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ראש מינהל שכר והסכמי עבודה



...על מה נדבר
שכר ותנאי העסקה של מנהל רישוי עסקים בדירוג דרגה

העסקה בשכר בכירים של מנהל רישוי עסקים

 שאלות ותשובות נבחרות–על קצה המזלג



שכר ותנאי העסקה בדירוג דרגה
:                                                                                מרכיבים מרכזיים3-הרכב תלוש שכר בנוי מ

1 .רכיבים פנסיונים  .

לעניין ההפרשות הפנסיוניות אם העובד בתקציבית אין הפרשות        

אם העובד  . 2%מעסיק אך יש דמי ניהול של העובד בשיעור 

.עובד7%מעסיק ו 7.5%מבוטח בפנסיה צוברת אזי 

2 . (.  פרמיות, כוננות, שעות נוספות)רכיבי עבודה נוספת

7%מעסיק ו ) 7.5%הפרשות לקרן פנסיה לרכיב עבודה נוספת 

(.עובד

3 . קצובת, ביגוד, טלפון, אחזקת רכב)רכיב החזר הוצאות

5%-5%–ג"לקופהפרשות ( נסיעות



שכר ותנאי העסקה בדירוג דרגה
  דרגה+ מורכב מוותק-שכר יסוד טבלאי                               .

הדרגה משתנה בהתאם למעמד העובד בתוך ההיררכיה הפנים  
מתח דרגות למנהל מחלקת רישוי עסקים ברשות . ארגונית

.+(41)39-41הינו ( אלף תושבים100עיריות עד )' מקומית רמה ב



רכיבים פנסיוניים
קידום בתוך מתח הדרגות.

 (ר"כללי גרירת ותק בדירוג המח)ל "וותק צה+ זכויות גרירת וותק

גמולי השתלמות

 20013.6%תוספת

 הגבוה מבין  1400₪או 22%תוספת בלתי ייחודיים בשיעור
.השניים



רכיבים פנסיוניים המשך
ר"מחתוספת / ף"תוספת מעו:

עד             34לעובדים בדרגות ר"מח/ ף"משולמת תוספת מעו17/5/12בהתאם להסכם הקיבוצי מיום 
:  כולל כדלקמן+( 41)41
 תוספת  / ף "תעמוד תוספת מעו( ר"המחבדירוג + )36–34( / בדירוג המנהלי+ )6–4בדרגות

1,000₪על סך של ר"מח

 תשע מאות  )950₪על סך של ר"מחתוספת / ף "תעמוד תוספת מעו+ 37–37+ / 7–7בדרגות
(.₪וחמישים 

 ח"ש825–(38)8בדרגה
 750₪+( 38+) 8בדרגה

 39-650₪/ 9בדרגה

 600₪-+ 39+/ 9בדרגה

 ח"ש460–40/ 10בדרגה
 400₪+ 40+ 10בדרגה

 ח"ש220–41/ 11בדרגה
 200₪+ 41+ 11בדרגה

 ר"מחתוספת / ף "ומעלה לא יהיה זכאי לתוספת מעו42/ 12עובד בדרגה , הסר ספקלמען.



המשך-רכיבים פנסיוניים 
 תוספת מדורגת
 (  כולל+ )10לעובדים המועסקים במשרה מלאה שדרגתם עד תשולם 1.10.2012מיום החל

חודשית כאמור  שכר תוספת , לפי העניין, ר"בדירוג המח( כולל+ )40או עד דרגה המנהלי בדירוג 
:  להלן

 235₪+ : 37–34+ / 7–4דרגות

 225₪+ : 38–38+ / 8–8דרגות

 180₪: 39/ 9דרגה

 135₪+ : 39+ / 9דרגה

 90₪: 40/ 10דרגה

 45₪+ : 40+ / 10דרגה

ומעלה לא יהיה זכאי לתוספת מדורגת41/ 11עובד בדרגה , למען הסר ספק.
 בדירוג  ( כולל+ )40בדירוג המנהלי או ( כולל+ )10עובדים המועסקים במשרה חלקית שדרגתם עד

.  ר יהיו זכאים לתוספת מדורגת כפי שעודכנה לעיל באופן יחסי לחלקיות משרתם"המח
 להסכם הבלתי ייחודיים2.3כהגדרתה בסעיף " תוספת קבועה"התוספת המדורגת לא תהווה.



