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 ____________________________ביום  ____________________ -שנערך ונחתם ב 

 
 ")הרשות המקומית"להלן (_____________________ : בין 

 
 ")העובד"להלן (_________________ . ז.ת_ ___________________: לבין 

 
יוסיף להיות מועסק בתפקיד של /והרשות המקומית מעוניינת כי העובד יועסק :הואילהואילהואילהואיל

 ;")התפקיד: "להלן (______________ 

 
 י האמור   "ומועצת הרשות המקומית קבעה את שכרו ותנאי העסקתו של העובד עפ: לללליוהואוהואוהואוהוא

 ,  )ב( לצו המועצות המקומיות 139-140בסעיפים / העיריות  לפקודת 168בסעיף                                             
 ;כמפורט בחוזה זה להלן, 1953-ג"           התשי

 
 להוסיף לעסוק בתפקיד בהתאם לתנאי השכר   /והעובד הביע את רצונו לעסוק: והואילוהואילוהואילוהואיל

 ;וההעסקה כמפורט בחוזה זה להלן                                            
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 .המבוא לחוזה זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו .1 מבואמבואמבואמבוא

 
 ההסדרים והנוהגים הקודמים בין הרשות ,  חוזה זה יבוא במקום כל ההסכמים .2 תוקףתוקףתוקףתוקף

 .                   המקומית לבין העובד

 
 הרשות המקומית תעסיק את העובד בתפקיד והעובד מתחייב לעסוק  .א .3333הגדרת      הגדרת      הגדרת      הגדרת      



 .ל משרה מלאהבתפקיד בהיקף ש  התפקידהתפקידהתפקידהתפקיד
  סמכויותסמכויותסמכויותסמכויות
 במסגרת התפקיד מתחייב העובד לבצע את כל המשימות שיוטלו עליו .ב וכפיפותוכפיפותוכפיפותוכפיפות

 .י הרשות המקומית בקשר עם סמכויותיו ותפקידיו"ע
   

 .בביצוע תפקידו יהיה העובד כפוף לראש הרשות המקומית.        ג
 

 כמשמעותם  בחוק  שעות  תפקידו של  העובד  נמנה  עם  תפקידי  הנהלה   ....4444                 אמוןאמוןאמוןאמון
הדורשים מידה מיוחדת של אמון אישי ולפי כך , 1951 �א "תשי, עבודה ומנוחה אישיאישיאישיאישי

ל והוא לא יהיה זכאי לתמורה נוספת "לא יחולו על העובד הוראות החוק הנ
 .כלשהי בגין עבודתו מלבד זו המפורטת במפורש בחוזה זה

 
   חוקת  העבודה לעובדים ברשויותלרבות , ההסכמים  הקיבוצים  .א ....5555                 הסכםהסכםהסכםהסכם
החלים על עובדיה האחרים של הרשות המקומית לא יחולו , המקומיות אישיאישיאישיאישי

 .על העובד
 

 חוזה זה הינו הסכם אישי ומיוחד המסדיר את היחסים בין הרשות  .    ב
 .       המקומית לבין העובד וקובע באופן בלעדי את תנאי העסקתו של העובד

 
 ובנאמנות ולשם כך     העובד מתחייב למלא את תפקידו במסירות                ....א ....6666חובות     חובות     חובות     חובות     

 .כישוריו ונסיונו, מרצו, להקדיש את זמנוהעובד                 העובד                 העובד                 העובד                 
 

 בתקופת עבודתו ברשות המקומית לא יהיה העובד רשאי לעסוק בכל   .   ב
 טעון קבלת אישור  , מילוי תפקיד נוסף ללא שכר.       עבודה אחרת בשכר

 .  מראש ובכתב בהתאם להוראות החוק    
 

 העובד מתחייב להודיע לראש הרשות המקומית מייד וללא דיחוי  על כל  .   ג
 או העלול ליצור ניגוד אינטרסים עם /     נושא אשר לגביו יש לו עניין אישי ו

