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 ה' בניסן תשפ"גירושלים, 
 2023    במרץ 27

 
   2000-1028-2023-0012356סימוכין: 

 

 

 הנחיות עבודה -שנת לימודים גמישה בחינוך המיוחד/מתי"א 

 ועדכון פיצולי דיווח במערכות 2016שנת הבהרות למסמך חופשה גמישה מ

 

, ינואר "ד בחופשותתכניות הפעלה של מסגרות החינוך המיוח-הארכת שנת הלימודים"לחוזר מנכ"ל  תאםבה

לימודים גמישה, כלומר שנת הוראה המועסקים במסגרות הבאות יהיו רשאים לפעול  במתכונת עובדי , 2004

בחופשה לצאת לחופשה במהלך שנת הלימודים בתמורה להחזרת ימי עבודה במסגרת הארכת שנת לימודים 

 בחינוך המיוחד:

 ספר לחינוך מיוחד יתבב 

  לחינוך מיוחדבגנים 

 בבית ספר לחינוך רגיל בפגרותדים ת שנת לימות להארכולחינוך מיוחד הזכאי ותתיבכ. 

 במתי"א 

 

כמפורט בחוזר למורים, ת ולגננו בחופשה במסגרות הזכאיות להארכת שנת לימודיםחופשה גמישה  .א

תתאפשר אך ורק במידה וניתן להיערך באופן שלא יפגע בהתנהלות השוטפת של  שלעיל מנכ"ל

 אורך תקופת החופשה.   קבוע לכלמלא מקום ובשיבוץ מ ,המסגרת החינוכית

בבתי ספר לחינוך העובדים  ,טיפול באמצעות אומנויותהו ממקצועות הבריאות בדי הוראהעול

יש לשקול , שלעיל כמפורט בחוזר מנכ"לבחופשה להארכת שנת לימודים  במסגרות הזכאיותמיוחד 

תלמידים ברצף הטיפולים של המשמעותית בתנאי שאין פגיעה את מספר ימי החופשה שיאושרו 

 במהלך השנה.

 

 : תתאפשר במתי"אחופשה גמישה  .ב

השבועיים בהם הם  בהתאם למספר ימי העבודה ,תחום ותמומחילולרכזות  ,סגניםלמנהלים, ל -

 ובהתאם לצרכי המתי"א.  משובצים לתפקיד

 ותהזכאימסגרות בהעובדים וטיפול באמצעות אומנויות ממקצועות הבריאות  לעובדי הוראה -

 .בחופשה מודיםלהארכת שנת לי

שנת הלימודים בקוד היעדרות לעובדים אלו יש לדווח במערכת אופקית/מדב"ס היעדרות במהלך 

קוד שאינו מנכה שכר( ובעת מדובר – בחינוך המיוחד – "חופשה על חשבון שעות מ"מ") 1014

 .1בנספח  המופיעבהתאם לרשימה ה םיצולישיחזירו את הימים בתקופת הפגרה יש לדווח פ
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במקרה ו 1014ת הדיווח בודקת את דיווח ההחזר בפגרה מול שעות ההיעדרות שדווחו בקוד מערכ

 הלך פגרת הקיץ.מיקוזז שכר ב – של אי התאמה

 

 : גמישההחופשה מטרת ה

  הוראה לשמור על בדי לאפשר לעוו עובדים לשמר, בחינוך המיוחד עבודל עובדי הוראה לעודד

 רת שנת הלימודים המורחבת. רעננות מקצועית במהלך עבודתם במסג

  כניות הארכת שנת הלימודים בחופשהלעבוד בת מטפליםולעודד עובדי הוראה. 

  לשלב אנשי צוות קבועים בעבודה במהלך הארכת שנת הלימודים, כדי שהתכנית להארכת שנת

השנתית הכוללת של המסגרת והטיפולים הלימודים תהיה חלק בלתי ניפרד מתכנית הלימודים 

 ית.החינוכ

 כוח אדם ותוכניות  - לאפשר למנהל לתכנן ולארגן את שנת הלימודים המורחבת בראיה כוללת

 מקצועיות.

 במהלך   לצאת לחופשה ,במהלך החופשה נדרשים לעבודהבמתי"א ש לאפשר לבעלי תפקידים

    .דיםשנת הלימו

 נהלים לעבודה במסגרת חופשה גמישה:

 עשרה ימי עבודהיעלה על  מספר ימי החופשה במהלך שנת הלימודים לא . 

