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 אדם בהוראה-לשכת מנהלת אגף בכיר כוח
 

 כסלו תשע"זב"ג י               ירושלים, 
 /025דצמבר ב 51 

 
  50525   סימוכין:

 
 1חוזר לבעלויות תשע"ז/

  
 לכבוד 

 הבעלויות על מוסדות החינוך
 
 

 שלום רב, 
 

 תשלום קצובת נסיעה לעובדי הוראה הנדון:
 

הפעילו את הרפורמה בתחבורה הציבורית בתחולה מיום משרד התחבורה והרשות הארצית לתחבורה 

הורחבה  /025ובחודש אפריל  5521% -הופחתו התעריפים ב /2025 החל מחודש פברואר  /5252025

 הרפורמה לכלל הישובים בארץ2

 

ענין החזר הוצאות נסיעה ב ללי במשרד האוצרכהחשב ההוראות מטרת חוזר זה הינה לפרסם את 

בעקבות הרפורמה בתחבורה הציבורית ואופן תשלום הנסיעות  ,/55272025מיום  בתחבורה הציבורית

 5252025/2 -לעו"ה החל מיום ה

 

 1212.1112תחולת החוזר: מיום 

 

 יש לפעול בהתאם2הנחיות שנשלחו למעסיקים בעניין זה2 מצ"ב 

 

 פי חוק הגנת השכר2 יודגש, כי ככל שיש לבצע ניכויי רטרואקטיבי בגין תשלומי יתר, הרי שיש לפעול על

 

 

 בברכה,
 
 
 

 סוניה פרץ
 אדם בהוראה-מנהלת אגף בכיר כח
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 העתקים:
 גב' מיכל כהן, המנהלת הכללית

 מר יוסי כהן,  הממונה על השכר והסכמי עבודה )בפועל(, משרד האוצר 
 מר קובי בר נתן, סגן בכיר לממונה על השכר, משרד האוצר

 משרד החינוךמר יוסי שטראוס, חשב בכיר, 
 מר אריאל לוי,  סמנכ"ל בכיר ומנהל המינהל הפדגוגי

 מר משה שגיא, סמנכ"ל בכיר למינהל כלכלה ותקציבים
 מר איל רם, סמנכ"ל ומנהל מינהל עו"ה

 עו"ד דורית מורג, היועצת המשפטית
 דר' עופר רימון, מנהל מינהל תקשוב טכנולוגיה ומערכות מידע

 משפטיתטל, הלשכה ה-עו"ד איריס שלו
 יסודיים-מר רן ארז, יו"ר ארגון המורים בבתי הספר העל

 מר יוסי וסרמן, מזכ"ל הסתדרות המורים
 מנהלות ומנהלי המחוזות

 יסודי-גב' דסי בארי, מנהלת אגף א'  לחינוך על
 מר מנחם מזרחי, מנהל אגף א', ארגון מוסדות חינוך, המינהל הפדגוגי

 גב' מירי כהן, מנהלת תחום עלויות 
 גב' תמר כהן, מנהלת תחום בכיר, תיאום משכורות מורים, חשבות המשרד

 מר בני בנימין, מנהל תחום בכיר משכורות, חשבות המשרד
 גב' ננולי טרוני, מנהלת תחום תשלומים למרכז השלטון המקומי, חשבות המשרד

 מר אבי פרידמן, מרכז בכיר חינוך , משרד האוצר
 מר אסף שירמן מנהל תחום שכר והסכמי עבודה , משרד החינוך 

 גב' רחל טייטלבום, מנהלת תחום תנאי שירות עובדי הוראה
 גב' חגית מגן, ראש מינהל הסכמי עבודה ושכר, מרכז השלטון המקומי

 גב' עירית ורונין, ממונה על תנאי שירות, מרכז השלטון המקומי
 ,  מנכ"ל ארגון המועצות האיזוריותמר שמואל ריפמן
 אדם בהוראה במחוזות-מנהלי תחומי כוח

 גזברי המחוזות
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