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עובדי הוראה וחינוך: נוסח משולב להסכם קיבוצי

ליישום רפורמת "אופק חדש" במערכת החינוך
נוסח משולב 1
תוכן הענינים

עמ' סע'   עמ'  סע' 

ראה את הערת מראי המקום, בעמוד 7 להלן.  1

מראי מקום )והפניות להסכמים שלא שולבו 
)בהערה( 6 בפרק( 

הפניות בקשר להסכמים קודמים )שחלקם 
בתוקף(, ומורים המועסקים שלא לפי 

תנאי הרפורמה; להסכם בענין המכללות; 
להסכם מנהלי מחלקות חינוך; לחובת 

מוסדות מוכרים לשלם שכר לפי הסכמי 
המוסדות הרשמיים, ולאי-תחולת הוראה 
)בהערה( 8 בענין פיטורי אי-התאמה 

ראו גם בסוף פרק 10.15.1 לקובץ משפט 
העבודה, תחת הכותרת "2ב. הוכחת 

תקנון שירות עובדי הוראה".

8 הצדדים 

8א המבוא 

כללי א. 
1. תוקף המבואות והנספחים )והחלפת   

נספחים(, טבלאות שכר ותוספת שמירת 
8ב שכר  

8ג 2א. פרשנות )זכר/נקבה, יחיד/רבים(   

8ד 2ב. השבת שכר: תשלומי יתר בהמרה   

תחולה, תחילה ותקופות תוקף )והעדר  ב. 
8ד תחולה לגבי עובדים בחוזה מיוחד( 
)הפניות לענין עובדי פיקוח ומטה - עמ' 10(  

יישום הרפורמה ג. 
12 5. החלה הדרגתית )1.9.07 עד 1.9.13(   

12 6. החלה לפי רשימות בתי ספר   

הגדרות ד1. 
הגדרות )עובד הוראה, מורה, מורה אם,   

אקדמאי, מוסמך, בכיר, בלתי מוסמך, 
קיים, חדש, מנהל, סגן ראשון, סגן 
שני, יועץ חינוכי, גננת קיימת, גננת 

12 חדשה, וסטאטוס( 

16 קצובת ביגוד  ד2. 

תוספות שכר ומענקים ד3. 
16ב )א( תוספת מעונות-הסכם מיום 10.10.11 

תוספת שקלית אחידה - הסכמים  )ב( 
19 מהימים 30.9.2016 ו- 19.3.2017 

20א תוספת אופק 2022  )ג( 

תוספות שכר למועסקים שלא לפי  )ד( 
תנאי הרפורמה )והגדלת השכר 

20ב להמרה( 

20ו מענק שימור לאחר מתן קביעות  )ה( 

20ו מענקים חד-פעמיים )גם לגמלאים(  )ו( 

20ז מענק יובל  )ז( 

20ז קרן רווחה 

יישום ההסכם ה. 
20ז 8. החלה על כל עובד הוראה חדש 

20ז 9. החלה לפי בית ספר )עם חריגים( 

20ז 10. חריגים 

11. המשך תחולתם של הסכמים קודמים 
על עובדים קיימים בהעדר תחולה של 

21 הרפורמה 

12. עובד שעבר בין בתי ספר או גנים, 
21 והעסקה בשני מקומות 

22 מילוי מקום ברפורמה   .13

מבנה שבוע העבודה החדש של מורים בין  ו. 
כתלי בית הספר

25 14א. ימי עבודה בשבוע 

25 14ב. מחנכי כיתות - שעות ניהול כיתה 

25 15. מורה בבית-ספר יסודי 

15א. שעות תפקיד למורים בעלי תפקידים 
המלמדים בכיתות ז' עד ט' בבית ספר 

27 יסודי 

16. מורה המלמד בבית ספר יסודי לפי 
28 בסיס משרה של חטיבת ביניים 

28א 17. מורה בחטיבת ביניים 
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17א. שעות תפקיד למורים בעלי תפקידים 
28ב בחטיבות הביניים 

28ג 18. מורה לחינוך מיוחד 

29 19. מורה/ת שילוב 

20. עובדי הוראה בתפקידים פארא-
30 רפואיים 

21. מורה בבית ספר יסודי לחינוך מיוחד 
30 הכולל כיתות א'-ו', א'-ח' או א'-ט' 

