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 אדם בהוראה-כוחלשכת מנהלת אגף בכיר 
 

 תשע"ד     אבב"ג כ , ירושלים
 0255אוגוסט ב 59         

 
 559/3סימוכין:  

 
  לכבוד

 הבעלויות על מוסדות החינוך
 

 שלום רב, 
 

 מיבמסגרת הסכ בהעסקה ללא רפורמות אומשרה  %011 -נוהל להעסקת עובד הוראה מעל ל הנדון:
 הלשנת הלימודים תשע"ו"אופק חדש" "עוז לתמורה" 

 
 :הנוהל תקף לכל אפשרויות ההעסקה הבאות .0

 
 העסקה בבעלות אחת שאינה המדינה -

 העסקה בבעלות המדינה +בעלות6יות נוסף6ות -

 העסקה במספר בעלויות שונות -
 

לא )וסגנים  למוריםבמקרים חריגים להינתן משרה יכול  522%  -אישור העסקה מעבר ל .א
לקריטריונים  בהתאם לצרכי המערכת, ובכפוף (,ולא לסגנים ראשונים באופק חדש למנהלים

 : הבאים
 מחסור בעו"ה באזור המבוקש באותה בעלות. .0

 מוסד ביישוב מרוחק וקושי בקליטת עו"ה במוסד6בבעלות. .2

 מילוי מקום לעובד6ת הוראה בחופשת לידה6מילואים6מחלה ממושכת, ע"י  .3
 בוע בבית הספר.עו"ה מהצוות הק            

אין אפשרות למצוא עו"ה נוסף במקצוע המבוקש, בשל מספר השעות המצומצם  .4
 שנותרו לביה"ס להעסיקו במקצוע זה.

באחת מהרפורמות החדשות )קרי, מועסק בתנאי השכר  אינו מועסקככלל, עובד הוראה אשר  .ב
משרה. בהעסקה מעבר להיקף זה יש לפנות לאגף  552%טרום הרפורמות ( , רשאי לעבוד עד 

 בכיר לכא"ב לקבלת אישור.

 

 משרה: %021"עוז לתמורה" עד למורים המועסקים עפ"י תנאי משרה  %011העסקה מעל  .2
 
 במוסד אחד:הינה  522%במידה וההעסקה מעל    

משרה, יהיו שעות הוראה פרונטאליות  522% -שעות העבודה, שהינן בנוסף להעסקה ב .0
 לא יינתן אישור עבור שעות נוספות כתוצאה ממילוי תפקידים.בלבד. 

 שעות בשבוע. 52מספר שעות ההעסקה הנוספות המקסימליות מעל משרה, יהיה   .2
 -מעבר ל ת ) ובכל אחד מהם שלא משרה הינה במספר מוסדו 522%במידה וההעסקה מעל 

522%:) 

שעות העבודה, בכל אחד מהמוסדות יהיו בהתאם למבנה שבוע העבודה )פרונטאלי,  .א
 .פרטני ותומכות הוראה(

 . 501%היקף המשרה המקסימלי במספר מוסדות יחד יהיה  .ב
 

 .021% -לא יינתנו אישורים להעסקה מעבר ל
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המועסקים בעוז לתמורה היקף המשרה המקסימלי המותר בשנה"ל תשע"ה בלבד, למורים 
 לקבלת אישור.אגף בכיר לכא"ב יש לפנות ל 501%, מעבר לכך ועד ללא אישור 002.1% יהיה

 
הינה בנוסף לאחוזי המשרה המקסימליים  7%, תוספת אם  בשיעור למען הסר ספק 

 המאושרים עפ"י נוהל זה ולא נדרש עבורה אישור מיוחד.
 
המועסקים הן עפ"י רפורמת "עוז  מיושמות למוריםמשרה  %011-העסקה מעל ל .3

 לתמורה" והן עפ"י רפורמת "אופק חדש: 
חל על מנהלים וכן אינו חל על סגן ראשון ב"אופק" היות ואינם רשאים  אינוסעיף זה 

 משרה.  522%-לעבוד מעבר ל

 היקף המשרה -העסקה טרום הרפורמה המועסקים גם באופק חדש וגם ב מורים
אגף בכיר , מעבר לכך יש לקבל את אישור ללא אישור 007%המקסימאלי המותר הוא 

 לכא"ב.

