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 7חוזר לבעלויות תשע"ב 

 
 לכבוד

 יסודיים -הבעלויות על מוסדות חינוך על
  

 
 שלום רב,

 
 

 חוזר לבעלויות בדבר יישום רפורמת "עוז לתמורה" ביישום חלקי וביישום מלאהנדון:
 

ליישום רפורמת עוז לתמורה בחטיבות העליונות, בין מרכז נחתם הסכם  14.8.2011בתאריך 
יסודיים, אשר קיבל את אישור -השלטון המקומי ושלוש הערים הגדולות, לבין ארגון המורים העל

 הממונה על השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר )להלן: 'ההסכם'(.
 

ונות, וכן הוראות ההסכם כולל הוראות בנושא יישום רפורמת "עוז לתמורה" בחטיבות העלי
 הנוגעות לכלל עובדי ההוראה בחטיבות העליונות.

 
 

מטרת חוזר זה לפרסם הוראות בנושא יישום רפורמת "עוז לתמורה", הן ביישום מלא והן ביישום 
 חלקי. 

 
  

 תחולת הוראות חוזר זה  .א
 

אים )א( חוזר זה יחול על כל העובדים בדירוג עובדי הוראה אשר מתקיימים בהם התנאים הב .1
 במצטבר:

-מועסקים אצל הבעלויות, בחטיבות עליונות תלת שנתיות וארבע שנתיות )כיתות י' (1)
 יד' לפי העניין(;  -יד' או ט'

הודיעו למשרד החינוך על הסכמתם להצטרף לרפורמת 'עוז לתמורה', באמצעות כתב  (2)
 ההסכמה להצטרפות המיועד לכך והמופיע באתר משרד החינוך; 

י עובד הוראה אשר הודיע על הצטרפותו כאמור לא יהיה רשאי בעניין זה מובהר, כ
 לשנות מהודעתו;

אינם נמנים על הסוגים של עובדי ההוראה, אשר לגביהם הוסכם כי לא יועסקו לפי  (3)
 להלן. 2תנאי הרפורמה, כאמור בסעיף 

מועסקים בבית ספר אשר לגביו הודיע משרד החינוך, במכתב רשמי שנחתם על ידי  (4)
ירה ומנהלת המנהל הפדגוגי במשרד החינוך, כי מיושמת בו רפורמת סמנכלי"ת בכ
 'עוז לתמורה'.

 מועסקים בהיקף של שליש משרה לפחות )אצל המעסיקים, בחטיבה עליונה, (5)
 במצטבר(.

 
)ב( הוראות החוזר יחולו על עובד ההוראה כאמור בסעיף קטן )א(, בבית הספר בו הנו מועסק, 

בית הספר )סטאטוס מלא או חלקי( עליו הודיע משרד בהתאם לאופן יישום הרפורמה ב
החינוך לגבי אותה שנת לימודים ובהתאם להיקף ההעסקה של עובד ההוראה באותו בית 

 ספר.
 
 
 

)ב(, הוראות חוזר זה יחולו על כל עובד הוראה חדש  –)ג( על אף האמור בסעיפים קטנים )א( ו 
-( ו2)כהגדרתו להלן(, אף אם לא מתקיימים בו התנאים המנויים בסעיפים קטנים )א()

( לעיל. הוראות החוזר יחולו על עובד הוראה כאמור, בבית הספר בו הנו מועסק, 4)א()
הלן, ובהתאם להיקף של הרפורמה, כמפורט ל מלאבהתאם לכללים החלים לעניין יישום 

 ההעסקה של עובד ההוראה בבית הספר.
 

 להלן הסוגים של עובדי ההוראה אשר לגביהם הוסכם כי לא יועסקו לפי תנאי הרפורמה:  .2

 לגבי עובדי הוראה חדשים, אחד מאלה:   (א)

עובד הוראה המועסק בהיקף נמוך משליש משרה )אצל המעסיקים, בחטיבה  (1)
 העליונה, במצטבר(;
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 ;אשר אינו זכאי לרישיון הוראה קבוע או לרישיון לעסוק בהוראהעובד הוראה  (2)

עובד הוראה אשר אינו בעל תואר אקדמי, למעט מי שלגבי תחום ההוראה שלו לא  (3)
קיימת השכלה אקדמאית רלוונטית ואשר ניתן / יינתן לגביו היתר להוראה בהתאם 

 להנחיות משרד החינוך.

 לגבי עובדי הוראה קיימים, אחד מאלה: (ב)

בד הוראה המועסק בהיקף נמוך משליש משרה )אצל המעסיקים, בחטיבה עו (1)
 העליונה, במצטבר(;

עובד הוראה אשר אינו זכאי לרישיון הוראה קבוע / לרישיון לעיסוק בהוראה,  (2)
 למעט:

מי שלגבי תחום ההוראה שלו לא קיימת השכלה אקדמאית רלוונטית   (א)
 חיות משרד החינוך;ואשר ניתן / יינתן לגביו היתר להוראה בהתאם להנ

מי שהינו בעל השכלה במקצוע טכנולוגי, אשר הינה רלוונטית לתחום  (ב)
 ההוראה אשר בו הוא מלמד; 

 עובד שאינו בעל תואר אקדמי, למעט: (3)

מי שלגבי תחום ההוראה שלו לא קיימת השכלה אקדמאית רלוונטית   (א)
 ואשר ניתן / יינתן לגביו היתר להוראה בהתאם להנחיות משרד החינוך;

מי שהינו בעל השכלה במקצוע טכנולוגי, אשר הינה רלוונטית לתחום  (ב)
 ההוראה אשר בו הוא מלמד; 

 
** בתי הספר בחטיבה עליונה והבעלויות יכולים לצפות במערכת עוש"ר 

(morim-http://www.education.gov.il/matzevet ) בסטאטוס ההצטרפות של המורים לעוז
 לתמורה וכן לבדוק את עמידתם/ אי עמידתם של המורים בתנאי הסף להצטרפות לרפורמה. 

 
 

 : הגדרות לעניין חוזר זה .3
 

 אחד מאלה:  -"עובד הוראה/מורה קיים" 
 
זה וכן ערב המעבר שלו להעסקה לפי  14.8.2011עובד הוראה / מורה אשר ערב יום  (1)

 ה, התקיים בו אחד התנאים הבאים:תנאי הרפורמ

מעביד  –עסק בהוראה או בניהול בית ספר, בפועל, והתקיימו יחסי עובד  (1)
 בינו לבין אחד המעסיקים )לפחות(;

שהה בחל"ת או בשנת שבתון, במסגרת העסקתו כעובד הוראה / מורה  (2)
 אצל אחד המעסיקים;

עובד הוראה / מורה אשר החל להיות מועסק אצל אחד המעסיקים בשנות הלימודים  (2)
תשע"ב עד תשע"ה, והזכאי להכרה, לצורך ותק לשכר, בשנות העסקה בהוראה, אצל 
מעסיק אחר, או בשנות העסקה בהוראה אצל אותו מעסיק, אשר לאחריהן חלה 

 הפסקה בהעסקתו בהוראה. 
למעט שנת סטאז' ולמעט שירות בצה"ל  - הוראההעסקה ב, שנות לעניין סעיף זה

 בהוראה. או שירות לאומיבהוראה 
 

כמו כן, למען הסר ספק, לעניין זה לא יובא בחשבון ותק בגין שירות חובה בצה"ל או 
 בגין שירות לאומי.

 
 עובד הוראה אשר אינו עובד הוראה קיים. –"עובד הוראה/מורה חדש"

 

ת ספר, אשר בו מיושמת הרפורמה לפי הודעת משרד החינוך על אף האמור לעיל, מנהל של בי .4
כאמור לעיל, באופן מלא או חלקי, יועסק בתנאי הרפורמה בהתאם להיקף יישומה בבית 

כתב ההסכמה להצטרפות הספר אותו הינו מנהל )מלא או חלקי(, וזאת אף אם לא חתם על 
 כאמור לעיל. לרפורמת 'עוז לתמורה' )המופיע באתר משרד החינוך(

מובהר, כי הוראות חוזר זה, המתייחסות ליישום מלא של הרפורמה, חלות אך ורק לגבי  .5
עובדי הוראה המועסקים בבתי ספר אשר לגביהם הודיע משרד החינוך כי מיושמת בהם 
הרפורמה באופן מלא, והוראות  חוזר זה, המתייחסות ליישום חלקי של הרפורמה, חלות אך 

הוראה המועסקים בבתי ספר אשר לגביהם הודיע משרד החינוך כי מיושמת ורק לגבי עובדי 
 בהם הרפורמה באופן חלקי.    

כל עובד הוראה חדש יועסק לפי תנאי על אף האמור לעיל, החל משנת הלימודים תשע"ב,  .6
אף אם הינו מועסק בבית ספר אשר לגביו לא הודיע משרד החינוך כי  הרפורמה ביישום מלא

http://www.education.gov.il/matzevet-morim
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רפורמת עוז לתמורה או אם מועסק בבית ספר אשר לגביו הודיע משרד החינוך  מיושמות בו
כי מיושמת בו רפורמת עוז לתמורה באופן חלקי, ובלבד שהוא מילא את יתר התנאים 

 המנויים לעיל.

