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 אדם בהוראה-לשכת מנהלת אגף בכיר כוח
 
 

 ניסן תשע"זב' ט               ירושלים, 
 2017אפריל ב 05 

 
   2000-1014-2016-007995סימוכין: 

 
 

 3תשע"ז/ חוזר לבעלויות 

 

 לכבוד

  הבעלויות על מוסדות החינוך

 

 שלום רב, 

 

 1.9.2016תוספת שקלית לעובדי הוראה החל מיום  הנדון:

 

בין מדינת ישראל להסתדרות  יםם קיבוצימיהסכ מונחת 19.3.2017וביום  30.9.2016ביום 

 המורים. 

החל  ,לעובדי הוראה 2016 תשלום תוספת שקליתלגבי הוראות המטרת חוזר זה הינה לפרסם את 

 .1.9.2016מיום 

 

 תחולה: 

ידי הבעלויות על -הוראות חוזר זה יחולו על כל עובד המדורג בדירוג עובדי הוראה, המועסק על

המפוקחים על ידי משרד החינוך )להלן: "עובד הוראה"( ואשר  מועסק בשלבי  מוסדות החינוך

 גני ילדים, בתי ספר יסודיים, חטיבת ביניים ומכללות להכשרת עובדי הוראה.  החינוך הבאים: 

 חדש אופק רפורמת נאית לפי המועסקים הוראה עובדי לגבי הן יחולו ההוראות, ספק הסר למען

 .הרפורמה תנאי י"עפ שלא המועסקים הוראה עובדי לגבי והן

 

 1.9.2016תוספת שקלית לעובדי הוראה החל מיום  .1

 

יהיו עובדי ההוראה זכאים לתוספת חודשית שקלית, בהתאם  1.9.2016החל מיום  (א)

 "(.לעובד הוראה התוספת השקליתלמפורט להלן )להלן: "

 

לעובד הוראה במשרה מלאה יהיה במועדים כדלקמן  סכום התוספת השקלית (ב)

 בסכומים כדלקמן:  
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   ₪ 108.18 - 28.2.2017  יום ועד 1.9.2016 ביום החל (1)

 – 2019.31.5 יום ועד 1.3.2017 ביום החל (2)

לפי  בטבלאות השכר למורים אקדמאיים 1לעובד הוראה המשובץ בדרגה 

 ₪ 340.17 -הסכם אופק חדש

 

בטבלאות השכר למורים אקדמאיים  1.5לעובד הוראה המשובץ בדרגה 

 ₪  319.78 -לפי הסכם אופק חדש

 

בטבלאות השכר למורים אקדמאיים לפי  2לעובד הוראה המשובץ בדרגה 

 ₪  299.39 -הסכם אופק חדש

 

בטבלאות השכר למורים אקדמאיים  2.5לעובד הוראה המשובץ בדרגה 

  ₪ 246.52 -לפי הסכם אופק חדש

 

, שאינם מצוינים לעילעליהם חל חוזר זה ולכל יתר עובדי ההוראה 

המועסקים על פי תנאי אופק חדש ושאינם מועסקים על פי תנאי אופק 

 ₪ 193.64 -חדש 

  

  – 9201.8.13יום  ועד 9201.1.6 ביום החל (3)

בטבלאות השכר למורים אקדמאיים לפי  1לעובד הוראה המשובץ בדרגה 

 ₪ 648.48 -הסכם אופק חדש

 

בטבלאות השכר למורים אקדמאיים  1.5לעובד הוראה המשובץ בדרגה 

 ₪   628.09 -לפי הסכם אופק חדש

 

בטבלאות השכר למורים אקדמאיים לפי  2לעובד הוראה המשובץ בדרגה 

 ₪  607.70 -הסכם אופק חדש

 

בטבלאות השכר למורים אקדמאיים  2.5לעובד הוראה המשובץ בדרגה 

  ₪ 554.83 -חדש לפי הסכם אופק

לכל יתר עובדי ההוראה עליהם חל חוזר זה ושאינם מצוינים לעיל, 

המועסקים על פי תנאי אופק חדש ושאינם מועסקים על פי תנאי אופק 

 ₪ 501.96 –חדש 
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  – 20.208.13ועד יום  9.2019.1החל ביום  (4)

למורים )אקדמאיים או בטבלאות השכר  1לעובד הוראה המשובץ בדרגה 

 ₪ 730.83 -לפי הסכם אופק חדש אקדמאיים(לא 

 

למורים )אקדמאיים בטבלאות השכר  1.5לעובד הוראה המשובץ בדרגה 

 ₪   703.73 -לפי הסכם אופק חדש או לא אקדמאיים(

 