22. מורה בבית ספר לחינוך מיוחד הכולל 
30 מספר שלבי חינוך 

23. מורה שעבר מהעסקה לפי מבנה שבוע 
עבודה של חטיבת ביניים להעסקה לפי 

31 מבנה שבוע עבודה של בית-ספר יסודי 

32 24. מורה אם 

32 25. עובדת הוראה לאחר חופשת לידה 

33 26. שעות גיל 

33 27. מורה במשרה חלקית 

36 28. פעילויות נוספות 

37 29. שעות מילוי מקום 

38 30. פעילויות בית ספריות 

40 31. חישוב ערך שעה 

41 32. הסדר כולל 

41 33. היקף העסקה 

33א. עובד הוראה המועסק במספר בתי 
44 ספר בהתאם להוראות סעיף 33)ב( 

34א. עובדי הוראה הלומדים לימודי 
45 הסמכה או לימודים אקדמאיים 

46 34ב. שעות פעילות גן וערבי חגיגות 

מבנה השכר החדש למורים אקדמאיים ז. 

טבלת השכר המשולב החדשה - הפניה   .35
48 לתחילת הפרק 

48 שיבוץ בטבלאות השכר   .36

48ב ותק בהוראה   .37

48ב קידום בדרגות   .38

55 דרגה לפורשים ב- 31 לאוגוסט    

38א. מעבר בין טבלאות שכר בעקבות 
56 השלמת זכאות לתואר שני 

38ב. מנהל או סגן מנהל ראשון שחזר 
57 להיות מורה 

38ג. עובד הוראה שכיהן ב"תפקיד ניהולי" 
או כיועץ חינוכי ועבר לתפקיד אחר או 
59 שחדל לכהן בתפקידים אלו 

גמולי תפקיד אשר ימשיכו להתקיים   .39
60 ברפורמה 

39א. גמול תפקיד לרכז תקשוב )גם 
62א למועסקים שלא בתנאי הרפורמה( 

39ב. גמול תפקיד לרכז השתלבות 
ואוכלוסיות מיוחדות, למעריך תפקודי 
למידה, לרכז טיולים ולמורה חונך או 

62ב לגננת חונכת 

39ג. גמול תפקיד לרכז פדגוגי )תכנון 
62ג לימודים( 

62ד 39ד. גמול תפקיד בית ספרי 

39ה. גמולים עתידיים )גמול מחנך כיתת 
62ו שילוב וגמול פיצול( 

גמול ליווי טיולים ופעילות חוץ בית   .40
62ו ספרית - הפניות 

גמול למורה המלמד בכיתות   .41
62ו המאוכלסות בתלמידים מחוננים 

גמולי תפקיד שהיו קיימים ערב   .42
63 הרפורמה ואשר יחדלו להתקיים 

63 גמול הכנה לבגרות - הפניה 

המרת שכר למורים קיימים שהנם  ח. 
אקדמאים

63 ההמרה   .43

64 נוסחת ההמרה )ודוגמא(   .44

44א. המרת שכר למורה אשר הועסק 
67 בתפקיד אחר ערב המעבר לרפורמה 

המרה למורה קיים שלא הועסק   .45
בשירות המדינה ערב המעבר שלו 

68 לרפורמה 

שיבוץ מורה אקדמאי בטבלת השכר   .46
69 המשולב 

46א. המרה מחודשת למורה אקדמאי 
בעקבות השלמת זכאות לתואר אקדמי 
70 או לגמול השתלמות 
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71 חישוב ושיבוץ עתידיים )ודוגמא(   .47

קידום ראשון לאחר ההמרה לדרגה   .48
73 השלמה הקרובה 

המרה למורים המלמדים בבית-ספר   .49
יסודי לפי בסיס משרה של חטיבת 

ביניים )24 ש"ש(, לרבות מורה כאמור 
74 בבית-ספר לחינוך מיוחד )ודוגמא( 

49א. עובד הוראה שעבר מהעסקה בתנאי 
הרפורמה להעסקה שלא בתנאי 
הרפורמה ושב להעסקה בתנאי 

75 הרפורמה 

75 גמולי תפקיד למורה קיים   .50

50א. גמול ניהול נגרר או גמול ייעוץ נגרר 
למורה קיים שהיה זכאי לגמול ניהול 
נגרר או לגמול ייעוץ נגרר ערב המעבר 

76 לרפורמה 

77 המרת שכר מחודשת ופיצוי    

מורים קיימים שאינם אקדמאים ט. 
תנאי ההעסקה שלהם )בוטל - נשארה   .51
78 הוראת מעבר( 
מבנה שבוע העבודה של מורים שאינם   .52
58 אקדמאים 

