 

ולשם מניעת ניגוד עניינים הרי שהעובד  תאגידמאחר שהעובד נמנה עם הנהלת ה ה.  

לא ישמש חבר ועד העובדים ו/או נציגות של עובדים ולא יפעל מטעם ועד עובדים 

 ו/או נציגות עובדים  כאמור או עבורם.
 

שעות 

 העבודה

והדיווח 

 עליהן

 א. .6

 

 

 

שעות  8לפחות ו, ימים בשבוע 4-לפחות לשעות  8.5לפחות  העובד מתחייב לעבוד

)לא כולל הפסקות(, לעובד  שעות בשבוע 42-אחד בשבוע, ולא פחות מ םליו

וכי יעבוד ויהיה זמין לעבודה אף מעבר לאמור לעיל  ,המועסק במשרה מלאה

 בהתאם לצורכי העבודה )להלן: "משרה מלאה"(.
 

 ב.   

 

לגבי עובד המועסק במשרה חלקית, שעות העבודה המינימאליות יחושבו באופן 

. בהתאם להיקף משרתו. שעות העבודה וימי ' לעילא פסקהיחסי לאמור ב

 העבודה יקבעו על ידי הממונה.
 

 ג.   

 

 יום המנוחה השבועי של העובד הוא:

 יום שבת ; –לגבי יהודי 

יום __________ )שישי, שבת או ראשון(, לפי ההסדר  –לגבי מי שאינו יהודי 

 )ב( לחוק שעות עבודה ומנוחה.7הקבוע בסעיף 
 

 ד.  

 

יציאה ממנו, כל כניסה למקום העבודה ובכל על העובד לחתום על שעון נוכחות ב

 ולדווח בכתב על שעות עבודה שבוצעו מחוץ למקום העבודה.
 

תוקף 

ההסכם 

 ותקופתו 

תקופה והוא יוארך בתום   חתימתושנים החל מיום  4-תוקפו של הסכם זה הוא ל א. .7

או עד לסיומו על ידי אחד הצדדים )לרבות  ,כל פעם שנים 4זו לתקופה נוספת של 

במקרה של פיטורים או התפטרות, כמפורט להלן(, או עד הגיעו של העובד לגיל 
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גיל פרישת  –)להלן  2004-פרישת חובה, כמשמעותו בחוק גיל פרישה, התשס"ד

 ניהם.חובה(, לפי המוקדם מב
  

 ב.  

 

הסכם זה, ולקבלת התנאים על אף האמור לעיל, תנאי מתלה לכניסתו לתוקף של 

  הממונה על התאגידים. על פיו, הינו קבלת אישור בכתב מאת
 

פיטורים/ 

 התפטרות

והודעה 

 מוקדמת

8. 

 

 רשאי להפסיק את שירותו של העובד, בכל עת,  על פי הוראות הדין תאגידה א.
 

יבוא הוחלט על  פיטורי העובד, תינתן לו הודעה מוקדמת של חודש ימים ואז  ב.   

הסכם זה לידי סיום; ואולם, אם העובד יכהן בתפקידו מעל לשנה יהיה זכאי 

 בעת הפסקת שירותו לתקופת הודעה מוקדמת של שלושה חודשים.

אינו חל לגבי עובד המסיים שירותו עקב הגיעו  למען הסר ספק, האמור בפסקה זו

 לגיל פרישת חובה.
 

בא לגרוע מסמכותו של בית הדין למען הסר ספק, האמור בהסכם זה  אינו  ג.  

ו/או כל טריבונל שיפוטי ו/או מעין שיפוטי המוסכמים לפסוק בדבר למשמעת 

 פיטוריו של העובד בשל עבירת משמעת.

 

 ד.  

 

ידי מתן הודעה מוקדמת בכתב -העובד רשאי להפסיק את שירותו, בכל עת, על

ידי מתן -על –של חודש ימים מראש; ואולם, ואם כיהן בתפקידו מעל לשנה 

הודעה מוקדמת בכתב של שלושה חודשים מראש, והכל בכפוף לאמור בהסכם 

 זה.
 

 ה.   

 

בעבודתו של העובד בתקופת ההודעה המוקדמת,  ןמעוניי ואינ שהתאגידככל 

ובמקרה זה  ,ודיע לו על כךי התפטר,כולה או מקצתה, בין אם פוטר ובין אם 

ת בסכום השווה למשכורת הכוללת יהיה העובד זכאי לתמורת הודעה מוקדמ

 תאגיד(, אשר לה היה זכאי בעד התקופה שלגביה ויתר ה9בלבד )כאמור בסעיף 

 על עבודתו.  

מובהר בזאת כי העובד לא זכאי לתנאים סוציאליים על תמורת ההודעה 

 המוקדמת.  
 

משכורת 

 כוללת

לעובד משכורת חודשית כוללת בסך של  תאגידשלם היתמורת עבודתו  א. .9

)למען הסר ספק, יש לציין  משכר מנכ"ל התאגידהמהווה % ___ ________ ₪  

בשים לב להיקף משרתו, וזאת החל  ,גזירה באופן הבא: _____%*_____%*(

 מיום תחילת תוקפו של הסכם זה )בהסכם זה: "המשכורת הכוללת"(. 

 

התשלומים שהעובד היה זכאי לקבלם אילולא במשכורת הכוללת כלולים כל  ב.  

זה, מכל מקור שהוא, ו/או אילולא חוק שעות עבודה ומנוחה לא  הסכםהועסק ב

היה חל עליו. מכלל זה, בסכום המשכורת הכוללת כלולים הרכיבים הבאים: 
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תמורה עבור ביצוע עבודה ב, כל תוספות השכר ותוספות לשכר, השכר המשול

כוננויות או קריאות פתע,  תאגיד,גילות הנהוגות במעבר לשעות העבודה הר

פרמיות, וכן כל הרכיבים והתשלומים החודשיים והשנתיים כגון: גמול 

והכל למעט רכיבים או תשלומים המנויים במפורש  מענק יובל,  השתלמות,

בהסכם זה. למען הסר הספק, העובד לא יהיה זכאי להטבות בגין תואר שני ו/או 

 שלישי.
 

במשכורת הכוללת נכללות כל תוספות היוקר שהן בתוקף עד ליום תחילת  תוקפו  ג.  

 זה. הסכםשל 
 

פי שיעור תוספת היוקר בהתאם להסכם תוספת -המשכורת הכוללת תעודכן על ד.  

 היוקר, במועד תשלומה, ועד לתקרה שתקבע באותו הסכם.
 

המשכורת הכוללת תעודכן בהתאם לחוזר מנכ"ל  ' לעיל,מעבר לאמור בפסקה ד ה.  

היוקר שצורפו לשכר משרד הפנים והוראות הממונה על השכר, בניכוי תוספות 

 מאז העדכון האחרון לפי פסקה זו. כאמור בפסקה ד',
 

 ו.   

 

שלא לעדכן, בשנה או בשנים  תאגיד, רשאי ה' לעילעל אף האמור בפסקה ה

מסוימות, את המשכורת הכוללת, מעבר לעדכון  בהתאם להסכמי תוספת יוקר, 

או לדחות את מועד העדכון, וזאת מטעמים  סבירים , לרבות משיקולים 

 תקציביים.
 

את  הליכי התייעלות בתאגיד, רשאי התאגיד להפחית מוסכם כי במסגרת  ז.  

ו/או להפחית רכיבים או תשלומים אחרים להם  משכורתו הכוללת של העובד

 הדירקטוריון,, ובאישור ההתייעלות הוא זכאי, וזאת בהתאם לקבוע בתכנית

 העובד נותן בזאת הסכמה בלתי חוזרת לכך.ו
 

אם על אף האמור בהסכם זה, תקבע ערכאה משפטית כלשהי, כי העובד זכאי  ח.  

ו/או היה זכאי לתשלום כלשהו מעבר לקבוע בהסכם זה ו/או כי הוראות חוק 

שעות עבודה ומנוחה חלות על העובד ו/או כי מוחלות לגביו הוראות חוק שירות 

גמלאות"( ו/או )להלן: "חוק ה 1970 –המדינה )גמלאות( )נוסח משולב(, התש"ל 

 כי חלה על העובד הוראה כלשהי מהוראות מי מההסכמים הקיבוציים

כי אז  רשויות המקומיות,, ההסדרים והנוהגים החלים על עובדי ההמאושרים

יעמדו שכרו ותנאי העסקתו של העובד, למפרע מיום תחילת תוקפו של ההסכם, 

 על אלו להם היה זכאי אם היה מועסק על פי הוראות ההסכמים הקיבוציים

)להלן , ההסדרים והנוהגים כאמור לפי תקן המשרה הצמוד למשרתו המאושרים

בל ממנה  העולה על כל סכום שקי תאגיד( והעובד ישיב לשכר לפי דירוג דרגה -

השכר לפי דירוג דרגה כשהוא צמוד לשינויים במדד המחירים לצרכן המפורסם 

ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )להלן: "המדד"( מהמועד שבו קיבל -על
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העובד את התשלום ועד להחזרתו בפועל, ובתוספת ריבית )רגילה( החשב הכללי 

 במשרד האוצר. 

