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  לשכת החשבלשכת החשבלשכת החשבלשכת החשב

        תשע"בתשע"בתשע"בתשע"ב    ד' אבד' אבד' אבד' אבירושלים, ירושלים, ירושלים, ירושלים, 
  2012201220122012יולי, יולי, יולי, יולי,     23232323

        15508976155089761550897615508976מס' סימוכין:מס' סימוכין:מס' סימוכין:מס' סימוכין:
  

        לכבודלכבודלכבודלכבוד
        מנהל/ת בית הספרמנהל/ת בית הספרמנהל/ת בית הספרמנהל/ת בית הספר

        
        27/827/827/827/8    ----היערכות לפתיחת שנת הלימודים תשע"ג ב היערכות לפתיחת שנת הלימודים תשע"ג ב היערכות לפתיחת שנת הלימודים תשע"ג ב היערכות לפתיחת שנת הלימודים תשע"ג ב     הנדון:הנדון:הנדון:הנדון:

  
        שלום רב,שלום רב,שלום רב,שלום רב,

        
בהתאם להחלטת שר החינוך לקיצור החופש הגדול בבתי הספר והקדמת פתיחת 

רוט הנחיות אגף הכספים לדיווח במערכות באוגוסט,  להלן פי 27 –שנת הלימודים ל 
  מדב"ס.

  
        דיווחים במערכת מדב"ס/אופקיתדיווחים במערכת מדב"ס/אופקיתדיווחים במערכת מדב"ס/אופקיתדיווחים במערכת מדב"ס/אופקית

 
על אף שעבודתם  1/9 -מההחינוכי יש לדווח מערכות שעות לעובדי ההוראה במוסד 

  .27/8 -מתחילה בפועל ב
) או 31/8עד  27/8במידה ועובד הוראה נעדר באחד מהימים הראשונים של השנה (

לו, יש לדווח על ההיעדרות בקוד המתאים, לגזברות מחלק מהשעות בימים א
המחוז, בטופס המצורף (רשימת קודי ההיעדרויות מופיעה במערכת 

  מדב"ס/אופקית).
  את ההיעדרות ידווח חשב השכר במחוז.

יש  – 31/8עד  27/8עובד ממלא מקום באחד מהימים החינוכי במידה והוזמן למוסד 
  ת המחוז, בטופס המצורף. לדווח את שעות מילוי המקום לגזברו

  את שעות המילוי המקום יקליד חשב השכר במערכת המחוזית.
שים לב כי במקביל לדיווח זה, על כל עובד ממלא מקום למלא שאלון אישי למ"מ 

  ולהגיש לחשב השכר במחוז.
  יש לדווח כרגיל במערכת מדב"ס/אופקית. 1/9-היעדרות או שעת מילוי מקום מה

        
        בחודש אוגוסטבחודש אוגוסטבחודש אוגוסטבחודש אוגוסט    שכר על ימי עבודהשכר על ימי עבודהשכר על ימי עבודהשכר על ימי עבודה

        

שכרם של עובדי ההוראה עבור פגרת אוגוסט ישולם במלואו ללא כל  -
 שינוי.

הפרשי בחישוב משכורת חודש ספטמבר יבוצע חישוב תשלום / קיזוז  -
 בגין חמשת ימי העבודה של חודש אוגוסט.עלות 

יקבלו  01/09 –עובדים חדשים שהגיע עבורם דיווח נוכחות החל מ  -
תשלום נוסף של חמישה ימים לפי תעריף יום של ספטמבר בהתאם 

 לנתוני העסקה של חודש ספטמבר.
 –עובדי הוראה שפרשו או שלא הגיע עבורם דיווח נוכחות החל מ  -

 , יקוזזו להם חמישה ימים לפי ערך תשלום של הפגרה באוגוסט.01/09
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ועבר להם תשלום עובדים ותיקים הממשיכים להיות מועסקים, י -
ספ') -בחודש ספטמבר בגין ההפרש בתעריף בין שני החודשים (אוג'

 יחסית לחמישה ימים, בשורה נפרדת בתלוש השכר. 
 