טבלאות השכר המשולב החדשות   .53
81 למורים שאינם אקדמאים 

53א. מעבר בין טבלאות שכר משולב 
בעקבות השלמת זכאות לרמת השכלה 
81 לא-אקדמאית 

המרת שכר למורים קיימים שאינם  י.  
אקדמאים העוברים להעסקה על-פי 

תנאי הרפורמה

81 ההמרה   .54

נוסחת ההמרה למורה קיים שאינו   .55
81 אקדמאי 

55א. המרה מחודשת למורה קיים שאינו 
אקדמאי בעקבות השלמת זכאות 

לרמת השכלה לא אקדמאית או לגמול 
82 השתלמות 

56.  שיבוץ מורה קיים שאינו אקדמאי 
83 בטבלאות השכר המשולב 

קידום בדרגות למורה קיים שאינו  יא. 
אקדמאי

דרך ותנאי הקידום - למורה כאמור   .57
84 בסעיף 51)א()1( 

דרך ותנאי הקידום - למורה כאמור   .58
84 בסעיף 51)ב( 

יב1. הפרשי שכר ושיבוץ בטבלת השכר של 
מורים אקדמאים לאחר השלמת התואר

84 59. - 61 )בוטלו - נשארה הוראת מעבר( 

85 יב2. מורי של"ח - הפניות 

יב3. עובדי הוראה בתפקידי הדרכה - 
85 מדריכים - הפניות 

יב4. עובדי הוראה במפתני"ם )מפעלי 
85 תעסוקה לנוער בסיכון( - הפניות 

שבוע העבודה של מנהלי בתי ספר יג. 

מנהל מתי"א, מנהל מרכז טיפולי, מנהל   .62
85 מרכז פסג"ה, ומנהל אשכול פיס 

63. היקף שבוע העבודה של מנהל בית ספר 
87 במשרה מלאה 

63א. העסקה של מנהל בית ספר   
86 ברפורמה 

64. שעות הוראה פרונטאליות   
87 למנהלים 

מבנה שבוע העבודה של מנהלים    
88 קיימים שאינם אקדמאים 

יד1. רמות מורכבות למוסדות חינוך )ושימורן 
88 למנהל המועבר למוסד בקשיים( 

יד2. שכר מנהלי בתי ספר

91 שכר גלובאלי 

91 65. שכר מנהלים חדשים 

95 66. )הוחלף( 

67. שינוי בשכר המנהל ושכרו של סגן 
מנהל כתוצאה משינוי רמת   
95 המורכבות 

68. מנהלים המועסקים לפי תנאי 
96 הרפורמה - קידום בדרגות 

מורה בחטיבת ביניים ומנהל בחטיבה עליונה 
97 - הפניה להוראת מעבר מיום 25.8.15 
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97 שינוי שכר מנהלים קיימים  טו. 

)פרקים טו1 - יט הושמטו על ידינו - 
העורכים(.

כ. אופן ההעסקה של מנהלי בתי-ספר

98 88. מינוי לתקופה קצובה ושיבוץ נוסף 

שבוע העבודה של סגני מנהלים כא. 

99 89. החלת הוראות 

90. שבוע העבודה של סגן ראשון )ובכלל זה 
99 סגן מנהל ראשון שאינו אקדמאי( 

90א. העסקה של סגן מנהל ראשון 
105 ברפורמה 

106 91. שבוע העבודה של סגן שני ואילך 

שכר סגני מנהלים ראשונים כב. 

