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 זהתשע" כסלו 'הכ
 2026  בדצמבר 25

 
 אל המשפטנים בשירות הציבורי

 

 שיפור תנאי הזכאות לגמול השתלמותלש חדהסכם : הנדון

 שלום לכולם,

 

 הממונה על השכר ויחסי העבודה במשרד האוצרמורכב וממושך מול שא ומתן שמח לבשר לכם שלאחר מאני 

, השגנו טיב עם המשפטנים בשירות הציבורי ולשפר את תנאיהםילה במטרה ,הממונה על השכר( - )להלן

קבלת ל את תנאי הזכאותשמעותי מבאופן  ותהמשפר הממונה על השכר, עםות חדשמות הסכבשעה טובה 

 (.החדש ההסכם –להלן ) עקב המצ"ב. ההסכמות עוגנו בהחלטת ועדת המלמשפטניםגמולי השתלמות 

 

 :ההסכםלהלן עיקרי 
 

)א' או ב'( גמול השתלמות כל הזכאות ל ,ככלל - וכרים ב"תחום הצר"לימודים המתחומי ההרחבת  .2

. עד ב"תחום רחב" ומחציתם"תחום הצר" ב חציתםאשר משעות לימוד  000לאחר הצגת נקבעת 

כעת, בעקבות . "תחום הצר"בלבד כלימודים הנחשבים בהוכרו לימודים משפטיים  החדש הסכםל

גם תחומי לימוד אשר נמצאים  "תחום הצר"יוכרו למודים המשפטיים ההסכם החדש, מלבד הלי

: לימודי כלכלה למשפטן אשר עוסק בתחומים ם עיסוקוכל אחד בתחו ,בליבת העיסוק של המשפטן

 "ב. כלכליים, לימודי עבודה סוציאלית למשפטן אשר עוסק בתחום הרווחה וכיו

 

החלטת ועדת המעקב  :השתלמות יגמוללעניין  ף"אר נוסות"כ שלישיבתואר ו שני ארוהכרה בת .2

ה עם משפטנים בעלי תארים נוספים מעבר טיביה, (2006-ההסכם מ -)להלן  2006שנת מהקודמת 

, לקבלת גמולפרטניות  שעות לימוד 000להציג לא נדרש המשפטן שכך  ,ראשון במשפטיםהתואר ל

 2סעיף ) כדלקמן שלוש רמות לפיהזיקה שבין לימודיו בתואר הנוסף לבין עיסוקו,  תנבחנזאת ובמקום 

 :(http://apps.moital.gov.il/Agreements/AgreementShow.aspx?id=20060365&w 2006-להסכם מ

 
 

 גמולים )א' + ב'(. 2 -תואר  נוסף התורם תרומה חיונית לעיקר עיסוקו של המשפטן   (2)

גמול א' וכן   - לביצוע תפקידו של המשפטן תרומה של ממש לתרום כדי אשר יש בו תואר נוסף   ( 2)

  שעות בתחום הרחב לקראת גמול ב'. 200
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 200 - אשר תורם לשיפור הרמה המקצועית של המשפטן, בתחום הרחב של מקצועו תואר נוסף  (3)

 שעות בתחום הרחב לגמול ב'. 200-שעות בתחום הרחב לגמול א' ו

 

, 2006-לעניין ההסכם מ "תואר נוסף"כ לא הוכרו שלישיתואר ו שני ארות, החדשעד לחתימת  ההסכם 

כעת, בעקבות . אלא רק תארים ראשונים נוספים אשר לא נלמדו במשולב עם התואר הראשון במשפטים

כהגדרתו  "תואר נוסף"כ ואר שלישי ייחשבכל תואר שני ותלפיה שהסכמה  השגנו ההסכם החדש,

גמול השתלמות בהתאם  היקנ שהוא, כך 6002-הסכם מל 6סעיף הוראות  וויחולו עלי 6002-הסכם מב

, תואר שני או למשלכך . כאמור לעילשל התואר הספציפי לעבודת אותו משפטן, לרמת הרלוונטיות 

 שני גמולים )א' + ב'(. עכשיומ היקנ שלישי במשפטיםתואר 

יכול להשתמש בו שימו לב שמי שבחר להשתמש בתואר השני שלו לצרכי קידום ותק וקיצור פז"ם לא *)

