
 
  

 
 

   

 
 שכר עובדי הוראה ברשויות המקומיות

 ברשויות המקומיות חינוךל המחלקותאיגוד מנהלי עם  בשיתוף 

 מבוא 

היסודית מערכת החינוך עברה בשנים האחרונות רפורמה מקיפה במערכת השכר הן במערכת השכר 
 יסודית לרבות חטיבת הביניים.-והן במערכת העל

את  ושתי הרפורמות "עוז לתמורה" ו"אופק חדש" שינו כמעט מן היסוד את הלמידה בתי הספר, הרחיב
את  ושעות חינוך, לימוד פרטני, העמיק ושעות לימוד, הוסיפ ומעגל ההשתלמויות של המורים הוסיפ

 את עבודת ההוראה מן הקצה לקצה. והקשר עם ההורים והתלמידים ושינ

בעת הזו "העולם הישן" של השכר נשאר הבסיס עליו הוקמה מערכת "עוז לתמורה", ועל כן, מצווה 
 ללמדה כאילו "אופק חדש" מראה שינוי פני השכר כמעט כליל.

על כל העוסקים במלאכה בעיקר בתחום ניהול החינוך, מערכת משאבי אנוש והשכר להכיר את חובה 
 בסיס הישן ולדעת להתמודד עם הסוגיות שנקרות בדרך.הרכת החדשה תוך כדי למידת המע

בתנאי העסקת עובדי הוראה וזכויותיהם. הקורס והוא יעסוק  בנושא,קורס זה נפתח, לבקשת העוסקים 
יקנה ידע תוך הבהרה ודיון בסוגיות הקשורות להסכמים ולמגוון התפקידים שהם ממלאים, תוך 

 התמודדות עם בעיות אכיפת שכר. 

 מטרות הקורס

  ,להקנות ידע וכלים להתמודדות עם תנאי העסקת עובדי הוראה, זכויות הפנסיה, ותנאי פרישתם
 " על כל מורכבותן. אופק חדש" ו"עוז לתמורהפורמות "בדגש לר

  .נבהיר ונעמיק בקורס בסוגיות שעל הפרק 
 .יוצעו דרכי פתרונות למחלוקות ביישום והטמעת הפרקטיקה של ההסכמים 

 לוסיית היעדאוכ

מנהלי מח' לחינוך, ס/מנהלי מחלקות לחינוך, מנהלי משאבי אנוש ועובדי משאבי אנוש, חשבי שכר, 
 נוך, מזכירי רשויות מקומיות ועוד.יגודי ערים לחימנהלי מוסדות חינוך עי"ס, מנהלי א

 יעוץ וניהול אקדמי

 , לשעבר מנכ"ל מרכז השלטון המקומי ומנהל חברה ייעוץ מוסדי בע"מיעקב אגמון

 ת הלימודשיט

ותרגול סימולציות   ,בסוגיות מעשיות ועקרוניותות והרצאות פרונטאליות מלהקורס כולל חומר עיוני, 

 .מעשי
 מתכונת הלימודים

 מפגשים( 7)שעות  49 היקף השעות בקורס:

 15:15 – 09:00, בין השעות 'ג יום   יום הלימודים:

 רמת גן, 1" רח' הראשוניםבית דורוןמרכז תרבות " מקום הלימודים:

 2016 בדצמבר 6  רס:הקופתיחת מועד 

 17.01, 10.01, 3.01, 27.12, 20.12, 13.12, 6.12: להלן מועדי המפגשים בקורס

 חובות הקורס

 .מן הקורס 85%. קבלת התעודה מותנית בנוכחות של  ממפגשי הקורס 100%כחות של נו

, בכפוף של השלטון המקומי בשעות לגמול השתלמותהעומדים בדרישות הקורס יקבלו תעודה המזכה 

 להנחיית ועדת גמול ההשתלמות.

 שכר לימוד 

 שכר הלימוד כולל הדרכה, חומר כתוב וכיבוד קל.     2,550

 



 
 

  הקורס נושאי

 

 מבנה שכר המורים 

  "תכנית "עוז לתמורה 

   ."תכנית "אופק חדש 

 הגמולים השונים ודרך יישומם 

  סוגיות בעת חופשה 

  צירופי זכויות 

  זכויות-פרישת מורים 

  שובי זכאותיח 

  חישובי ותק 

  פדיון ימי מחלה 

  קרן השתלמות 

  תשלומים רטרואקטיביים, שאילת מורים 

  הסכם מנהלי מח' לחינוך 

  ..נושאי משמעת קביעות ופטורי מורים ועוד 

 

 

 

 *יתכנו שינויים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 נוהל הרשמה                                    

הרשות או את הגזבר  יש למלא את טופס ההרשמה המצ"ב, להחתים את ראש קורסעל מנת להירשם ל

 .6844251-03פקס מס' לאו את מנהל כ"א ולשלוח 

    20040,ת.ד ת"א   19הארבעה  רח'יש לשלוח בדואר ל מרכז השלטון המקומילפקודת המחאות 

:  להעברה בנקאיתפרטי חשבון בנק  ולהביא את צילום ההמחאה ליום פתיחת הקורס. 64739מיקוד:

 15504. מס' חשבון 034בנק דיסקונט , סניף הקריה מס' 

 לא תותר כניסה ללא תשלום בפועל.

 אין להגיע ליום פתיחת הקורס ללא אישור רשמי מטעם מרכז השלטון המקומי

 טופס הרשמה

 :לכבוד   

   , מרכז השלטון המקומימח' הדרכה   

 03-6844254-/טלפון 03-6844251באמצעות פקס מספר: 

 שכר עובדי הוראה ברשויות המקומיות אבקשכם לרשום אותי לקורס:  

 ר"ג, 1 רח' הראשונים" בית דורון" במרכז תרבות 2016 בדצמבר 6:  שיתקיים בתאריך 

 פרטים אישיים

 ________________________________________________________________ שם ומשפחה

 ספרות כולל ספרת ביקורת(  9 )ת.ז.  

 

 

 

 ותק בתפקיד _________      _____ תפקיד ____________________________________שם הרשות _

 ___________________________________טל' בבית    __________ __________טל' בעבודה _____

 _____טל' סלולרי ___________________________   _________________________פקס בעבודה _

 ________________________________  מייל כתובת  ________________  כתובת פרטית ________

 השכלה  

 אקדמית, פרט/י _________________________________________________________________ 

 אחר, פרט/י       _________________________________________________________________ 

   ₪  2,550 :סך עלות הקורס:   התחייבות לתשלום 

 

  ______________________________________ שם המאשר         סך ____________  ע"ח הרשות

 _________________________________ חתימה וחותמת    _____________________תפקיד 

 ____________סוג כרטיס האשראי ___________  תוקף _____  סך ____________ ע"ח התלמיד

 __________________________________________________________מספר כרטיס האשראי 

 נוהל ביטול הרשמה

במקרה של ביטול הלימודים על ידי מרכז השלטון המקומי, יוחזר שכר הלימוד במלואו. במקרה של 

עד שבוע לפני תחילת הקורס, לא יחויב העובד בשכר  –הלימודים ע"י העובד )בכתב בלבד(  ביטול 

  לימוד. לאחר מכן לא יוחזר שכר לימוד כלל.

 

 

 

        


