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ירושלים, ג' ניסן תשע"ט 
08 אפריל 2019 
 

סימוכין: 2000-1028-2019-0116587   
 
 

חוזר לבעלויות תשע"ט/3 

 
לכבוד 

הבעלויות על מוסדות החינוך 

 

שלום רב,   

 

הנדון: עדכון תוספת שקלית 2016 לעובדי הוראה בחטיבה העליונה ובכיתות יג'-יד' 

ועדכון תוספת 87- מעבר לרפורמה למנהלים בחטיבה העליונה בעוז לתמורה 

 
 

בהתאם להסכמי השכר עם ארגון המורים מיום 14.3.2018 ( סעיפים 5) א) (ב) ו-5) ב) (ב)), ומיום 23.3.2017 (סעיף 

4) ד) ), ובהתאם לחוזרנו לבעלויות תשע"ז/4  ותשע"ח/5, תוספת שקלית 2016 צמודה למדד המחירים לצרכן. 

סעיף 4 להסכם הקיבוצי מיום 23.3.2017,כפי שתוקן בסעיף 5 להסכם הקיבוצי מיום 14.3.2018, קבע כי עובדי 

הוראה עליהם חל ההסכם יהיו זכאים לתוספת שקלית שתשולם במספר פעימות. 

 

מטרת חוזר זה הינה לפרסם את ההוראות לגבי עדכון ההצמדה למדד עבור תשלום תוספת שקלית 2016 לעובדי  

הוראה, בהתאם לערכה כפי שנקבע בהסכמים הקיבוציים כאמור, בגין התקופה שמיום  1.12.2018 עד ליום 

 .31.12.2019

 

ההצמדה של תוספת שקלית 2016 מכוח חוזר זה הינה למדד דצמבר 2018 שהתפרסם בחודש ינואר 2019 (לעומת 

מדד דצמבר 2017 שהתפרסם בחודש ינואר 2018), (למעט הסכומים המעודכנים לחודש דצמבר 2018, שבהם 

ההצמדה היא למדד דצמבר 2017 שהתפרסם בחודש ינואר 2018, לעומת מדד דצמבר 2015 שהתפרסם בחודש 

ינואר 2016). 

 

תחולה: 

הוראות חוזר זה יחולו על כל עובד המדורג בדירוג עובדי הוראה, המועסק על-ידי הבעלויות על מוסדות החינוך 

המפוקחים על ידי משרד החינוך (להלן: "עובד הוראה") ואשר מועסק בחטיבות העליונות ובכיתות יג'-יד'. 

למען הסר ספק, ההוראות יחולו הן לגבי עובדי הוראה המועסקים לפי תנאי רפורמת עוז לתמורה והן לגבי עובדי 

הוראה המועסקים שלא עפ"י תנאי הרפורמה. 
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א. עדכון תוספת שקלית 2016 

החל מיום 1.12.2018 ועד ליום 31.12.2018 סכום תוספת שקלית 2016 יעודכן ויעמוד על הסכומים כדלהלן: 

מורים ברפורמת עוז לתמורה- 1,024.44 ₪ (במקום הסכום ששולם בגין אותה תקופה)  

מורים שאינם ברפורמת עוז לתמורה ומנהלים- 810.59 ₪ (במקום הסכום  ששולם בגין אותה תקופה). 

 

החל מיום 1.1.2019 ועד ליום 31.8.2019 סכום תוספת שקלית 2016 יעודכן ויעמוד על הסכומים כדלהלן: 

מורים ברפורמת עוז לתמורה- 1,133.64 ₪ לחודש. 

מורים שאינם ברפורמת עוז לתמורה ומנהלים- 918.07 ₪ לחודש. 

 

החל מיום 1.9.2019 סכום תוספת שקלית 2016 יעודכן ויעמוד על הסכומים כדלהלן :  

מורים ברפורמת עוז לתמורה- 1,153.84 ₪.  

מורים שאינם ברפורמת עוז לתמורה ומנהלים- 938.27 ₪. 

שיפוי לבעלויות יינתן בעלויות השעה הרלוונטיות במערכת התשלומים. 

 

ב. עדכון סכום תוספת 87'-מעבר רפורמה למנהלים 

בהתאם להסכם כאמור ולסעיף 18 לחוזרנו לבעלויות תשע"ח/9, יש לעדכן את תוספת 87'- מעבר לרפורמה 

למנהלים המועסקים לפי תנאי רפורמת עוז לתמורה, כדלקמן. הסכומים המפורטים להלן עודכנו לפי המדד 

כאמור לעיל. 

החל מיום 1.1.2019 ועד ליום 31.8.2019- 554.01 ₪ לחודש. 

החל מיום 1.9.2019- 1,018.62 ₪ לחודש. 

 

שיפוי לבעלויות יינתן במערכת התשלומים בנושא 558. 

 

בברכה, 

 

 

 

תמר כהן        סוניה פרץ 

       מנהלת תחום בכיר            סמנכ"לית ומנהלת  

              משכורות לעובדי הוראה      אגף בכיר כח-אדם בהוראה 

 

העתקים:  

מר שמואל אבואב, המנהל הכללי, משרד החינוך 

גב' גילה נגר, משנה למנהל הכללי  
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מר קובי בר נתן, הממונה על השכר, משרד האוצר  

מר משה בכר, סגן בכיר לממונה על השכר, משרד האוצר 

מר יוסי שטראוס, חשב המשרד  

מר משה שגיא, סמנכ"ל בכיר למינהל כלכלה ותקציבים 

עו"ד אילת מלקמן, היועצת המשפטית 

מר רן ארז, יו"ר ארגון המורים העל יסודיים  

מנהלי מחוזות 

ד"ר שוש נחום, סמנכ"לית בכירה ומנהלת המינהל הפדגוגי 

מר מנחם מזרחי, מנהל אגף א' אמח"י 

גב' מירי כהן, מינהל כלכלה ותקציבים  

עו"ד איריס שלו-טל, סגנית בכירה ליועצת המשפטית  

מר אסף שירמן, מנהל תחום, משרד האוצר 

גב' רחל טייטלבום , מנהלת תחום תנאי שירות עובדי הוראה  

גב' חגית מגן, ראש מנהל שכר והסכמי עבודה, מרכז השלטון המקומי 

מר אבי קמינסקי, יו"ר איגוד מנהלי אגפי החינוך ברשויות המקומיות 

עו"ד שני בן חמו, ממונה על תנאי שירות, מרכז השלטון המקומי 

חשבי המחוזות 

מנהלי תחומי כח אדם במחוזות במחוזות 

הנהלת אגף בכיר כוח-אדם בהוראה  
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