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 בתשפ" י"ח בחשוון

 ם/ות והמזכירי/ות שלום רב,מנכ"ליה

 

 עדכון בנושא שכר ותנאי העסקה

ברשויות המקומיות. והמזכירים בנושא שכר המנכ"לים אנו פועלים לטיפול בתקופה האחרונה 

לטיפול וקידום מצומצם צוות בחרנו ומתוכה קבוצה גדולה של חברים התנדבה לקחת חלק 

צקין, יפה מוקריית  –שמואל, יריב גסר גבעת  –גבי חדד  רחובות, –דורון מילברג  :הנושא

  ג'ן.בית  – גבעת עדה, פדוה דבורבנימינה  –מחנאי גרמן עציון, ניצן גוש  –שטרית 

 להלן סיכום שתי ישיבות שנערכו עם מרכז השלטון המקומי:

בפניו  והצגנו ,מר חיים ביבס ,השלטון המקומימרכז נפגשנו עם יו"ר  מחצהלפני כחודש ו ❖

את חוד החנית של השלטון המקומי כי המנכ"לים מהווים עמנו הסכים  ביבסמספר נושאים. 

, הוא ביקש שנגבש מסמך המלצות לתקופת ארוכה אף משרתים בדר"כ בתפקידםוהאזורי ו

 האוצר. מול מול משרד הפנים ולאחר מכן  מושהוא יסייע בקידו

ת, ועל כן ו לוקחים בחשבון את הרגישויות השונות גם מול הציבור וגם מול ראשי הרשויואנ ❖

 במינוח "עדכון עיוותי שכר".  בחרנו להשתמש

שלמה דולברג מר קיימנו פגישת המשך עם מנכ"ל מרכז השלטון המקומי,  בשבוע שעבר ❖

והגב' חגית מגן, הממונה על השכר בשלטון המקומי. גם מהם קיבלנו רוח גבית ולכולם 

את כל לקדם עה העת והגימשך שנים רבות וארוכות ברור כי מדובר בסוגיות שלא טופלו 

 . ר ניתן וצודקאש

שכר הבכירים ברשויות  עדכוןשולחן עגול לבחינת מקים בימים אלו משרד האוצר  ❖

מהשולחן העגול ולכלול את שכר המנכ"לים אינטגרלי המקומיות. האיגוד ביקש להיות חלק 

 .ברשויות במסגרת הדיונים

ממרכז השלטון המקומי רוח גבית והבנה  נוכי קיבלנו לשמחתשוב אני מבקש להדגיש  ❖

ברור כי על  ולכולנועל כך תודתנו והערכתנו הגדולה.  ,צורך בעדכון השכר ומרכיביובעמוקה 

חייבים לוודא  –מנת לשמר את כוח האדם האיכותי המרכיב את הבכירים בשלטון המקומי 

 .שכר ראוישיתוגמל ב
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 קידום נושאים נוספים ובהם:לקומי עם מרכז שלטון מ ביחד אנו פועלים ,בנוסף

 ק"מ. 3,000-אחזקת רכב להיקף גדלת ה .1

 קופת גמל על החזר הוצאות כלכלה )כמו שאר הבכירים(. .2

 מענק יובל. .3

 .(לעומת חישוב הלמ"ס כיום)חישוב השכר לפי מרשם אוכלוסין  .4

 חודשים. 6-חודשים ל 3 -הגדלת מענק הסתגלות מ  .5

 

דמת העשייה המוניציפלית. מקבלי ת ואתגריהן הציבו אותנו שוב בקהשנתיים האחרונו

ההחלטות והציבור בישראל מכירים כיום יותר מבעבר בכוחו של השלטון המקומי ובחשיבות 

 שמירת מרכיב כוח האדם האיכותי המוביל את הרשויות המקומיות.

יטוי מעשי להערכה להמשיך ולטפל בנושאים השונים ואני מקווה שנראה בקרוב ב נובכוונת

 אמשיך לעדכן.ראויה. 

 

 

 בברכה, 

 

 דורון מילברג, יו"ר האיגוד 

 מנכ"ל עיריית רחובות 

 