 היקף המשרה המקסימאלי  –המועסקים באופק חדש וגם בעוז לתמורה מורים
 אגף בכיר לכא"ב.מעבר לכך יש לקבל את אישור , ללא אישור 007%המותר הוא 

 
 

 לבעלויות נוהל הגשת הבקשה .4
  גש בהתאם לנספח המצ"ב.הבקשה תו .א

 יש לצרף לכל בקשה המלצת פיקוח! .ב
  עד לתאריך   אגף בכיר לכח אדם בהוראה ישלח אל טופס הבקשה  .ג

      32.9.0255. 
   , 95955, גבעת שאול, ירושלים 51: כנפי נשרים כתובת למשלוח הבקשות  .ד

 . /20-1/2575פקס:  5-022-022-505טלפון:       

 
 תשע"ה בלבד.לימודים הלשנת  ינםה יםהאישור

  
 טופס הבקשה נמצא באתר עוז לתמורה ובמערכת עוש"ר.
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 מצ"ב טבלה לסיכום :

היקף  אופי העסקה
משרה 

מקסימלי 
 ללא אישור

 ועדת חריגים במטה כא"ב

מורים טרום 
 הרפורמות

  552% -מעבר ל 552%עד 

 אופק חדש
 

  557% -מעבר ל  557%עד 

אופק חדש + 
העסקה טרום 

 רפורמה 

 557% -מעבר ל 557%עד 

אופק חדש + עוז 
 לתמורה

  557% -מעבר ל 557%עד 

  550.1% -מעבר ל 550.1%עד  עוז לתמורה 
עוז לתמורה + 
העסקה טרום 

 רפורמה 

  550.1% -מעבר ל 550.1%עד 

                  
 ,רב בכבוד                 

 
 

 סוניה פרץ   
 אדם בהוראה-כוח בכיר אגףמנהלת  

 העתקים: 
 מנכ"לית משרד החינוך ,מיכל כהןגב' 

 גב' גילה נגר, משנה למנהלת הכללית 
 הממונה על השכר והסכמי עבודה, משרד האוצר   ,קובי אמסלם עו"ד
 , סגן בכיר לממונה על השכר, משרד האוצרקובי בר נתןמר 

 גב' אריאלה טוקר, חשבת המשרד
 מר אייל רם, סמנכ"ל ומנהל מינהל עובדי הוראה

 , סמנכ"ל בכיר ומנהל המינהל הפדגוגיאריאל לויגב' 
 מר משה שגיא, סמנכ"ל בכיר למינהל כלכלה ותקציבים

 היועצת המשפטית, עו"ד דורית מורג
 יסודיים-יו"ר ארגון המורים בבתי הספר העל, מר רן ארז

 מנהלי מחוזות
 טכנולוגיה ומערכות מידע ינהל תקשוב מנהל מ ד"ר עופר רימון,

 ארגון הלימודים -מנהל המינהל הפדגוגי ומנהל אגף א' ניתסג, גב' טליה קורן
 יסודי-מנהלת האגף לחינוך על, דסי באריגב' 

 , חשבות המשרד מר מנחם מזרחי, מינהל כלכלה ותקציבים
 , חשבות המשרד גב' תמר כהן, מנהלת תחום משכורות מורים

 , חשבות המשרדתשלומים לבעלויות מנהלת תחום ,ננולי טרוניגב' 
 טל, סגנית בכירה ליועצת המשפטית -עו"ד איריס שלו

 רכז חינוך והשכלה גבוהה, משרד האוצר ,אבי פרידמןמר 
 ממונה על תנאי שירות עובדי הוראה , גב' רחל טייטלבום 

 השלטון המקומימנהל המחלקה ליחסי עבודה ושכר, מרכז , בן חיים עו"ד דן
 יו"ר איגוד מנהלי אגפי החינוך ברשויות המקומיות מר אבי קמינסקי,

 ממונה על תנאי שירות, מרכז השלטון המקומי, גב' חגית מגן
 כא"ב במחוזות תחומימנהלי 

 גזברי המחוזות
 אדם בהוראה -הנהלת אגף בכיר כוח
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