החלת הסכם שכר ותנאי העסקה לעובדי ההוראה
במקצוע של"ח בדומה לעובדי הוראה בחטיבות הביניים
הסתדרות המורים שמחה לבשר כי ביום  14.4.2016נחתם הסכם קיבוצי בין המדינה
והסתדרות המורים ,בהסכם זה הוסדרו תנאי השכר ושבוע העבודה של עובדי ההוראה
במקצועות של”ח.
הרחבות להישגי ההסכם:
*1א .סה"כ תוספות השכר  -במסגרת עלות ההסכם תוספת המרה ,שיבוץ
הישגי ההסכם:
 .1תוספות ותגמולים-
א 44% .עלות תוספות השכר1*( .א)
ב .תוספת שחיקה בשיעור 1*( .3.4%ב)
ג .תגמול של  36שעות נוספות ( 18שעות למחצית) בגין פעילות בית ספרית לפי 125%
לשעה.
 .2השכר לחישוב -מענקי פרישה ,פיצויים ופדיון ימי מחלה לא מנוצלים יחושבו לפי השכר האחרון
לפני הפרישה.
 .3מורים בפנסיה תקציבית  -שכרו הקובע של מורה בפנסיה תקציבית לחישוב הגמלה
יחושב לפי הסכם הפנסיה החל על עובדי ההוראה העובדים על פי הסכם “אופק חדש”)3*( .
 .4מענק חתימה בסכום  10,000ש"ח משולם בתשלום אחד)4*( .

בלוחות שכר ,תוספת שחיקה וקידום בחצי דרגה או בדרגה מלאה 36 ,שעות פעילות בית ספרית.
תוספות אלו יינתנו נוסף על תוספות השכר שניתנו או יינתנו במגזר הציבורי.
*1ב .תוספת השחיקה  -בחטיבה העליונה שיעור התוספת הינו  2.1%בלבד ,ולא על כל רכיבי השכר.
* .3ההסכם קובע כי חישוב המשכורת הקובעת לחישוב הגמלה יבוצע לפי ממוצע שתי תקופות
א .תקופת ההעסקה לפי שכר הסכם “אופק חדש” תעשה לפי השכר האחרון.
ב .התקופה הראשונה לפי נוסחה המטיבה את קביעת השכר הקובע לתקופה הראשונה
של עבודת עובד ההוראה טרם כניסתו להסכם “אופק חדש” ,השכר הקובע יחושב לפי השכר
שהיה מקבל ללא הרפורמה ,לפי השכלתו וכן לפי הוותק לשכר ביום הפרישה ,בתוספת שחיקה
בשיעור  3.4%ו 2-גמולי השתלמות מעבר לגמולי ההשתלמות שנצברו למורה עד ליום כניסתו
להסכם “אופק חדש” בגין כל קידום בדרגה מלאה בהסכם “אופק חדש”.
* .4מענק  -סכום המענק הוא למורה במשרה מלאה שהועסק במקצועות של”ח בתקופה
מ 1.9.2013 -ועד  , 31.8.2015סכום המענק יחושב על פי חלקיות משרתו של המורה
במקצועות של”ח וכן על פי תקופת ההעסקה שבה שולם שכרו.

 .5שבוע עבודה של עובד ההוראה במקצועות של”ח יהא זהה לשבוע עבודה של עובד ההוראה
בחטיבת הביניים (*)5
בהסכם נקבע כי ישמר תמהיל השעות הפרונטליות השבועי לעובד ההוראה במקצועות של”ח:
* .5שבוע עבודה  36 -שעות עבודה שבועיות מהן  23שעות פרונטליות (לא  24כפי שנהוג
א .כל יום שדה יחושב כ 6-שעות עבודה 3( .ימי שדה)
בחטיבה העליונה) 4 ,שעות פרטניות ו 9-שעות שהייה.
ב .הפחתת  1שעה שבועית פרונטלית משעות ההוראה הפרונטליות בכיתה 5-שעות במקום
*5ב .עובד הוראה שיתבקש ויסכים ללמד  6שעות ,כפי שהייה ערב ההסכם ,יוגדל שיעור
 6שעות5*( .ב)
משרתו בגין שעה זו.
ג .עובד הוראה הזכאי לגמול אם  -מופחתות  2שעות( .הפחתה של שעה פרונטלית בכיתה ושעת
שהייה אחת)5*( .ג)
*5ג .הפחתה זו באה נוסף על הגדלת התגמול שיינתן במועד השיבוץ לקביעת דרגתו בלוחות
שכר הסכם “אופק חדש”.
 .6עוגנו תוספות שכר כפי שהיו נהוגות ערב ההסכם)6*( .
הסכם זה מבטיח כי עובדי הוראה במקצועות של”ח יקבלו את שכרם בדומה לשאר עובדי ההוראה * .6שעת הכנה (נוספת) לכל יום שדה ,תשלום עבור עבודה נוספת בגין שעות פעילות בימי שדה
ובכלל זה תגמול בגין לינה ,וכן כל יתר הזכאויות לתוספות השכר כפי שהיו נהוגות ערב ההסכם.
וכל שינוי שיחול על יתר עובדי ההוראה ייושם גם על עובדי ההוראה במקצועות של”ח.