ידוע ביום שבו קיבל העובד את התשלום והמדד  המדד הבסיסי יהיה המדד שהיה

 הקובע יהיה המדד שיהיה ידוע ביום שבו העובד יחזיר את התשלום.  

זכאי לקזז מכל סכום שיקבע כי העובד זכאי לו את הסכומים שעל  תאגידה

 כאמור.   והעובד להשיב ל

מי  האמור לעיל יחול על כל סכום שיתבע/ידרוש, אם יתבע/ידרוש, העובד ו/או

 מטעמו ו/או בשמו ו/או מכוחו ו/או חליפיו ו/או יורשיו.
 

תשלומים 

 נוספים

 בנוסף למשכורתו הכוללת יהיה העובד זכאי לתשלומים ולהטבות כדלהלן:  .10
 

 דמי כלכלה

 ואש"ל  

 דמי כלכלה ואש"ל יחושבו בהתאם למכפלה של כל אלה:  א. 

  התאגיד דהיינו ___%משכר מנכ"ל שיעור משכורתו הכוללת של העובד . 

  ____ היקף משרתו של העובד דהיינו% . 

 דמי הכלכלה להם זכאי מנכ"ל משרד ממשלתי כמפורט בחוזרי  גובה

 –הממונה על השכר במשרד האוצר )העדכון האחרון; חוזר העת 

 (.2017-4-4תעריפים עדכון 

 לחודש.₪ הסכום הנכון למועד חתימת הסכם זה הוא ________ 
 

העובד לא יהיה זכאי, בנוסף לאמור לעיל, לתשלומי כלכלה ואש"ל בארץ, למעט 

החזר הוצאות לינה בתפקיד לפי קבלות ולפי תעריפי החשב הכללי במשרד 

 האוצר. 

עדכון דמי כלכלה ואש"ל יהיה בהתאם לנהוג לעובדים המועסקים בחוזה 

 ובאותם מועדים. רשות המקומית שמשרת התאגידבכירים ב
 

ככל שהתאגיד יאשר התשלום לפי  –החזר הוצאות נסיעה בתפקיד )רכב שירות(  ב.  הוצאות רכב   

ולפי הכללים המאושרים לעובדי דור ב'  ישולם בנפרד לפי דיווחצרכי העבודה, 

להיקף משרתו של בהתאם   ברשות המקומית )להלן: "הרשות המקומית"(, 

בתנאי שלא הועמד רכב צמוד  לרמת הניידות שאושרה לעובד העובד ובהתאם 

 לשימוש העובד.

 רכב צמוד

 

עמיד י ,תאגידה ועל פי החלטת בכפוף לאמור בחוזר, ,התפקיד לדרישות בהתאם ג. 

פי -ועל ,לצורך מילוי תפקידורכב צמוד  ועובד ולשימושלרשות ה תאגידה

 :להלןהמפורט 

כפי שייקבע על , הוצאות הכרוכות בשימוש ברכב ובאחזקתוישא בי תאגיד( ה1)

בהוראות התכ"מ  11ידה, מעת לעת בכפוף לכללים המפורטים בפרק 

 בשינויים המחויבים.

הנוהגים  שלם קנסות בגין  דוחות  תנועה  וחנייה שלילא  תאגיד( מובהר כי ה2)

 ., בשינויים המחויבים11.4.7לעניין זה יחולו הוראות תכ"מ  –הצמוד ברכב 
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לפי דרישת , כשהוא במצב תקין, תאגידידי ההרכב לחזיר את העובד י(  3)

לבין  עובדעם ניתוק יחסי העבודה בין ה, מכל סיבה שהיא, או תאגידה

 ., לפי המוקדם מביניהםותהא הסיבה לניתוק היחסים אשר תהא ,תאגידה

ואין ולא יהיה  בון בידי העובדירבשום מקרה ומשום סיבה לא ישמש הרכב ע 

 .בבידי העובד זכות עיכבון ברכ

( מובהר כי העובד יחויב בשווי שימוש בגין הרכב, כמתחייב מהוראות מס 4)

 הכנסה. 

  ( מובהר כי העובד לא יהיה זכאי בכל מקרה לתוספת נהיגה עצמית או 5)

 לגילום המס הנובע מהחיוב בשיווי שימוש בגין הרכב.
 

קצובת 

 נסיעה  

כדין לגבי כלל עובדי הרשות העובד זכאי לקצובת נסיעה לפי הכללים הנהוגים  ד. 

 המקומית, ובאותם מועדים, בתנאי שלא הועמד רכב צמוד לשימושו.
 

הוצאות 

 טלפון

לחודש ₪ העובד זכאי להחזר הוצאות טלפון קווי בסכום של _______   ה. 

 .)ללא גילום מס(

 בתשלום מחויב העובד יהיה נייד טלפון העובד לשימוש העמיד התאגיד 

 .  לחודש ₪_______  על העולה סכום כל

שא בכל סכום העולה על הסכום הנ"ל והוא נותן בזאת למעסיק הוראה יובד יהע

בלתי חוזרת לנכות ממשכורתו החודשית כל סכום העולה על הסכום הנ"ל. 

מוסכם בין הצדדים כי הסכום העולה על הסכום הנ"ל הוא חוב של העובדת 

למעסיק וחתימת העובד על הסכם זה מהווה התחייבות בכתב של העובד 

 .1956 –)ב( לחוק הגנת השכר, תשי"ח 25 -( ו6)א()25עיף כמשמעה בס

. 13.5.3מובהר כי בגין טלפון נייד תבוצע זקיפת הטבה, בהתאם להוראת תכ"מ 

 מובהר כי העובד לא יהא זכאי לגילום המס המחויב בשל ההטבות לפי פסקה זו. 
 

ים כדין לכלל העובד זכאי לקצובת הבראה בסכומים ובכמות ימים שמשתלמ ו.  הבראה   

 עובדי הרשות המקומית, בהתאם להיקף משרתו.
 

קרן 

 השתלמות

מהמשכורת הכוללת והעובד  7.5%פריש לקרן השתלמות שיבחר העובד י תאגידה .ז 

הוראה בלתי חוזרת לנכות  תאגידממשכורתו הכוללת. העובד נותן ל 2.5%יפריש 

 מהתשלומים המגיעים לו את הסך הנ"ל ולהעבירו לקרן ההשתלמות. 

 

קובל ברשות המקומית, בהתאם העובד זכאי לקבל קצובת ביגוד בהתאם למ .ח  קצובת ביגוד

 חלקיות משרתו.ל
 

    

חופשה 

 שנתית

ימי עבודה בשנה )לעובד המועסק, ___העובד יהיה זכאי לחופשה שנתית של  א. .11

 חמישה ימים בשבוע( 
 

ובכל מקרה לא  התאגידהעובד לא יהא זכאי לצבור ימי חופשה אלא באישור 
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 ימי חופשה.  55 –זכאי עובד המועסק חמישה ימים בשבוע לצבור יותר מ 
 

 -לעובדים המועסקים במשרה חלקית ואינם עובדים חמישה ימים בשבוע 

 .באופן יחסי למספר ימי עבודתם בשבוע יוקטנו  פסקה זובהמכסות הנקובות 

ימים בשבוע כדי  6מובהר, כי אין בכך שהעובד עובד ו/או נדרש לעבוד מעת לעת 

 לזכותו בימי חופשה נוספים.

 
 

הופסקה עבודתו של העובד מכל סיבה שהיא, לא יהיה העובד זכאי לנצל את  ב.  

מעביד. בעד ימי החופשה הצבורים שלא -חופשתו הצבורה בטרם סיום יחסי עובד

נוצלו, ישולם לעובד פדיון חופשה בהתאם לאמור בחוק חופשה שנתית, התשי"א 

– 1951. 
 

  .ימי בחירה___ העובד יהיה זכאי ל ג.  
 

לעובד המועסק ) שירות שנתבעד כל  ___ ימי מחלה מכסה שלזכאי לעובד יהיה  א. .12 מחלה 

  לפחות חמישה ימים בשבוע(. צבירת ימי מחלה אלה הינה ללא מגבלה. 

, מונהלהודיע על כך למעל העובד , מחלה לרגל העבודהמבמקרה של היעדרות 

ההודעה יודיע העובד ככל האפשר בתחילת היום הראשון להיעדרו. עם מסירת 

נבצר מן העובד למסור את ההודעה  .גם את מקום הימצאו בתקופת היעדרו

 בעצמו, ידאג למסירתה באמצעות קרוב משפחה או אדם אחר.