  2נספח   ,ופנה למפקח לפחות חודש מראשפשה יהבקשה לחוטופס. 

  במקרה בו רק  .את היציאה לחופשה גמישהויאשר  הנדרשיםהמפקח יוודא שנעשו כל הסידורים

ובשירות שניתן  תה/המוסד החינוכייהתקין של הכ קודפבת היעדרות עובד ההוראה אינה פוגעת

 לתלמידים.

 ההיעדרות וההחזר שלהם בחופשה יעשו במהלך אותה שנת לימודים, בהתאם לצרכי  ימי

  המערכת ובתיאום עם המנהל/המפקח ובהסכמתם.

  העסקה בפגרה במסגרת חופשה גמישה תהיה דומה להעסקת העובד במהלך השנה. יש להחזיר

לימודים הארכת שנת את שעות ההוראה במלואן בעבודה מול התלמידים במוסדות המפעילים 

 ולא ניתן להמירן למשימות אחרות. ,בחופשה

 מהן נעדר. עובד השעות הפרונטליות כמות שמחזיר שעות בחופשה יבצע רק את בד הוראה עו

ינוכה שכרו בגין ההיעדרות במהלך שנת הלימודים.  –שמחזיר פחות שעות מהשעות בהן נעדר 

ימים שבהם היה  10ונעדר  –עובד שמממש זכות לחופשה גמישה בחודש פברואר  – לדוגמה

שעות קייטנה בפגרות )סוכות, חנוכה,  35חייב לבצע לפחות  –שעות פרונטליות  35אמור לבצע  

פסח וקיץ(. הוא לא יקבל תשלום על שעות הקייטנה אך גם לא ינוכה שכרו בפברואר עבור 
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ורק  –גרות שעות בפ 35-היעדרותו. בחודש אוגוסט המערכת תבדוק האם העובד ביצע את כל ה

 ינוכה שכרו רטרואקטיבית מחודש פברואר. –במקרה בו לא ביצע את כל השעות 

 עות ש -כלומר  –כלל השעות מהן נעדרו בהתאם ל בחופשה מנהלים וסגנים יחזירו שעות עבודה

  .ניהול ושעות פרונטליות

 

 נוהל הפניית הבקשה במוסדות החינוכיים השונים:

 

 

 פניית הבקשהנוהל ה סוג המוסד החינוכי

 עו"ה יפנה אל מנהל המוסד החינוכי, אשר יפנה לאישור מפקח חנ"מ. בית ספר לחינוך מיוחד

 .לחינוך מיוחד , אשר יפנה לאישור המפקחהגננת תפנה למפקח חנ"מ גן לחינוך מיוחד

כיתה לחינוך מיוחד בבי"ס רגיל 

 הזכאית להארכת שנת לימודים

 .לחינוך מיוחד לאישור המפקחה אשר יפנ עו"ה יפנה למנהל ביה"ס,

, אשר יפנה לאישור מפקח המתי"אומנהל  עו"ה יפנה למנהל ביה"ס מתי"א

 .המתי"א
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   1נספח 

 

 ב"סדמאופקית/ב פיצולי דיווח במתי"א על חופשה גמישה

 

לב ש סוג שעות פיצולד קו

 חינוך

בסיס 

 משרה

 אור פיצולית

לעובד  גרהמתי"א שעות בודדות בפ 30 יסודי הוראה 1571

 המועסק לפי טרום רפורמה ביסודי

לעובד  מתי"א שעות בודדות בפגרה 24 חט"ב הוראה 1572

 המועסק לפי טרום רפורמה בחט"ב

שעות חינוך מיוחד בפגרות מתי"א  30 יסודי ניהול 1870

 אופק-לא לתשלום-למנהל

שעות חינוך מיוחד בפגרות למנהל  24 חט"ב ניהול 1880

 אופק-םלא לתשלו-במתי"א

שעות חינוך מיוחד בפגרה למנהל  40 יסודי ניהול 6870

 אופק-לא לתשלום-מתי"א

רכז/מומחה תחום/מקצועות -ש' בפגרה 36 יסודי הוראה 6875

 אופק-לא לתשלום-בריאות

מנהל מתי"א חט"ב -ש.חנ"מ בפגרה 40 חט"ב ניהול 6880

 אופק-לא לתשלום-אופק

רכז/מומחה תחום/מקצועות -ש' בפגרה 36 חט"ב הוראה 6885

 אופק-לא לתשלום-בריאות
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 אופקית/מדב"ספיצולי דיווח בבתי ספר לחינוך מיוחד על חופשה גמישה ב