ידי הבעלות הן בחטיבה עליונה והן בחטיבת -מובהר כי במקרה בו מועסק עובד הוראה על .7
ר זה רק לגבי חלקיות ההעסקה של עובד ההוראה בחטיבה העליונה ביניים, יחולו הוראות חוז

 יד' בבית ספר ארבע שנתי(. -יד' בבית ספר שש שנתי או תלת שנתי וכיתות ט'-)כיתות י'
 

 אופן ההעסקה במילוי מקום .ב
 

 תשע"ד יחולו ההוראות הבאות: –בשנות הלימודים תשע"ב  .8
 
עובד הוראה המועסק בחטיבה עליונה במילוי מקום, בנוסף להעסקתו בהוראה אצל אותו  (ג)

פי תנאי העסקתו -מעסיק בחטיבה עליונה שלא במילוי מקום, יועסק במילוי מקום על
 פי תנאי הרפורמה(.-פי תנאי הרפורמה או שלא על-על –שלא במילוי מקום )דהיינו 

לוי מקום, ואינו מועסק בהוראה אצל אותו עובד הוראה המועסק בחטיבה עליונה במי (ד)
 מעסיק בחטיבה עליונה שלא במילוי מקום, יועסק בהתאם למפורט להלן:

אם הינו משובץ בשעות שבועיות במקום עובד הוראה אחר )כגון במקרה של חופשת  (1)
יועסק בהתאם  –לידה, מילואים, מחלה ממושכת או תאונת עבודה וכיוצא בזה( 

 2בד ההוראה אשר במקומו הוא שובץ, בכפוף להוראות סעיף לתנאי ההעסקה של עו
 לעיל.

פי תנאי -( לעיל, יועסק שלא על1אם אינו משובץ בשעות שבועיות כאמור בפסקה ) (2)
 הרפורמה.

 
 מבנה שבוע העבודה של מורה ברפורמה  .ג
 

 מבנה שבוע העבודה של מורה ברפורמה, ביישומה המלא, יהיה כמפורט להלן: .9

 שעות שבועיות )ש"ש(. 40יהיה  100%מורה  המועסק בהיקף משרה של בסיס המשרה של  (א)

 יהיו: 100%שעות העבודה של מורה המועסק בהיקף משרה של  (ב)

  :'ד( להלן(; –)בכפוף לסעיפים קטנים )ג( ו   16:00עד  8:00בימים א' עד ה( 
  :)בכפוף  13:00עד  8:00ביום ו' )או יום שבת / יום א' במגזר שאינו יהודי(

 )ד( להלן(. –יפים קטנים )ג( ו לסע
בבית ספר בו מתקיימת תפילה בבוקר, עובד הוראה אשר נוכחותו בתפילה נדרשת  (ג)

בהתאם לרשימה שיקבע מנהל בית הספר, יהיה רשאי להתחיל את יום העבודה )בו 
נדרשת ממנו נוכחות כאמור( בשעת תחילת התפילה )כפי שיקבע מנהל בית הספר( אך לא 

 . יום עבודה זה יסתיים מוקדם יותר בהתאמה. 7:00לפני השעה 
 

ושהיום החופשי שלו בשבוע אינו יום הלימודים  100%מורה, המועסק בהיקף משרה של  (ד)
השעות השבועיות  40הקצר בשבוע, יבצע את השעות הנדרשות לצורך השלמה של מכסת 

א' במגזר שאינו , ו/או ביום ו' )או יום שבת / יום 17:00עד  16:00 –בימים א' עד ה' מ 
 . 14:00 –ל  13:00יהודי(: בין 

במקרים מיוחדים )כגון ביום בו מתקיימת בבית הספר אסיפת הורים, וכיו"ב( יהיה מנהל  (ה)
בית הספר רשאי לקבוע, בהסכמת ועד המורים של בית הספר, ולאותם מקרים בלבד, 

מובהר, כי אין בכך כדי קטן )ב( לעיל. למען הסר ספק -שעות עבודה שונות מהקבוע בסעיף
קטן )א( לעיל, או של הרכבן, –לאפשר שינוי של מספר השעות השבועיות, כמפורט בסעיף

 קטן )ו( להלן.-כמפורט בסעיף
 השעות השבועיות יהיה כדלהלן: 40ההרכב של  (ו)

 להלן(; 12 -ו  11, 10שעות הוראה פרונטאלית בפני כיתה )בכפוף לאמור בסעיפים  24  (1)

תלמידים, או, לפי החלטה  3, בהן יעבוד המורה עם קבוצה של עד שעות פרטניות 6 (2)
 תלמידים.  5עד  –של צוות פדגוגי בראשות מנהל בית הספר 

השעות הפרטניות ישמשו לצורך מתן תגבור לימודי, הרחבה והעמקה למגוון 
 תלמידים ולהעמקת השיח המשמעותי בין המורה לתלמידיו.

 :המורה בבית הספר ויעסוק בפעילויות הבאות שעות תומכות הוראה, בהן ישהה 10 (3)

 ש"ש(; 2ישיבות עבודה ) (א)

 ש"ש(; 2השתלמויות צוותיות ) (ב)

 ש"ש(; 1שיחות עם הורים ) (ג)

 ש"ש(. 5הכנת חומרי הוראה, בדיקת עבודת ומבחנים ) (ד)
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פי החלטה של מנהל בית הספר או באישורו לבקשה של מורה/ים, ניתן יהיה לשנות -על (ז)
המבוצעות במהלך השעות תומכות ההוראה, ובלבד שבממוצע את תמהיל הפעילויות 

 קטן )ו(.-חודשי יהיה התמהיל כאמור בסעיף

לא תתאפשר המרה של שעות פרטניות בשעות תומכות הוראה, המרה של שעות תומכות  (ח)
הוראה בשעות פרטניות, או המרה של שעות פרונטאליות בשעות פרטניות או בשעות 

 תומכות הוראה.

יהיה רשאי לבצע שעת מילוי מקום במקום שעה תומכת הוראה. עובד עובד הוראה  (ט)
הוראה אשר בחר שלא להשלים את השעה תומכת ההוראה האמורה יהיה זכאי לתגמול 

( להלן(( עבור השעה האמורה, 2)א() 15כפול ערך שעה )כמפורט בסעיף  125%בשווי של 
 ולא ישולם לו התגמול הרגיל עבור השעה תומכת ההוראה.

קרה בו בחר עובד ההוראה להשלים את השעה תומכת ההוראה אשר במקומה ביצע במ (י)
שעת מילוי מקום, יחולו כללי התגמול עבור שעת מילוי מקום אשר היו קיימים ערב 

 (.1)א() 15קטן )ט( לעיל )ראה לעניין זה סעיף -חתימת ההסכם, ולא יחול האמור בסעיף
השבועית בבית הספר )בלבד( של מורה למען הסר ספק, לצורך קביעת משך הנוכחות  (יא)

דקות. אין באמור בסעיף זה  60במשרה מלאה או חלקית, אורכה של שעה שבועית הינו 
 כדי לשנות את אורכה של שעת הוראה במערכת, כפי שנקבע בהוראות משרד החינוך.

 

 שעות תפקיד .11
 

תפקידים  שעות תפקיד כגון שעות חינוך, שעות הכנה לבגרות, ושעות תפקיד של בעלי (א)
יבואו במקום  אחרים הזכאים לבצע שעות תפקיד במקום שעות הוראה פרונטאלית,

 17שעות הוראה פרונטאלית, כמספר השעות להן זכאי בעל התפקיד, כמפורט בסעיף 
ידי המורים בין כותלי בית הספר וישמשו לביצוע המשימות -להלן. שעות אלו יבוצעו על

 פקידו.המוטלות על בעל התפקיד במסגרת ת

שעות תפקיד של בעלי תפקידים הזכאים לבצע שעות תפקיד במקום שעות פרטניות,  (ב)
 17יבואו במקום שעות פרטניות, כמספר השעות להן זכאי בעל התפקיד, כמפורט בסעיף 

ידי המורים בין כותלי בית הספר וישמשו לביצוע המשימות -להלן. שעות אלו יבוצעו על
 ת תפקידו.המוטלות על בעל התפקיד במסגר

 
 

 שעות למורות אם  .11

 

מורה אם המועסקת בתנאי הרפורמה, אשר מפחיתה את שעות ההוראה שלה בשל היותה  (א)
מורה אם, בהתאם להוראות ההסכמים הקיבוציים החלים בעניין זה, תועסק בהתאם 

 לחוזר זה. בנספח א'למבנה שבוע העבודה המפורט 

בנה שבוע העבודה אשר היה חל במקרה בו מורה אם ממשיכה להיות מועסקת לפי מ (ב)
לגביה אילולא היתה מורה אם )אותו מספר שעות מכל סוג(, בהתאם להוראות ההסכמים 

 7% –הקיבוציים החלים בעניין זה, אזי משכורתה תחושב לפי היקף משרה הגדול ב 
 לחוזר זה.   בנספח א'משיעורו בפועל, כמפורט 

מובהר כי במסגרת ההסכם לא חל שינוי בהגדרה של "מורה אם"  כפי שהיתה ערב  (ג)
 חתימת ההסכם. 