מובהר כי ניצול ימי מחלה יהיה לפי ימי לוח השנה הקלנדרית, כולל ימי מנוחה, 

 ימי מועד וכדומה.
 

 ב.   

 
 ג.
 

 

המחלה יהיה כנגד הצגת תעודת מחלה מתאימה כאמור בתקנות דמי ניצול ימי 

של  ו, וזאת מבלי לגרוע מזכות1976–מחלה )נהלים לתשלום דמי מחלה(, תשל"ז

 להעמיד את העובד לבדיקה רפואית.תאגיד ה

 דמי המחלה יחושבו לפי המשכורת הכוללת בלבד.

 מחלה דמי לקבל זכאי יהיה, לעיל כמפורט מחלה עקב מעבודתו עובד נעדר

 :כדלקמן

 (.50%מחצית דמי מחלה ) –הראשון להעדרו כאמור  ביום .1

 ( 75%שלשת רבעי דמי מחלה ) –השני להעדרו  ביום .2

 (. 100%מלוא דמי המחלה ) –מהיום השלישי  החל .3

 

לא ישולמו דמי מחלה בגין הימים להם זכאי העובד לתשלום מכוח ביטוח אובדן 

כושר מחברת הביטוח במסגרת ביטוח אובדן כושר עבודה או מקרן פנסיה 

 במסגרת פנסיית נכות. 

 

העובד יהא זכאי לנצל, מתוך סך מכסת ימי המחלה הצבורה, עד שני "ימי 
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 ד. 
 
 

הר כי גם ימי מחלה אלו  ינוכו הצהרה" כנהוג כדין לגבי עובדים חדשים יוב

 ממכסת ימי המחלה של העובד, כאמור  בפסקה א' לסעיף זה.

 ימי הצהרה אינם ניתנים לצבירה או להעברה משנה לשנה.

לעניין סעיף זה, הינם ימים שהינם ימי עבודה  אך העובד נעדר  –"ימי הצהרה" 

למסור, בשובו  מעבודתו מפאת מחלה ולא קיבל תעודת מחלה  מרופא. על העובד

 לעבודה, לידי הממונה, הודעה אישית על מחלתו.

 

 

לצבירת ימי חופשת מחלה  עובד המועסק פחות מחמישה ימים בשבוע זכאותו של ה.   

לתקשי"ר, לפי  33.212הוראות נסמן )ב( או )ד( לפסקה  תחושב על פי  בתשלום,

 פסקה א' לסעיף זה.האמור ב על פי העניין, ולא
 

מיסים 

ותשלומי 

 חובה

כל התשלומים המפורטים בהסכם הם ברוטו והעובד ישא בכל מס שחל ו/או יחול   .13

נכה התאגיד יו/או בגין התנאים המפורטים בהסכם זה ו תאגידבגין תשלומי ה

 מכל סכום המגיע לעובד את כל תשלומי החובה שניכויים נדרש על פי כל דין.

 

 הסדר 

 פנסיוני

 א. .14

 

 

 

אחד מהבאים: קרן פנסיה חדשה העובד יהיה ב הפנסיוני אשר יחול עלההסדר 

בנספח א' המצ"ב כחלק בלתי נפרד מהסכם התאם למפורט או ביטוח מנהלים, ב

 (:צרף את ההסדר המתאים)יש ל זה
 

עפ"י הסכם זה לא יחולו הוראות חוק  בתאגידעל תקופת עבודתו של העובד 

 . 1970 –(, התש"ל שירות המדינה )גימלאות( )נוסח משולב
 

  בחר העובד להבטיח את זכויותיו בקופ"ג שאינה קרן פנסיה או

ביטוח מנהלים יעמדו שיעורי ההפרשות על השיעור לו היה העובד 

 מבוטח בביטוח מנהלים.

 

  לא יעלו שיעורי בחר העובד להבטיח את זכויותיו בתמהיל פנסיוני

 הפרשות התאגיד על האחוז הנקוב בחוזר.

 

 

מובהר כי ההסדר הפנסיוני יחול לגבי המשכורת הכוללת, וכן בגין החזרי הוצאות  ב.  

ועבודה נוספת בהתאם לנספח א' המצ"ב להסכם זה, וכי לא תהיינה הפרשות 

 בגין תשלומים אחרים כלשהם.
 

קיצבה 

 ומשכורת

)ניכוי קופה 

 ציבורית(

לו עליו הוראות המעסיק, יחוזה, וזכאי לקצבה מ הסכםעובד המועסק על פי   .15

, והתקנות 1970-לחוק שירות המדינה )גימלאות( )נוסח משולב(, התש"ל 35סעיף 

 שהוצאו לפיו. 
 

    

מתחייב העובד להעביר את תפקידו בצורה מסודרת  בתאגידעם הפסקת עבודתו   .16העברת 
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את כל המסמכים, המידע וכל חומר אחר שהגיע אליו או הוכן  תאגידוכן למסור ל התפקיד

 על ידו בקשר לעבודתו.
 

שמירת 

 סודיות

העובד מצהיר ומתחייב כי במשך תקופת העסקתו ולאחר סיומה, מכל סיבה  א. .17

שהיא, וללא הגבלת זמן, ישמור בסוד, לא יעתיק, לא ישתמש, לא ימסור, לא 

ג' כלשהו מידע סודי שהגיע לידיו ו/או לידיעתו, יגלה, לא יפרסם ולא יחשוף לצד 

 במישרין ו/או בעקיפין.

נקוט את כל אמצעי הזהירות וכל הצעדים הדרושים העובד מצהיר ומתחייב כי י

ו/או מניעת מסירת המידע ו/או הגעתו לצד האמור ו/או שידרשו לשמירת המידע 

 ג' כלשהו.
 

שאינו נחלת  לתאגידדע הקשור כל מידע או י -"מידע סודי" לעניין הסכם זה,

ובין  בין בכתב ובין בעל פה  תאגידהרבים ושהגיע לידיעת העובד עקב עבודתו ב

תוך שימוש במשאבי מחשב, ולרבות כל מידע ו/או מידע רגיש שהגיע לעובד בדבר 

אישיותו של אדם, צנעת חייו, מצב בריאותו, מצבו הכלכלי, דעותיו 

 נתו. מווא
 

 ב.  

 

קים מכל מין בגין נז וכל צד ג' התאגידשפה את יפצה וישא באחריות, ייהעובד 

 .' בסעיף זהלפי פסקה א ווסוג שיגרמו עקב אי קיום התחייבויותי
 

 חוק שירות הציבורמובהר כי מגבלות לאחר פרישה המעוגנות בדין לרבות ב ג.  

 , יחולו על העובד.1969-לאחר פרישה(, תשכ"ט הגבלות)
 

קיזוז 

 חוב וניכוי

18 . 

 

זכאית לקזז ו/או לנכות מכל סכום שיגיע לעובד, אם יגיע, את הסכומים  תאגידה 

 שהעובד יהיה חייב לה, בכפוף לכל דין. 

 

הודעה על 

תנאי 

 עבודה

 

19 . 

 

 הסכם זה מהווה גם הודעה על תנאי עבודה על פי הוראות חוק הודעה לעובד 

 .2002 –תשס"ב ה(, והליכי מיון וקבלה לעבודה )תנאי עבודה ולמועמד לעבודה

 צו הרחבה או אין בהסכם זה כדי לגרוע מכל זכות המוקנית לעובד מכח כל דין

 החל עליו.
 

הודעה שנשלחה בדואר רשום לצד על פי כתובתו, כאמור להלן, תראה כאילו   .20 הודעות

הנושאת את חותמת נתקבלה על ידי הנמען שלושה ימים לאחר מסירתה. וקבלה 

 הדואר תהווה ראייה חותכת לתאריך המסירה.

 הודעה שנמסרה באופן ידני, תראה כאילו נתקבלה באופן מידי.
 

 

 

 כתובת הצדדים לצורך זה הן :  .21 כתובות
 

 :  _________________________  התאגיד
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 העובד : __________________________________
 

 

 מצ"ב נספח הסדר פנסיוני ונספח ב' המהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה. 
 

