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חוזר חודשי מוסדות חינוך

 | מועדי הגשה

בי"ס יסודי ועל יסודי דווח מצבת מורים:
31/11/2018 	 	 	 	 	 	 	 	 דיווח	במערכת	
31/12/2018 	 	 	 	 	 	 	 אישור	חתום	ע"י	רואה	חשבון	
30/05/2019 	 	 	 	 מועד	אחרון	לשינויים	במצבת	המורים	כולל	החתמת	רו"ח	

 | תקציבים

•  מוסדות יסודיים וחטיבות עליונות- קיזוז בגין אי הגשת מצבת מורים:

שימו לב! מוסדות	שטרם	הגישו	מצבת	מורים	חתומה	+	אישור	רואה	חשבון	–	נדרשו	לקיזוז	בשיעור	10%	מהתקציב.
מוסדות	שטרם	יגישו	בחודש	נוכחי,	צפויים	בחודש	הבא	לקיזוז	בשיערו	20%

• תוספת גמול בגרות במוסדות חינוך מיוחד בחטיבה עליונה. 

החודש	בוצע	תשלום	רטרואקטיבי	מתחילת	שנת	הלימודים,	בנושא	646.	גמול	בגרות	אחוזי	בחטיבה	עליונה	תוקצב	
לראשונה	משנת	הלימודים	הקודמת	בעקבות	מאבק	של	הקואליציה	לחינוך	מיוחד.	

• הרפורמה ללמידה משמעותית

במסגרת	הרפורמה	–	תוספת	0.04	ש"ש	למגזר הלא יהודי	בשכבות	י'	–	י"ב.	התוספת	מיועדת	ליחידת	לימוד	נוספת	
במקצוע	העברית.	התוספת	כ-	0.04	ש"ש	לתלמיד,	ולכיתה	נורמטיבית	–	1.44	ש"ש.	

•  חינוך תעבורתי כיתות ט'- בטיחות בדרכים

בהתאם	להוראת	מנכ"ל	שפורסמה	בתחילת	שנת	הלימודים,	כיתות	ט'	)בנוסף	לכיתות	י'(	ילמדו	את	התכנית	בהיקף	של	
1	ש"ש,	ויתוקצבו	בהתאם	)1(.

התכנית	לכיתות	ט',	הינה	חלק	מתכנית	רחבה	של	לימודי	בטיחות	בדרכים	מכיתות	היסודי	ועד	כיתה	י'	במסגרת	התכנית	
מוקצים	תקציבים	לשעות	הוראה,	וכן	הופקו	תכניות	לימודים	ייעודיות.	

ביסודי	–	מוקצים	2	ש"ש	לכיתה,	כאשר	בכיתות	א'/ב'	נדרש	להעביר	את	תכנית	"ללמוד	תנועה",	ובכיתה	ה'	–	נדרש	
להעביר	את	התכנית	–	"עצמאים	בשטח".	

בכיתה	ט'	–	נדרש	ללמוד	את	התכנית	'חינוך	לבטיחות	בדרכים'	ובכיתה	י'	–	תכנית	הלימודים	בהתאם	למבחן	העיוני	
)תאוריה(	הנדרש	בלימודי	נהיגה.

)1( מוסדות	על	יסודי	לקוחות	משרדנו,	אשר	קיבלו	בחודש	הקודם	עדכון	על	שיעור	ניצול	שעות	ההוראה	המבוצעות,	שימו	לב	הבדיקה	לא	

כללה	את	שעות	זה"ב	לכיתה	ט'	אשר	עודכנו	בחודש	נוכחי.	

תימרוץ ותגמול מיוחד במסגרת חוזה אישי- עובדי הוראה באזורי עדיפות לאומית 

למשוך	 במטרה	 בפריפריה,	 ההוראה	 עובדי	 לשכר	 שידרוג	 לאפשר	 נועדה	 החינוך	 משרד	 שהפעיל	 התימרוץ	 תכנית	
ולחזק	כוחות	הוראה	ממרכז	הארץ.	התכנית	לבשה	ופשטה	צורה	בשנים	האחרונות	בעקבות	פסיקת	בג"ץ	בשנת	2007,	
אשר	קבע	כי	יש	לבטל	את	ההסדרים	הקודמים.	)עובדי	הוראה	שלפני	מועד	הפסיקה	קיבלו	תמריצים	המשיכו	לקבל	
את	התמריץ	שאושר	עבורם.	התמריצים	הקודמים	העניקו	קידום	וותק,	השתתפות	בשכר	דירה,	שיפוי	הפרשות	לקרן	

השתלמות,	החזר	שכ"ל(.
כיום	מופעלות	2	תכניות	תמריץ	–	תכנית	התמריצים	לעובדי	הוראה	מוגבלת	ב-3	שנים,	תכנית	מענקים	–	מעבר	ל-3 

שנים,	לעובדי	הוראה	המתחייבים	ל3	או	ל-4	שנים	נוספות	בהן	יועסקו	באזורי	עדיפות	לאומית.	
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תנאים ודגשים לזכאות:
1 ישובים שנכללו במפת עדיפות לאומית מחולקת	ל	4	קבוצות	המשפיעות	על	גובה	התמריץ,	מצ"ב	קישור	<<<

2 סוג המוסד: ביסודי	–	רשמיים	בלבד,	בעל	יסודי	–	מוסדות	מגישים	לבגרות,	עבור	מורים	מדווחים	בפרופיל	המוסד.