רכיבים פנסיונים המשך
 6.15%בשיעור 2011תוספת

 2016שיקליתתוספת

 2016אחוזיתתוספת

 יהיה  2016אחוזיתותוספת 2016מועדי וגובה תוספת שקלית
הסכומים כוללים גם את עדכון המדד נכון לינואר  )כמפורט להלן 

2018 :)



אחוזיתתוספת שקלית ותוספת 

2016

למעט)ר"מחדירוג/מנהלידירוג

(פסיכולוגים

תוספתגובה

2016שקלית

₪-ב

תוספתגובה

2016אחוזית

באחוזים

201837.470.925לינוארנכון

2018יונימשכורת)1.6.2018-מההחל

(2018ביוליהמשולמת

84.691.675

ספטמברמשכורת)1.9.2019-מההחל

(2019באוקטוברהמשולמת2019

130.662.425

2018פברוארמשכורת)1.2.2020-מההחל

(2020במרץהמשולמת

167.433.025

2020מרץמשכורת)1.3.2020-מההחל

(2020באפרילהמשולמת

193.283.3



"תוספת ענפית"–רכיבים פנסיוניים 
 עובד בדירוג מנהלי או  , 1/2/18בהתאם להסכם הקיבוצי מיום

או בדירוג הנדסאים טכנאים המועסק ביחידה לרישוי  ר"מח
עסקים העוסק בתחומי רישוי העסקים המועסק באחד 

:מהתפקידים הבאים

 מנהל שמתח הדרגות הצמוד לתפקידו הוא מרמה של מנהל מדור
(.כולל)ועד לרמה של מנהל מחלקה 

פקח תברואתי/פקח שילוט עסקים/ פקח רישוי עסקים

תברואן

בתחולה  . מהשכר המשולב10%יהיה זכאי לתוספת ענפית בשיעור 
.1/2/18-מיום ה



"           תוספת ענפית"–פנסיוניים רכיבים 

המשך
 החל מיום  , 18.11.18בהתאם להחלטת ועדת המעקב מיום

תוספת הענפית שלעיל תחול גם על עובדים בדירוג  1.6.2018
.המהנדסים המועסקים ביחידה לרישוי עסקים



המשך-" תוספת ענפית"
  התוספת הענפית לא תהווה תוספת קבועה לעניין הסכם הבלתי

ולא מתקזזת מההשלמה לשכר ( 1400₪-לא מתקזז מה)ייחודיים 
לעניין הוראות חוק שכר " תוספת מוחרגת"המינימום אך מהווה 

-ה"התשע, (הוראת שעה–העלאת סכומי שכר מינימום )מינימום 
2015.

 התוספת מהווה שכר לכל דבר ועניין לרבות לצורך חישוב ערך
.ופיצויי פיטוריםלעניין פנסיה , שעה



"חדשים"תוספת ניהול לעובדים 
 3/3/99,כהגדרתם בהסכם , "חדשים"תוספת ניהול לעובדים

והממלאים תפקידי , 17/5/12-מתוקף הסכם קיבוצי מיום ה
תוספת ניהול  (. 14/7/16התוספת עדכונה בהסכם מיום . )ניהול

,  7.5%. כפיפים' רמות והיא תלוית מתח דרגות ומס3-מחולקת ל
.12.5%ו 10%



המשך-רכיבים פנסיוניים 
מתוקף הסכם ), "ותיקים"שני לעובדים / תוספת קידום ראשון

25/10/09.)

 כהגדרתם העובדים הוותיקיםיחולו על , 1/12/2009החל מיום
:ההוראות הבאות3/3/99בהסכם הקיבוצי מיום 

כל  במצטברבתפקיד הוא קידום שמתקיימים בו קידום ראשון
:התנאים המפורטים להלן



המשך-קידום נוסף 
נבחר לתפקיד החדש כדין/העובד התמנה.

  דרגת השיא במתח הדרגות בתפקיד החדש גבוהה לפחות בדרגה
אחת מדרגת השיא במתח הדרגות בתפקיד שמילא העובד טרם 

.הקידום בתפקיד

 ( 37-39)7-9מתח הדרגות של התפקיד החדש הוא לפחות
והתפקיד החדש כולל אחריות ניהולית ישירה על עובד אחד לפחות

שמתח הדרגות של התפקיד החדש הוא לפחותאו

12–10(40-42.)