 ולראיה באו על הצדדים
 

 

 _____________________________________________ 

 העובד .   התאגיד
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 להסכם מיוחד להעסקת עובד בחוזה אישיא' ספח נ
 קרן פנסיה חדשה )פנסיה צוברת( –הסדר פנסיוני 
 לפנסיה )גמל( ולפיצויי פיטורין()הפרשות 

 

 להבטיח  את זכויותיות.ז. _______________    ______________החל מיום ____________ בחר העובד 

 להלן: בקרן פנסיה חדשה, והכל כמפורט
 

 בגין המשכורת הכוללת  בקרן פנסיה ____________)שם הקרן( מס' קרן בשוק ההון __________כדלקמן: .א

 .7.5% לתגמולים תאגידה הפרשות .1

 .8.33%לפיצויים  תאגידה הפרשות .2

 .15.83%סה"כ הפרשות התאגיד לקרן פנסיה חדשה 

 .7% לתגמולים העובד הפרשות .3

 

בגין עבודה נוספת )ככל שמדובר בעובד שאושרה במסגרת אישור החוזה קבלת תשלום נוסף בגין עבודה נוספת(  .ב

 קרן בשוק ההון ___________ כדלקמן:בקרן פנסיה ______________ )שם הקרן( מס' 

 .13.5%הפרשות התאגיד  .1

 .7%הפרשות העובד  .2

 

בקרן פנסיה ______________ )שם הקרן( מס' קרן בשוק ההון  (תאגידה"ל למנכ)פרט  הוצאות החזרי בגין .ג

 ___________ כדלקמן:

 .5%הפרשות התאגיד  .1

 ( __________)עפ"י בחירת העובד/ת(.7%-5%) העובד הפרשות .2

 

)ב( לצו שר העבודה והרווחה ועל פי סעיף 1)א( 1מוסכם בין הצדדים כי ההסדר בנספח זה מהווה, בהתאם לסעיף 

)מצ"ב כנספח ב'( פטור  4395, שפורסם בילקוט הפרסומים התשנ"ח בע"מ 1963-לחוק פיצויי פיטורים התשכ"ג 14

 של פיצויי הפיטורים אם יגיעו לעובד והם מאמצים את הוראותיו.  100% –כמעסיק מ  תאגידל

 

,  אלא אם כן נשללה זכות העובד ולהחזר כספים מתוך תשלומי ומוותר מראש על כל זכות שיכולה להיות ל תאגידה

ל אירוע לחוק ובמידה שנשללה, או שהעובד משך כספים שלא בש 17או  16לפיצויי פיטורים בפסק דין מכח סעיפים 

 או יותר. 60מוות, נכות או פרישה בגיל  –מזכה; לעניין נספח זה, "אירוע מזכה" פירושו 

מוסכם בין הצדדים כי ביטוח העובד כמפורט לעיל מהווה הסדר מיטיב על הוראות צו ההרחבה לביטוח פנסיוני 

 . תאגיד( והוראות הצו לא חלות על עבודת העובד בהצו -להלן מקיף במשק )

 

 ולראיה באו על הצדדים

 

__________________________ _________________________ 

 העובד   התאגיד  
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 )חברת ביטוח/חברת השקעות/קרן פנסיה( אישור גורם מבטח
 

 שם איש הקשר_____________ טלפון ______________   נייד __________

 

 כתובת ______________

 

 _______________ מייל _______________טלפון בחברה 

 

 _________________)כולל חותמת רשמית( תימת גורם מבטח תאריך_____________ ח

 

 אישור העובד
 

 כתובת________________________

 טלפון________________________  נייד__________________________

 

 _______תאריך _____________   חתימת העובד ____
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 להסכם מיוחד להעסקת עובד בחוזה אישיא' נספח 
 ביטוח מנהלים )פנסיה צוברת( –הסדר פנסיוני   
 )הפרשות לפנסיה )גמל( ולפיצויי פיטורין(  

 

להבטיח  את זכויותיו העובד ______________ת.ז. _______________  החל מיום ____________ בחר

 :להלןבביטוח מנהלים, והכל כמפורט 
 

מס' קופה בשוק ההון  "מבע_________  ביטוח בחברת זכויותיו יבוטחו  הכוללת המשכורת בגין .א

 :כדלקמן ___________

)הפרשות התאגיד לתגמולים כוללת את תשלום התאגיד עבור רכישת  7.5% לתגמולים התאגיד הפרשות .ד

, 2.5%המבוטח או בשיעור של  מהשכר 75%כיסוי למקרה של אובדן כושר עבודה בשיעור הדרוש להבטחת 

  לפי הנמוך מבניהם(.

 .8.33%לפיצויים  התאגיד הפרשות .ה

 .7% לתגמולים העובד הפרשות .ו

 

בגין עבודה נוספת )ככל שמדובר בעובד שאושרה במסגרת אישור החוזה קבלת תשלום נוסף בגין עבודה נוספת(  .ב

 ___________ כדלקמן:בחברת ביטוח ______________ בע"מ מס' קופה בשוק ההון 

 .13.5%הפרשות התאגיד  .1

 .7%הפרשות העובד  .2

 

 ההון בשוק קופה' מס בע"מ ____________חברת ביטוח ב( התאגיד"ל למנכ)פרט  הוצאות החזרי בגין .ג

 :כדלקמן___________ 

 .5%הפרשות התאגיד  .1

 ( __________)עפ"י בחירת העובד/ת(.7%-5%) העובד הפרשות .2

)ב( לצו שר העבודה והרווחה ועל פי סעיף 1)א( 1מוסכם בין הצדדים כי ההסדר בנספח זה מהווה, בהתאם לסעיף 

)מצ"ב כנספח ב'( פטור  4395, שפורסם בילקוט הפרסומים התשנ"ח בע"מ 1963-לחוק פיצויי פיטורים התשכ"ג 14

 מאמצים את הוראותיו. של פיצויי הפיטורים אם יגיעו לעובד והם  100% –כמעסיק מ  לתאגיד

 

,  אלא אם כן נשללה זכות העובד ולהחזר כספים מתוך תשלומי ומוותר מראש על כל זכות שיכולה להיות ל התאגיד

לחוק ובמידה שנשללה, או שהעובד משך כספים שלא בשל אירוע  17או  16לפיצויי פיטורים בפסק דין מכח סעיפים 

 או יותר. 60מוות, נכות או פרישה בגיל  –ירושו מזכה; לעניין נספח זה, "אירוע מזכה" פ

 

מוסכם בין הצדדים כי ביטוח העובד כמפורט לעיל מהווה הסדר מיטיב על הוראות צו ההרחבה לביטוח פנסיוני 

  בתאגיד.( והוראות הצו לא חלות על עבודת העובד הצו -להלן מקיף במשק )

 ולראיה באו על הצדדים

 

_______________________ ____________________ 

 העובד   התאגיד 
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 בחירה במתכונת העסקה בשכר כוללהצהרת עובד על : נספח ב'

 

 

ביום ___נקלטתי לעבודה בתאגיד המים ___ ושכרי נקבע על סך של ___)שכר כולל, ללא  .א
 תשלום בגין עבודה בשעות נוספות(. 

 
בעד עבודה תשלום ביום ___הציע לי התאגיד לעבור לשכר של ______, ושישולם לי בנוסף  .ב

י בעבודה בשעות נוספות, וכי העסקה תמחויב להעסיק אובשעות נוספות. ידוע לי שהתאגיד אינו 
 הינה בהתאם לצרכי המעסיק בלבד.  בשעות נוספות

 
 ביום ___בחרתי באפשרות של: .ג

 .שכר כולל .א
 שכר ותמורה בגין עבודה בשעות נוספות.  .ב

 
 אני מבין את משמעות הבחירה והיא הוסברה לי.  .ד

 
 לא יהיו לי טענות או תביעות כנגד התאגיד או מי ממנהליו ועובדיו בעניין זה.  .ה

 חתימת העובד:______________
 

 תאריך:___________________

 )חברת ביטוח/חברת השקעות/קרן פנסיה( אישור גורם מבטח
 

 שם איש הקשר_____________ טלפון ______________   נייד __________

 

 כתובת ______________

 

 טלפון בחברה _______________ מייל _______________

 

 _________________)כולל חותמת רשמית( תימת גורם מבטח תאריך_____________ ח

 

 אישור העובד
 

 כתובת________________________

 טלפון________________________  נייד__________________________

 

 חתימת העובד ___________   תאריך _____________
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 חישוב תקציב הקידוםשיטת  :'גנספח 

 
 

 .D -שיעור תקציב הקידום יסומן כ .1

 

, אם גם העובד 2018החודשים בשנת )יש לכלול נתונים לכלל  2018יש לחשב את הבסיס לפי נתוני שנת  .2

עבד רק בחלק מהשנה ולפיכך נתוניו יופיעו רק בחלק מהשנה(: השכר לערך השעה  לגבי כלל העובדים 

 (. B( כולל עבודה נוספת ששולמה לאותם עובדים )Aהרלוונטיים )

 

 .A/ (A+B=)Cיש לחשב את היחס  .3

 

. תוצאת Eיש להכפיל  2הוא "מקדם הפחתה". את הבסיס שהתקבל בשלב  C/D  =E .Eיש לחלק את  .4

 מכפלה זו היא הסכום לחלוקה. 