 

( 107%עד היקף משרה של  –קטן )ב( )למען הסר ספק -לצורך העסקה לפי האמור בסעיף (ד)
 להלן. 14לא יידרש אישור מיוחד של משרד החינוך לפי סעיף 

כאמור בסעיף זה כדי להשליך על אין בהגדלת היקף המשרה לצורכי שכר של מורה אם  (ה)
 היקף המשרה אשר לגביו זכאית מורה אם לקביעות.

בהיקף המשרה, הנובעים ממעבר של מורה אם  3%למען הסר ספק, שינויים של עד  (ו)
ממבנה שבוע העבודה שהיה קיים ערב חתימת ההסכם למבנה שבוע העבודה שבתנאי 

 ר פגיעה במחוייבות להיקף משרה.הרפורמה, לא יהוו בסיס לטענה של עובד הוראה בדב
לגבי מורות אם המועסקות בתנאי הרפורמה, יבואו הוראות סעיף זה במקום ההוראות  (ז)

הקיימות בהסכמים הקיבוציים, ערב חתימת ההסכם, בעניין "שעות אם" או "תוספת 
 אם" בעניינים שהוסדרו בסעיף זה. 

 

 שעות גיל .12

 
הפחתת השעות האמורה תבוצע אך ורק  ל גיל.בש לא יחול שינוי בכללים בדבר הפחתת שעות

ממכסת שעות ההוראה הפרונטאלית ובהתאם להיקף המשרה. למען הסר ספק מובהר, כי 
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מורה הזכאי להפחתה של שעות הוראה פרונטאלית כאמור, יבצע את מלוא השעות הפרטניות 
שנן לגביו, והשעות תומכות ההוראה, כמתחייב מהיקף משרתו, וכן את שעות התפקיד ככל שי

 בבית הספר.
  בנספח ב'מבנה שבוע העבודה של מורה הזכאי למלוא ההפחתה של שעות בשל גיל מפורט 

 לחוזר זה.

 

 העסקה במשרה חלקית .13

 

מורה המועסק במשרה חלקית יועסק לפי טבלת שבוע עבודה למורים המועסקים במשרה  (א)
 לחוזר זה.  כנספח ג'חלקית, המצורפת 

בהיקף המשרה, הנובעים ממעבר של מורה קיים  1%של עד  למען הסר ספק, שינויים (ב)
ממבנה שבוע העבודה שהיה קיים ערב חתימת ההסכם למבנה שבוע העבודה שבתנאי 

 הרפורמה, לא יהוו בסיס לטענה של עובד הוראה בדבר פגיעה במחוייבות להיקף משרה.
 

 היקף העסקה .14
 

בלבד  100%מורה המועסק בתנאי הרפורמה )ביישום מלא( יועסק בהיקף משרה של עד   (א)
 )בסך הכל, בכל בתי הספר בהם הינו מועסק(.

קטן )א(, בהוראה של מקצועות נדרשים בבית הספר, אשר בהם -על אף האמור בסעיף (ב)
הספר  ידי הבעלות על בית-ידי משרד החינוך או על-קיים מחסור במורים, כפי שייקבע על

משרה, בכפוף לכללים  100% –מעת לעת, ניתן יהיה להעסיק מורים בהיקף של מעבר ל 
 הבאים:

 משרה כאמור ניתן אישור של משרד החינוך; 100% –להעסקה של מורה מעבר ל  (1)

 

משרה בבית ספר אחד תהיה בשעות הוראה  100% –ההעסקה מעבר ל  (2)
שעות תומכות הוראה נוספות פרונטאלית בלבד )לא יידרש ביצוע שעות פרטניות ו

 עקב העסקה זו(.

קטן )ב( יהיה תקף לשנת הלימודים אשר לגביה -מובהר, כי אישור להעסקה כאמור בסעיף (ג)
 ניתן האישור. 

 

משרה בבית ספר אחד, יהיה התגמול עבור העבודה  100% –בהעסקה של מורה מעבר ל  (ד)
 40 –משרה באמצעות הגדלת היקף משרה )כלומר, מעבר ל  100% –בשעות שמעבר ל 

 100%ש"ש ביישום מלא של הרפורמה(. התגמול עבור שעות אלו יהיה לפי ערך שעה של 
 28%ובנוסף, עבור שעות אלו תשולם, במהלך שנת הלימודים, חלקיות קיץ, בשיעור של 

 שי הקיץ(.  )חלק זה של היקף המשרה לא יובא בחשבון בתשלום עבור חוד
שעות שבועיות לכל  10 –קטן )ד( תהיה מוגבלת ל -העסקה מעבר למשרה כאמור בסעיף (ה)

 היותר.

משרה במספר בתי ספר יחד )בכל אחד מבתי הספר  100% –בהעסקה של מורה מעבר ל  (ו)
במשרה חלקית(, ייקבעו היקף המשרה, מבנה שבוע העבודה ומשכורתו של המורה, בכל 

 13לכללים החלים על העסקה במשרה חלקית כמפורט בסעיף  אחד מבתי הספר, בהתאם
 קטן )ד( לא יחול על העסקה זו. -לעיל. למען הסר ספק מובהר כי סעיף

 . 25%קטן )ו( לא יעלה על -משרה כאמור בסעיף 100% –היקף ההעסקה מעבר ל  (ז)

למען הסר ספק, על מורה כאמור בסעיף זה יחולו הוראות חוק שעות עבודה ומנוחה,  (ח)
 , כפי שיהיו מעת לעת. 1951 –שי"א ת

משרה, כאמור בסעיף זה, תבוצע  100% –בגין התגמול עבור העסקה בשעות מעבר ל  (ט)
 הפרשה לקרן השתלמות ולקופת גמל לקצבה.

 

 ערך שעה .15
 

בסיס השכר לחישוב ערך שעה, לעניין הנושאים הבאים, לגבי עובד הוראה המועסק  (א)
 בתנאי הרפורמה, יהיה כדלקמן:

לעניין תגמול עבור שעת מילוי מקום, למעט שעת מילוי מקום המבוצעת במקום  (1)
לעיל, יהיה בסיס השכר האמור בהתאם  8שעה תומכת הוראה, כאמור בסעיף 

 לכללים אשר חלו בעניין זה ערב חתימת ההסכם;

לעניין תגמול עבור שעת מילוי מקום המבוצעת במקום שעה תומכת הוראה וכן  (2)
ר בשל שעת היעדרות, יהיה בסיס השכר האמור:  השכר לעניין הפחתת שכ
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, תוספת 2008, תוספת 2001', תוספת 87', תוספת מסגרת 94המשולב, תוספת 
, תוספת עוז לתמורה וכל יתר התוספות האחוזיות 2011, תוספת שחיקה 2011

 החודשיות להן זכאי עובד ההוראה במשכורתו. 
 

 הרפורמה(:אופן חישוב ערך השעה )ביישום מלא של  (ב)
 

 משרה %100-בסיס השכר לחישוב ערך שעה ל
 )שעות( X  40)שבועות(  4.33

 
 

 שינויים בשכר המורים ותוספות שכר .ד
 

 תוספת עוז לתמורה .16

 

מורה )לרבות מורה בעל תפקיד( אשר לגביו יושמה הרפורמה באופן מלא, יהיה זכאי,  (א)
כאמור,  לתוספת שכר החל משנת הלימודים בה יושמה הרפורמה לגביו באופן מלא 

, אשר 2008ותוספת  2001, המחושבת על בסיס השכר המשולב, תוספת 42%בשיעור של 
 תיקרא "תוספת עוז לתמורה".

 

תוספת עוז לתמורה תשולם כרכיב שכר נפרד ותובא בחשבון לעניין חישוב ערך שעה,  (ב)
, לעניין 1963 –לעניין פיצויי פיטורים כמשמעותם בחוק פיצויי פיטורים,  התשכ"ג 

הפרשות לקופת גמל לקצבה ולקרן השתלמות ולעניין חישוב תוספות אחוזיות המחושבות 
 38)הקבועה בסעיף  2011, תוספת 2008, תוספת 2001מהשכר המשולב למעט תוספת 

להסכם( ותוספת דרגת קידום  39)הקבועה בסעיף  2011להסכם(, תוספת שחיקה 
 להסכם(. 20)הקבועה בסעיף 

קטן )א(, יוגדלו בשיעור של –', המשולמות למורה כאמור בסעיף 94תוספת  –ו  '87תוספת  (ג)
 , ביחס לערכם השיקלי ערב חתימת ההסכם.42%

 

 גמולים למורים בעלי תפקידים .17
 

החל משנת הלימודים תשע"ב, יהיו הגמולים המשולמים למורים המועסקים בתנאי   (א)
 בגין מילוי תפקיד, כדלהלן:  הרפורמה,

 
 תגמול תפקיד

 גמול אחוזי: (1) סגן מנהל בית ספר

לעובד הוראה אשר כיהן כסגן מנהל ערב יישום  (א)
הרפורמה בבית הספר בו הינו מועסק, וכן לעובד 
הוראה אשר החל לכהן כסגן מנהל, בשנת 
הלימודים תשע"ב, בבית ספר בו מיושמת 

פי הכללים שהיו -הרפורמה, ישולם גמול אחוזי על
 קיימים ערב חתימת ההסכם. 

