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הסכם שכר חדש ברשויות המקומיות
חברותוחברים ,
אנישמחהלעדכןאתכם,כינחתםהסכםשכרחדשברשויותהמקומיות .
ההסכםמהווההישגחסרתקדיםעבורעובדיםרביםבדירוגהמח"רברשויותהמקומיות. 
בחודשים האחרונים ,מאז נחתם הסכם המסגרת מול האוצר ,בו הושגו תוספות שכר ומענקים
לכללהעובדים,פעלתי בשיתוףפעולהעםהסתדרותהמעו"ףעלמנתלהגיעלהסכםקיבוציחדש
למעןהעובדיםבשלטוןהמקומי,זאתבהתאםלהחלטתהוועידההשביעיתשלהסתדרותהמח"ר
הקובעת כי על יו"ר הסתדרות המח"ר לפתוח במו"מ משותף עם האיגודים המקצועיים להם
עובדים ברשויות המקומיות לתיקון ולשיפור הסכמי  3/99ו .10/09 -כמו כן ,חשוב להדגיש כי
המו"מ נוהל בהתאם לעקרונות שקבעה הוועידה לפיהם :יינתנו תוספות מקצועיות מיוחדות
לבעלי תפקידים מיוחדים וייחתמו הסכמי שכר ייחודיים לפי מקצועות.
ההסכםהחדשמציגשורתהישגיםעבורעובדיםאקדמאיםרביםברשויותהמקומיות,אותםניתן
היהלהשיגבזכות החבירההמשותפת עםהסתדרותהמעו"ף.החבירההזאתאפשרהלנועמדת
כוח,אשרסייעהלהשיגאתתביעותינו .
שימו לב! הסכם זה לא חל על הפסיכולוגים החינוכיים ועל עובדי בתי החולים העירוניים.
להלןרשימהחלקיתשלהישגיההסכםעד כה :
תוספת מקצועית לחשבים בדירוג המח"ר
תוספתשכרבשיעורשל10%מהשכרהמשולבתשולםלעובדבדירוגהמח"ר,הממלאתפקידשל
חשבהיחידההארגוניתמןהסוגהבכירביותרברשותהמקומית(מינהל,חטיבהאואגף,לפי
העניין).לדוגמה,ברשותשבהחטיבההיאהיחידההארגוניתהגדולהביותר,יהיהזכאילתוספת
החשבהבכירבכלחטיבה.
תוספת ניהול לכלכלנים ורו"ח
בעלתוארראשון()B.A.בכלכלהאובחשבונאות ,בדורב' שתנאיסףלמשרתוהינותוארמוכר
כאמור,ושמתחהדרגותהצמודלתפקידוהוא 40– 42()+ומעלה ,יהיהזכאילתוספתניהולשל
,7.5%גםאםתפקידואינוכוללאחריותניהוליתישירהעלעובדים .
תוספת ניהול למפקח על מערך שירות חיצוני
עובדדורב'שאחראיבמסגרתתפקידולפקחעלמערךשירותחיצונייהיהזכאילתוספתניהולגם
אםתפקידואינוכוללאחריותניהוליתישירהעלעובדים. 
עדכון תוספת ניהול (דור ב')
רמהראשונה 7.5%
רמהשניה 10%
רמהשלישית12.5%


תוספת מקצועית לחשבי שכר
תוספתשכרבשיעורשל10%מהשכרהמשולבתשולםלעובדהממלאתפקידשלחשבשכר.
תוספת מח"ר
החלמיום 1.7.2016(משכורתיולי 2016המשולמתבחודשאוגוסט )2016תעודכןתוספתמח"ר
כהגדרתהבהסכם2012ותשולםכמפורטלהלן:
א .בדרגות35-+37תעמודתוספתמח"רעלסךשל850.₪
ב .בדרגות38-+38תעמודתוספתמח"רעלסךשל700.₪
ג .בדרגות39-+39תעמודתוספתמח"רעלסךשל500.₪
ד .בדרגות40-+40תעמודתוספתמח"רעלסךשל300.₪
ה .בדרגות41-+41תעמודתוספתמח"רעלסךשל150.₪

החל מיום  1.2.2017(משכורת פברואר המשולמת בחודש מרץ  )2017תעודכן תוספת מח"ר
כהגדרתהבהסכם2012ותשולםכמפורטלהלן:
א .בדרגות35-+36תעמודתוספתמח"רעלסךשל1,000.₪
ב .בדרגות37-+37תעמודתוספתמח"רעלסךשל950.₪
ג .בדרגות38-+38תעמודתוספתמח"רעלסךשל750.₪
ד .בדרגות39-+39תעמודתוספתמח"רעלסךשל600.₪
ה .בדרגות40-+40תעמודתוספתמח"רעלסךשל400.₪
ו .בדרגות41+41-תעמודתוספתמח"רעלסךשל200.₪
מעברלמפורט מעלה,אנירואהבהסכםזההישגמשמעותי מבחינתהסתדרותהמח"רוהעובדים
אותם היא מייצגת ,שכן מדובר בפריצת דרך ראשונה במתן תוספות ייחודיות לבעלי תפקידים
מקצועייםבדירוגהמח"ר .
שורת הישגים אלה מתווספת להישג חסר התקדים בהסכם המסגרת אשר העניק לפסיכולוגים
החינוכיים המועסקים ברשויות המקומיות תוספת שכר של  15% -תוספת שכר כפולה מזו
שניתנהלכללהעובדיםבמגזרהציבורי .
חשוב לי להדגיש ,כי הסכם זה מיישם חלק קטן בלבד מתוך הסכמי המסגרת ,אשר יועד למו"מ
המשותף עם הסתדרות המעו"ף ,וכי מדובר בשלב ראשון מבחינת הישגי העובדים בדירוג
המח"ר ברשויות המקומיות ,כך שטוב עוד לפנינו.
הסתדרות המח"ר ממשיכה בניהול מו"מ מול המרכז לשלטון מקומי ומול משרד האוצר על אופן
חלוקת יתרת עלות ההסכם לרבות בחינת האפשרויות למתן תוספות מיוחדות גם לבעלי
תפקידים מקצועיים נוספים.
אשובלעדכןבהתפתחויותבהמשךהמו"מ .
בכבוד רב,
יעל רון ,עו"ד
יו"ר הסתדרות המח"ר