 

 מספרית: דוגמה

 

D  =2% 

A=1,000,000 

B =100,000 

C=1,000,000/ (1,000,000+100,000=)1.1 

E=1.1/ 2% =1.82% 

 A+B =1,100,000הבסיס לחישוב תקציב הקידום:  

 ₪.  20,000= 1.82%*1,100,000הסכום לחלוקה= 

 ₪22,000. ) 22,000= 1.1*22,000עם העבודה הנוספת )בהנחה שעובדים יבצעו אותו מספר שעות נוספות( = 

 ₪(.  1,100,000-מ 2%מהווים ₪ 

 



 מדינת ישראל
 משרד האוצר

 

 

66 

 

 

 קידום תקציב תשלום אודות לדיווח פורמט :'ד נספח
 
 

 . כמפורט בנספח ג' אופן חישוב תקציב הקידום .1

 

התוספת, אופן חלוקת תקציב הקידום, לפי עובדים. הנתון יכלול שכר נוכחי לערך שעה, גובה או שיעור  .2

 שכר חדש לערך שעה ומגדר.

 

 :דוגמה, להעביר את הנתונים בפורמט "אקסל", על פי הטבלה כדלהלןיש ל .3

 
 

 מגדר תפקיד
חודשי שכר 

לפני לערך שעה 
 ₪-ב קידום

שיעור קידום 
 )ב%(

-)בסכום קידום 
)₪ 

חודשי שכר 
לערך שעה 
-לאחר קידום ב

₪ 
  23,764.25₪ 235.23 1%  23,528.96₪ נקבה סמנכ"ל כספים
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 לתקש"יר 27.52נספח ה': תגמול בגין קריאות פתע, הוראת נסמן 

 
עובד אשר אינו זכאי לכוננויות, שחזר לביתו אחר שעות העבודה ונקרא לפתע לחזור למקום עבודתו אחרי הפסקה  .1

 :שעה אחת לפחות, מקבל תשלום בעד השעות הנוספות בהן עבד לפי הנוהל הבאשל 
שכר  100%יהיה זכאי לתשלום בעד ארבע שעות, לפי ערך של  -מי שעבד בפועל עד שלוש שעות נוספות  1.1

 ;לשעה
שכר לשעה  150%יהיה זכאי לתשלום לפי ערך  -מי שעבד בפועל מעל שלוש שעות ועד ארבע שעות נוספות  1.2

 ;כל השעותעבור 
 ;יהיה זכאי לתשלום שווה לערך משכורת יום עבודה שלם -מי שעבד בפועל מעל ארבע שעות נוספות  1.3
 ;הסמכות לקרוא לעבודה במסגרת קריאת פתע, כאמור לעיל, היא בידי האחראי של המשרד 1.4
לקבל על כך מנהל יחידה, ברמה של מנהל מחוז או מנהל אגף, רשאי לקרוא לעובד כנ"ל, אולם לפני כן עליו  1.5

אישור מוקדם מאת האחראי. אם לא ניתן להשיג את האחראי והזעקת העובד מביתו דחופה, רשאי מנהל 
 ;היחידה לעשות זאת ולקבל את האישור הדרוש למחרת יום הקריאה

תה כל אפשרות יהאחראי או מנהל כנ"ל ישתמשו בקריאת פתע, רק במקרים יוצאים מן הכלל וכאשר לא הי 1.6
 .עבודה שיש לבצע, ושבגללה הוחלט לקרוא את העובד לעבודה לדעת מראש על

 
עובד המקבל תשלום עבור כוננויות אינו זכאי לתשלום עבור קריאות הפתע, אלא אם נקרא לעבודה לאחר השעה  .2

   .27.111או ביום מנוחה שבועי, יום העצמאות, או יום מועד כהגדרתו בפסקה  24:00
 :העובדים, יהא כדלקמן התגמול עבור קריאת פתע זו, לכלל

שכר  150%יהיה זכאי לתשלום בעד ארבע שעות, לפי ערך של  -מי שעבד בפועל עד ארבע שעות נוספות  2.1
 ;לשעה

יהיה זכאי לתשלום עבור שמונה  -מי שעבד בפועל מעל ארבע שעות נוספות ועד שמונה שעות נוספות  2.2
 .שכר לשעה 150%שעות, לפי ערך של 

 
ר קריאת פתע וזכאי לגמול שעות נוספות בעד אותו יום, זכאי לתוספת אחת בלבד, והיא עובד הזכאי לגמול עבו .3

 .הגדולה מבין התוספות החלות על זמן עבודתו כנ"ל
 

, ייחשבו השעות בהן עבד 27.22עובד, שזכותו לקבל תשלום בעד עבודה בשעות נוספות מוגבלת לפי סעיף  .4
השעות הנושפות שעבד בחודש, לצורך תשלום בעד עבודה למעשה בעת קריאת פתע, כחלק מסך כל מספר 

 .27.111בשעות נוספות לפי הוראות פסקה 
 

עובד שנקרא קריאת פתע ידווח בסוף כל חודש בו ביצע קריאת פתע, בטופס עבודה בשעות נוספות, כוננויות,  .5
 קריאות פתע, אש"ל ונסיעות. 

 
פס בטרם יועבר לתשלום, באמצעות מחלקת משאבי הממונה הישיר ומנהל היחידה המינהלית יאשרו את הטו .6

 )ב(. 27.504 אנוש. מחלקת הכספים תשלם בעד קריאת הפתע בכפיפות לנאמר בפסקה
 

יירשם בספר שיוכר במיוחד לשם כך, יציין את העבודות שביצע במסגרת זו  ,עובד שעבד במסגרת קריאת פתע .7
 ת העבודה ובסיומה. לצורך עריכת ביקורת, ויחתים את כרטיס הנוכחות בהתחל
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 לתקש"יר 27.50נספח ו': תגמול בגין כוננות, הוראת נסמן 

 
כאשר צרכי העבודה מחייבים להעמיד עובד או קבוצת עובדים בכוננות, יקבע האחראי במסגרת  .1

 .פי חוק התקציב העומד לרשותו את היקף הקצאת הכוננויות-המאושר על  התקציב
 

היחידה לאחר   פי צרכי העבודה והתפקוד של-לפי סוגי המשרות ביחידה עלחלוקת הכוננויות שהוקצו תהיה  .2
 :שעות העבודה המקובלות, בהתאם לקריטריונים אלה

 של היחידה.  תפקידיה 2.1
 היקף אחריות היחידה. 2.2
 מידת הצורך בעובדי היחידה גם לאחר שעות העבודה המקובלות. 2.3

 
בתוך היחידה, ישקול האחראי במסגרת שיקוליו לצורך בנוסף לקריטריונים אלה, ובמסגרת חלוקת הכוננויות  .3

 :חלוקת הכוננויות שהוקצו כאמור לעיל, גם נתונים אלה
 היקף האחריות של כל עובד ועובד ביחידה. 3.1
 המלצת הממונה על תפקוד העובד. 3.2
 חיוניות העובד בפתירת בעיות. 3.3
 .מידת הצורך בעובד מעבר לשעות העבודה הרגילות 3.4

 

כוננויות המפרטת את כמות הכוננויות שהוקצו למשרד ואופן חלוקתן בין יחידות ועובדי האחראי ינהל טבלת  .4
 .27.502המשרד, בהתאם לקריטריונים כאמור בפסקה 

 

 :החלטת האחראי באופן חלוקת הכוננויות תתועד ותכלול את הפרטים הבאים .5
תפקידים, תואר המשרה בה  שם העובד )או שמות העובדים( אשר קיבלו כוננות, בציון מס' תעודת הזהות, 5.1

 הם משובצים.
 הסיבות בגללן נדרשים העובדים הנ"ל להיות כוננים, בהתחשב בעבודת היחידה, המבנה שלה ומשימותיה. 5.2

 
בכפוף לאמור לעיל, האחראי רשאי בכל עת, להקטין, להגדיל או לבטל חלוקת הכוננויות לעובד או לקבוצת  .6

עובדים לפי צרכי המשרד. בנוסף, רשאי האחראי לעשות כן במידה וסבור כי העובד אינו עומד בקריטריונים למתן 
 ילווה בהנמקה ויישרם בטבלת כוננויות. כוננויות או מסרב לביצוע הכוננות כאמור. כל שינוי בהקצאת כוננויות 

 
על עובד שהוקצתה לו מכסת כוננויות להיות זמין לכל קריאה טלפונית או אחרת ובמידת הצורך להתייצב פיזית  .7

 במשרד או במקום אחר, בהתאם לנדרש על ידי האחראי ולפי צרכי המשרד. 
 