רת אשר )למען הסר ספק, בנוסף לרכיבי המשכו
נכללו בבסיס החישוב של הגמול בהתאם להוראות 
ההסכמים הקיבוציים אשר היו קיימים ערב 
חתימת ההסכם, ייכללו בבסיס החישוב של הגמול 

ותוספת  2011גם תוספת עוז לתמורה, תוספת 
 (.2011שחיקה 

עובד הוראה אשר לא מתקיים בו האמור בפסקה  (ב)
 )א( יהיה זכאי לגמול ניהול בהתאם לרמת

המורכבות אשר תיקבע לבית הספר שבו הוא 
מכהן כסגן מנהל. נושא הפרמטרים לקביעת רמת 
המורכבות של בית הספר וגמול הניהול לו יהיה 
זכאי סגן מנהל בית הספר בהתאם לרמת 
המורכבות האמורה יסוכם בין הצדדים להסכם 

(. הסיכום בין 31.12.2011עד יום ה' בטבת תשע"ב )
 משך.הצדדים יפורסם בה

 שעות תפקיד )ניהול(: (2)

 0.5לכל סגני המנהל בבית הספר יוקצו יחד  (א)
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שעת תפקיד שבועית כפול מספר הכיתות 
שעות התפקיד יחולקו בין  בחטיבה העליונה.

ידי מנהל בית הספר, בהתאם -סגני המנהל, על
לצורכי בית הספר. שעות התפקיד יבואו 
במקום שעות הוראה פרונטאלית, בהתאם 

לעיל, בכפוף לכך ששעות  9בסעיף לאמור 
ההוראה הפרונטאלית )בפועל( השבועיות 

 .9 -שיבצע סגן המנהל לא יפחתו מ 

שעות תפקיד יבואו במקום כל השעות  (ב)
הפרטניות, כמספר השעות הפרטניות הכלולות 

 במשרה של סגן המנהל.

אין באמור בפסקה )א( כדי למנוע ממעסיק       (ג)
יד )ניהול( להקצות לסגן המנהל שעות תפק

נוספות, אשר יבואו במקום שעות הוראה 
פרונטאלית שלו, ובלבד שיתקיימו התנאים 

 הבאים:

המימון של שעות הניהול האמורות יבוא  (1)
ממקורות תקציביים שאינם תקציבים 

 ידי המדינה;-שהוקצו על

לא יפחת )בשל הקצאת שעות ניהול  (2)
כאמור(, מספר שעות ההוראה 

ראה בפועל הפרונטאלית המיועדות להו
הקבועות במערכת בית הספר לשם ביצוע 

 תכנית הלימודים;

שעות ההוראה הפרונטאלית )בפועל(  (3)
השבועיות שיבצע סגן המנהל לא יפחתו     

 .9 –מ 
 

רכז שכבה י' / י"א/ י"ב )ורכז 
 שנתי(-שכבה ט' בבית ספר ארבע

, המחושב בהתאם לכללים 6%גמול אחוזי בשיעור של  (1)
הקיבוציים ערב חתימת ההסכם. הקבועים בהסכמים 

)למען הסר ספק, בנוסף לרכיבי המשכורת אשר נכללו 
בבסיס החישוב של הגמול בהתאם להוראות 
ההסכמים הקיבוציים אשר היו קיימים ערב חתימת 
ההסכם, ייכללו בבסיס החישוב של הגמול גם תוספת 

 (2011ותוספת שחיקה  2011עוז לתמורה, תוספת 

שעת תפקיד  1 –כיתות ומעלה  4לרכז של שכבה בת  (2)
 –שבועית כפול מספר הכיתות בשכבה, אך לא יותר מ 

שעות תפקיד שבועיות. מחצית משעות התפקיד של  12
רכז השכבה יבואו במקום שעות הוראה פרונטאלית 
ויתרת שעות התפקיד יבואו במקום שעות פרטניות 

לא יותר ממספר השעות הפרטניות  –)למען הסר ספק 
לעיל,  9בסעיף במשרתו(, בהתאם לאמור  הכלולות

בכפוף לכך ששעות ההוראה הפרונטאלית )בפועל( 
 .12 -השבועיות שיבצע רכז השכבה לא יפחתו מ 

 
המחושב בהתאם לכללים  6%גמול אחוזי בשיעור של  (1) רכז חינוך חברתי

הקבועים בהסכמים הקיבוציים ערב חתימת ההסכם. 
המשכורת אשר נכללו )למען הסר ספק, בנוסף לרכיבי 

בבסיס החישוב של הגמול בהתאם להוראות 
ההסכמים הקיבוציים אשר היו קיימים ערב חתימת 
ההסכם, ייכללו בבסיס החישוב של הגמול גם תוספת 

 (2011ותוספת שחיקה  2011עוז לתמורה, תוספת 
שעת תפקיד כפול מספר הכיתות בבית הספר.  0.4 (2)

וראה פרונטאלית, שעות התפקיד יבואו במקום שעות ה
לעיל, בכפוף לכך ששעות  8בסעיף בהתאם לאמור 

ההוראה הפרונטאלית )בפועל( השבועיות שיבצע רכז 
 .12 -החינוך החברתי לא יפחתו מ 
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רכז התאמות ללמידה והיבחנות 

 בבחינות הבגרות
, המחושב על בסיס השכר 6%גמול אחוזי בשיעור של   (1)

, 2008תוספת  ,2001', תוספת 94המשולב, תוספת 
ותוספת עוז  2011, תוספת שחיקה 2011תוספת 

 לתמורה. 

שעות פרטניות לצורך ביצוע  3 -אפשרות לשימוש ב  (2)
 התפקיד.

גמול אחוזי, המחושב בהתאם לכללים הקבועים  (1) רכז מקצוע
בהסכמים הקיבוציים ערב חתימת ההסכם )למען הסר 
ספק, בנוסף לרכיבי המשכורת אשר נכללו בבסיס 
החישוב של הגמול בהתאם להוראות ההסכמים 
הקיבוציים אשר היו קיימים ערב חתימת ההסכם, 
ייכללו בבסיס החישוב של הגמול גם תוספת עוז 

 (:2011ותוספת שחיקה  2011לתמורה, תוספת 

.  9%בשיעור של –במקצועות אנגלית ומתמטיקה  (א)
במקרה בו קיימים מספר רכזים למקצוע אחד 

 ל ביניהם באופן שווה.יתחלק שיעור הגמו

, 7%עד  5%בשיעור  של –ביתר המקצועות  (ב)
בהתאם למספר המורים והשעות השבועיות של 

פי הכללים -המקצוע אשר תחת אחריותו ועל
הקבועים בהסכמים קיבוציים ערב חתימת 

 ההסכם. 

שעות תפקיד, מתוך סל שעות שיוקצה לכל רכזי  (2)
המקצוע יחד, בהיקף של חצי שעה לכל כיתה מתוך 

 –י"ב / י"ד )בבית ספר ארבע שנתי( או י'  –כיתות ט' 
י"ב / י"ד )בבית ספר תלת שנתי או שש שנתי((, אשר 
יבואו במקום שעות הוראה פרונטאלית של רכז 

 המקצוע.
ר משעה אחת מהסל לרכז מקצוע אחד לא תוקצה יות

 האמור.
 

, המחושב על בסיס השכר 6%גמול אחוזי בשיעור של  רכז מדידה והערכה
, תוספת 2008, תוספת 2001', תוספת 94המשולב, תוספת 

 ותוספת עוז לתמורה. 2011, תוספת שחיקה 2011
,  המחושב בהתאם 10%גמול אחוזי בשיעור של  (1) מחנך כיתה

הקיבוציים ערב חתימת לכללים הקבועים בהסכמים 
ההסכם. )למען הסר ספק, בנוסף לרכיבי המשכורת 
אשר נכללו בבסיס החישוב של הגמול בהתאם 
להוראות ההסכמים הקיבוציים אשר היו קיימים ערב 
חתימת ההסכם, ייכללו בבסיס החישוב של הגמול גם 

ותוספת שחיקה  2011תוספת עוז לתמורה, תוספת 
2011.) 

יבואו במקום שעות הוראה  שעות תפקיד אשר 3 (2)
 לעיל. 8בסעיף פרונטאלית, בהתאם לאמור 

 
 

 
פי הכללים -, על9%עד  5%גמול אחוזי בשיעור של  (1) יועץ חינוכי

הקבועים בהסכמים קיבוציים ערב חתימת ההסכם.  
)למען הסר ספק, בנוסף לרכיבי המשכורת אשר נכללו 
בבסיס החישוב של הגמול בהתאם להוראות 
ההסכמים הקיבוציים אשר היו קיימים ערב חתימת 
 ההסכם, ייכללו בבסיס החישוב של הגמול גם תוספת

(. 2011ותוספת שחיקה  2011עוז לתמורה, תוספת 
מובהר כי שעות התפקיד הבאות במקום שעות 

 פרטניות לא יובאו בחשבון לצורך חישוב הגמול.  