106 שכר גלובאלי 

92. שכר סגני מנהלים ראשונים   
106א חדשים 

92א. סגן מנהל ראשון אשר ערב מינויו 
היה מועסק כמנהל בית ספר בתנאי 

108 הרפורמה 

93. שינוי בשכר של סגן מנהל ראשון כתוצאה 
משינוי רמת מורכבות בית הספר )סגן 

109 אקדמאי ושאינו אקדמאי( - הפניה 

94. גמול מחנך כיתה לסגני מנהלים 
109 ראשונים 

95. סגני מנהלים ראשונים - קידום 
109 בדרגות 

כג. שינוי שכר סגני-מנהלים-ראשונים 
קיימים - מועד קובע 1.3.2014 

)והפניות להסכמים בדבר המרה קודמת 
110 ואקדמיזציה( 

)פרקים כ"ד - כ"ז הושמטו על ידינו - 
העורכים(

כח. שכר סגני מנהלים שניים

114 117. טבלאות השכר המשולב וגמול סגנות 

118. גמולי תפקיד לסגני מנהלים שניים 
115 ומעלה 

115 119. קידום בדרגות 

כט. המרת השכר לסגני מנהלים שניים

116 נוסחת ההמרה   .120

סגני מנהלים שניים קיימים שאינם  ל. 
אקדמאיים

116 121. החלת הוראות 

לא. מנהלי חטיבה צעירה המכהנים בתפקיד 
של סגן מנהל ראשון

116 החלת הוראות   .122

לב. מנהלי חטיבה צעירה שאינם מכהנים 
בתפקיד של סגן ראשון

117 מבנה שבוע העבודה   .123

117 124. טבלאות שכר משולב וגמול סגנות 

118 גמולי תפקיד   .125

119 המרת שכר   .126

לג)1(. מנהלי חטיבה צעירה קיימים שאינם 
אקדמאיים

119 החלת הוראות   .127

119 לג)2(. מנהלי מרכזי מחוננים - הפניה 

לד. שבוע העבודה של יועצים חינוכיים 
בתנאי הרפורמה

מבנה שבוע העבודה של יועצים   .128
119 חינוכיים 

לה. שכר יועצים חינוכיים

120 טבלאות השכר המשולב וגמולים   .129

120 קידום בדרגות   .130

120 גמול ייעוץ   .131

131א. יועץ חינוכי אשר ערב מינויו 
לתפקיד יועץ חינוכי כיהן ב"תפקיד 

136 ניהולי" 

המרת השכר ליועצים החינוכיים לו. 

137 החלת הוראות   .132

לו1. יישום ההסכם לגבי גננות

137 132א. העסקת גננות בתנאי הרפורמה 
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מבנה שבוע העבודה של גננות בתנאי  לז. 
הרפורמה

133. ימי עבודה, שעות עבודה ובסיס 
138 משרה 

139 133א. גננת שילוב 

139 133ב. גננת אם 

139 שעות גיל לגננות   .134

140 134א. היקף ההעסקה של גננות 

140 135. המשך תחולתם של כללים נוספים 

שכר הגננות לח. 

141 טבלאות השכר המשולב   .136

141 קידום בדרגות   .137

גמולים אשר ימשיכו להתקיים   .138
141 ברפורמה 

139. החלת הוראות - גמול ליווי טיולים 143

143 תוספת לגננת עמיתה 

לט. המרת השכר לגננות

144 החלת הוראות   .140

גננת בבית ספר לחינוך מיוחד, וגננת   .141
146 משתלבת 

146 גננת משלימה   .142

146 החלת הוראות   .143

גננות קיימות לא אקדמאיות מ. 

147 החלת הוראות   .144

מ1. מבנה שבוע העבודה של מנהלת אשכול 
גנים

144א. בסיס המשרה, היקף העסקה ומבנה 
שבוע העבודה )ושעות גיל ומשרת 

147 אם( 

מ2. שכר מנהלות אשכול גנים בחינוך הרגיל 
)והפניה לענין חינוך מיוחד(

148 144ב. טבלאות השכר המשולב 

148 144ג. גמול ניהול אשכול גנים 

144ד. המרת השכר למנהלות אשכול  
149  גנים 

149 144ה. היקף העסקה )כפילות במספור( 

מ3. גננות בחטיבות צעירות

144ה. תנאי ההעסקה של גננת בחטיבה 
150 צעירה )כפילות במספור( 

144ו. המרת השכר לגננות בחטיבה  
150 צעירה 

144ז. גננות קיימות לא אקדמאיות 
150 בחטיבה צעירה 

מא. מתמחים בהוראה )סטאז'(

151 145. העסקה בתנאי הרפורמה 

שכר מתמחה בהוראה בשנת   .146
ההתמחות בהוראה שהיא שנת לימודיו 
האחרונה, ובשנה הראשונה שלאחריה, 
151 בהעסקה בתנאי הרפורמה 

שכר מתמחה בהוראה בשנת   .147
ההתמחות בהוראה שלאחר סיום 

הלימודים, ובשנה הראשונה שלאחריה, 
153 בהעסקה בתנאי הרפורמה 

155 תקופת ההתמחות, ותק וקידום   .148

מב. "איחוד משכורות"

155 המשך תחולת הסכם קודם   .149

מג-מד. פנסיה תקציבית, צוברת, והפרשות 
לקופות גמל

155 הפניות להסכמי פנסיה תקציבית 

)לענין מענקים חד פעמיים לגמלאים, ראה 
לעיל תחת הכותרת "ד3. תוספות 

שכר ומענקים"(.