למורים )אקדמאיים או בטבלאות השכר  2לעובד הוראה המשובץ בדרגה 

  ₪ 676.64 -לפי הסכם אופק חדש לא אקדמאיים(

 

למורים )אקדמאיים בטבלאות השכר  2.5ראה המשובץ בדרגה לעובד הו

  ₪ 643.85 -לפי הסכם אופק חדש או לא אקדמאיים(

 

למורים )אקדמאיים או בטבלאות השכר  3לעובד הוראה המשובץ בדרגה 

 ₪  611.07 -לפי הסכם אופק חדש לא אקדמאיים(

 

ים למורים )אקדמאיבטבלאות השכר  3.5לעובד הוראה המשובץ בדרגה 

  ₪ 593.51 -לפי הסכם אופק חדש או לא אקדמאיים(

 

למורים )אקדמאיים או בטבלאות השכר  4לעובד הוראה המשובץ בדרגה 

  ₪ 575.96 -לפי הסכם אופק חדש לא אקדמאיים(

 

למורים )אקדמאיים בטבלאות השכר  4.5לעובד הוראה המשובץ בדרגה 

 ₪ 538.96 -לפי הסכם אופק חדש או לא אקדמאיים(

 

לכל יתר עובדי ההוראה עליהם חל חוזר זה ושאינם מצוינים לעיל, 

המועסקים על פי תנאי אופק חדש ושאינם מועסקים על פי תנאי אופק 

 ₪ 501.96 –חדש 

 

 – ואילך 2020.9.1 ביום החל (5)

 

בטבלאות השכר למורים )אקדמאיים או  1לעובד הוראה המשובץ בדרגה 

 ₪ 1,074.37 -לא אקדמאיים( לפי הסכם אופק חדש
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בטבלאות השכר למורים )אקדמאיים  1.5לעובד הוראה המשובץ בדרגה 

   ₪ 1,011.48 -או לא אקדמאיים( לפי הסכם אופק חדש

 

בטבלאות השכר למורים )אקדמאיים או  2לעובד הוראה המשובץ בדרגה 

  ₪ 948.59 -לא אקדמאיים( לפי הסכם אופק חדש

 

אות השכר למורים )אקדמאיים בטבל 2.5לעובד הוראה המשובץ בדרגה 

  ₪ 872.47 -או לא אקדמאיים( לפי הסכם אופק חדש

 

בטבלאות השכר למורים )אקדמאיים או  3לעובד הוראה המשובץ בדרגה 

  ₪ 796.36 -לא אקדמאיים( לפי הסכם אופק חדש

בטבלאות השכר למורים )אקדמאיים  3.5לעובד הוראה המשובץ בדרגה 

  ₪ 755.61 -או לא אקדמאיים( לפי הסכם אופק חדש

 

בטבלאות השכר למורים )אקדמאיים או  4לעובד הוראה המשובץ בדרגה 

  ₪ 714.86 -לא אקדמאיים( לפי הסכם אופק חדש

 

)אקדמאיים  בטבלאות השכר למורים 4.5לעובד הוראה המשובץ בדרגה 

  ₪ 628.96 -או לא אקדמאיים( לפי הסכם אופק חדש

 

לכל יתר עובדי ההוראה עליהם חל חוזר זה ושאינם מצוינים לעיל, 

המועסקים על פי תנאי אופק חדש ושאינם מועסקים על פי תנאי אופק 

    ₪ 543.33  –חדש 

 

לחלקיות עובד הוראה יהיה זכאי לתוספת שקלית בסכום שיחושב באופן יחסי  (ג)

 משרתו בהשוואה לעובד הוראה במשרה מלאה.

  

יעודכן, אחת לשנה, בחודש ינואר )להלן: "מועד עדכון"(,  2017החל מחודש ינואר  (ד)

סכום התוספת השקלית שייקבע כאמור לעיל, לפי שיעור עליית מדד החדש לעומת 

 המדד הקודם. 

 לעניין סעיף זה:

 ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.מדד המחירים לצרכן המתפרסם על  -" מדד"

 מדד חודש דצמבר של השנה שקדמה לחודש העדכון. -" המדד החדש"

מדד חודש דצמבר של השנה שקדמה לחודש העדכון הקודם,  -" המדד הקודם"

 (.2016)שהמתפרסם בחודש ינואר  2015מדד חודש דצמבר  -ולעניין העדכון הראשון 
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ינוי במדד יהיה שלילי, לא יבוצע בשל כך מובהר כי אם בשנה מסוימת שיעור הש

בו ניתן עדכון והעדכון ידחה למועד עדכון של סכום התוספת השקלית לעובד הוראה, 

, על פי חישוב לפי שיעור ה לבצע עדכון חיובי תוך קיזוז מלוא השיעור השליליייה

 עליית המדד החדש לעומת המדד הקודם האחרון ששימש לעדכון התוספת.