 

קוד 

 פיצול

סוג 

 שעות

סוג 

 מוסד

שלב 

 חינוך

בסיס 

 משרה

 אור פיצולית

  –שעות חינוך מיוחד פגרות ביסודי חנ"מ  30 יסודי רגיל הוראה 1810

 םלא לתשלו

אשכול  גננת 1825

 גנים

קדם 

 יסודי

 –שעות חנ"מ בפגרה באשכול גנים חנ"מ  30

 לא לתשלום 

גן  גננת 1840

 ילדים

קדם 

 יסודי

 -גני חינוך מיוחד-שעות חינוך מיוחד בפגרה 30

 לא לתשלום

  –שעות חינוך מיוחד פגרות חט"ב  24 חט"ב רגיל הוראה 1860

 לא לתשלום

 -פגרה ביסודי חנ"מ אופק-ש.פרונטלית חנ"מ 36 יסודי רגיל הוראה 5810

 לא לתשלום

  -פגרה ביסודי חנ"מ אופק-ש.פרטנית חנ"מ 36 יסודי רגיל הוראה 5811

 לא לתשלום

  -פגרה ביסודי חנ"מ אופק-ש.שהיה חנ"מ 36 יסודי רגיל הוראה 5812

 לא לתשלום

 -פקפגרה בחט"ב חנ"מ או-ש.פרונטלית חנ"מ 36 חט"ב רגיל הוראה 5860

 לא לתשלום

  -פגרה בחט"ב חנ"מ אופק-ש.פרטנית חנ"מ 36 חט"ב רגיל הוראה 5861

 לא לתשלום

  -פגרה בחט"ב חנ"מ אופק-ש.שהיה חנ"מ 36 חט"ב רגיל הוראה 5862

 לא לתשלום

אשכול  גננת 8825

 גנים

קדם 

 יסודי

 -ש.ב חינוך מיוחד בפגרה בא.גנים חנ"מ 33.8

 לא לתשלום

גן  גננת 8840

 יםילד

קדם 

 יסודי

 -ש.ב חינוך מיוחד בפגרה בגן חנ"מ אופק 33.8

 לא לתשלום
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 רגיל עם כיתות חנ"מ על חופשה גמישה באופקית/מדב"ס פיצולי דיווח במוסד

 

מאפיין 

 פיצול

שלב  סוג מוסד סוג שעות

 חינוך

בסיס 

 משרה

 תאור פיצול

 שעות חינוך מיוחד פגרות יסודי 30 יסודי רגיל הוראה 1800

 לא לתשלום -רגיל 

אשכול  גננת 1820

 גנים

קדם 

 יסודי

-שעות חנ"מ בפגרה באשכול גנים 30

 לא לתשלום

שעות חינוך מיוחד פגרות חט"ב  24 חט"ב רגיל הוראה 1850

 לא לתשלום -רגיל 

פגרה ביסודי -פרונטליות חנ"מ ש. 36 יסודי רגיל הוראה 5800

 לא לתשלום -רגיל אופק

פגרה ביסודי -פרטנית חנ"מ ש. 36 סודיי רגיל הוראה 5801

 לא לתשלום -רגיל אופק

פגרה ביסודי רגיל -שהיה חנ"מ ש. 36 יסודי רגיל הוראה 5802

 לא לתשלום -אופק

פגרה בחט"ב -פרונטלית חנ"מ ש. 36 חט"ב רגיל הוראה 5850

 לא לתשלום -רגיל אופק

פגרה בחט"ב -פרטנית חנ"מ ש. 36 חט"ב רגיל הוראה 5851

 לא לתשלום -ל אופקרגי

פגרה בחט"ב רגיל -שהיה חנ"מ ש. 36 חט"ב רגיל הוראה 5852

 לא לתשלום -אופק

אשכול  גננת 8820

 גנים

קדם 

 יסודי

-ש.ב חינוך מיוחד בפגרה בא.גנים 33.8

 לא לתשלום
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 מדינת ישראל
 משרד החינוך 