 שעות תפקיד )ייעוץ(: (2)

שעות שבועיות כפול מספר הכיתות בבית  1.7 (א)
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הספר שהינן באחריותו, בחטיבה העליונה, אשר 
לית, בכפוף יבואו במקום שעות הוראה פרונטא

לכך ששעות ההוראה הפרונטאלית )בפועל( 
 ;8 -השבועיות שיבצע היועץ החינוכי לא יפחתו מ 

 כל השעות הפרטניות. (ב)
ידי -משימות שיוטלו על המורה על

 המנהל
ידי המנהל )מתוך סל -שעות תפקיד שיוקצו למורה על

ידי משרד החינוך(, -שעות התפקיד שיוקצה לבית הספר, על
ואשר יבואו במקום שעות הוראה פרונטאלית, בהתאם 

 לעיל . 8בסעיף לאמור 
מספר השעות השבועיות שיוקצו למורה אחד לא יעלה על 

 ארבע שעות שבועיות.
 
לעיל כדי למנוע ממעסיק להקצות לבעל תפקיד, אשר לגביו לא קטן )א( -אין באמור בסעיף (ב)

הוקצו שעות תפקיד לפי חוזר זה, שעות תפקיד אשר יבואו במקום שעות ההוראה 
 הפרונטאלית שלו, ובלבד שיתקיימו התנאים הבאים:

המימון של שעות התפקיד האמורות יבוא ממקורות תקציביים שאינם תקציבים  (1)
 ידי המדינה;-שהוקצו על

לא יפחת, בשל הקצאת שעות תפקיד כאמור, מספר שעות ההוראה הפרונטאלית  (2)
 הקבועות במערכת לשם ביצוע תכנית הלימודים;

מספר השעות השבועיות שיוקצו כאמור למורה אחד לא יעלה על ארבע שעות  (3)
 שבועיות.

קטן )א( ימשיכו להתקיים הגמולים הבאים, ללא שינוי בכללים -בנוסף לאמור בסעיף (ג)
 ם לגביהם כפי שהיו קיימים בהסכמים קיבוציים ערב חתימת ההסכם:החלי

 גמול מקצוע והכשרות; (1)

 גמול חינוך מיוחד; (2)

 גמול הכנה לבגרות; (3)

 גמול פיצול; (4)

 גמול לעוזר לרכז ביטחון בפנימיה; (5)

 גמול לרכז ביטחון. (6)
 
 

 שעות ההוראה הפרונטאלית )בפועל( השבועיות, שיבצע בעל תפקיד, לא יפחתו  (ד)
 אלא אם כן נאמר אחרת בחוזר זה. 12 –מ 

למען הסר ספק מובהר, כי כללי המינוי לתפקידים יהיו בהתאם להנחיות משרד החינוך  (ה)
 כפי שיהיו מעת לעת.

 

 גמול השתלמות .18
 

החל משנת הלימודים תשע"ב, על מורה המועסק בתנאי הרפורמה )ביישום מלא או חלקי( 
 יחול האמור להלן:

 18השתלמות, המוכרות לצורך תשלום גמול השתלמות, תהיה התקרה של יחידות גמול  (א)
 יחידות גמול )בנוסף ליחידות הגמול המוכרות לעניין כפל תואר(.

 -עבור מורה, אשר עד לתחילת שנת הלימודים תשע"ב, צבר שעות לימוד בהיקף הנדרש ל  (ב)
ל יחידות גמול השתלמות או יותר, אשר מתוכן הוכרו לגביו, לצורך תשלום גמו 17

יחידות גמול בלבד )בהתאם לכללים אשר היו קיימים ערב חתימת  16השתלמות, 
יחידות  16 –ההסכם(, תוכר יחידת גמול אחת נוספת, מתוך יחידות הגמול שצבר, מעבר ל 

 גמול, לצורך תשלום גמול השתלמות, החל ממועד תחילת העסקתו בתנאי הרפורמה.

, יוכרו קורסים אשר בהם השתתף המורה 18 –לצורך הכרה ביחידת גמול ההשתלמות ה  (ג)
ואשר מועד תחילתם הינו לא לפני תחילת שנת הלימודים תשע"ב, או תחילת שנת 

 הלימודים בה החל להיות מועסק בתנאי הרפורמה, לפי המאוחר מביניהן. 

בכל שנת לימודים, יהיה מורה זכאי ליחידת גמול אחת נוספת לכל היותר, בגין שעות  (ד)
בהתאם לכללים החלים בעניין זה. ככל שצבר המורה שעות לימוד מעבר הלימוד שצבר, 

לנדרש לצורך זכאות ליחידת גמול כאמור, יובאו שעות לימוד אלה בחשבון לצורך זכאות 
ליחידות גמול נוספות אשר להן יהיה זכאי בשנות הלימודים הבאות, בהתאם לכללים 

 החלים בעניין זה.

לא תחול לגבי שעות לימוד שנלמדו בשנה בה שהה קטן )ד( -ההגבלה האמורה בסעיף (ה)
 המורה בשבתון, בחצי שבתון או בחל"ת.
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ספרית )אשר אושרה לעניין -מתוך שעות הלימוד אשר נלמדו במסגרת השתלמות בית (ו)
שעות בשנת לימודים לכל  30 –ידי משרד החינוך(, ניתן יהיה להכיר ב -גמול השתלמות על

 ל השתלמות.היותר, לצורך זכאות ליחידת גמו

 מנהל בית הספר יחתום על התוכנית לפיתוח מקצועי של המורה, בדיאלוג עם המורה.  (ז)

למען הסר ספק, אין באמור בסעיף זה כדי לשנות כללים אחרים בעניין גמול השתלמות,  (ח)
 לרבות את מעמדם הנורמטיבי(. 

 

 הערכת מורים  .19

 
ידי הנהלת בית הספר, -על במסגרת הרפורמה, תבוצע הערכה של כלל המורים בבית הספר,

 ידי משרד החינוך בהמשך.-בהתאם להנחיות מקצועיות של משרד החינוך(, אשר יפורסמו על
 
 

 דרגות קידום .21
 

למורה המועסק בתנאי הרפורמה תינתן האפשרות, ממועד תחילת העסקתו בתנאי הרפורמה 
אות לתוספת דרגת ואילך, לצבור נקודות זכות, אשר יזכו אותו בתוספת דרגת קידום. כל זכ

 מהשכר המשולב )בלבד(. 2%קידום תזכה את המורה בתוספת דרגת קידום בשיעור של 
דרגות קידום במהלך תקופת העסקתו במערכת החינוך  4 –מורה יהיה זכאי, לכל היותר, ל  

 בחטיבות העליונות. 
ת בעניין . הוראוידי משרד החינוך-עלהזכאות של עובד הוראה לתוספת דרגת קידום תיקבע 

יד משרד החינוך, לצורך קביעת הזכאות לנקודות -מנגנון הרישום והדיווח, אשר יופעל על
 זכות ולתוספות דרגת קידום, יפורסמו בהמשך. 

 
 להלן ההוראות המפורטות בהסכם בעניין צבירת נקודות זכות וזכאות לתוספת דרגת קידום: 

 
 צבירת נקודות זכות

 
 החל בשנת הלימודים תשע"ב: -צבירת נקודות זכות בגין מילוי תפקיד   (א)

מורה אשר ימלא אחד מהתפקידים המפורטים להלן, במשך שנת לימודים שלמה,  (1)
 ברמה סבירה, יהיה זכאי לנקודות זכות, בהתאם למפורט לצד התפקיד:                                        

 
      

 נקודות זכות התפקיד

 4 רכז שכבה
 

 3 רכז חינוך חברתי
 

 3 רכז מקצוע
 

 2.5 רכז הערכה ומדידה
 

 2.5 רכז התאמות לבחינות בגרות
 

 2.5 רכז טיולים
 

 2 מחנך כיתה
 

 
 
 
 

מורה הממלא יותר מתפקיד אחד במהלך שנת לימודים אחת יצבור נקודות זכות  (2)
הנקודות הגבוה בגין מילוי תפקיד אחד בלבד )התפקיד המזכה אותו במספר 

 ביותר(.
 