        מכסות בעלי תפקידים במוסדמכסות בעלי תפקידים במוסדמכסות בעלי תפקידים במוסדמכסות בעלי תפקידים במוסד
  

בהסכם 'אופק חדש' ניתן למנות את ששת התפקידים הבאים  39בהתאם לסעיף 

  במוסד:

 רכזי מקצוע (על פי מספרי כיתות במוסד). .1

 ז זה"ב (זהירות בדרכים).רכ .2

 רכז בטחון. .3

 רכז חינוך חברתי. .4

 ממונה (רכז) שכבה. .5

 רכז מעבדה. .6

  

 צריךמנהל המעוניין למנות רכז הערכה ומדידה או רכז ליקויי למידה בבית ספרו 

  .ריכוזים לעיללוותר על אחד מה

רכז הערכה ומדידה או רכז ליקויי למידה יש להעביר על מנת שיתבצע תשלום ל

המופיעים ברשימה מנהל המוסד  רכזיםות המחוז הודעה על איזה מבין הלגזבר

  מוותר. 

  אנא הקפידו על מינוי בעלי תפקידים בהתאם להנחיה זו.

        
  

  
  העתק:

  , מנכ"לית משרד החינוךגב' דלית שטאובר
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  _______________שם חשב השכר 

  ____________ישוב__שם המוסד ו

  סמל מוסד __________________

  

        

        27/827/827/827/8----31/831/831/831/8    ––––היעדרות בימי פתיחת שנה"ל תשע"ג היעדרות בימי פתיחת שנה"ל תשע"ג היעדרות בימי פתיחת שנה"ל תשע"ג היעדרות בימי פתיחת שנה"ל תשע"ג     דיווחדיווחדיווחדיווחטופס טופס טופס טופס 

        

) או מחלק מהשעות 31/8עד  27/8במידה ועובד הוראה נעדר באחד מהימים הראשונים של השנה (

עדרות בקוד המתאים, לגזברות המחוז, בטופס המצורף (רשימת בימים אלו, יש לדווח על ההי

  קודי ההיעדרויות מופיעה במערכת מדב"ס/אופקית).

  את ההיעדרות ידווח חשב השכר במחוז.

        

        

        תעודת זהותתעודת זהותתעודת זהותתעודת זהות        שם המורהשם המורהשם המורהשם המורה
סוג סוג סוג סוג 

        היעדרותהיעדרותהיעדרותהיעדרות

תיאור תיאור תיאור תיאור 

        היעדרותהיעדרותהיעדרותהיעדרות

תאריך תאריך תאריך תאריך 

        ההיעדרותההיעדרותההיעדרותההיעדרות

מספר שעות מספר שעות מספר שעות מספר שעות 

        היעדרותהיעדרותהיעדרותהיעדרות

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

  

  

  יש לדווח כרגיל במערכת מדב"ס/אופקית. 1/9-היעדרות מה

  

  

        

___________________                                                                  _______________________________________                                                                  _______________________________________                                                                  _______________________________________                                                                  ____________________        
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  _______________שם חשב השכר 

  ____________ישוב__שם המוסד ו

  סמל מוסד __________________

  

        

        27/827/827/827/8----31/831/831/831/8    ––––בימי פתיחת שנה"ל תשע"ג בימי פתיחת שנה"ל תשע"ג בימי פתיחת שנה"ל תשע"ג בימי פתיחת שנה"ל תשע"ג     מילוי מקוםמילוי מקוםמילוי מקוםמילוי מקום    דיווחדיווחדיווחדיווחטופס טופס טופס טופס 

        

יש לדווח את שעות מילוי  – 31/8עד  27/8במידה והוזמן למוסד עובד ממלא מקום באחד מהימים 

  בטופס המצורף. המקום לגזברות המחוז, 

  את שעות המילוי המקום יקליד חשב השכר במערכת המחוזית.

  

        

        תעודת זהותתעודת זהותתעודת זהותתעודת זהות        שם העובדשם העובדשם העובדשם העובד

תאריך תאריך תאריך תאריך 

מילוי מילוי מילוי מילוי 

        המקוםהמקוםהמקוםהמקום

מספר שעות מספר שעות מספר שעות מספר שעות 

        מילוי המקוםמילוי המקוםמילוי המקוםמילוי המקום
        פיצולפיצולפיצולפיצול

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

  

  

מלא מקום למלא שאלון אישי למ"מ ולהגיש לחשב במקביל לדיווח זה, על כל עובד מ  –שים לב 

  .)השכר במחוז (ניתן להוריד את הטופס באתר החשבות של משרד החינוך

  יש לדווח כרגיל במערכת מדב"ס/אופקית. 1/9-מה שעות מילוי מקום

  

        

_____                                                                  _________________________                                                                  _________________________                                                                  _________________________                                                                  ____________________________________________________________________________        
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  יש להעביר את הטופס לגזברות המחוזיש להעביר את הטופס לגזברות המחוזיש להעביר את הטופס לגזברות המחוזיש להעביר את הטופס לגזברות המחוז----


