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ירושלים, ח' שבט תש"פ 
03 פברואר 2020 
 

סימוכין: 2000-1028-2020-0125977   
 

 
חוזר לבעלויות תש"פ/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/3ותשע"ח /6 ותשע"ט /4 ,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 1.1.2020 ואילך. 

 

ההצמדה של תוספת שקלית 2016 מכוח חוזר זה הינה למדד דצמבר 2019 שהתפרסם בחודש ינואר 2020 (לעומת 

מדד דצמבר 2018 שהתפרסם בחודש ינואר 2019). 

 

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 1.1.2020 ועד ליום 31.8.2020 סכום תוספת שקלית 2016 לעובד הוראה במשרה מלאה יהיה 

כדלקמן: 

 
לעובד הוראה המשובץ בדרגה 1 בטבלאות השכר למורים אקדמאיים ולא אקדמאיים לפי הסכם אופק חדש   

 .₪   742.58

 

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

חדש  715.04  ₪. 

 

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

 .₪ 687.52

 

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

חדש  654.20 ₪. 

 

לעובד הוראה המשובץ בדרגה 3 בטבלאות השכר למורים אקדמאיים ולא אקדמאיים לפי הסכם אופק חדש 

 .₪ 620.89

 

לעובד הוראה המשובץ בדרגה 3.5 בטבלאות השכר למורים אקדמאיים ולא אקדמאיים לפי הסכם אופק 

חדש   603.05 ₪. 

 

לעובד הוראה המשובץ בדרגה 4 בטבלאות השכר למורים אקדמאיים ולא אקדמאיים לפי הסכם אופק חדש   

 .₪  585.22

 

לעובד הוראה המשובץ בדרגה 4.5 בטבלאות השכר למורים אקדמאיים לולא אקדמאיים פי הסכם אופק 

חדש  547.62 ₪. 

 

 

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

ושאינם מועסקים על פי תנאי אופק חדש – 510.03 ₪. 
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ב. החל מיום  1.9.2020 סכום תוספת שקלית 2016 לעובד הוראה במשרה מלאה יהיה כדלקמן: 

 
לעובד הוראה המשובץ בדרגה 1 בטבלאות השכר למורים אקדמאיים ולא אקדמאיים לפי הסכם אופק חדש 

 .₪  1,091.64

 

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

חדש  1,027.74 ₪. 

 

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

 .₪ 963.84

 

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

חדש 886.50  ₪. 

 

לעובד הוראה המשובץ בדרגה 3 בטבלאות השכר למורים אקדמאיים ולא אקדמאיים לפי הסכם אופק חדש 

 .₪ 809.16

 

לעובד הוראה המשובץ בדרגה 3.5 בטבלאות השכר למורים אקדמאיים ולא אקדמאיים לפי הסכם אופק 

חדש 767.76 ₪. 

 

לעובד הוראה המשובץ בדרגה 4 בטבלאות השכר למורים אקדמאיים ולא אקדמאיים לפי הסכם אופק חדש 

 .₪ 726.35

 

לעובד הוראה המשובץ בדרגה 4.5 בטבלאות השכר למורים אקדמאיים ולא אקדמאיים פי הסכם אופק חדש 

 .₪  639.07

 

 

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

ושאינם מועסקים על פי תנאי אופק חדש – 551.79 ₪. 
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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 

מר קובי בר נתן, הממונה על השכר, משרד האוצר 

מר עמוס שקדי, חשב המשרד  

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

מר משה שגיא, סמנכ"ל בכיר ומנהל מינהל כלכלה ותקציבים 

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

גב' יפה בן דוד, מזכ"לית הסתדרות המורים  

מר איל רם, סמנכ"ל ומנהל מינהל עובדי הוראה  

עו"ד אילת מלקמן, היועצת המשפטית 

מנהלי ומנהלות המחוזות 

עו"ד איריס שלו-טל, הלשכה המשפטית 

מר מנחם מזרחי, מנהל אגף בכיר, ארגון מוסדות חינוך, המינהל הפדגוגי 

גב' לבנת גבריאלוב, מנהלת תחום (תקצוב מוניציפאלי ועלויות), מינהל כלכלה ותקציבים 
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גב' אפרת קמחי, מנהלת תחום בכיר (תקציב על יסודי), מינהל כלכלה ותקציבים 

מר טל ביבס, מנהל תחום תשלומים למרכז השלטון המקומי, חשבות המשרד 

מר אסף שירמן, מנהל תחום, שכר והסכמי עבודה, משרד האוצר 

מר עמית ענבר, תחום שכר והסכמי עבודה, 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 עידית ורונין, ממונה על תנאי שירות, מרכז השלטון המקומי 

מר שמואל ריפמן,  מנכ"ל ארגון המועצות האיזוריות 

חשבי המחוזות   

מנהלי תחומי כח-אדם בהוראה במחוזות 
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