המשך-קידום נוסף 
בתפקיד הוא קידום שמתקיימים בו במצטבר כל  קידום שני

:ואולם, התנאים המפורטים לקידום בתפקיד ראשון

 8לפחותמתח הדרגות של התפקיד החדש הינו קידום שנילצורך-
10(38-40.)

 10%–גובה תוספת קידום ראשון

 10%–גובה תוספת קידום שני



תנאי העסקה נוספים
 למשרה מלאהש"ש1/4/1842-החל מ–שבוע עבודה.

 יום למשרה מלאה החל מהשנה הראשונה22–חופשה שנתית.

 תשלום החל מהיום  . ימים למשרה מלאה30–חופשת מחלה
.הראשון

הבראה

משולם . 4ביגוד למקבלי קהל לפי רמה לקצובתזכאות -ביגוד
כפוף  , במשכורת חודש יולי של כל שנה בגין השנה החולפת

.  לחלקיות המשרה והעסקה

 שנות שירות ציבורי אצל 25לבעלי ותק של -מענק יובל
.לא כולל ותק מואץ.המעסיקים החתומים על ההסכם



תנאי העסקה נוספים
 י  "ר ישירות לשכר מגולם ע"בדירוג המח–אגודות מקצועיות

.המעסיק במשכורת חודש אוקטובר

 אגודות שבוחר העובד2-תשלום ישירות ל–בדירוג מנהלי

ר החל מהיום הראשון לעבודה ברשות"בדירוג המח–ש"קה  .
.בדירוג מנהלי לאחר השלמת שנת עבודה ברשות

(.עובד2.5%, מעביד7.5%)



תנאי העסקה נוספים
ימי השתלמות בשכר:

 ימים5–בדירוג מנהלי.

וכדלקמןתלוי דרגה : ר"בדירוג המח:

.ימי השתלמות בשכר לשנה7.5-זכאות ל–36-37דרגות 

ימים בשנה10-זכאות ל–38-39דרגות 

 ימים בשנה12-זכאות ל–40-41דרגות.

 ימים בשנה15-זכאות ל–ומעלה 42דרגה.

  מכסת ימי ההשתלמות מחושבת על בסיס של ימי לוח ולא ימי
.עבודה

 ימים90ימים אלה ניתנים לצבירה מקסימאלית של.



תנאי העסקה נוספים
 גמול השתלמות:

 שעות  הן לגמול 400–שעות לימוד המזכות בגמול ר"המחבדירוג
.                                                                          'והן לגמול ב' א

.                                             328.76₪–' גובה גמול השתלמות א
43עד דרגה 41מדרגה . 328.76₪–41עד דרגה ' גמול השתלמות ב

9%גובה גמול ההשתלמות הינו 44ח ומדרגה "ש430.86–( כולל)
.מהשכר המשולב

גמולים האחד מבוסס שעות בהתאם 2-בדירוג מנהלי זכאות ל
' וב' גובה גמול א. לוותק והשני בגין קורס מינהל בשלטון מקומי

.328.76₪זהה ועומד על 



תנאי העסקה נוספים
נסיעהקצובת

אחזקת רכב פררוגטיבה של המעסיק כפוף / כוננות/ שעות נוספות
.לצורכי המערכת ובכפוף לדיווח וביצוע בפועל

"עלות מתוך כלל ההסכמים 0.3%-כ כ"סה–" מועדון שלך
.שנתן השלטון המקומי0.1%+ הקיבוציים 



תנאי העסקה נוספים  

בלבדר"מחבדירוג 
 נקבע כי על ' 1993-96בהתאם להסכם השכר לשנים –קרן ידע

מהשכר "  )קרן ידע"משכרו של העובד ל0.5%המעסיק להפריש 
(.המשולב וכל התוספות המובאות לצורך חישוב גמלה

בעלי תואר שני ושלישי–
שנות ותק לכל שנת עבודה                    1.5זכאות לוותק מואץ בשיעור של 

כל זאת עד לשיא הוותק הקיים , לאחר הזכאות לקבלת התואר
לימודי תעודה+ חל גם על בעלי תואר ראשון–. בדירוג



תנאי העסקה נוספים  

ר בלבד"בדירוג המח
 ( למעט בקידום לדרגת שהייה )בין דרגה לדרגה מ"פזקיצור+–

.לימודי תעודה+ בעלי תואר ראשון עלגם חל

 קידום לדרגה אישית בשיא הוותק:

שיא דרגתו פירושו  , עובד בעל תואר שני אשר הגיע לשיא דרגתו
זכאי לעלות בדרגה אחת כדרגה  , השכר המשולם בשיא הוותק

.פעם אחת בלבד–. בתום שנה מיום הגיעו לשיא הדרגה, אישית

(.כולל45ועד למקסימום דרגה .)פעמיים–לבעלי תואר שלישי 



שכר בכירים שינויים ותמורות
לפי בחירת העובד7%-ל% 5%-5%ג"קופ.