 
 אגף בכיר כספים                   מינהל פדגוגי    

 אדם בהוראה-אגף בכיר כוחמשכורות עובדי הוראה           תאום                  אגף חינוך מיוחד 
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 מוסרו שלא כדין עובר עבירה –זה עלול להכיל מידע המוגן לפי חוק הגנת הפרטיות  מסמך

 

 

 

  2נספח 

 

חינוך לינוכי מוסד חבבמסגרת הארכת שנת הלימודים בקשת חופשה במהלך שנת הלימודים בתמורה לעבודה 

 המיוחד

 -שנת לימודים 

       סמל מוסד -שם המוסד החינוכי 

          ת.זהות   -שם העובד 

 

  -עד תאריך  -היעדרות מתאריך

 -סה"כ שעות פרונטליות -סה"כ ימי עבודה 

 

  הריני מתחייב/ת לבצע שעות החזר בעבור היעדרותי בשנת הלימודים הנוכחית כדלקמן*:

  -סה"כ שעות  -מספר ימי עבודה  -ופשה בתכנית ח

  -סה"כ שעות  -מספר ימי עבודה  -בתכנית חופשה 

  -סה"כ שעות  -מספר ימי עבודה  -בתכנית חופשה 

  –במקרה בו עובד עבד מראש בתכנית חופשה בתמורה להיעדרות *

 יש לרשום את שם התכנית בה עבד בתמורה להיעדרות המבוקשת.  

 

  -תאריך  -הבקשהחתימת מבקש/ת 

 

  

במתכונת שנה  ורים הנדרשים כדי שהיציאה לחופשהשנעשו כל הסידואישורו  בית הספר ת/מנהל המלצת

 :פקוד התקין של המוסד החינוכייפגע בתיגמישה, לא ת

  -תאריך   -חתימה  -שם המנהל/ת

 

 

חופשה במתכונת שנה גמישה שנעשו כל הסידורים הנדרשים כדי שהיציאה ל אישור המפקח על החינוך המיוחד

 :פקוד התקין של המוסד החינוכייפגע בתילא ת

  -תאריך   -חתימה  -שם המפקח/ת

 : העתק 

 במחוז כוח אדם בהוראהפקיד 

 גזברות המחוזחשב השכר ב
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 מדינת ישראל
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  3נספח  

 במתי"אהלימודים בקשת חופשה במהלך שנת הלימודים בתמורה לעבודה במסגרת הארכת שנת 

 -שנת לימודים 

       סמל מוסד שם המתי"א

          ת.זהות   -שם העובד 

 

  -עד תאריך  -היעדרות מתאריך

 -סה"כ שעות פרונטליות -סה"כ ימי עבודה 

 

  הריני מתחייב/ת לבצע שעות החזר בעבור היעדרותי בשנת הלימודים הנוכחית כדלקמן*:

 -שעות  סה"כ -מספר ימי עבודה -במוסד בפועל   -בתכנית חופשה 

 -סה"כ שעות  -מספר ימי עבודה -במוסד בפועל  

 -סה"כ שעות  -מספר ימי עבודה -במוסד בפועל  

 -סה"כ שעות  -מספר ימי עבודה -במוסד בפועל   -בתכנית חופשה 

 -סה"כ שעות  -מספר ימי עבודה -במוסד בפועל  

 -סה"כ שעות  -מספר ימי עבודה -במוסד בפועל  

יש לרשום את שם התכנית בה עבד בתמורה  –בד עבד מראש בתכנית חופשה בתמורה להיעדרות במקרה בו עו*

 להיעדרות המבוקשת.

  -תאריך  -חתימת מבקש/ת הבקשה

  

במתכונת שנה גמישה  ורים הנדרשים כדי שהיציאה לחופשהשנעשו כל הסידואישורו  המתי"אהמלצת מנהל/ת 

 :נוכיפקוד התקין של המוסד החייפגע בתילא ת

  -תאריך   -חתימה  -שם מנהל/ת המתי"א

 

 

שנעשו כל הסידורים הנדרשים כדי שהיציאה לחופשה במתכונת שנה גמישה  אישור המפקח על החינוך המיוחד

 :פקוד התקין של המוסד החינוכייפגע בתילא ת

  -תאריך   -חתימה  -שם המפקח/ת

 
 : העתק 
 כוח אדם בהוראה במחוזפקיד 

 ברות המחוזגזחשב השכר ב
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