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  י"ז בשבט התשפ"ג
  2023בפברואר  8

  2023-347שכ. 

  :לכבוד

  

  מר רוðן פרץ

  מðכ"ל משרד הפðים

  2023עדכון שכר לעובדים הבכירים ברשויות המקומיות לשðת   הðדון:

  31.01.2022: מכתבי למר יאיר הירש מיום סימוכין                                   
  
  
  

  ו' לחוזר המשותף למðכ"ל משרד הפðים ולממוðה על השכר והסכמי עבודה 3בהתאם לאמור בסעיף 
שכרם של הבכירים בשלטון המקומי החל ממשכורת לפיהן יש לעדכן את  טבלאותהלהלן  23.3.93  מיום

  :2023חודש יðואר 
  
  
  

(עדכון בשיעור   30.4.01עובדים ששכרם צמוד לשכר הממוצע המועסקים לפי חוזה בכירים עד ליום   .א
12.5%( 

                                                                                             
  המשכורת בש"ח             פי-גודל הרשות על     
  31.1.202החל מיום          הדרגה       היתחום גודל האוכלוסי  

                                                                
              

        28,601                         1                       2,500עד                       
  2,501       -       5,000          2                  31,741        
             5,001       -       7,500          3               35,236        

  7,501       -       10,000          4               39,119        
  10,001     -       20,000          5               43,433        
  20,001     -       30,000           6               45,806      
  30,001     -       50,000           7                            48,313        
  50,001     -       100,000          8                50,956        
  100,001   -       250,000           9        53,737        
      56,688                10            ומעלה   250,001  
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(עדכון  1.1.2003עובדים ששכרם צמוד למדד המחירים ומועסקים לפי חוזה בכירים החל מיום   .ב
 :)%65.2בשיעור 

  
  
  

                 כורת בש"חהמש                  פי-ודל הרשות עלג              
            31.1.202החל מיום   הדרגה       תחום גודל האוכלוסיה  

                                           
        22,843                          1             5,000 עד                    

  10,000     -        5,000          2      24,917        
  10,001     -       20,000          3            31,148        
  20,001     -       30,000           4           33,223        
  30,001     -       50,000           5                      35,301                   
  50,001     -       100,000          6                        37,375        
             100,001     -     250,000          7                        39,453        

        41,530                      8     ומעלה                   250,001              
  
  
  
 31.12.2002עד  1.5.2001מיום עובדים ששכרם צמוד למדד המחירים ומועסקים לפי חוזה בכירים   .ג

  )%65.2(עדכון בשיעור 
              

              המשכורת בש"ח        פי-גודל הרשות על     
           31.1.202החל מיום   הדרגה       תחום גודל האוכלוסיה  

                                           
        24,115           1            2,500עד                    

  2,501       -       5,000          2              26,659        
  5,001       -       7,500          3           29,595        
  7,501       -       10,000          4           32,856        
  10,001     -       20,000          5           36,485        
  20,001     -       30,000           6           38,474         
  30,001     -       50,000           7                       40,581        
  50,001     -       100,000          8           42,801        
  100,001   -       250,000           9            45,136           
        47,616                    10            ומעלה   250,001  

  

  

  

  ,בכבוד רב

  יהוðתן פת   

  
  בכיר לממוðה על השכר גן ס         

   :העתקים

   על השכר (בפועל)הממוðה  – מלכין אפריםמר 
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  מðהל מיðהל השלטון המקומי, משרד הפðים-מר תומר ביטון

  מðכ"ל, המרכז לשלטון מקומי -מר שלמה דולברג 
  מðהל אגף בכיר לבקרת ההון האðושי ברשויות המקומיות, משרד הפðים -מר חיים יפרח

  ראש מיðהל הסכמי שכר , המרכז לשלטון מקומי -גב' חגית מגן  
  משרד הפðים )האðושי ברשויות המקומיות,בקרת ההון (מðהלת אגף בכיר סגðית ל – ðעמה אביטןגב' 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

  

  

  