שה, השתלמות, מילואים ומחלה או כל היעדרות לבצע תשלום עבור כוננויות בעת חופ  אין לאשר כוננויות ואין .8
 ;המונעת ביצוע הכוננות

 
חוק שירות המדינה  פי-התשלום עבור הכוננויות אינו חלק מהמשכורת הקובעת לצורך תשלום גמלאות על .9

 ;1970-התש"ל)גמלאות( ]נוסח משולב[, 
 

אחריו; לא ניתן לקבל תשלום עבור זמן הכוננות הוא מסיום שעות העבודה הרגילות ועד תחילת יום העבודה הבא  .10
 ;יותר מכוננות אחת ביממה

 
שכר לשעה, אלא אם נקבע  100%בעבור כל כוננות יקבל העובד תשלום בעד חמש שעות ושליש לפי ערך של  .11

 .אחרת בהסכם או בהסדר קיבוצי
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במסגרת מספר  ובד שהיה כונן ונקרא לעבוד בשעות נוספות בעת היותו בכוננות, כאמור לעיל, מקבל תשלוםע .12
 בלבד. 27.22 השעות הנוספות שאושר לו כאמור בסעיף

 

 
התברר כי מספר השעות שהעובד עבד בשעות נוספות בעת שהיה כונן, עלה על מספר השעות שאושרו לו במסגרת  .13

, יש לקבל אישור על כך מאת המוסמך לאשר תשלום בעד עבודה בשעות נוספות, כאמור 27.22האמור בסעיף 
 ;ל"בסעיף הנ

 
עובד שהיה כונן ביום מסוים ונקרא לעבודה ביום אחר שאיננו כונן בו, זכאי לתשלום בכפיפות לאמור בסעיף  .14

27.22 . 
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נספח ז': אישור כללי בדבר תשלומי מעבידים לקרן פנסיה ולקופת 
-ביטוח במקום פיצויי פיטורים לפי חוק פיצויי פיטורין, התשכ''ג

1963 
 

החוק(, אני מאשר כי תשלומים  –( )להלן 1) 1963-לחוק פיצוי פיטורין, התשכ''ג 14"בתוקף סמכותי לפי סעיף 

ששילם מעביר החל ביום פרסומו של אישור זה, בעד עובדו לפנסיה מקיפה בקופת גמל לקצבה שאינה קופת 

רן ק –()להלן 2) 1964-ביטוח כמשמעותה בתקנות מס הכנסה )כללים לאישור ולניהול קופות גמל(, התשכ''ד

פנסיה(, או לביטוח מנהלים הכולל אפשרות לקצבה או שילוב של תשלומים לתכנית קצבה ולתוכנית שאינה 

קופת ביטוח(, לרבות תשלומים ששילם תוך שילוב של תשלומים לקרן  –לקצבה בקופת ביטוח כאמור )להלן 

תשלומי המעביד(, יבואו  – פנסיה לקופת ביטוח בין אם יש בקופת ביטוח תוכנית לקצבה ובין אם לאו, )להלן

במקום פיצויי הפיטורים המגיעים לעובד האמור בגין השכר שממנו שולמו התשלומים האמורים ולתקופה 

 השכר המופטר(, ובלבד שנתקיימו כל אלה: –ששלומו )להלן 

 תשלומי המעביד:  .א

משלם  מן השכר המופטר אם 13.5%מן השכר המופטר או  15.83% -לקרן פנסיה אינם פחותים מ .1.א

המעביד בעד עובדו בנוסף לכך גם תשלומים להשלמת פיצויי פיטורים לקופת גמל לפיצויים או לקופת 

 מפיצויי הפיטורים של העובד, בלבד; 72%תשלומיו מקום  2.33%ביטוח על שם העובד בשיעור של 

 לקופת ביטוח אינם פחותים מאחד מאלה: .2.א

ובדו, בנוסף לכך גם תשלומים להבטחת מן השכר המופטר, אם משלם המעביד בעד ע 15.83% .א.2.א

הכנסה חודשית במקרה אובדן כושר עבודה, בתכנית שאישר הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון 

מן  2.5%מן השכר המופטר לפחות או בשיעור של  75%במשרד האוצר, בשיעור הדרוש להבטחת 

 עבודה(; תשלום לביטוח אובדן כושר –השכר המופטר, לפי הנמוך מבניהם )להלן 

מן השכר המופטר, אם שילם המעביד בנוסף גם תשלום לביטוח אובדן כושר עבודה ובמקרה  13.5% .ב.2.א

מפיצויי הפיטורים של העובד, בלבד; שילם המעביד נוסף  72%זה יבואו תשלומי המעביד במקום 

עובד על אלה גם תשלומים להשלמת פיצויי פיטורים לקופת גמל לפיצויים או לקופת ביטוח על שם ה

פיצויי הפיטורים של  100%מן השכר המופטר, יבואו תשלומי המעביד במקום  2.33%בשיעור של 

 העובד.

לא יאוחר משלושה חודשים מתחילת ביצוע תשלומי המעביד נערך הסכם בכתב בין המעביד לבין העובד  .ב

 –ובו 

הפנסיה וקופת הסכמת העובד להסדרה לפי אישור זה בנוסח המפרט את תשלומי המעביד ואת קרן  .1.ב

 הביטוח, לפי העניין, בהסכם האמור ייכלל גם נוסחו של אישור זה;

ויתור המעביד מראש על כל זכות שיכולה להיות לו להחזר כספים מתוך תשלומיו, אלא אם כן נשללה  .2.ב

לחוק ובמידה שנשללה או בגין משיכת  17או  16זכות העובד לפיצויי פיטורים בפסק דין מכח סעיפים 
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מוות,  –מקרן הפנסיה או מקופת הביטוח שלא בשל אירוע מזכה; לעניין זה, "אירוע מזכה" הכספים 

 נכות או פרישה בגיל שישים או יותר.

אין באישור זה כדי לגרוע מזכותו של עובד לפיצוי פיטורים לפי החוק, הסכם קיבוצי, צו הרחבה או חוזה  .3.ב

 עבודה, בגין שכר שמעבר לשכר המופטר". 

 

________________  ______________ 
 העובד   התאגיד
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)הרצאות בשכר( לחוזר  4.13-)עבודה נוספת( ו 4.12נספח ח': הוראות סעיף 

 )משותף לממונה על השכר ומנכ"ל משרד הפנים( 1/2011

 

 עבודה פרטית נוספת  4.12

, אסור לעבוד עבודה פרטית נוספת, 75%לעובד המועסק בחוזה אישי במשרה שהיקפה עולה על  4.12.1

למעט הרצאות בשכר. עובד כאמור אשר יתברר כי הוא עובד עובדה נוספת בניגוד לדין או 

 להסכם, יחשב כמפר הוראה יסודית בהסכם עליו הוא חתום, וכמי שעבר עבירת משמעת חמורה.
)כולל(, רשאי לעבוד בעבודה נוספת בתנאי  75%עובד המועסק בחוזה אישי במשרה חלקית עד  4.12.2

 :המצטברים הבאים כל התנאיםשיתקיימו 
הונח על שולחן הדירקטוריון אישור היועץ המשפטי לתאגיד לפיו אין ניגוד עניינים  4.12.2.1

בין תפקיד העובד בתאגיד לבין עיסוקו הנוסף, לרבות אישורו כי בדק את רשימת 

הלקוחות של העובד, וכי אין בהם חברי דירקטוריון או מועצה ועובדים או קרוביהם, 

 המקיימים קשרים כלכליים כלשהם עם התאגיד. וכי אין בהם לקוחות
שעות בשבוע.  60כמות השעות השבועיות בתאגיד ובעבודה הנוספת לא תעלה על  4.12.2.2

 150%המשכורת הכוללת מעבודתו בתאגיד ומעבודתו הנוספת, לא תעלה על 

 משכרו של העובד במקרה שבו היה עובד בתאגיד במשרה מלאה.
של העובד שבו יפורט מקום העבודה הנוסף  הונח על שולחן הדירקטוריון תצהיר 4.12.2.3

שבו הוא מעוניין לעבוד, גובה השכר החודשי המרבי, ופירוט הימים והשעות שבהם 

הוא מתכוון לעסוק בעבודתו הנוספת, בהתאם לאמור בסעיף לעיל. כמו כן במסגרת 

התצהיר יצהיר העובד כי לא ייתן שירותים כלשהם לחברי מועצה או דירקטוריון או 

בדים או קרוביהם, ולאנשים ועסקים המקיימים קשרים כלכליים כלשהם עם עו

התאגיד. במידה והעובד מבקש להמשיך בעבודה שבה עבד בטרם התקבל לעבודתו 

על העובד לצרף לתצהירו תלושי משכורת ודו"חות כספיים רלוונטיים לאימות 

 האמור. 
האמורים בסעיפים מליאת הדירקטוריון אישרה לאחר שהונחו בפניה המסמכים  4.12.2.4

לעיל את עבודתו הנוספת, לאור כך שלדעת המליאה לא תהיה בעבודתו הנוספת 

 משום ניגוד עניינים או פגיעה בעבודתו של העובד בתאגיד. 
פרוטוקול המליאה, המסכים עם האמור בסעיפים לעיל הועברו לממונה על  4.12.2.5

