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 תיק: 

 
 לכבוד,

 
 ראשי רשויות

 מנכ"לים
 מנהלי משאבי אנוש 

 
הארכת חלון הפרישה עד ליום  -הפעלת תנאי סיום העסקה מיטיבים לעובדי הרשויות המקומיות -קול קורא הנדון:

31.12.2020 
  

  31.03.2020ארכת חלון הפרישה עד ליום ה -קול קורא 
 02.07.2019 -אישור מסגרת לתנאי פרישה מיטיבים לעובדים בכירים המועסקים בחוזה אישי בשלטון המקומי

 18.02.2019יום מכתב הבהרות מ-קול קורא
 05.02.2019קול קורא מיום 

 
 

אשר חל על  "הפעלת תנאי סיום העסקה מיטיבים לעובדים ברשויות המקומיות –קול קורא "ם פורס 05.02.2019ביום 
"אישור מסגרת לתנאי פרישה מיטיבים לעובדים בכירים פורסם   02.07.2019 ביום; בהסכם קיבוציהמועסקים עובדים 

 )להלן: " הקול הקורא"(. " המועסקים בחוזים אישיים בשלטון המקומי
 

יות, ל הרשוהמצב שנוצר בעקבות התפשטות נגיף הקורונה, ותקנות שעת חירום שהותקנו בעניין, והשלכותיהן ע לאור
חדש מעל מנת לאפשר לרשויות להיערך ובהמשך לסיכום בין הממונה על השכר ליו"ר ההסתדרות הכללית החדשה, 

 הוחלט כדלקמן:בעניין 
 

את יך להאר על מנתמית שתרצה בכך, רשאית לפנות אלינו שרשות מקו בהמשך למכתביי שבסמך, הריני לאשר  .1
ירים. על דרגה והן לגבי עובדים בחוזי בכ גזאת הן לגבי עובדים בדירו 31.12.2020חלון הפרישה עד יום 

 אלינו בצירוף המסמכים הנדרשים לשם קבלת אישורנו. בכך לפנות  מקומיות שמעוניינותהרשויות ה

ת המלאה בדו"ח זה יש לכלול את העלות האקטוארי .30.06.2021 נדחה למועד  המועד להעברת דו"ח הביצוע  .2
 בגין הפרישה. 

  .15.12.2020נבקשכם להעביר את הבקשות לפרישה עד ליום  .3

 אין באמור לעיל כדי לגרוע מיתר ההוראות שפורטו הקול הקורא.  .4

 .1985-יסודות התקציב, התשמ"האין באמור לעיל כדי להוות אישור לתשלומים המשולמים בניגוד לחוק  .5

  
 

   

 שכר

 העתק:

http://www.mof.gov.il/
http://www.gov.il/
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 הממונה על השכר והסכמי עבודה, משרד האוצר -נתן -מר קובי בר
 מנכ"ל, משרד הפנים  -מר מרדכי  כהן  

 מנכ"ל, המרכז לשלטון מקומי -מר שלמה דולברג 
 יו"ר הסתדרות המעו"ף, ההסתדרות הכללית החדשה –מר גיל ברטל 

 משרד הפניםמנהלת אגף בכיר בקרת ההון האנושי ברשויות,  –גב' גלית וידרמן 
 מנהל תחום בכיר )אכיפה(, משרד האוצר -מר שאדי עאזם 

 ראש מינהל הסכמי שכר , המרכז לשלטון מקומי -גב' חגית מגן 
 מנהלת תחום בכיר, משרד האוצר -גב' גלי אמיר 
 מנהלת ענף )בקרה וביצוע(, משרד האוצר -גב' סימה ארז 

 שכר והסכמי עבודה, משרד האוצר -ראש ענף  -מרווה נאסר גב' 
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