החל בשנת הלימודים תשע"ג )גם לגבי מורים אשר החלו  -צבירת נקודות בגין הערכה  (ב)
 העסקתם בתנאי הרפורמה בשנת הלימודים תשע"ב(:
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המורים אשר תוצאות ההערכה לגביהם הינן הגבוהות ביותר, מבין תוצאות ההערכה 
לעיל ( בשנת  18כמפורט בסעיף   שבוצעה לגבי מורי בית הספר )בהתאם למודל ההערכה

 לימודים אחת, יהיו זכאים לנקודות זכות.
מהמורים בבית הספר,  30%בשנת לימודים אחת יהיו זכאים לנקודות זכות כאמור 

 בהתאם למפורט להלן:
 
 

 תפקיד
 
 

 דירוג ההערכה 

רכז שכבה, רכז  מחנך
 מקצוע,

רכז הערכה, רכז 
התאמות, רכז חינוך 

 טיוליםחברתי, רכז 

מורה שאינו בעל 
 תפקיד

הגבוהים  10% (1)
 ביותר

 

3 2 4 

הבאים  10% (2)
 לאחר מכן

 

2 1 3 

הבאים  10% (3)
 לאחר מכן

 

1 0.5 2 

  

מועד הזכאות לנקודות זכות יהיה בתום שנת הלימודים בה בוצע התפקיד או שבגינה  (ג)
 ניתנה ההערכה.

נקודות כאמור,  10 -נקודות זכות יהיה זכאי, החל במועד זכאותו ל  10מורה אשר יצבור  (ד)
 מהשכר המשולב )בלבד(.  2%לתוספת דרגת קידום בשיעור של 

במועד הזכאות של המורה לדרגת קידום יחל המורה בצבירה חדשה של נקודות זכות  (ה)
צבר המורה לא יובאו )למען הסר ספק, הצבירה החדשה תחל מאפס. נקודות עודפות ש

 בחשבון לצורך זכאות לדרגת הקידום הבאה(. 

הזכאות של מורה לדרגת קידום נוספת תהיה מותנית בכך שחלפו לפחות שלוש שנים  (ו)
 מהמועד האחרון בו  היה זכאי לדרגת קידום.

 
 

 זכאות לתוספת דרגת קידום
 

משרד החינוך( ידי -כל זכאות של מורה לתוספת דרגת קידום )אשר נקבעה כאמור על (א)
 מהשכר המשולב בלבד. 2%תזכה את המורה ב'תוספת דרגת קידום' בשיעור 

מובהר כי בבסיס החישוב של תוספת דרגת קידום לא תיכלל תוספת אחוזית או שיקלית  (ב)
כלשהי, לרבות תוספות אחוזיות או שיקליות אשר לגביהן נקבע כי יובאו בחשבון לעניין 

 ת מהשכר המשולב.חישוב תוספות אחוזיות המחושבו

 תוספת דרגת קידום לא תיכלל בבסיס החישוב של תוספת אחוזית כלשהי.  (ג)

תוספת דרגת קידום תובא בחשבון לעניין חישוב ערך שעה, לעניין פיצויי פיטורים  (ד)
, לעניין הפרשות לקופת גמל לקצבה, 1963 –כמשמעותם בחוק פיצויי פיטורים,  התשכ"ג 

 לקרן השתלמות ולקרן דפנה.

 

דרגות קידום במהלך תקופת העסקתו במערכת  4 –ורה יהיה זכאי, לכל היותר, ל מ (ה)
 החינוך בחטיבות העליונות.

 להלן פירוט לעניין תוספת דרגת קידום, בהתאם לאמור בסעיף זה: (ו)
 

 
 שיעור מצטבר תוספת דרגת קידום 

 
 2% זכאות ראשונה

 
 4% זכאות שנייה

 
 6% זכאות שלישית
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 8% זכאות רביעית

 
  

 
 

 ליווי טיולים ופעילות חוץ בית ספרית .21
 

החל בשנת הלימודים תשע"ב, לגבי עובדי הוראה המועסקים בתנאי הרפורמה ביישום מלא, 
 לעניין תגמול עבור ליווי טיולים ופעילות חוץ בית ספרית, יחול האמור להלן:

 

 יבוא האמור להלן:  25.11.1998מיום   4במקום האמור בסעיף א' בחוזר תשנ"ט/  (א)
 

מספר היחידות אשר יינתנו עבור כל סוג פעילות יהיה בהתאם לשעת סיום הפעילות, כמפורט 
 להלן:
 

 טור א'
 

 טור ב'

 סה"כ יחידות לפעילות * שעת סיום הפעילות / אופי הפעילות
 

 א.   פעילות המסתיימת:
 

 

 1 18:00לבין  16:00.  בין 1
 

 2.5 21:00לבין  18:00. בין 2
 

 4 24:00לבין  21:00. בין 3
 

 ב. פעילות מנותקת:
 

 24:00לבין  16:00בין 
 

3 
 

 

 ג. פעילות עם לינה
 

6 

 
*  למען הסר ספק, יובהר כי עבור כל יציאה מחוץ למוסד החינוכי יינתן אך ורק מספר 

 שעת הסיום של אותה פעילות.היחידות המצוינות מול 
מספרי היחידות המצוינים בטור ב' לא יינתנו במצטבר עבור פעילות אחת )פרט 
למקרה בו הפעילות כוללת יותר מלינה אחת. במקרה כזה מספר היחידות יחושב 

 בהתאם למספר הלינות(.
 
 

 יבוא האמור להלן: 20.12.1998מיום  9.ב בחוזר תשנ"ט/2במקום האמור בסעיף  (ב)
 

עובד הוראה המלווה טיול או משתתף בפעילות חוץ בית ספרית, ביום החופשי שלו או 
שעות(, יהיה זכאי לתשלום עבור שעות, לפי ערך  8ביום בו אינו משובץ ביום עבודה מלא )

 שעת מילוי מקום, בהתאם למפורט להלן:
 
 יניהם.שעות או מספר שעות הטיול / הפעילות, לפי הנמוך מב 8 –( ביום חופשי 1)
 
שעות או מספר שעות הטיול /  8ההפרש בין  –( ביום בו אינו משובץ ביום עבודה מלא 2)

 הפעילות, לפי הנמוך מביניהם, לבין מספר השעות בהן היה משובץ באותו יום. 
 

קטן )א(, ואשר מתקיימת ביום החופשי -עבור השתתפות בפעילות אשר חל לגביה סעיף (ג)
שעות(, יהיה עובד ההוראה  8של עובד ההוראה או ביום בו אינו משובץ ביום עבודה מלא )

 קטן )ב(. -קטן )א( והן לתגמול לפי סעיף-זכאי הן לתגמול לפי סעיף

ולים והשתתפות בפעילות בית ספרית לא ביתר הכללים החלים לגבי תגמול עבור ליווי טי (ד)
 חל שינוי.
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 מבנה שבוע העבודה של מנהלי בתי ספר ברפורמה .ה

 

 מבנה שבוע העבודה של מנהל בית ספר ברפורמה, יהיה כמפורט להלן: .22
 

שעות שבועיות )ש"ש(  )היקף משרה של  40בסיס המשרה של מנהל בית ספר יהיה    (א)
100%.) 

 שעות העבודה של מנהל בית ספר יהיו:   (ב)

  :'17:00/  16:00עד  8:00בימים א' עד ה; 
  :)14:00/  13:00עד  8:00ביום ו' )או יום שבת / יום א' במגזר שאינו יהודי. 

מנהל בית ספר אשר היום החופשי שלו בשבוע אינו יום הלימודים הקצר בשבוע, יבצע    (ג)
השעות השבועיות בימים א' עד ה' מ  40כסת את השעות הנדרשות לצורך השלמה של מ

ל  13:00, ו/או ביום ו' )או יום שבת / יום א' במגזר שאינו יהודי(: בין 17:00עד  16:00 –
– 14:00 . 

שעות שבועיות יהיו שעות הוראה פרונטאלית  6עד  3השעות השבועיות,  40מתוך    (ד)
ק המנהל בניהול בית הספר )בפועל(, בהתאם להנחיות משרד החינוך. ביתר השעות יעסו

 ובהערכה של מורים.

 ידו בין כותלי בית הספר.-שעות תפקיד של מנהל בית ספר יבוצעו על   (ה)

(, המועסקת בתנאי הרפורמה, תהיה 14מנהלת שהינה מורה אם )אם לילד עד גיל    (ו)
שעות ניהול ממשרתה, מבלי שייפגעו היקף משרתה או  2.4זכאית להפחתה של 

 ך.השתכרותה בשל כ

 בשל גיל. לא חל שינוי בכללים החלים על  מנהל בית ספר לעניין הפחתת שעות   (ז)

למען הסר ספק, לצורך קביעת משך הנוכחות השבועית בבית הספר )בלבד( של מנהל,    (ח)
דקות. אין באמור בסעיף זה כדי לשנות את אורכה של  60אורכה של שעה שבועית הינו 

 ות משרד החינוך.שעת הוראה במערכת, כפי שנקבע בהורא
 
 

 היקף העסקה .23
 

)ולא  100%מנהל בית ספר, המכהן בבית ספר בו מיושמת הרפורמה, יועסק בהיקף משרה של 
מעבר לכך(. מובהר, כי סעיף זה יחול גם על מנהלי בתי ספר, אשר ערב חתימת ההסכם 

 .100%הועסקו בהיקף משרה העולה על 
 
 

רפורמת עוז לתמורה הועסקו בהיקף משרה **מנהלים אשר ערב תחילת העסקתם בתנאי 
אשר ניתן  (, בהתאם לאישור הממונה על השכר175% -)אך לא יותר מ 150%העולה על 