 התאגידים וניתן אישור בכתב של הממונה.
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לאשר לנושאי משרה התמחות במשפטים או ראיית חשבון כעבודה נוספת, יודגש כי לא ניתן  4.12.3

, והיקף העובדה 50%למעט במקרה שבו אושר על ידי הממונה העסקה במשרה שאינה עולה על 

 שעות בשבוע. 36בהתמחות אינו עולה על 
  הרצאות בשכר 4.13

 

ידי המועצה –שהוכרו על  עובד בחוזה אישי רשאי להרצות במוסדות להשכלה גבוהה בישראל

הה, ובלבד שמשך זמן ההרצאות לא יעלה על ארבע שעות הוראה אקדמיות שבוע, ובלהשכלה ג

הה מעמד של עובד קבוע במוסד, ובש בגין הרצאותיו במוסד  להשכלה גובתנאי שהעובד לא ירכו

במשרה מלאה או חלקית. בטרם תחילת עבודתו של העובד, עליו לקבל אישור מראש ובכתב 

 יון.מהדירקטור
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 עבודה נוספת לעובד שאינו בכיר -לתקש"יר 42.4הוראות נסמן  -נספח ט'

עובד המדינה הממלא תפקיד מטעם המדינה ומקבל את שכרו מאוצר המדינה, חייב להקדיש את כל  .1

תשומת לבו למילוי התפקיד שנתמנה לו. לכן, אין עובד רשאי לעסוק בכל עבודה פרטית מחוץ לתפקידו, 

 .היתר לכך, כמפורט להלן בפרק משנה זהאלא אם קיבל 

 :בפרק משנה זה .2

"עבודה 
 פרטית"

כל עבודה המכניסה שכר או עיסוק בעסק שמטרתו היא קבלת הכנסה  -
או רווחים, וזאת מחוץ למסגרת עבודתו של העובד בשירות, לרבות כל 
עבודה או עיסוק כאמור, בין אם הם נעשים דרך קבע, בין אם הם 

פעמי; למעט רכישת -זמני ובין אם נעשים באופן חדנעשים באופן 
מניות בחברה או חלק בשותפות, בתנאי שהעובד אינו פעיל באיזה 

 צורה שהיא בניהול החברה או השותפות;
  

"פרקטיקה 
 פרטית"

 .42.431 לעניין פרקטיקה פרטית של רופאים, ראה פסקה -
  

 
"עבודת 

עובדי מדינה 
בתאגיד 
 בריאות"

 .42.433 לעניין עבודת עובדי המדינה בתאגיד בריאות, ראה פסקה -

   
   

עובד אינו רשאי לעבוד בכל עבודה, גם אם אינה מכניסה שכר, ואין הוא רשאי לעסוק בשום צוברה שהיא  .3

בשום עסק, אם יש בכך משום התנגדות אינטרסים עם תפקידו או עם עבודתו בשירות, או אם עלול 

 ינה. להיווצר מצב כזה. במקרה של ספק אם קיימת התנגשות כזו אם לאו, תכריע נציבות שירות המד

 

קבלת   אין צורך בקבלת היתר לעבודה שאינה מכניסה שכר ושאינה במסגרת עיסוק בעסק שמטרתו היא .4

עבודתו   הכנסה או רווחים ואין בה ולא עלול להיווצר בה מצב של התנגשות אינטרסים עם תפקידו או עם

במוסד   התנדבותיתשל העובד בשירות. כמו כן אין צורך בקבלת היתר להתעסקות ללא שכר בפעולה 

 .ציבורי או ביטחוני, כגון שמירה במשמר האזרחי, עבודה במגן דוד אדום וכדומה

ה כל אלה, בתנאי שהעבודה הפרטית אינה עוברת על הגבלת הזמן המותר כמוגדר בפסק

 . 42.414-42.415ם שבפסקאות הסייגי  ועל , 42.421

 

ם בכירים בשירות המדינה, יילקחו בחשבון בעת מתן היתר לעבודה פרטית, במיוחד לבעלי תפקידי .5

ברתיות, שיקולים של מעמד העובד ותדמית ההיבטים הנובעים מתן היתר כזה, כגון השלכות ציבוריות, ח

 השירות, וכן התנאים והסייגים שבפרק משנה זה. 

 

https://archive.csc.gov.il/Takshir/Pages/Link2.aspx?Link=42431
https://archive.csc.gov.il/Takshir/Pages/Link2.aspx?Link=42433
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פי ככלל אין לתת היתר כוללני ללא פירוט שמות מקבלי השירות מן העובד המקבל היתר. אם עקב או .6

על המוסמך לאשר את הבקשה לקבוע בתנאי ההיתר  -אפשר לתת פירוט מלא העבודה או מיקומה אי

סייגים שיבטיחו אי היווצרות ניגוד אינטרסים או סטיות מהוראות פרק משנה זה. ניתן היתר כוללני 

ע את חודשים על האנשים או הגופים בעבורם ביצ 6על העובד לדווח במפורט מדי  -בנסיבות האמורות

  העבודה הפרטית. 

הדו"ח ייבדק על ידי האחראי. אם יתברר כי הופרט הוראות פרק משנה זה, יבוטל ההיתר. שוכנע הממונה 
ייתן המלצה ו/או אישור לביצוע  -הישיר המוסמך לאשר את הבקשה שאכן התקיימות התנאים הנ"ל

 העבודה האמורה, הכל לפי העניין. 

 :נתקיימו כל התנאים הבאיםהיתר לעבודה פרטית יינתן אם  .7

 ;היא אינה קשורה במישרין או בעקיפין בתפקידו של העובד 7.1

 ;היא לא תפגע ביכולתו של העובד לבצע את תפקידו ובטיב ביצועו 7.2

 ;היא לא תפגע באינטרס של שירות המדינה או באינטרס של הציבור הרחב 7.3

בקשר כספי, מסחרי או  היא לא תקשור את העובד עם יחיד, עם תאגיד או עם מוסד העומדים 7.4

ענייני עם היחידה שבה מועסק העובד או עם כל יחידה אחרת שאיתה הוא נוהג לבוא בקשר 

 ;לרגל עבודתו בשירות

היחידה המינהלית  -יחידת הסמך שבה מועסק העובד; אם היחידה אינה יחידת סמך  -יחידה 

 .שבה הוא מועסק

 ;אינם עובדי המדינהלא יהיה בה משום תחרות בלתי הוגנת עם אנשים ש 7.5

 ;היא לא תפגע במעמדו כעובד המדינה וכנושא תפקיד מטעם המדינה 7.6

מועצה   לא יהיה בה משום ניגוד או סתירה עם כל חוק או הוראה כלשהי. בדבר כהונה כחבר 7.7

 . 42.354 ראה פסקה -או כראש רשות מקומית 

יחולו בין אם העבודה הפרטית נעשית בשכר ובין אם היא נעשית ללא שכר,  ההוראות לעיל 7.8

 העובד נמצא בחופשה במשכורת ובין אם הוא נמצא בחופשה ללא משכורת  בין אם

 

 :"היתר"( בסייגים הבאים -נוסף על התנאים המנויים לעיל, יסויג מתן היתר לעבודה )להלן  .8

 

פי -גות במקום עבודתו של העובד, בין אם נהוגות עללא יינתן היתר במסגרת שעות העבודה הנהו 8.1

 ;פי הוראה משרדית-הוראה כללית או על

לא יינתן היתר כאשר העובד מקבל כבר תמורה כלשהי בעד עבודה מעל לשעות העבודה הנהוגות,  8.2

כגון תשלום בעד עבודה בשעות נוספות או תשלום בעד כל עבודה אחרת, המחייב את העובד לעבוד 

 . 42.42 ת העבודה הנהוגות, אלא בגבול מכסת שעות העבודה כמפורט בסעיףמעל לשעו
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או   לא יורשה עובד להשתמש לשם ביצוע עבודה פרטית כלשהי, הן בשכר והן שלא בשכר, בציוד 8.3

טלפון,   ,ברכוש שהועמדו לרשותו מטעם המדינה לשם מילוי תפקידו, כגון: רכב ממשלתי, מחשב

 ;וד אחר כלשהומשלוח דואר, חדר עבודה וצי

עובד שקיבל היתר לא יתקשר עם מעסיק פרטי לתקופה ארוכה מתוקף ההיתר ולא יקבל אצלו  8.4

 ;קביעות

אינו   ,עובד השירות המשפטי ועובד בעל רישיון לעריכת דין שאינו נמנה על עובדי השירות המשפטי 8.5

 ;כת דיןרשאי לעסוק בעבודה פרטית בכל תחום מתחומי עיסוקו של עורך דין פרטי בערי

לעובדים המועסקים בתפקידי נהיגה בשירות המדינה או שעיקר תפקידם בנהיגה, לא יינתן  8.6