3 מקצועות: מקצועות	שבהן	חוסר	מוכח	בכוח	הוראה	–	מתמטיקה	אנגלית,מדעים	ומקצועות	טכנולוגיים	לפי	קביעת	

משרד	החינוך.	
4 כח עבודה חדש: להבטחה	כי	כח	העבודה	לא	היה	ממילא,	נדרש	כי	העובד	לא	יתגורר	בישוב	הזכאי.	)לחילופין	מתגורר	

בישוב	אך	לא	לימד	קודם	לכן(.	
5 המלצה אישית: הזכאות	לפי	המלצה	אישית	של	מנהל	ביה"ס	לעובדי	הוראה	מצטיינים.

	– יותר	מ-3	שנים.	במסלול	המענקים	 במסלול	התמריצים	-	הזכאות	היא	לשנה	אחת,	ומוגבלת	בלא	 משך זכאות:   6

זכאות	ל3או	4	שנים	לפי	התחייבות	המורה.		

תהליך האישור:

מסלול ראשון: תמריצים. מוגבל ל-3 שנים
מודל הפעלת התמריצים:

המודל	קובע	שיעור	תוספת	שכר	המשתנה	לפי	שני	קריטריונים	–	האחד	-	המדד	הפריפריאלי	של	הישוב	אשר	לפיו	
הישוב	מסווג	ל'קבוצה'.	השני-		תפקיד	המורה	והאם	משוייך	לרפורמת	אופק	חדש	או	רפורמת	עוז	לתמורה.

מסלול שני: מענקים מיוחדים ל 3-4 שנים
במסלול	זה,	מוקצים	מענקים	אשר	מיועדים	לשפות	עובדי	הוראה	מעבר	ל-3	שנים.	במסגרת	התכנית	שמופעלת,	ניתן	
לתמרץ	עובדי	הוראה	שבעבר	אושרו	במסלול	הראשון,	ומתחייבים	לעבודה	למשך	3	או	4	שנים	באזור	עדיפות	לאומית.	

המענק	השנתי	ישולם	ב-2	פעימות	בכל	שנה	–	פעימה	ראשונה	בשכר	ינואר,	ופעימה	שניה	בשכר	יולי.
סך מענקים מיוחדים בש"ח לכל שנות ההתחייבות:

קבוצת יישובים 4קבוצת יישובים 3קבוצת יישובים 2קבוצת יישובים 1סוג העובד/דירוג פריפריאלי

70%50%30%25%עובדי הוראה, שאינם במסגרת הרפורמה

39%28%19%14%עובדי הוראה במסגרת אופק חדש

21%15%10.5%7.5%מנהלים ולסגני מנהלים במסגרת אופק חדש

50%36%21%18%עובדי הוראה וסגנים במסגרת 'עוז לתמורה'

70%50%30%25%מנהלים המועסקים בעוז לתמורה

קבוצה 4קבוצה 3קבוצה 2קבוצה 1סוג העובד/דירוג פריפריאלי

90,00065,00040,00030,000 ל 3 שנים, במסלול התחיבות ל 3 שנים

120,00085,00055,00040,000ל 4 שנים, במסלול התחיבות ל 4 שנים

https://www.gov.il/BlobFolder/pmopolicy/dec3738_2018/he/leumiN070518.pdf
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אופק חדש בחינוך המיוחד המוכר שאינו רשמי

בשורה	לחינוך	המיוחד	המוכר	שאינו	רשמי	–	היתכנות	גבוהה	להצטרפות	לאופק	חדש	לקראת	שנת	הלימודים	הבאה.

מעמיק	 ארגוני	 שינוי	 משלבת	 הרפורמה	 ואילך.	 	2009 משנת	 שהוטמעה	 הרשמי	 היסודי	 בחינוך	 רפורמה	 חדש	 אופק 
בפעילות	בית	הספר,	יחד	עם	שדרוג	ושינוי	שכר	המורים.	

היעד: גישה	וקידום	אישי	לתלמידים,	מתן	מענה	לכלל	העבודה	המתבקשת	מהמורה	במסגרת	יום	הלימודים	וביצועה	
במרחב	הבית	ספרי,	שדרוג	וחיזוק	מעמד	המנהל.	