 וראש הרשות יפעל בקשר לאותו נושא לפי הנחיות והוראות  ,      תפקידו
 .ם     משרד הפני

 
 מיום חתימת חוזה זה העובד לא ישמש חבר ועד העובדים  או נציגות של  .  ד

 .או עבורם,     עובדים ולא יפעל מטעם ועד אז נציגות כאמור
 

 ._____________תוקף חוזה זה הוא החל מיום  .א ....7777                 תוקףתוקףתוקףתוקף
    החוזההחוזההחוזההחוזה
 בהתאםי החלטת מועצת הרשות המקומית ו"לא יפוטר העובד אלא עפ .ב והודעהוהודעהוהודעהוהודעה
 לצו המועצות 144בסעיף / לפקודת העיריות171לאמור בסעיף  מוקדמתמוקדמתמוקדמתמוקדמת

 .�1950א "התשי) א(המקומיות 
 

החלטת המועצה בדבר פיטורי העובד לא תתקבל אלא בישיבת מועצת  .                   ג
ולאחר שניתנה הודעה , הרשות המקומית שזומנה במיוחד לעניין זה

וניתנה ,  הפיטורים ידון באותה ישיבהכדין לכל חברי המועצה שדבר
 . לעובד הזדמנות להשמיע לפני המועצה את טענותיו בעניין הפיטורים

 
 



תינתן לו , החליטה מועצת הרשות המקומית בדבר פיטורי העובד .ד
אם . הודעה מוקדמת של חודש ימים ואז יבוא הסכם זה לידי סיום

הפסקת עבודתו העובד יכהן בתפקידו מעל לשנה יהיה זכאי בעת 
 .לתקופת הודעה מוקדמת של שלושה חודשים

 
 אינו בא לגרוע מסמכותו של בית  ) ד(עד ) א(האמור בסעיפים קטנים .     ה

 ,  1978-ח"התשל, )משמעת(        הדין למשמעת לפי חוק הרשויות המקומיות 
         לפסוק בדבר פיטורין של העובד בשל עבירת משמעת כמשמעותה בחוק 

 .        האמור
 
 ידי  מתן הודעה מוקדמת -העובד רשאי להפסיק את עבודתו בכל עת על.      ו

 .        בכתב של שלושה חודשים מראש כפוף לאמור בחוזה זה
 

 רשאית הרשות המקומית להפסיק את            , למרות האמור לעיל)  1. ז
 במקרה של הפרת         עבודתו של העובד לאלתר וללא הודעה מוקדמת 

 או אם עבר עבירה פלילית שיש עימה קלון או המטילה ,         אמונים חמורה
 .        דופי מוסרי בעובד

 הפסיקה מועצת הרשות המקומית  את עבודת העובד בשל נסיבות )  2 
       כאמור לעיל לא יהיה העובד זכאי לקבל כל תשלום על חשבון פיצויי 

 .      פיטורין
 

 לחודש ₪ ________ תמורת עבודתו תשלם הרשות המקומית לעובד סך של          ....8888כורת   כורת   כורת   כורת   משמשמשמש
 ").המשכורת הכוללת: "להלן (תחילת תוקפו של חוזה זה     מיום    החל          כוללתכוללתכוללתכוללת

 
 כלולים כל התשלומים שהעובד היה זכאי לקבלם , בתוך המשכורת הכוללת.   א

 , כוננויות,  ור שעות נוספותלרבות התשלום עב,       אילולא הועסק בחוזה זה 
 קריאות פתע וכן כל הרכיבים והתשלומים החודשיים והשנתיים ,       פרמיות

 מכוח   , גמול השתלמות וכן כל תוספות השכר ותוספות לשכר:       כגון 
 .  למעט תוספת המנויות במפורש בחוזה זה,       הסכמים או הסדרים קיבוציים

 או /העובד  לא יהיה זכאי להטבות בגין תואר שני ו,       למען הסר הספק
 .      שלישי

