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 במשרדי הממשלה ויחידות הסמך בכירים להון אנושי ומינהלסמנכ"לים אל: 
 

 

 שלום רב,
 

 עדכון -( 551)חוזה העסקת עובדים בחוזה כלכלנים הנדון: 

על פי הכללים שסוכמו בנציבות שירות המדינה ויחידת הממונה על השכר במשרד האוצר ניתן  .1

 ( עובדים העונים על התנאים המצטברים הבאים:551להעסיק בחוזה כלכלנים )

  מח"ר( ומעלה. 36משרות מדרגה תחילית  -עדכון( 

 בשמאות או קהבסטטיסטי או בכלכלה הם המשרה של העיסוק תחומי.  

 האפשרויות הבאות:  מבין אחת פי על היא למשרה הנדרשת ההסמכה או ההשכלה

 חשבון מוסמך רואה או בסטטיסטיקה או בכלכלה או בחשבונאותאקדמאי  תואר

 1955בישראל תשט"ו  חשבון רואי לחוק בהתאם בישראל החשבון רואי לשכת מטעם

שמאי  לחוק המקרקעין; בהתאם שמאי בפנקס הרשום מוסמך מקרקעין שמאי או

 .2001מקרקעין, תשס"א 

 בסעיף המפורטים בתחומים דין פי על רישיון או אקדמית השכלה היא העובד השכלת 

 הקודם.

  אין באמור לעיל כדי לשלול את תחולתם של תנאים נוספים במסגרת מסלול יובהר, כי

  קידום של עובדים בחוזה זה. 

. לתפקידים במתח 41יסתיימו בדרגה  המזכות בחוזה כלכלניםבמשרות כל מסלולי הקידום  .2

 יהיה על בסיס מכרזים על פי התקשי"ר.  האיושמח"ר ומעלה  40-42דרגות 

 )מצ"ב כנספח(. 36תורחב כלפי מטה כך שתתחיל בדרגה  551טבלת השכר של חוזה  .3

המזכה בחוזה כלכלנים על פי הכללים החדשים  במשרה 587העברת עובד קיים המועסק בחוזה  .4

תתאפשר לאחר חתימת העובד בכתב על ויתור על זכאותו  551לדרגה מקבילה בחוזה  לעיל

 למודל תגמול דיפרנציאלי/שכר עידוד.

 2017באוקטובר  18והוא מעדכן את החוזר מיום  2020 אפרילב 1 תחולת מסמך זה הוא מיום .5

אשרי בדבר העסקת עובדים בחוזה כלכלנים -גב' אילה גונן  מערכת הביטחון של הממונה על

 (.551)חוזה 

 בברכה,   
 
 

 אבי חליבה
  ויחידות הסמךהממונה על משרדי הממשלה 

 

 העתק:
 , נציב שירות המדינהדניאל הרשקוביץפרופ' הרב 

 מערכת הביטחון, הממונה על אילה גונן אשריגב' 
 , הממונה על מערכת הבריאותיוני דוקןמר 

 מנהלי אגף משאבי אנוש במשרדי הממשלה ויחידות הסמך
 במשרדי הממשלה ויחידות הסמךרפרנטים 

 
 

 הן ההוראות המחייבות. הוראות התקשי"ר קרה של סתירה בין הוראות חוזר זה להוראות התקשי"ר,בכל מ
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 נספח

 
 כלכלנים - 551טבלת שכר דירוג 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

36 6,508.03 

 6,995.03 א36

 7,482.03 ב36

37 7,028.68 

 7,515.68 א37

 8,002.68 ב37

38 7,864.39 

 8,351.39 א38

 8,838.39 ב38

39 8,572.18 

 9,059.52 א39

 9,546.85 ב39

40 10,011.08 

 10,498.41 א40

 10,985.74 ב40

41 11,704.87 

 12,192.19 א41

 12,679.54 ב41

42 12,973.45 

 13,460.75 א42

 13,948.11 ב42

43 14,380.37 

 15,668.29 א43

 16,155.63 ב43

44 16,249.82 

 17,705.16 א44

 18,255.86 ב44
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