, יהיו 14.12.2006מיום  2פי התנאים המפורטים בחוזר לבעלויות תשס"ז/-ועל 2006בנובמבר 
אמה , בהת100%זכאים להיות מועסקים, במסגרת הרפורמה, בהיקף משרה העולה על 

באופן יחסי )בהתחשב במבנה שבוע העבודה בתנאי הרפורמה(, להיקף משרתם ערב תחילת 
העסקתם בתנאי הרפורמה. היקפי משרה אלו יבואו במקום היקף המשרה המקסימלי 

ידי משרד האוצר ומשרד -, וייקבעו על14.12.2006מיום  2( האמור בחוזר תשס"ז/175%)
יינתן באופן פרטני לגבי כל אחד מהמנהלים  החינוך. האישור להיקף העסקה כאמור

 האמורים לעיל.
בקשות לאישורי העסקה חריגים למנהלים כאמור לעיל, ניתן להפנות אל מנהל אגף בכיר 

-02, טלפון: 91911, גבעת שאול, ירושלים 15לכא"ב, כתובת למשלוח הבקשות: כנפי נשרים 
 . 02-5604752פקס:  5604750

 
 

 בתי ספרשינויים בשכר מנהלי  .ו
 

 הגדרות לעניין חוזר זה: .24
 

 אחד משני אלה: –"מנהל קיים" 
 

מנהל אשר ערב חתימת הסכם זה וכן ערב המעבר שלו להעסקה לפי תנאי הרפורמה,  (1
 התקיים בו אחד התנאים הבאים:
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מעביד בינו לבין אחד  –כיהן כמנהל בית ספר, בפועל, והתקיימו יחסי עובד  .א
 המעסיקים;

שבתון, במסגרת העסקתו כמנהל בית ספר אצל אחד שהה בחל"ת או בשנת  .ב
 המעסיקים;

מנהל אשר התמנה לראשונה לתפקיד מנהל בית ספר בשנת הלימודים תשע"ב ואשר  (2
 מועסק בתנאי הרפורמה, באופן מלא או חלקי, בשנת הלימודים תשע"ב.

 
 מנהל אשר אינו מנהל קיים. –"מנהל חדש"  

 

 מנהל קיים .25
 

ספר בו מיושמת הרפורמה, יהיה זכאי לתוספת שכר בשיעור של מנהל קיים, המכהן בבית  (א)
ואשר  2008ותוספת  2001', תוספת 94, המחושבת על בסיס השכר המשולב, תוספת 50%

 תיקרא "תוספת מעבר לרפורמה".

תוספת מעבר לרפורמה לא תיכלל בבסיס לחישוב תוספות אחרות למעט גמול השתלמות,  (ב)
 מקצוע והכשרות.גמול תואר )מ.א. וד"ר( וגמול 

 
 
 
 

המפורטים יבוצעו הפרשות לקופת גמל לקצבה, בשיעורים  תוספת מעבר לרפורמהבגין  (ג)
ההפרשה במקום  .משרה 100%החלים לגבי הפרשות בשל העסקה עד  6בחוזרנו תשע"ב/

פיצויי פיטורים  100%תבוא במקום מלוא  6לחוזרנו תשע"ב/ 4פיצויים כאמור בסעיף 
  .1963 –לחוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג  14להוראות סעיף  בגין רכיב זה, בהתאם

בעלויות אשר אינן צד להסכם )דהיינו, בעלויות אשר אינם חברים במרכז **)תזכורת: ב
( של 2הוראות פסקה ) אחרהשלטון המקומי או שלוש הערים הגדולות(, יש להקפיד למלא 

האישור הכללי של שר התמ"ת )בדבר תשלומי מעבידים לקרן פנסיה ולקופת ביטוח 
, 1963 –לחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג  14סעיף   במקום פיצויי פיטורים( שניתן לפי

   .(המצורף לחוזר זה
 

הינו  בנוסף לתוספת מעבר לרפורמה, יהיה מנהל קיים זכאי, החל משנת הלימודים בה (ד)
מנהל של בית ספר אשר בה יושמה הרפורמה באופן מלא כאמור, לתוספת שכר בשיעור 

 -, המחושבת על בסיס השכר המשולב בלבד, אשר תיקרא "תוספת עוז לתמורה 30%של 
 מנהלים".

 מנהלים לא תיכלל בבסיס לחישוב תוספות שכר אחרות. –תוספת עוז לתמורה  (ה)

כרכיב שכר נפרד ותובא בחשבון לעניין חישוב ערך  מנהלים תשולם -תוספת עוז לתמורה  (ו)
, לעניין 1963 –שעה, לעניין פיצויי פיטורים כמשמעותם בחוק פיצויי פיטורים,  התשכ"ג 

 הפרשות לקופת גמל לקצבה ולקרן השתלמות.

לעיל לעניין  18סעיף על מנהל קיים, המכהן בבית ספר בו יושמה הרפורמה, יחולו הוראות  (ז)
 .גמול השתלמות

אין באמור בחוזר זה כדי לשנות את הוראות ההסכמים הקיבוציים אשר עניינם רכיבי  (ח)
שכר אחרים של מנהלי בתי ספר, לרבות גמול ניהול, ואשר חלים על המנהלים הקיימים 

 לעיל(.23, 22)בכפוף להוראות סעיפים 
 
 

 מנהל חדש .26
 

יקבע לבית הספר מנהל חדש, יהיה זכאי לגמול ניהול, בהתאם לרמת המורכבות אשר ת (א)
 אותו הינו מנהל. 

נושא הפרמטרים לקביעת רמת המורכבות של בית הספר וגמול הניהול לו יהיה זכאי  (ב)
מנהל בית הספר בהתאם לרמת המורכבות האמורה יסוכם בין הצדדים להסכם עד יום 

 (. הסיכום בין הצדדים יפורסם בהמשך.31.12.2011ה' בטבת תשע"ב )

בבית ספר בו מיושמת הרפורמה באופן מלא, יהיה זכאי  בנוסף, מנהל חדש המכהן (ג)
 לעיל. 15לתוספת עוז לתמורה המשולמת למורים, בהתאם להוראות סעיף 

לעיל לעניין  18על מנהל חדש, המכהן בבית ספר בו יושמה הרפורמה, יחולו הוראות סעיף  (ד)
 גמול השתלמות.
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 יישום חלקי של הרפורמה  .ז
 

 ביישום חלקי של הרפורמהמבנה שבוע העבודה של מורה  .27
    

פי תנאי -על מורים אשר לגביהם מיושמת הרפורמה באופן חלקי )מורים המועסקים על
הרפורמה, בבתי ספר אשר לגביהם נקבע כי הרפורמה תיושם בהם, באותה שנת לימודים, 

 פרק ג'תשע"ד, יחולו הוראות  -באופן חלקי, למעט מורים חדשים(, בשנות הלימודים תשע"ב  
 לעיל, בשינויים הבאים:

יהיה  100%הרכב השעות השבועיות של מורה כאמור המועסק בהיקף משרה של  (א)
 כדלהלן:

  :שעות  4 –שעות פרטניות ו  2שעות הוראה פרונטאלית,  24בשנת הלימודים תשע"ב
שעות  2-שעות להכנת חומרי למידה ולבדיקת מבחנים ו 2תומכות הוראה )הכוללות 

 לישיבות(;

 שעות  5 –שעות פרטניות ו  3שעות הוראה פרונטאלית,  24ימודים תשע"ג: בשנת הל
שעות  2שעות להכנת חומרי למידה ולבדיקת מבחנים,  2תומכות הוראה )הכוללות 

 לישיבות ושעה לקבלת הורים(;

  :שעות  7 –שעות פרטניות ו  5שעות הוראה פרונטאלית,  24בשנת הלימודים תשע"ד
שעות  2שעות להכנת חומרי למידה ולבדיקת מבחנים,  3תומכות הוראה )הכוללות 

 לישיבות, שעה לקבלת הורים ושעה להשתלמות(. 
 

 
 למען הנוחות, להלן פירוט מבנה שבוע העבודה האמור:

 
שעות הוראה  שנת הלימודים

 פרונטאלית
 

 שעות תומכות הוראה שעות פרטניות
 

 תשע"ב
 

24 2 4 
 

 
 תשע"ג

 
24 3 5 

 
 תשע"ד

 
24 5 7 

 
מורה המועסק במשרה חלקית, ביישום חלקי של הרפורמה, יועסק בהתאם למבנה שבוע  (ב)

 לחוזר זה. 3עד ג'1בנספחים ג'העבודה המפורט 

למען הסר ספק, לגבי מורה קיים המועסק במשרה חלקית ביישום חלקי של הרפורמה,  (ג)
ל בהיקף המשרה, הנובעים ממעבר משלב לשלב ביישום החלקי ש 1%שינויים של עד 

 הרפורמה, לא יהוו בסיס לטענה של עובד הוראה בדבר פגיעה במחויבות להיקף משרה.