 
 במשכורת הכוללת נכללים כל תוספות היוקר שהן בתוקף עד ליום תחילת  .   ב

 .      תוקפו של חוזה זה
 
 י שיעור תוספת היוקר בהתאם להסכם  "עדכון המשכורת הכוללת יעשה עפ.   ג

 .באותו הסכם     תוספת היוקר ועד לתקרה שתקבע 
 

 ל משרד הפנים "המשכורת הכוללת תעודכן אחת לשנה בהתאם לחוזר מנכ.  ד
 ' בניכוי תוספות היוקר שצורפו לשכר כאמור בפסקה ג, י השינוי במדד"     עפ

 .העדכון יבוצע בינואר של כל שנה.      מאז העדכון האחרון לפי פסקה זו
 

 תשלום מאיזה סוג שהוא מעבר   העובד לא יהיה זכאי לקבל כל תמורה או . ה
 .    למשכורת הכוללת והתשלומים האחרים שפורטו בחוזה  זה

 
 
 



 :בנוסף למשכורתו הכוללת יהיה העובד זכאי לתשלומים ולהטבות כדלהלן .9
 

 העובד לא יהיה זכאי לתשלומי   ; לחודש₪ _________ דמי כלכלה בסך .   אדמי כלכלהדמי כלכלהדמי כלכלהדמי כלכלה
 עדכון דמי . למעט החזר הוצאות לינה בתפקיד לפי קבלות, ארץל ב"אש                                                                                

                     הכלכלה יהיה בשיעור עליית מדד יוקר המחיה במועדים  שתעודכן  תוספת 
 י הממונה על השכר והסכמי "                    היוקר ובשיעורים המתפרסמים לעניין זה ע

 .האוצר                    עבודה במשרד 
 

  ישולם בנפרד לפי דיווח כמקובל  בשירות   �החזר הוצאות רכב שירות . בהוצאות רכב    הוצאות רכב    הוצאות רכב    הוצאות רכב    
 בתנאי שהעובד אינו  ,  המדינה בהתאם לרמת הניידות שאושרה לעובד                                                                                

 .                     נהנה מרכב צמוד
 

 להוצאות אחזקה ושימוש בטלפון אשר לצורך מילוי תפקידו העובד זכאי . גהוצאות טלפון   הוצאות טלפון   הוצאות טלפון   הוצאות טלפון   
 למעט הוצאות עבור , שיחות בחודש_______ עד למכסה של ,                          בדירתו

 .ל וללא גילום מס"                         שיחות פרטיות לחו
 

 העובד זכאי לקצובת הבראה בסכומים ובכמות ימים שמשתלמים לכלל עובדי . דהבראה       הבראה       הבראה       הבראה       
 .הרשות המקומית                                                                                

 
 העובד זכאי לקצובת נסיעה בסכומים ובמועדים שמשתלמים לכלל עובדי . הקצובת נסיעה   קצובת נסיעה   קצובת נסיעה   קצובת נסיעה   

 .בתנאי שהעובד אינו נהנה מרכב צמוד, הרשות המקומית                                                                                                
 

 .העובד זכאי לקבל עיתון מקצועי אחר.     ועיתון מקצועיעיתון מקצועיעיתון מקצועיעיתון מקצועי
 

 הרשות המקומית תפריש לקרן השתלמות אליה משתייך העובד . ז    קרן השתלמות קרן השתלמות קרן השתלמות קרן השתלמות 
 . ממשכורתו הכוללת2.5% ממשכורתו הכוללת והעובד יפריש 7.5%                       

 
 העובד זכאי לקבל קצובת ביגוד כפי שתקבע הרשות המקומית . חקצובת ביגוד    קצובת ביגוד    קצובת ביגוד    קצובת ביגוד    

 .לעניין זה על ידי החשב הכללי במשרד האוצר                        בכפוף לשיעורים המתפרסמים 
 

