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 2015מרץ 
 03/2015חוזר מקצועי 

 
 לקוחות וידידי המשרד,

 
 

 01/2015חוזר מנכ"ל הנדון: 
 

 . להלן עיקר הנושאים שעודכנו בחוזר:1/2015פורסם חוזר המנהל הכללי  2015במרץ  16ביום 
 

 והבכיריםעדכון שכר הנבחרים  .1

ראשי רשויות מקומיות וסגניהם בשכר. מוצגת בחוזר טבלאות שכר יסוד חודשי לראש שכר  .1.1
רשות מקומית ולסגן ראש הראשות המקומית לפי גודל הוכלוסיית הרשות, שכר יסודי ראש 
רשות ואחוז משכר יסוד שר. יש לציין כי הטבלה המוצגת היא ללא שינוי לעומת הוראות חוזר 

 .1/2014מנכ"ל 

להחלטת הרשויות המקומיות )גמלאות לראש  16לחוזר מפנה תשומת הלב לסעיף  1.1.2סעיף  .1.2
לכך שנבחר הזכאי לשכר כלשהו מרשות לא יהיה זכאי לקבל  1977 –רשות וסגניו(, התשל"ז 

 אץ הגמלה כנבחר לשעבר ויש להקפיא את קצבתו עד לסיום כהונתו בשכר.

השירות של נבחר הציבור בשכר יותאמו להנחיות חוזר מנכ"ל מבהיר כי תנאי  1.1.3סעיף  .1.3
 על כלל עדכוניו. 5/2004

מבהיר כי לא ניתן לעדכן את שכר הנבחרים במהלך קדנציה ושכר הנבחר נקבע  1.1.4סעיף  .1.4
בהתאם לאוכלוסית הרשות ערב הבחירות. כמו כן הסעיף מדגיש כי לא ניתן לשלם שכר לסגן 

 הל הכללי.ראש רשות אלא באישור המנ

 שכר ראשי רשויות מקומיות וסגניהם לשעבר לצורך חישוב קצבת הפרישה .2

נקבע שכר היסוד לצורך גמלה לראשי הרשויות המקומיות וסגניהם )בשכר( לפי סוג הרשות  .2.1
 .1/2014המקומית. יש לציין כי הטבלה המוצגת היא ללא שינוי לעומת הוראות חוזר מנכ"ל 

שבו מפורטים  5/2004בחוזר מנכ"ל  2.8.4להנחיות סעיף מפנה תשומת הלב  1.2.1סעיף  .2.2
הזכאים לגמלה על פי השכר המפורט בטבלה. מודגש כי תשלום גמלה לנבחר יעשה רק בכפוף 

 לקבלת אישור המנהל הכללי בכתב.

 י הפרשות נבחרים בשכר לקופות גמלשיעור .3

פנסיה צוברת, מוצגת טבלת שיעורי ההפרשות הרשות והנבחר לפי סוגי ההסדרים: קרן  .3.1
ביטוח מנהלים וקופת גמל. יש לציין כי שיעורים אלו רלוונטיים רק לנבחרים במסלול של 

 פנסיה צוברת

 קרן השתלמות .4

פורטו שיעורי הפרשות הרשות והנבחר לקרן השתלמות. הנתונים ללא שינוי ביחס לחוזר  .4.1
1/2014. 

 2015תעריף רכב נבחרים לשנת  .5

הנבחרים בשכר עבור ראש הרשות המקומית: יו"ר מרכז  נקבעו מחירי הרכב שרשאיץ לרכוש .5.1
עבור סגן ראש הרשות ₪   240,000השלטון המקומי ושלוש הערים הגדולות מחיר הרכב עד 

 (. 1/2014)ללא שינוי לעומת חוזר ₪  172,000המקומית בשכר, מחיר רכב עד 

 1/2014ביחס ל עודכן מחיר הרכב 21ילדים או יותר מתחת לגיל  6עבור נבחר בשכר שלו  .5.2
 ₪. 230,000לתקרה של ₪  220,000מקרה של 

המסים כל שווי השימוש ברכב ישלומו ע"י הנבחר בשכר ולא יגולמו  א(הודגשו מספר נקודות,  .5.3
לא תתאפשר חריגה מהסכומים הנ"ל גם אם העובד ישלם את החריגה  ב(ע"י הרשות. 

 ניתנת בידי הרשות.ההלחטה בין חלופות ליסינג או רכישת הרכב  ג(מחשבונו. 
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והשתתפות בהחזרי שיחות טלפון  גלובלי לאש ,תעריפי השתתפות בהוצאות לרכישת ביגוד .6
 לנבחרים בשכר וטלפונים ניידים

שפורסם ₪  4,289לעומת ₪  4,331עודכן התעריף להשתתפות בהוצאות רכישת ביגוד לסכום  .6.1
 .1/2014בחוזר 

 ₪. 1,330בסכום תעריף תשלום אשל גלובלי נשאר ללא שינוי  .6.2

תעריפי ההשתתפות בהחזרי שיחות לנבחרים ולנבחרים לשעבר נשארו ללא שינוי ביחס לחוזר  .6.3
1/2014. 

 שכר בחוזים אישיים )אחוז משכר בכירים( .7

 להנחיות הממונה על השכר. הטבלאות פורסמו בחוזר הנדון.עודכן שכר הבכירים בהתאם  .7.1

קצובת ביגוד, ודמי הבראה נשארו ללא  דמי כלכלה, החזר הוצאות טלפון קרן השתלמות, .7.2
 .1/2014שינוי ביחס לחוזר 

 עובד בחוזה אישי אינו זכאי למענק יובל. .7.3

 8.33%-שיעורי הפרשות לגמלה ופיצויי פיטורין, עודכן שיעור ההפרשת הרשות לפיצויים ל .7.4
או קופת גמל לעובד חדש. בעבר נקבע בחוזר בסדרים קרן פנסיה צוברת וביטוח מנהלים 

 . שאר שיעורי ההפרשות ללא שינוי.6%שיעור בגובה  1/2014

-7%הפרשת הרשות ו 13%שיעורי ההפרשות בגין עבודה נוספת נשארו אף הם ללא שינוי ) .7.5
 הפרשות העובד(. 6.5%

 

. 1972 –לחוק הרשויות המכומיות )מכרזים משותפים( התשל"ב  9אישור התקשרויות לפי סעיף  .8
 התקשרויות עם רשויות מקומיות. 12בחוזר פורטו אישורים עבור 

 

 
 

 רואה חשבון. –החוזר נערך ע"י דלאשה מג'ד 
 
 

 –פרסומים ומידע שימושי  – www.moin.gov.ilהחוזר המלא והמחייב פורסם באתר משרד הפנים 
 חוזרי מנכ"ל.
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