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.1מבוא
בהתאם להוראות שירותי הדת ,מצורפים בזאת טבלאות השכר ותוספת היוקר המעודכנים
לראשי מועצות דתיות וראשי מועצות דתיות לשעבר.
.2ההנחיה
.2.1שכר ראשי מועצות דתיות
בהתאם להוראות שירותי הדת היהודיים (שכר של ממונה בעל סמכות הכרעה ושל ראש
מועצה דתית) (תיקון) ,התשע"ז ,2017-החל מיום  1.1.2018היקף משרתם ושכרם של
ראשי המועצות הדתיות והממונים בעלי סמכות הכרעה על המועצות הדתיות יהיה
כמפורט בטבלה להלן:
היקף משרה מרבי
באחוזים

שכר לחודש בשקלים
חדשים

מספר תושבים ברשות
המקומית
מעל 250,000

100

₪ 22,680

מ 100,001 -עד 250,000

100

₪ 18,900

מ 50,001-עד 100,000

100

₪ 17,010

מ 10,001-עד 50,000

100

₪ 15,304

מ 2,501-עד 10,000

100

₪ 11,046

עד 2,500

100

₪ 9,205

למען הסר ספק ,אין לשלם תוספת יוקר על הסכומים לעיל.
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.2.2שכר ראשי מועצות דתיות וסגניהם לשעבר לצורך חישוב קצבה
לא חל שינוי בשכר היסוד של ראשי מועצות מקומיות .להלן טבלת שכר היסוד המשמשת
לחישוב קצבת פרישה של ראשי המועצות הדתיות וסגניהם שנבחרו לפני יום
 .10.11.1998הטבלה המעודכנת כאמור היא כדלהלן:

רמה

 %משכר יסוד

יו"ר

שר

 %משכר יסוד
שר

סגן

1א

97%

₪ 38,059

92%

₪ 36,097

א

92%

₪ 36,097

87%

₪ 34,135

ב

87%

₪ 34,135

82%

₪ 32,174

ג

82%

₪ 32,174

77%

₪ 30,212

.2.2.1תוספת היוקר תשולם בהתאם לשיעורים ולתנאים הנהוגים לגבי עובדי המדינה.
סכום תוספת היוקר המרבי נשאר ללא שינוי מחודש ינואר  2008והוא עומד על סך
.₪ 3,408.29
 .2.2.2מובהר כי העדכון ייעשה רק לגבי יו"ר וסגן כאמור הזכאי לקצבה על פי החלטת
שירותי הדת היהודיים (גמלאות לראש מועצה דתית וסגניו) ,תשמ"א ,1981-אשר
נבחר לפני יום .10.11.1998
 .2.3בהתאם לסעיף  16להחלטת שירותי הדת היהודיים (גמלאות לראש המועצה הדתית
וסגניו) ,תשמ"א  ,1981ראש מועצה דתית שנבחר מחדש בטלה זכותו לקצבה בעד כהונה
קודמת ויש להקפיא את קצבתו עד לסיום כהונתו בשכר.
.2.4תחולת הנחייה זו מינואר 2018
.3אחריות
האחריות לקיום הנחייה זו חלה על ראש המועצה הדתית.
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.4מסמכים ישימים
 .4.1חוק שירותי הדת סעיף ( 6ב.)6
 .4.2הוראות שירותי הדת היהודיים (שכר של ממונה בעל סמכות הכרעה ושל ראש מועצה
דתית) ,תשע"ז.2017 -
 .4.3החלטת שירותי הדת היהודיים (גמלאות לראש המועצה הדתית וסגניו).
.4.4חוזר משרד הפנים  01/2014מיום  3.2.14בדבר עדכון שכר ראשי המועצות המקומיות.
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