156 151. הסכמים קודמים 

הסכם מיום 30.12.09, בענין הפרשות בגין 
רכיבי שכר שאינם פנסיוניים, מעבר 

163 מפנסיה תקציבית לצוברת ועוד 

מה. שעון נוכחות, יום היערכות, וימי חופשה 
ומחלה

החתמת שעון בכל בית ספר בו    .152
תיושם הרפורמה, הוראת מעבר,  
176 וכללי ביצוע 

176 יום היערכות 

177 ימי חופשה 
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הסכם הסתדרות המורים - אופק חדש - נוסח משולב  

עמ' סע'   עמ'  סע' 

)המשך הטקסט בעוד שני עמודים2(

2 הערת מראי המקום:

שם הפרק, תוכן העניינים והערות השוליים הוספו על ידי עורכי הקובץ. מספרו של ההסכם   
מיום  הסכם  גם  שולבו  בפרק   .2/2009 הקיבוציים  ההסכמים  בפנקס   ,25.12.2008 מיום 
)מספרו   30.12.09 מיום  הסכם  שכר;  עדכון  מועד  דחיית  בענין   ,)194/09 )מספרו   17.6.09
18/10( בענין פנסיה תקציבית, צוברת, והפרשות לקופות גמל; והסכם פנסיוני מתקן מיום 

17.2.2010 )שכנראה טרם נרשם בפנקס, וניתן לקבלו בלחיצה כאן או בפניה למערכת(. 

עובדים  שעניינו   ,)268/10 )מספרו   5.7.2010 מיום  להסכם  הפניות  ורק  אך  שולבו  בפרק   
המדורגים בדירוג הוראה ומועסקים בתפקידי פיקוח ומטה.

הוגשה  היא   ;168/2015 )מספרה   19.9.2010 מיום  מעקב  ועדת  החלטת  שולבה  כן  בפרק   
לרישום באיחור(, בענין דרגה לפורשים ב- 31 לאוגוסט. בפרק שולב הסכם מיום 24.11.2010 
)שהוגש לרישום באיחור וקיבל את המספר 214/2013(, בענין דחיית מועד עדכון שכר )יתכן 

שהסכם זה מאוזכר בהסכם מאוחר יותר, כהסכם מיום "29.11.10"(.

בפרק שולבו הסכם מיום 25.1.2011 )אשר הוגש לרישום באיחור של כשנתיים וחצי, וקיבל   
ביגוד;  קצובת  בענין   ,)290/2011 )מספרו   19.7.2011 מיום  הסכם   ;)213/2013 המספר  את 
הסכם מיום 10.10.2011 )מספרו 353/2011(, בענין תוספת מעונות; הסכם מיום 3.11.2011 
הסכם  הוראה;  לעובדי  בקשר  הגמלאות  חוק  הוראות  ישום  בענין   ,)355/2011 )מספרו 
מיום 29.2.2012 )שהוגש לרישום באיחור וללא נספחיו, וקיבל את המספר 212/2013(; שני 
תיקונים עקיפים שנקבעו בהסכם מיום 23.12.12 )מספרו 25/2013(; והסכם מיום 15.4.13 

)מספרו 123/2013(. 

בפרק שולבה הפניה להחלטת ועדת מעקב זמנית )לשנת תשע"ג בלבד(, בענין שכר מנהלים   
 22.7.2013 12.3.2013; מספרה כהסכם 97/2013(. בפרק שולב הסכם מיום  )החלטה מיום 
גם  שולבה  בפרק  ועוד.  ביגוד,  קצובת  עלות,  הקצאת  דחיית  שענייניו   ,)215/2013 )מספרו 
תקשוב  לרכזי  תפקיד  גמול  בענין   ,)248/2013 )מספרה   15.9.13 מיום  מעקב  ועדת  החלטת 
בבתי ספר; והסכם מיום 17.9.13 )מספרו 244/2013(, אשר קבע הוראות בנושאים רבים, גם 
בקשר לגני ילדים וגם בקשר לבתי ספר. בפרק מופיעות הערת מערכת והפניה להסכם פנסיה 

מיום 1.12.2013 )שמספרו 301/2013(. 
)המשך ההערה בעמוד הבא(

מו. הסכמים והסדרים קודמים )וביטול 
176 בדיקות שחיקה( 
)הושמט על ידי העורכים - עניינו היה   .154
177 עדכון סכומים בשנת 2009( 

מז. מיצוי תביעות, ביטול סכסוכים ושקט 
181 תעשייתי 

מח. הוראות כלליות לעניין הסכם זה

כוונה לקלוט אך ורק מורים חדשים   .157
שהם בעלי תואר אקדמי ותעודת 

182 הוראה 

182 שקיפות   .158

מט. יישוב חילוקי דעות, ועדת מעקב וועדות 
182 היגוי 

נספחים )ראו בסעיף 1 שבתחילת הפרק(.
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