1/7/16בתחולה מיום -. פדיון ימי מחלה בפנסיה צוברת לבכירים .

סיום שירות בגיל  . )כללי הפדיון כמקובל לעובדי הרשויות המקומיות
שנים ברציפות במקרה 10שנה ולאחר שירות של 50-שאינו פחות מ

(.שנים5–ונכות , שנים3של פטירה 

שיטת . )מדד במקרה של ירידת המדדצמודיהקפאת שכר בכירים 
.2017בתחולה מינואר –( הקיזוז



שכר בכירים
  למען הסר ספק אין זכאות למענק יובל למועסקים לפי נגזרת שכר

.בכירים

 טווח שכר:

נ"ש+ ל "משכר מנכ40%-30%מנהל מחלקה 

נ"ש+ ל"משכר מנכ50%-40%סגן מנהל אגף 

נ"ל ללא ש"משכר מנכ70%-60%מנהל אגף  



על קצה המזלג שאלות ותשובות
האם עובדים בשכר בכירים שהקפיאו את שכרם בדירוג דרגה       : 'ש

האם הוותק שלהם ממשיך , ועברו לעבוד באותה רשות בשכר בכירים
?להתעדכן בדירוג דרגה

.הוותק ממשיך להתעדכן, כן: 'ת

?האם הוותק מתעדכן לצורך תשלום מענק יובל: 'ש

ככל שהעובד הקפיא זכויותיו טרם     . הוותק לצורכי שכר, לא: 'ת
.היווצרות הזכאות למענק יובל לא יהיה זכאי



שאלות ותשובות המשך
?האם ניתן לפדות ימי חופשה במהלך השירות: ' ש

חל איסור מוחלט על פדיון ימי חופשה שנתית במהלך השירות : ' ת
.פדיון ימי חופשה יהיו בעת סיום העסקה בלבד. הפעיל

עובד שניצל את כל ימי חופשתו השנתית ומבקש לצאת לחופשה  : 'ש
?ח ימי חופשה שנתית עתידיים האם ניתן"ע

ימי חופשה שניצל העובד מעבר למכסת ימי החופשה השנתית  : ' ת
. ללא תשלוםייחשבו כימי חופשה , מסויימתהעומדת לרשותו בשנה 

של ימי חופשת מנוחה  " יתרה שלילית" "יצירת"קרי אין אפשרות ל
וכן אין אפשרות לנכות יתרה שלילית ממכסת ימי חופשת מנוחה של 

.השנה שאחרי



המשך-שאלות ותשובות 
?לכמה ימי הצהרה זכאי עובד בשנה: ' ש

עובד רשאי להצדיק את היעדרו לרגל מחלה על סמך הצהרה                      : ' ת

ולא  , במשך יום עבודה אחד או שני ימי עבודה רצופים, אישית

ימים לא   4קרי עד . )יותר מפעמיים במשך כל שנת כספים אחת

(.רצופים

6של עד ' לתקהאם הזכאות למחלה במחצית המשכורת : ' ש

?השירות' חודשים היא חד פעמית למשך תק

,      הזכאות למחלה במחצית המשכורת היא חד פעמית לשירות: ' ת

.אולם ניתנת לפיצול



המשך-שאלות ותשובות 
האם ניתן לשלם אחזקת רכב לעובד שרכבו רשום על שמו ועל  : 'ש

.העובד מצהיר כי הוא נוהג ברכב בלבד? בתושם 

אחזקת רכב ישולם אך ורק אם לעובד רכב כשיר על שמו  תשלום : 'ת

כיום ניתן לשלם החזר הוצאות גם  . )בת זוגו בלבד/על שם בןואו 

ש אחד "עובד שרכבו רשום ע(. הרכב נרכש בשיטת הליסינגאם 

.אינו זכאי להחזר הוצאות רכב.. וכואו חברה או הוריו מילדיו 



 על ההקשבהתודה


