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ירושלים, ד' תמוז תשע"ט 
 07 ביולי   2019 
 

סימוכין: 2000-1028-2019-0119744   
אל: מנהלי מוסדות החינוך 

 
 

שלום רב,   

הנדון: שיבוץ עובדי הוראה ב"שעות הכלה" בשנת הלימודים תש"פ 

 
אנו מבקשות להודיעכם כי בשונה מהגדרת "שעות הכלה" בשנה"ל תשע"ט, בשנה"ל   תש"פ, שעות ההכלה תהיינה  שעות 

הוראה רגילות לתגבור תלמידים בחינוך הרגיל ולא יוגדרו יותר כשעות שילוב ולא יזכו בגמול חינוך מיוחד  
 

יודגש כי השעות אינן מיועדות לתגבור בחינוך המיוחד אשר על כן, ככל שמבקשים להקצות שעות אלו למורי החינוך 
המיוחד, יש לוודא כי שעות ההכלה ינתנו מעבר להיקף השעות הקבוע של המורים בחינוך המיוחד, על מנת למנוע פגיעה 

בגמול החינוך המיוחד. 
 

הדיווח על השעות יעשה באופן הבא: 
 

1) במערכת  שיבוץ  >> מסך "ניהול עו"ה במוסד"  >> לשונית "שיבוצים" >> שדה "משרת שיבוץ" יש לבחור 
בשעות חינוך רגיל בלבד.  

 
2) במערכת הדיווח לשכר (מדב"ס/אופקית) , יש לבחור מתוך  הפיצולים הבאים, בהתאמה כמובן , למשרת השיבוץ: 

תאור פיצול  בסיס 
משרה 

תאור 
שלב 

חינוך 

תאור סוג 
מוסד 

תאור 
שעות 

רפורמה 

סוג 
מערכת 

קוד 
מאפיין 
פיצול 

שעות הכלה ביסודי  יסודי  30 רגיל  שבועית    272 

שעות הכלה בחט"ב  חט"ב  24 רגיל  שבועית    469 

שעות הכלה ביסודי  יסודי  36 רגיל  פרונטאלי  שבועית  5285 

שעות הכלה בחט"ב  חט"ב  36 רגיל  פרונטאלי  שבועית  5481 
 

 
נודה על שיבוץ בהתאם לאמור לעיל. 

 
      בברכה, 

 
 

        תמר כהן        סוניה פרץ 
מנהלת תחום בכיר                 סמנכ"לית ומנהלת  

משכורות לעובדי הוראה           אגף בכיר כח-אדם בהוראה  
 

העתקים:   
ד"ר שוש נחום, סמנכ"לית ומנהלת המינהל הפדגוגי  

מר משה שגיא, סמנכ"ל בכיר מינהל כלכלה ותקציבים  
מר יוסי שטראוס, חשב המשרד  
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מנהלי מחוזות 

גב' מירי נבון, מנהלת אגף בכיר מטה הרפורמה לחוק החינוך 
גב' דסי בארי, מנהלת אגף בכיר מטה הרפורמה לחוק החינוך 

גב' אתי סאסי, מנהלת אגף א', חינוך יסודי  
גב' דליה מזרחי, סגנית מנהלת אגף בכיר, כח אדם בהוראה 

גב' דקלה כהן , מנהלת תחום בקרה ותשתיות  
מר אביב מצא, מנהל חטיבת ישומי שכר 
מנהלי מטה אגף בכיר כח אדם בהוראה 
מנהלי תחום כח אדם בהוראה במחוזות 

חשבי שכר במחוזות  
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