 . ימי עבודה בשנה22העובד יהיה זכאי לחופשה שנתית של )  א.  .  .  .  10 חופשה חופשה חופשה חופשה 
 עובד לא יהא רשאי לצבור ימי חופשה אלא באישור הרשות המקומית ובכל שנתית              השנתית              השנתית              השנתית              ה
 . ימים55 �מקרה לא יותר מ                                                                                             

 לא יהיה רשאי לנצל את  , ודתו של העובד מכל סיבה שהיאהופסקה עב)   ב
 ימי החופש הצבורים יפדו  . מעביד-      חופשתו הצבורה בטרם סיום יחסי עובד

 .1951 �א "התשי,        בהתאם לאמור בחוק חופשה שנתית
 

 לפי המשכורת ,  ימי מחלה  לשנה בתשלום30 �העובד יהיה זכאי ל  .א.   .   .   .   11111111מחלה   מחלה   מחלה   מחלה   
 והוא יהיה רשאי לצבור ימי, הכוללת וכנגד הצגת אישורים רפואיים  וחוחוחוחוביטוביטוביטוביט
 .מחלה אלה ,      ,      ,      ,      כנגדכנגדכנגדכנגד

 אובדן כושראובדן כושראובדן כושראובדן כושר
 תבטח הרשות המקומית את העובד  , והדבר ניתן,  אם  העובד יבקש זאת .בעבודה       עבודה       עבודה       עבודה       

 ן ביטוח ההוצאות בגי; בביטוח בפני אובדן כושר העבודה המבטיח פיצוי חודשי                                                                                
 זכות זו אינה ניתנת ,   ממשכורתו הכוללת של העובד2 %½                    כזה לא תחרוגנה מ 

 .                    להמרה
 

 



העובד לא יהיה זכאי לתשלום דמי , לעיל) א(למרות האמור בסעיף קטן  .ג
אם אלה שולמו במלואם במסגרת ביטוח , מחלה מאת הרשות המקומית

 .לעיל' ק ב"סכאמור ב
אם סך כל הסכומים שקיבל העובד כדמי מחלה במסגרת הביטוח , אולם

. כאמור נופלים מן הסכומים המגיעים לו להשלמת המשכורת הכוללת
תשלם הרשות המקומית לעובד את ההפרש עד לסכום שלו הוא זכאי 

 .והכל בתחום מספר ימי המחלה להם זכאי העובד לפי סעיף זה
 

מוסכם ומוצהר בזה כי תשלום ימי מחלה כדלעיל בא , קלשם מניעת ספ .ד
, גם לכסות התחייבויות הרשות המקומית על פי חוק דמי מחלה

 .1976 �ו "התשל
 

 רשות המקומית לא תשא בתשלומי מיסים או בתשלומי חובה אחרים החלים .  12מיסים     מיסים     מיסים     מיסים     
 .על העובד מכח הוראות חוזה זה ומכח הוראות כל דין ותשלומיותשלומיותשלומיותשלומי

   חובהחובהחובהחובה
 

בתקופת שירותו במילואים יהיה העובד זכאי לקבל מהרשות המקומית מלוא  .13  מילואיםמילואיםמילואיםמילואים
אולם כל סכום , המשכורת הכוללת והתשלומים האחרים לפי הסכם זה

למעט דמי (ל או ממקור אחר כלשהו "שישולם לעובד עבור שירותו מצה
 .ממשכורתויוחזר לרשות המקומית על ידי העובד או ינוכה במלואו , )כלכלה

 
  על תקופת עבודתו של העובד ברשות�כי , מוסכם בזה בין הצדדים .א .14תגמולי    תגמולי    תגמולי    תגמולי    

 י חוזה  זה  לא יחולו  הוראות  חוק  שירות המדינה"המקומית   עפ   פרישהפרישהפרישהפרישה
 , במקום זה  יבחר העובד.  1970 �ל "התש, )נוסח משולב) (גימלאות(   ופיצוייופיצוייופיצוייופיצויי
 להבטיח  זכויותיו  הסוציאליות , מיתבהסכמת   הרשות  המקו  פיטוריןפיטוריןפיטוריןפיטורין