מבנה שבוע העבודה של מורה אם ושל מורה הזכאי למלוא הפחתת השעות בשל גיל יהיה  (ד)
 לחוזר זה בהתאמה.  3עד ב' 1ב' –ו  3עד א' 1בנספחים א'בהתאם למפורט 

 7%ישום חלקי של הרפורמה, במקום לעיל, לגבי מורה אם המועסקת בי )ב(10בסעיף  (ה)
 יבוא:

  8.6% –בשנת הלימודים תשע"ב; 

  8.3% –בשנת הלימודים תשע"ג; 

  7.6% –בשנת הלימודים תשע"ד. 

לעיל, לגבי מורה אם המועסקת ביישום חלקי של הרפורמה, במקום "עד  )ד(10בסעיף  (ו)
 " יבוא:107%היקף משרה של 

  108.6%"עד היקף משרה של  –בשנת הלימודים תשע"ב;" 

  108.3%"עד היקף משרה של  –בשנת הלימודים תשע"ג;" 

  107.6%"עד היקף משרה של  –בשנת הלימודים תשע"ד." 

למען הסר ספק, לגבי מורה אם המועסקת ביישום חלקי של הרפורמה, שינויים של עד  (ז)
הרפורמה, לא יהוו בהיקף המשרה, הנובעים ממעבר משלב לשלב ביישום החלקי של  3%

 בסיס לטענה של עובדת הוראה בדבר פגיעה במחויבות להיקף משרה.
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מורים אשר לגביהם מיושמת הרפורמה באופן חלקי, יבצעו את שעות ההכנה לבגרות ואת  (ח)
 שעות החינוך, בבית הספר, באופן חלקי, בהתאם למפורט להלן:

 
 שעות הכנה לבגרות שנת לימודים

 
 שעות חינוך

שעה מתוך סך שעות ההכנה  1  תשע"ב
לבגרות של המורה ולא יותר ממספר 

שעות ההכנה לבגרות שהוקצו 
 למורה באותה שנת לימודים.

  

 שעה אחת

שעות מתוך סך שעות הכנה  2  תשע"ג
לבגרות של המורה ולא יותר ממספר 

שעות ההכנה לבגרות שהוקצו 
 למורה באותה שנת לימודים.

 

 שעתיים

וך סך שעות הכנה שעות מת 3  תשע"ד
לבגרות של המורה ולא יותר ממספר 

שעות ההכנה לבגרות שהוקצו 
 למורה באותה שנת לימודים.

 שלוש שעות

 
 

יתר שעות התפקיד הבאות במקום שעות הוראה פרונטאלית ושעות התפקיד הבאות  (ט)
 במקום שעות פרטניות יבוצעו בבית הספר במלואן.

הנוכחות השבועית של מורה בבית הספר במשרה למען הסר ספק, לצורך קביעת משך  (י)
דקות. אין באמור בסעיף זה כדי  60מלאה או חלקית, אורכה של שעה שבועית הינו 

 לשנות את אורכה של שעת הוראה במערכת, כפי שנקבע בהוראות משרד החינוך.
 
 

 היקף העסקה של מורה ביישום חלקי של הרפורמה .28
 

כל המעסיקים יחד(, המותר למורה אשר לגביו היקף ההעסקה המירבי )המצטבר, אצל 
מיושמת הרפורמה באופן חלקי, יופחת באופן הדרגתי, במהלך שנות הלימודים תשע"ב עד 

 תשע"ה, בהתאם למפורט להלן: 
 

 שנת לימודים
 

 היקף העסקה מירבי

 תשע"ב
 

130% 

 תשע"ג
 

125% 

 תשע"ד
 

110% 

 
 
 

מובהר כי היקף המשרה יחושב ביחס למספר הכולל של השעות השבועיות המהוות משרה 
 לעיל.    27מלאה ביישום חלקי של הרפורמה באותה שנת לימודים, כאמור בסעיף 

 
 לעיל.   14למען הסר ספק, החל בשנת הלימודים תשע"ה יחולו הוראות סעיף 

 

 רמהתוספת עוז לתמורה למורים ביישום חלקי של הרפו .29
 

פי תנאי -מורים אשר לגביהם מיושמת הרפורמה באופן חלקי )מורים המועסקים על
הרפורמה, בבתי ספר אשר לגביהם נקבע כי הרפורמה תיושם בהם, באותה שנת לימודים, 

תשע"ד, יהיו זכאים לתוספת  -באופן חלקי, למעט מורים חדשים(, בשנות הלימודים תשע"ב  
 לעיל, אולם שיעורי התוספת יהיו כדלהלן: 16עוז לתמורה כמפורט בסעיף 

  :15.75%בשנת הלימודים תשע"ב; 

  :21%בשנת הלימודים תשע"ג; 

  :31.5%בשנת הלימודים תשע"ד. 



 

 
17  

 
 

 ליווי טיולים ופעילות בית ספרית ביישום חלקי של הרפורמה  .31
 

בשנת הלימודים תשע"ד, על עובדי הוראה אשר לגביהם מיושמת הרפורמה באופן חלקי 
 לעיל.  21באותה שנת לימודים, יחולו הוראות סעיף 

תשע"ג, על עובדי הוראה אשר לגביהם מיושמת  –למען הסר ספק, בשנות הלימודים תשע"ב 
הרפורמה באופן חלקי באותן שנות לימודים, יחולו ההוראות בעניין תגמול עבור ליווי טיולים 

 ופעילות בית ספרית אשר היו קיימות ערב חתימת ההסכם.
 

 מבנה שבוע העבודה של מנהל ביישום חלקי של הרפורמה .31
 

ביישום חלקי של הרפורמה, יהיה כדלהלן )היקף משרה  )א( בסיס המשרה של מנהל בית ספר,
 (:100%של 

  :שעות שבועיות )ש"ש(; 37בשנת הלימודים תשע"ב 

  :שעות שבועיות )ש"ש(; 38בשנת הלימודים תשע"ג 

  :שעות שבועיות )ש"ש( 39בשנת הלימודים תשע"ד 
 

שעות הוראה  שעות שבועיות יהיו 6עד  3תשע"ד,  –)ב( בכל אחת משנות הלימודים תשע"ב 
פרונטאלית )בפועל בכיתה(, בהתאם להנחיות משרד החינוך שיפורסמו בהמשך. ביתר 

 השעות יעסוק המנהל בניהול בית הספר ובהערכה של מורים. 
 

)ג( למען הסר ספק, לצורך קביעת משך הנוכחות השבועית של מנהל בבית הספר, אורכה של 
זה כדי לשנות את אורכה של שעת הוראה  דקות. אין באמור בסעיף 60שעה שבועית הינו 

 במערכת, כפי שנקבע בהוראות משרד החינוך.
 

 תוספת עוז לתמורה למנהלים ביישום חלקי של הרפורמה .32
 

מנהלי בתי ספר קיימים, אשר מכהנים בבתי ספר בהם מיושמת הרפורמה באופן חלקי,  (א)
תשע"ד, יהיו זכאים לתוספת עוז לתמורה למנהלים כמפורט  -בשנות הלימודים תשע"ב  

 לעיל, אולם שיעורי התוספת יהיו כדלהלן: 25בסעיף 
 :7.5%בשנת הלימודים תשע"ב; 

  :15%בשנת הלימודים תשע"ג; 

 22.5%ודים תשע"ד: בשנת הלימ. 
 

מנהלי בתי ספר חדשים, אשר מכהנים בבתי ספר בהם מיושמת הרפורמה באופן חלקי,  (ב)
 29תשע"ד, יהיו זכאים לתוספת עוז לתמורה כמפורט בסעיף  -בשנות הלימודים תשע"ב  

 לעיל.
 

 ערך שעה ביישום חלקי של הרפורמה .33
 

הם מיושמת הרפורמה באופן חלקי, לעיל יחולו על עובדי הוראה אשר לגבי 15הוראות סעיף 
 בשינויים הבאים:

 )שעות(" יבוא: 40במקום " )ב(,15קטן -בסעיף
 

 )א(  עבור מורה:
 

   :שעות(; 30בשנת הלימודים תשע"ב( 

    :שעות(; 32בשנת הלימודים תשע"ג( 

   :שעות(; 36בשנת הלימודים תשע"ד( 
 
 

 )ב( עבור מנהל )לעניין שעת היעדרות(:
 

  שעות(; 37הלימודים תשע"ב:  בשנת( 

    :שעות(; 38בשנת הלימודים תשע"ג( 
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   :שעות(; 39בשנת הלימודים תשע"ד( 

 

 

 שעון נוכחות .ח
 

החל בשנת הלימודים תשע"ב, יבצעו עובדי ההוראה, המועסקים לפי תנאי הרפורמה )בין 
יאה באופן חלקי ובין ביישום מלא(, חתימת נוכחות, בכל כניסה לבית הספר ובכל יצ

 ממנו, באמצעות שעון נוכחות ממוחשב אשר יותקן בבית הספר על ידי הבעלות.
 

 
 

 לשאלות בנוגע לחוזר זה, ניתן לפנות ליחידה לתנאי שירות עובדי הוראה בטלפונים:

 00-6504202/4767. 

 
 
 


