
 
  

 
   

 
 שכר עובדי הוראה ברשויות המקומיות

 ברשויות המקומיות חינוךל המחלקותאיגוד מנהלי עם  בשיתוף 

 מבוא 

מערכת החינוך עברה בשנים האחרונות רפורמה מקיפה במערכת השכר הן במערכת השכר היסודית 

 .יסודית לרבות חטיבת הביניים-במערכת העל והן
את  והרחיב, בתי הספרבשינו כמעט מן היסוד את הלמידה " אופק חדש"ו" עוז לתמורה"שתי הרפורמות 

את  והעמיק, לימוד פרטני, שעות חינוך והוסיפ, שעות לימוד ומעגל ההשתלמויות של המורים הוסיפ

 .הוראה מן הקצה לקצהאת עבודת ה והקשר עם ההורים והתלמידים ושינ
מצווה , ועל כן, "עוז לתמורה"של השכר נשאר הבסיס עליו הוקמה מערכת " העולם הישן"בעת הזו 

 .מראה שינוי פני השכר כמעט כליל" אופק חדש"ללמדה כאילו 
מערכת משאבי אנוש והשכר להכיר את , על כל העוסקים במלאכה בעיקר בתחום ניהול החינוךחובה 

 .בסיס הישן ולדעת להתמודד עם הסוגיות שנקרות בדרךההמערכת החדשה תוך כדי למידת 

הקורס . בתנאי העסקת עובדי הוראה וזכויותיהםוהוא יעסוק  ,בנושאלבקשת העוסקים , קורס זה נפתח
תוך , הבהרה ודיון בסוגיות הקשורות להסכמים ולמגוון התפקידים שהם ממלאיםיקנה ידע תוך 

 . התמודדות עם בעיות אכיפת שכר

 מטרות הקורס

 ותנאי פרישתם, זכויות הפנסיה, להקנות ידע וכלים להתמודדות עם תנאי העסקת עובדי הוראה ,

 . על כל מורכבותן" אופק חדש"ו" עוז לתמורה"בדגש לרפורמות 
  ונעמיק בקורס בסוגיות שעל הפרקנבהיר . 

 יוצעו דרכי פתרונות למחלוקות ביישום והטמעת הפרקטיקה של ההסכמים. 

 לוסיית היעדאוכ

, חשבי שכר, מנהלי משאבי אנוש ועובדי משאבי אנוש, מנהלי מחלקות לחינוך/ס, לחינוך' מנהלי מח

 .רשויות מקומיות ועודמזכירי , נוךיגודי ערים לחימנהלי א, ס"מנהלי מוסדות חינוך עי

 יעוץ וניהול אקדמי

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

 ת הלימודשיט

ותרגול סימולציות   ,בסוגיות מעשיות ועקרוניותות והרצאות פרונטאליות מל, הקורס כולל חומר עיוני
 .מעשי

 מתכונת הלימודים

 (מפגשים 7)שעות  49 :היקף השעות בקורס

 51:51 – 09:00בין השעות , 'ד יום   :יום הלימודים

 רמת גן, 1הראשונים' רח" בית דורון"מרכז תרבות  :מקום הלימודים

 1057 בדצמבר 6  :רסהקופתיחת מועד 

 57105, 50105, 1105, 17151, 10151, 51151, 6151: להלן מועדי המפגשים בקורס

 חובות הקורס

 .מן הקורס 58%קבלת התעודה מותנית בנוכחות של  . ממפגשי הקורס 111%כחות של נו

,  של משרד החינוך  לגמול השתלמותבשעות העומדים בדרישות הקורס יקבלו תעודה המזכה 
 .בכפוף להנחיית ועדת גמול ההשתלמות

 שכר לימוד 

 (מחיר מסובסד) לעובדי השלטון המקומי שכר הלימוד   ₪   1,110

  למשתתפים שאינם עובדי השלטון המקומישכר הלימוד      ₪ 1,000

 .חומר כתוב וכיבוד קל, שכר הלימוד כולל הדרכה

 
 



 
  הקורס נושאי

 

 מבנה שכר המורים 

   עוז לתמורה"תכנית" 

   אופק חדש"תכנית ." 

 הגמולים השונים ודרך יישומם 

  סוגיות בעת חופשה 

  צירופי זכויות 

  זכויות-פרישת מורים 

  זכאותשובי יח 

  חישובי ותק 

  פדיון ימי מחלה 

  קרן השתלמות 

  שאילת מורים, תשלומים רטרואקטיביים 

  לחינוך' הסכם מנהלי מח 

  נושאי משמעת קביעות ופטורי מורים ועוד.. 

 

 יתכנו שינויים*

 

 

 :מחלקת הדרכה עברה לרישום מקוון באתר האינטרנט של מרכז השלטון המקומי

www.masham.org.il 

  במסך הראשי של   .למחלקת הדרכה, יש להיכנס לאתר מרכז השלטון המקומי  מקווןלרישום

לקובץ מפורט יותר המתאר את . והירשמו לפי הנחיות שם " רישום לפעילויות"חפשו "  הדרכה"
 "  . אודות"תהליך הרישום כנסו ל 

 register@masham.org.il: אנא פנו במייל,  ההרשמה בלבדבמידה שדרושה עזרה בתהליך 

 . לנירה   01-6244111או  -לתמיכה טכנית  -01-6244117או  
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