 במסגרת )   הכנסה-  לפקודת  מס 47כמשמעותה  בסעיף  (בקופת גמל  
 .כמפורט להלן, ביטוח מנהלים או במסגרת קרן פנסיה מוכרת

 
תפריש הרשות המקומית סכום השווה ל  , נבחר ביטוח מנהלים כאמור 1.א

בונות הוא סכום  מהמשכורת הכוללת והעובד יפריש על חש13 1/3%
העובד מסכים בזה שהרשות המקומית .  אחוז ממשכורת זו5 -השווה ל

 . כאמור לצורך העברת סכום זה לביטוח המנהלים5%תנכה ממשכורתו 
 

ביחד עם הפרשי , חמישה אחוז מתוך הפרשות המעביד והפרשות העובד 2.א
ישמשו ככספי תגמולים לטובת , ההצמדה והרווחים על אותן הפרשות

 .עובד או לשאיריו במקרה של פטירתוה
 

ביחד עם הפרשי ההצמדה ,  מתוך הפרשות המעביד8 1/3% -יתרת ה 3.א
ישמשו לכיסוי פיצויי הפיטורין שיגיעו , והרווחים על אותן הפרשות

למעט בנסיבות המפורטות , לעובד או לשאיריו במקרה של פטירתו
 .לעיל' ז7בסעיף קטן 

 
, מקום פיצויי  פיטורין לפי חוק פיצויי פיטוריןל יבואו ב"ההפרשות הנ 4.א

ואם  יהיה צורך בכך יובא ההסדר לאישור שר העבודה , 1963-ז"התשכ
 . ל" לחוק הנ14והרווחה בהתאם לסעיף 

  



בחר העובד בביטוח מנהלים כאמור תהיה הפוליסה בבעלות הרשות  5.א
ית המקומית כל עוד הינה  המעביד של העובד והוא והרשות המקומ

 .יישאו בתשלומים בגין הפוליסה
 

עם הפסקת עבודתו של העובד עקב סיומו של חוזה זה מכל סיבה  6.א
או ,  שהיא ופרישתו המוחלטת מן הרשות המקומית יהיה העובד

הכל , זכאים לקבל את הבעלות בפוליסה, שאיריו במקרה של פטירתו
 .לעיל' ז7בהתאם לתנאי הפוליסה ובכפוף לאמור בסעיף קטן 

 
 , הרשות המקומית מתחייבת לשלם לעובד את ההפרש במידה ויהיה כזה.       .       .       .       בבבב

           בין הסכומים אותם הפרישה בגין פיצויי פיטורין ביחד עם הפרשי  
 לבין סכופ פיצויי פיטורין אשר היו ,           הצמדה והרווחים על אותן הפרשות

 .1963-ג"התשכ, טורין          מגיעים לו על פי חוק  פיצויי פי
 

 כי אם בתקופת עבודתו של העובד או    , מובהר בזה, למען הסר ספק.     .     .     .     גגגג
 הסכומים אותם הפרישה הרשות המקומית בגין פיצויי פיטורין  , , , ,        בסיומה

        ביחד עם הפרשי הצמדה והרווחים על אותן הפרשות יהיה גדול מסכום  
 אין  , 1963-ג"גיעים לו על פי חוק פיצויי פיטורין התכ       פיצויי פיטורין אשר מ

        להעביר הפרש זה לתגמולים וכי הוא שייך לרשות המקומית והיא תביא  
        אותו בחשבון בעת תשלום ההפרשות בגין פיצויים או בעת תשלום 

 .       הפיצויים עם הפסקת עבודתו
 

 : להלן( שנים או יותר לפי חוזה זה 4 לאחר שעבד פרש העובד מיוזמתו.    א.   .   .   .   15151515תקופת  תקופת  תקופת  תקופת  
 יהיה זכאי עבור תקופת עבודתו ברשות המקומית , ") תקופת האכשרה                         השירות השירות השירות השירות 

