מדינת ישראל
משרד החינוך
אגף בכיר כוח-אדם בהוראה

לשכת חשב
תאום משכורות לעובדי הוראה

ירושלים ,כ"ב בכסלו תשע"ח
 10בדצמבר 2017
סימוכין2000-1028-2017-0103578 :
חוזר לבעלויות תשע"ח2/

לכבוד
הבעלויות על מוסדות החינוך
שלום רב,

הנדון :ניכוי שכר לעובדי הוראה בשל השבתת מערכת החינוך
בשנת הלימודים התשע"ח

על פי החלטת הממשלה מס' ) 647כל  (168מיום  22.4.80והחלטת הממשלה מס'  646מיום  ,26.5.81אין
לשלם שכר עבור ימי שביתה .יובהר ,כי יישום ההוראה דלעיל בגופים המתוקצבים מתחייב מסעיף  29לחוק
יסודות התקציב.
אשר על כן ובהתאם להנחיית הממונה על השכר ויחסי עבודה במשרד האוצר הרינו להודיעכם כי ככל
שעובדי הוראה נטלו חלק בשביתה עליה הודיע ארגון המורים במהלך שנת הלימודים תשע"ח ,על הבעלות
יהיה להפחית משכרם בהתאם לשעות העבודה בהן נעדרו.
ההפחתה מהשכר תיערך על פי דיווחי הנוכחות של עובדי ההוראה במקומות עבודותיהם .ככל שעובד הוראה
לא דיווח על נוכחות במועד השביתה ,ולא המציא אישור להיעדרותו על פי הנהלים ,או לחילופין הוכחה
לנוכחותו במקום העבודה ,הוא יוחזק כמי שנטל חלק בשביתה או בצעדים הארגוניים.
הפחתת השכר תחושב כמכפלה של משך הזמן בו נעדר עובד ההוראה מעבודתו )בשעות( בערך השעה של עובד
ההוראה .למען הסר ספק ,יש להפחית שכר גם בגין שעות שהייה וגם בגין שעות פרטניות שהיה על העובד
לבצע בזמן השביתה.
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משרד החינוך ינכה מתשלומי המת"מ השוטפים לבעלות על פי מספר השעות המתוקצבות במוסדות
השובתים ועל פי המועדים בהם התקיימה השביתה.

בברכה,

תמר כהן
מנהלת תחום בכיר
משכורות לעובדי הוראה

סוניה פרץ
סמנכ"לית ומנהלת
אגף בכיר כח-אדם בהוראה

העתקים:
מר שמואל אבואב ,מנכ"ל משרד החינוך
גב' גילה נגר ,משנה למנהלת הכללית
מר ערן יעקב הממונה על השכר והסכמי עבודה ,משרד האוצר
מר קובי בר נתן ,סגן בכיר לממונה על השכר ,משרד האוצר
מר יוסי שטראוס ,חשב המשרד
מר משה שגיא ,סמנכ"ל בכיר למינהל כלכלה ותקציבים
עו"ד אילת מלקמן ,היועצת המשפטית
מר רן ארז ,יו"ר ארגון המורים בבתי הספר העל-יסודיים
מנהלי מחוזות
גב' מירי נבון ,מ"מ מנהלת המינהל הפדגוגי
מר מנחם מזרחי ,מנהל אגף א' אמח"י
גב' דסי בארי ,מנהלת האגף לחינוך על-יסודי
גב' מירי כהן ,מינהל כלכלה ותקציבים
עו"ד איריס שלו-טל ,סגנית בכירה ליועצת המשפטית
מר אבי פרידמן ,רכז חינוך והשכלה גבוהה ,משרד האוצר
מר אסף שירמן ,מנהל תחום ,משרד האוצר
גב' רחל טייטלבום  ,ממונה על תנאי שירות עובדי הוראה
גב' חגית מגן ,ראש מנהל שכר והסכמי עבודה ,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
מנהלי תחומי כח אדם במחוזות במחוזות
חשבי המחוזות
הנהלת אגף בכיר כוח-אדם בהוראה
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