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ירושלים, ג' ניסן תשע"ט 
08 אפריל 2019 
 

סימוכין: 2000-1028-2019-0116592   
 
 

חוזר לבעלויות תשע"ט/4 
 

 
 

לכבוד 

הבעלויות על מוסדות החינוך 

 

 

שלום רב,   

 

הנדון: עדכון תוספת שקלית 2016 לעובדי הוראה 

 

בהתאם להסכמי השכר עם הסתדרות המורים מיום 30.9.2016 סעיף 6) ד) ומיום 19.3.2017, ובהתאם לחוזרנו 

לבעלויות תשע"ז/3 ותשע"ח /6 ,תוספת שקלית 2016 צמודה למדד המחירים לצרכן. 

סעיף 6 להסכם הקיבוצי מיום 30.9.2016 כפי שתוקן בסעיף 2 להסכם הקיבוצי מיום 19.3.2017, 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 1.1.2019 ואילך. 

 

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

מדד דצמבר 2017) שהתפרסם בחודש ינואר 2018. 

 

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 בשלבי החינוך הבאים: גני ילדים, בתי 

ספר יסודיים, חטיבת ביניים ומכללות להכשרת עובדי הוראה. 

 

למען הסר ספק, ההוראות יחולו הן לגבי עובדי הוראה המועסקים לפי תנאי רפורמת אופק חדש והן לגבי עובדי 

הוראה המועסקים שלא עפ"י תנאי הרפורמה. 
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א. החל מיום 1.1.2019 ועד ליום 31.5.2019 , סכום תוספת שקלית 2016 לעובד הוראה במשרה מלאה יהיה 

כדלקמן: 

לעובד הוראה המשובץ בדרגה 1 בטבלאות השכר למורים אקדמאיים לפי הסכם אופק חדש 343.58 ₪. 

לעובד הוראה המשובץ בדרגה 1.5 בטבלאות השכר למורים אקדמאיים לפי הסכם אופק חדש 

 .₪ 322.98

לעובד הוראה המשובץ בדרגה 2 בטבלאות השכר למורים אקדמאיים לפי הסכם אופק חדש 

 .₪ 302.39

לעובד הוראה המשובץ בדרגה 2.5 בטבלאות השכר למורים אקדמאיים לפי הסכם אופק חדש 

 .₪ 248.99

לכל יתר עובדי ההוראה עליהם חל חוזר זה ושאינם מצוינים לעיל, המועסקים על פי 

תנאי אופק חדש ושאינם מועסקים על פי תנאי אופק חדש – 195.58 ₪. 

 

 

ב. החל מיום 1.6.2019 ועד ליום 31.8.2019 , סכום תוספת שקלית 2016 לעובד הוראה במשרה מלאה יהיה 

כדלקמן: 

לעובד הוראה המשובץ בדרגה 1 בטבלאות השכר למורים אקדמאיים לפי הסכם אופק חדש  654.98 ₪. 

לעובד הוראה המשובץ בדרגה 1.5 בטבלאות השכר למורים אקדמאיים לפי הסכם אופק חדש 634.38 ₪. 

לעובד הוראה המשובץ בדרגה 2 בטבלאות השכר למורים אקדמאיים לפי הסכם אופק חדש 613.79 ₪. 

לעובד הוראה המשובץ בדרגה 2.5 בטבלאות השכר למורים אקדמאיים לפי הסכם אופק חדש 560.39 ₪. 

לכל יתר עובדי ההוראה עליהם חל חוזר זה ושאינם מצוינים לעיל, המועסקים על פי 

תנאי אופק חדש ושאינם מועסקים על פי תנאי אופק חדש –506.99 ₪. 

 

ג. החל מיום 1.9.2019 סכום תוספת שקלית 2016 לעובד הוראה במשרה מלאה יהיה כדלקמן: 

לעובד הוראה המשובץ בדרגה 1 בטבלאות השכר למורים אקדמאיים לפי הסכם אופק חדש  738.15 ₪. 

לעובד הוראה המשובץ בדרגה 1.5 בטבלאות השכר למורים אקדמאיים לפי הסכם אופק חדש 710.78 ₪. 

לעובד הוראה המשובץ בדרגה 2 בטבלאות השכר למורים אקדמאיים לפי הסכם אופק חדש 683.42 ₪. 

לעובד הוראה המשובץ בדרגה 2.5 בטבלאות השכר למורים אקדמאיים לפי הסכם אופק חדש 650.30 ₪. 

לעובד הוראה המשובץ בדרגה 3 בטבלאות השכר למורים אקדמאיים לפי הסכם אופק חדש 617.19  ₪. 

לעובד הוראה המשובץ בדרגה 3.5 בטבלאות השכר למורים אקדמאיים לפי הסכם אופק חדש 599.45 ₪. 

לעובד הוראה המשובץ בדרגה 4 בטבלאות השכר למורים אקדמאיים לפי הסכם אופק חדש 581.73  ₪. 

לעובד הוראה המשובץ בדרגה 4.5 בטבלאות השכר למורים אקדמאיים לפי הסכם אופק חדש 544.36 ₪. 

 

לכל יתר עובדי ההוראה עליהם חל חוזר זה ושאינם מצוינים לעיל, המועסקים על פי תנאי אופק חדש 

ושאינם מועסקים על פי תנאי אופק חדש –506.99 ₪. 
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יתר הכללים וההנחיות לתשלום תוספת זו הינם כפי שפורסם בחוזרנו לבעלויות תשע"ז/3: 

 http://meyda.education.gov.il/files/Sherut/tosefetshiklit.pdf
 

שיפוי לבעלויות יינתן בעלויות השעה הרלוונטיות במערכת התשלומים. 

 

 

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  

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 
גב' יפה בן דוד, מזכ"לית הסתדרות המורים 

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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