 (. בהמשך לא ניתן לשנות את הבחירה אופציה אחתבברגע שבחרתם בעבר  -כבר לגמול 

 

-נפרד לעניין ההסכם מכתואר  ,במשפטיםראשון התואר הנלמדו במשולב עם  לימודים אשרהכרה ב .3

פטנים בשאלה אם איגוד המשבין ל: בשנים האחרונות התגלעה מחלוקת בין הממונה על השכר 2006

)כגון משפט וכלכלה, משפט ומינהל ציבורי,  תחום נוסףבבמשפטים ו חוגי-/דותואר ראשון משולב

יחיד במשפטים תואר לשני תארים או ללעניין גמול השתלמות נחשב  פט ופסיכולוגיה וכיו"ב(מש

חוגי -ראשון משולב/דו תוארהוכרעה המחלוקת והוסכם כי  החדשבהסכם . ולימודים עודפים

-החלק הלאכך ש ,תאריםייחשב כשני נ"ז או יותר,  45משפטי שווה -שבו החלק הלא במשפטים

-הסכם מל 2סעיף  לפי "תואר נוסף"ה להגישו להכרה לגמול כוניתן יהי נפרדמשפטי ייחשב תואר 

 ., כאמור לעיל2006

 

בקשה להכרה בתואר בעבר הגיש ר שא משפטן עםמיטיבה הזה לעניין הוראת מעבר , נקבעה יתרה מכך

בקשה להכרה לראשונה  מגיש משפטן אשראו  ,הוקפאהאו המשולב כתואר נוסף והבקשה נדחתה 

לפי  .הנוכחי הסכםהעד תום שנה וחצי ממועד חתימת בתואר משולב כתואר נוסף בתקופת המעבר ש

משפטי של -גם אם החלק הלא "תואר נוסף"במקרים אלה התואר המשולב ייחשב כ ,הוראת המעבר

להזדרז ולהגיש בקשה לו הדבר רלוונטי , ועל כן מומלץ למשפטן אשר נ"ז 45-התואר כולל פחות  מ

 במהלך השנה וחצי הקרובות.לגמול חדשה 
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בשל עומס : בהסכםבה את תקופת ההתיישנות בנסיבות ספציפיות המתוארות הוראת שעה המרחי .0

הקפאת הדיונים בבקשות רבות בשל , סביב ההסכם המתגבש והשאר, בין נגרםאשר  בקשות ניכר

משפטן אשר הגיש בקשה לגמול לפיה שנקבעה הוראת שעה  ,ועדת הגמוללומחלוקות בין הצדדים 

לא  - חצי שנה בתוך ועשה כן   חלופיותנוספות/להשלים שעות לימוד על ידי ועדת הגמול כעת ונדרש 

 .שנה האמורההעד תום חצי ממועד הגשת הבקשה המקורית שתקופה הבמניין ההתיישנות תימנה 

לגמול סיום הטיפול בכל הבקשות למרוכז  מהלךיזמתי  , כי באשר לעומס הבקשות האמוריצוין

, כך שבכוונתי לזרז את הטיפול בבקשות באופן גמולי ההשתלמות יאישורתן מהעיכובים בוצמצום 

 .בתקופה הקרובה משמעותי

 

 

פתיח  שהןכולי תקווה מהוות הישג של ממש ו (ות בהסכםונוספות המצוי) האלחשובות  הסכמות .4

 ה בהמשך הדרך שלהשגל ל זה, ובכלהציבורי השירותלהישגים ולשיפורים רבים לטובת משפטני 

  .הציבורי בשירותכלל המשפטנים שפר את תנאיהם של יאשר  הסכם קיבוצי חדש

 

יין הגשת : לקבלת טפסים להגשת בקשות לגמול השתלמות ולבירורים ושאלות בענאופן הגשת בקשות לגמול

או בדוא"ל:   03-6322330בקשות לגמול השתלמות, ניתן לפנות לגב' ז'נט שמיר בטלפון 

Janets@histadrut.org.il 

 

 

 

 ,בברכה                                                                                                     

 

 , עו"דגורדון)ִיִצי( יצחק                                                                                                

 של איגוד המשפטנים עלבפומזכיר                                                                                    