 לפיצויי פיטורים בשיעור , ")התקופה הקודמת"להלן (זה     עד לחתימת חוזההקודמת              הקודמת              הקודמת              הקודמת              
 המשכורת הקובעת . 1963 �ג "התשכ, םשנקבע בחוק פיצויי הפיטורי                                                                                                    

 ....                         לעניין הפיצויים תהיה המשכורת בדרגת השיא של תקן משרתו
  

 יהיה זכאי לפיצויי                       , פוטר העובד בתוך תקופת האכשרה  או אחריה.    ב
פיצויי                          פיטורים עבור התקופה הקודמת בשיעור  שנקבע  בחוק 

המשכורת הקובעת לעניין הפיצויים תהיה , 1963 �ג "פיטורים התשכ
 .המשכורת בדרגת השיא של תקן משרתו

 
סעיף זה לא יחול על מי שערב החתימה על חוזה זה היו זכויותיו  .ג

 .הסוציאליות מבוטחות  בקרן ביטוח כלשהי
 

 ת החלים על עובדי הרשויות המקומיות על העובד יחולו כל דיני המשמע ....16161616     דינידינידינידיני
 .כאמור בכל דיןמשמעת         משמעת         משמעת         משמעת         

 
 עם הפסקת עבודתו ברשות המקומית מתחייב העובד להעביר את תפקידו  ....17171717העברת  העברת  העברת  העברת  
המידע וכל , וכן למסור לרשות המקומית את כל המסמכים    בצורה מסודרת התפקידהתפקידהתפקידהתפקיד

 .חומר אחר שהגיע  אליו או הוכן על ידו בקשר לעבודתו
 
 
 

 מתחייב   העובד שלא  להעביר   לאחר   ,   במשך תקופת  העסקתו  ולאחריה.      א18181818סודיות סודיות סודיות סודיות 
 או עשות שימוש במידע הרשות המקומית או במידע שהגיע אליו במסגרת       ואי                  ואי                  ואי                  ואי                



 לשמור על  , עבודתו ברשות המקומית  בקשר עמה ואשר אינו נחלת הכללתחרות             תחרות             תחרות             תחרות             
                       סודיות בכל הקשור לעסקיה ולענייניה ולא לפגוע בדרך כלשהי במוניטין של 

 .                      הרשות המקומית
 

 במשך שנה מיום הפסקת עבודתו ברשות המקומית ותהיה הסיבה לכך אשר       . ב
  להעמידו לא יעסוק העובד בכל עיסוק ולא יתן כל שירות העלול,     תהיה

 אלא אם   , או בניגוד אינטרסים עימה,     ביחסי תחרות עם הרשות המקומית
 הקביעה בדבר קיום יחסי  .     ניתנה לכך הסכמה של מועצת הרשות המקומית

     תחרות או ניגוד אינטרסים תהיה באופן בלעדי בידי מועצת הרשות  
 .    המקומית

   

 תראה כאילו  , כאמור להלן, ואר רשום לצד על פי כתובתוהודעה שנשלחה בד.    19 הודעותהודעותהודעותהודעות
וקבלה הנושאת את . נתקבלה על ידי   הנמען שלושה ימים לאחר מסירתה                                                                            

 .חותמת הדואר תהווה ראייה חותכת לתאריך המסירה
 

 :כתובת הצדדים לצורך זה הן  .20202020כתובות כתובות כתובות כתובות 
 
 

 _________________________:  הרשות המקומית    
 
 

 __________________________________: העובד   
 
 

 
 ולראיה באו על הצדדיםולראיה באו על הצדדיםולראיה באו על הצדדיםולראיה באו על הצדדים

 
 
 

_________________________       ____________________         
 העובדהעובדהעובדהעובד        הרשות המקומית   הרשות המקומית   הרשות המקומית   הרשות המקומית

 

 

 

 

 