באמצעות	 המיוחד,	 החינוך	 מוסדות	 בלבד.	 הרשמי	 בחינוך	 יסודיים	 ספר	 לבתי	 יועדה	 חדש	 אופק	 רפורמת	 	– כה	 עד	
כי	 –	מסתמן	 החינוך	 עדכונים	ממשרד	 לפי	 ברפורמה.	 להיכלל	 בבקשה	 ושוב	 שוב	 פנו	 	– המיוחד'	 לחינוך	 ה'קואליציה	

מוסדות	חינוך	מיוחד	בחינוך	המוכר	שאינו	רשמי,	יורשו	להצטרף	לרפורמה	כבר	בשנה	הלימודים	הקרובה.

ריכזנו עבורכם את השינויים המשמעותיים לעומת 'עולם ישן'.

 היקף שעות נוספת למוסד – כך שלכל מורה יוקצו שעות שהיה ופרטניות בהן יוכל לבצע מטלות ולקדם תלמידים. 
ערך כספי למוסד בן 8 כיתות כ- 250 אש"ח לשנה.	)תלוי	בנתונים	אישיים	של	עובדי	ההוראה,	שיעור	הכיתות	בחט"ב	

ובעליונה,	ופרופיל	המוסד(.	

 

	שדרוג	וחיזוק	מעמד	מנהל	בית	הספר-	ע"י	הגדרת	משרה	מלאה	וכך	שכר	מינימלי	למנהל	גם במוסדות קטנים.
לדוגמה:	במוסד	המונה	8	כיתות,	משרת	מנהל	בעולם	ישן	16	ש"ש	=	57%	משרה.	ובאופק	חדש	–	משרה	מלאה.	ערך כספי 

למוסד לשנה כ- 80 אש"ח.  
	משרת	המורה	ונוכחותו	בבית	הספר	תכלול	את	כל	השעות	הנדרשות	למילוי	תפקידו,	כולל	משימות	שבוצעו	ללא	

הקצאת שעות: 
	יוקצו	שעות	שהיה	–	לביצוע	מטלות	תומכות	הוראה:	ישיבות	עבודה,	הכנת	חומרים,	מפגשים	עם	הורים,	בדיקת	

עבודות	ומבחנים.
	יוקצו	שעות	פרטניות	–	ללמידה	בקבוצות	קטנות.	)עד	3	תלמידים	בחינוך	המיוחד(.

	הרכב	משרת	המורה:	26	שעות	פרונטל	+	5	שעות	פרטניות	+	5	שעות	שהיה	=	סה"כ	36	ש"ש	למשרה	מלאה.	)לעומת	
30	ש"ש	בעולם	ישן(

לב!  שימו  אישי.	 ומצב	 תפקיד,	שכבה	 לפי	 	- 	37% ועד	 	17% בין	 ההמרה(:	 )מקדמי	 קיימים	 למורים	 שכר	 תוספת	 	
התוספת	היא	למשרה	מלאה.	בפועל	ערך	שעת	נוכחות	–	יורד.	

לדוגמה - מורה מקצועי ביסודי
עולם ישןאופק חדש

3630ש"ש משרה מלאה

17%מקדם המרה )שיעור תוספת(

7,0206,000שכר חודשי )לדוגמה(

195200ערך לשעת נוכחות שבועית
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עולם ישןאופק חדש

אופן הקצאת השעות

ללא	שינוי	באופק	חדש.	לפי	אורך	יום	נדרששעות פרונטל )אורך(

3	שעות	חינוך	לכיתהאין	הקצאהשעות חינוך 

2-3	שעות	ניהול	לכיתהמשרה	מלאה	למנהל	מתוקצבת	בנפרדשעות ניהול

לא	קייםתוספת	19%	על	שעות	הפרונטלשעות פרטניות

לא	קייםתוספת	19%	על	שעות	הפרונטלשעות שהיה

30	ש"ש	)פרונטל	+	שעות	תפקיד(36	ש"ש	בשבוע	)מתוכם	26	שעות	פרונטל(בסיס משרה מלאה למורה

-17%-37%תוספת – מקדמי המרה

טבלאות	שכר	חדשות.	הצגת	שורה	אחת	רכיבי השכר
שכר	בסיס	+	תוספות	והסכמיםבתלוש	+	גמולי	תפקיד

קידום	של	2%	לשנה	ב-7	השנים	הראשונות.	קידום וותק
ו1%	בשנים	הבאות.	

מקסימום	קידום	36	שנים:	50%.

קידום	5%	לשנה	ב-7	השנים	הראשונות,	2% 
בשנים	ב	25-7	שנות	וותק.	

1%	משנת	26	ומעלה.
מקסימום	קידום	ב	36	שנים:	113%.

מקסימום	תוספת	24.75%. מקסימום	תוספת	83.3%	ב	22	שנה.קידום פיתוח מקצועי

175%176%מקסימום קידום וותק ופיתוח מקצועי 

השוואה בין תוספת היקף משרה לתוספת שכר מורה מקצועי ביסודי