קלית לעובד הוראה לא תובא בחשבון לעניין חישוב השלמת השכר עד התוספת הש (ה)

למען הסר ספק . 1987-לשכר המינימום כמשמעותו בחוק שכר מינימום, התשמ"ז

מובהר כי התוספת מהווה "תוספת מוחרגת" לעניין הוראות חוק שכר מינימום 

 .2015-הוראת שעה(, התשע"ה –)העלאת סכומי שכר מינימום 

ית לעובדי הוראה תהווה שכר לכל דבר ועניין, ותובא בחשבון לעניין התוספת השקל (ו)

חישוב ערך שעה לעניין חישוב התמורה עבור ביצוע "שעות מילוי מקום" או עבור 

 ולענייןהפחתת שכר בשל שעת היעדרות, ביצוע "פעילויות בית ספריות", לעניין 

, לעניין אופק חדש רפורמת)ד( להסכם 33חישוב התמורה המשולמת כאמור בסעיף 

הפרשות  , לעניין1963-פיצויי פיטורים כמשמעותם בחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג

לקופת גמל לקצבה )עבור עובד הוראה המבוטח בפנסיה צוברת בגין המשכורת 

וכל הפרשה או ניכוי אחרים הנהוגים  השתלמות לקרן הפרשותהקובעת( ולעניין 

 לעניין שכר משולב.

לעובד הוראה לא תיכלל בבסיס לחישוב כל תוספת שכר וכל התוספת השקלית  (ז)

 תוספת לשכר )אחוזית ושקלית(. 

 לעניין בחשבון תובאהוראה  לעובד השקליתאף האמור בסעיף ז לעיל, התוספת  על (ח)

 בחשבון המובא השכר בסיס על המחושבים שנתיים ומענקים שנתיות תוספות חישוב

 . נוספת לעבודה שעה ערך חישוב לצורך

 

 מערכת התשלומים.עלויות השעה הרלוונטיות בשיפוי לבעלויות יינתן ב  .2

 

 

 בברכה,
 
 

 סוניה פרץ
 אדם בהוראה-מנהלת אגף בכיר כח

 העתקים: 

 המנהל הכללי, מר שמואל אבואב

   , הממונה על השכר והסכמי עבודה, משרד האוצריעקבערן מר 

 מר קובי בר נתן, סגן בכיר לממונה על השכר, משרד האוצר

 מר יוסי שטראוס, חשב המשרד 

 מר אריאל לוי,  סמנכ"ל בכיר ומנהל המינהל הפדגוגי
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 מר משה שגיא, סמנכ"ל בכיר למינהל כלכלה ותקציבים

 מר אייל רם, סמנכ"ל מינהל עובדי הוראה 

 עו"ד דורית מורג, היועצת המשפטית

 דר' עופר רימון,  מנהל מינהל תקשוב טכנולוגיה ומערכות מידע

 טל, הלשכה המשפטית-יריס שלועו"ד א

 גב' יפה בן דויד, מזכ"לית הסתדרות המורים

 המחוזותמנהלי 

 יסודי-חינוך עלא' אגף גב' דסי בארי, מנהלת 

 גב' מירי כהן, מינהל כלכלה ותקציבים

 מר מנחם מזרחי, מנהל אגף א', ארגון מוסדות חינוך, המינהל הפדגוגי

 משכורות מורים, חשבות המשרדתיאום תחום בכיר גב' תמר כהן, מנהלת 

 מר בני בנימין,  מנהל תחום בכיר משכורות, חשבות המשרד

 תחום תשלומים למרכז השלטון המקומי, חשבות המשרד

 מר אסף שירמן, מנהל תחום, שכר והסכמי עבודה, משרד האוצר

 מר אבי פרידמן, מרכז בכיר  חינוך משרד האוצר

 שירות עובדי הוראה גב' רחל טייטלבום, מנהלת תחום תנאי 

 גב' חגית מגן, ממונה על יחסי עבודה ושכר, מרכז השלטון המקומי

 מר אבי קמינסקי, יו"ר איגוד מנהלי אגפי החינוך ברשויות המקומיות

 עו"ד עידית ורונין, ממונה על תנאי שירות, מרכז השלטון המקומי

 אדם בהוראה במחוזות-מנהלי תחומי כח

 חשבי המחוזות

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