לעבודה פרטית בנהגות, לאחר שעות העבודה. מותר לאשר לעובדים כאמור עבודה   היתר

 ;בנהגות בימי שישי במשרדים בהם הונהג שבוע עבודה של חמישה ימים  פרטית

שעות   בסוגי עבודות ו/או מקצועות שמעצם טיבם לא ניתן לתחם אתלא יינתן היתר לעבודה פרטית  8.7

עבודתו של   העבודה בהם לשעות עבודה קבועות ומוגדרות לאחר שעות העבודה הנהוגות במקום

 ;העובד בשירות המדינה

 ;לא יינתן היתר לעסוק בחקירות פרטיות, אם כשכיר ואם כחוקר פרטי עצמאי 8.8

 ;טוח ו/או כסוכן ביטוחלא יינתן היתר לעסוק בעסקי בי 8.9

 ;לא יינתן היתר לעסוק בעסקי תיווך למיניהם 8.10

 לא יינתן היתר לעסוק בראיית חשבון, אם כשכיר ואם כרואה חשבון 8.11

 ;לא יינתן אישור לעסוק בהוראת נהיגה 8.12

לא יינתן היתר לעבודה פרטית לרופא וטרינר שהוא בעל סמכויות סטטוטוריות, לעסוק  8.13

 ;בתחום מקצועו, בין אם הוא מועסק במשרה מלאה או חלקיתוטרינרית פרטית   ברפואה

לעובד שקיבל היתר לעסוק בעבודה פרטית אסור לתת חוות דעת שעשויה לשמש ראייה נגד  8.14

 .המדינה או אחד ממוסדותיה בהליך שהמדינה או אחד ממוסדותיה צד לו

 

 הגבלת שעות .9

שעות הנוספות שאושרו לא יינתן היתר לעבודה פרטית למספר שעות בשבוע, שיחד עם ה 9.1

ממכסת שעות העבודה בשבוע הנהוגה במקום עבודתו הקבוע  25%לעובד במשרד, עולה על 

 ;של העובד

ניתן לעובד היתר לעסוק בעבודה פרטית במקום עבודה בו נהוגה מכסת שעות עבודה שבועית  9.2

פחותה ממכסת שעות העבודה השבועיות הנהוגה במקום עבודתו הקבוע, מותר לאשרה 

משעות העבודה הנהוגות במקום העבודה הפרטית, בתנאי שהעבודה  50%גבולות של עד ב

 ;ממכסת שעות העבודה הנהוגה במקום עבודתו הקבוע 25%הפרטית לא תעלה על 
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בכל מקרה לא יינתן לעובד היתר לעבודה פרטית יותר מארבע שעות עבודה ביום אחד.  9.3

לא יינתן היתר לעבודה פרטית ליותר  במשרדים בהם הונהג שבוע עבודה בן חמישה ימים

 ;משלוש שעות עבודה ביום אחד

פרטית   תאושר עבודה משרד החינוךעל אף האמור לעיל, למפקחים בדירוג עובדי הוראה ב 9.4

ידי נציבות -ואושרו על משרד החינוך ידי-שנקבעו על ו/או עבודה נוספת, לפי קריטריונים

 ;שירות המדינה

לעובד המועסק בחוזה מיוחד במשכורת כוללת, בשכר הכולל תשלום בעד שעות נוספות, לא  9.5

 .שעות העולה על ארבע שעות בשבועיינתן היתר לעבודה פרטית למספר 

ההגבלות האמורות לגבי עבודה פרטית המתבצעת בימי שישי, אינן חלות על עובדים  9.6

במשרדים בהם הונהג שבוע עבודה של חמישה ימים, למעט עובדים המועסקים בחוזה מיוחד 

 .במשכורת כוללת, כאמור בנסמן )ה( לעיל

 

 :וא עשוי להשתכר למעלה מהגבוה מבין שני אלהלא יינתן לעובד היתר לעבודה פרטית שבה ה .10

 

 ;ממשכורתו החודשית הכוללת במקום עבודתו 10.1

 .מחצית מהשכר הממוצע במשק 10.2

 

 עבודה נוספת במסגרת שירות המדינה .11

 

עבודה נוספת של עובד בשירות המדינה במשרד אחר, שאיננה במסגרת תפקידו, דינה כדין  11.1

 ;זה עבודה פרטית ויחולו עליה הוראות פרק משנה

 .27.2 על עבודה נוספת של עובד במסגרת תפקידו ובמשרדו, יחולו הוראות פרק משנה 11.2

 ;על עבודה נוספת של עובד במשרדו, שלא במסגרת תפקידו, יחולו הוראות פרק משנה זה 11.3

 .52.3 ראה פרק משנה -על עבודת הדרכה בשעות העבודה או מחוץ לשעות העבודה  11.4

 

 משרה מלאה ומטה( 2/3)חלקיות העסקה של עבודה פרטית במשרה חלקית  .12

 

משרד המעוניין להעסיק עובד במשרה חלקית, חייב לקבל ממנו פירוט מלא של עבודתו ושל  12.1

ויבטיח כי הם תואמים את התנאים ואת   ,עיסוקיו האחרים. המשרד יבדוק את עיסוקיו האחרים

לעובד אישור להסדר הסייגים בדבר מתן היתר לעבודה פרטית המפורטים להלן. משיינתן 

המשלב עבודה חלקית כעובד המדינה עם עבודה במקום עבודה אחר, יהיה האישור תקף כל עוד 

 לא חל שינוי המצדיק לדעת האחראי בחינה מחודשת של היתר עבודה פרטית.

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/Owl/Hebrew
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/Owl/Hebrew
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/Owl/Hebrew
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/Owl/Hebrew
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על אישור העסקתו של עובד במשרה חלקית כאמור, יחולו הוראות פרק משנה זה, למעט  12.2

 :החריגים הבאים

 )יב( יחולו בימים בהם מועסק העובד בימי עבודה מלאים.-)ו( ו42.415 הסייגים בפסקה 12.2.1

(, שתחול )ג42.421 תחול על עובד כאמור, למעט פסקהלא   42.421 הגבלת השעות בפסקה 12.2.2

 בימים בהם מועסק העובד בימי עבודה מלאים.

 .לא תחול על עובד כאמור  42.424 הגבלת ההשתכרות בפסקה 12.2.3

ההיתר , ו42.412בפסקה  הסמכות למתן היתר לעבודה פרטית לעובד כאמור היא כמפורט 12.3

 .42.49 פי הנהלים המפורטים בסעיף-יינתן על

של  2/3-סק בחלקיות העסקה של למעלה מעל בקשה לעבודה פרטית של עובד המוע 12.4

  42.421 משרה מלאה יחולו כל הוראות פרק משנה זה. הגבלות השעות וההשתכרות בפסקאות

וההשתכרות של העובד יחולו על בקשה כאמור, בהתאמה לסה"כ שעות העבודה  42.424 -ו

 .בשירות המדינה ובעבודה הפרטית שהיו מותרות לו אם היה מועסק במשרה מלאה

https://archive.csc.gov.il/Takshir/Pages/Link2.aspx?Link=42415
https://archive.csc.gov.il/Takshir/Pages/Link2.aspx?Link=42421
https://archive.csc.gov.il/Takshir/Pages/Link2.aspx?Link=42421
https://archive.csc.gov.il/Takshir/Pages/Link2.aspx?Link=42421
https://archive.csc.gov.il/Takshir/Pages/Link2.aspx?Link=42424
https://archive.csc.gov.il/Takshir/Pages/Link2.aspx?Link=42424
https://archive.csc.gov.il/Takshir/Pages/Link2.aspx?Link=42421
https://archive.csc.gov.il/Takshir/Pages/Link2.aspx?Link=42421
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 העסקת עובד במילוי מקום -נספח י'

 

במקרים חריגים בלבד יוכל הרשות להעסיק ללא מכרז עובד כממלא מקום של נושא משרה לתקופה של עד חצי 

ל הרשות לוודא כי ממלא המקום עומד בדרישות הסף למשרה. שנה או עד איוש התפקיד במכרז, לפי המוקדם. ע

במקרים חריגים בהם נדרש להאריך את התקופה, יש לבקש את האישור לאגף שכר וכח אדם ברשויות המקומיות. 

בתקופה של מילוי מקום ניתן להעסיק את ממלא המקום בחוזה מיוחד ברמת השכר ההתחלתית שיכול לקבל 

רה זו, בכפוף לקבלת כל האישורים הנדרשים לאישור חוזה אישי. לחוזה המיוחד העובד המשובץ כדין במש

תוסף פסקה לפיה: "מובהר כי העובד ממלא את התפקיד באופן זמני כממלא מקום לתקופה מרבית של עד חצי 

לחוזר המשותף. חוזה זה יפקע בתום חצי שנה או עם חזרת בעל התפקיד  4.11שנה בהתאם לאמור בסעיף 

 טורי לעבודה, או עד לאיוש המשרה כדין, לפי המוקדם"  הסטטו
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