תארי פרסו 30.10.2011 :

היערכות להפקת טופס  106לשנת 2011

החודש בדף המידע
מס הכנסה

בימי אלו החלה היערכות במל שכר לקראת הפקת טופס  106לשנת ,2011

• היערכות להפקת טופס 106
לשנת המס ;2011

המתוכננת לחודשי ינואר – מר(  ,2012במסגרתה תבוצע בי! היתר בדיקה
מדגמית של תקינות טפסי  106לאוכלוסייה מייצגת.
אנו מבקשי מכל הלקוחות להכי! את אוכלוסיית המדג שתכלול בנוס%
לעובדי פעילי רגילי מקרי מיוחדי כגו!:

• ארכה להגשת בקשות לקבלת
מענק מס הכנסה שלילי עד ליו
30.11.2011

שכר והסכמי קיבוציי
• דמי חבר באגודות מקצועיות
לדירוגי אקדמאי ;
• הסכ שכר לסגל אקדמי
באוניברסיטאות;

עדכוני בשלטו המקומי
• תשלו תוספת מעונות לעובדי
בדירוגי הבכירי ;

•

עובדי בעלי תאומי מס ,זיכויי  ,הנחות או פטורי מדווחי ;

•

עובדי מופסקי ופורשי במהל השנה;

•

עובדי שהחליפו קופות גמל במהל השנה;

•

נכי ;

•

עובדי זרי ;

• גמלאי ושאירי .
לקוחות מערכת השכר הוותיקה )משכית( מתבקשי להעביר את אוכלוסיית
המדג במהל חודש נובמבר לגברת ריקי ארולקר בטלפו!  02+6707921או
בפקס .02+6707751

• הפעלת הסכ שכר לרופאי
בשלטו! המקומי;

לקוחות מערכת השכר החדשה  Pay-Rollמתבקשי להעביר את אוכלוסיית

• יישו הסכ שכר "עוז
לתמורה".

המדג במהל חודש נובמבר למר ער! וכסלר בטלפו!  02+6707945או בפקס
.02+6707751

ארכה להגשת בקשות לקבלת "מענק מס
הכנסה שלילי" עד ליום 30.11.2011
בהתא לחוק "מס הכנסה שלילי" שכיר/עצמאי שבשנת  2010הכנסתו
החודשית הממוצעת הייתה בי!  0 2,000לבי!  0 6,502זכאי ל"מענק הכנסה"
א הוא עונה לאחד מהקריטריוני שלהל!:
חוזר זה נועד למידע כללי בלבד
וייתכ! כי נפלו בו טעויות ו/או
השמטות .לפיכ אי! בחוזר זה
כדי להוות תחלי %לחוות דעת
מקצועית פרטנית וכל המסתמ
על המידע בכל דר שהיא ,עושה
זאת על אחריותו בלבד .האמור
בחוזר זה כפו %לאמור בחקיקה,
פסיקה ,הוראות ביצוע מנהליות,
והסכמי מחייבי אחרי .

 .1בשנת  2010מלאו לו  23שני והיה לו ילד אחד לפחות )שטר מלאו לו
 19שני (;
 .2בשנת  2010מלאו לו  55שנה )ג

א

אי! לו ילדי ( והוא התגורר

בתקופה שמינואר עד אפריל )כולל( באחד מהישובי הבאי  :ירושלי ,
אשקלו! ,שדרות ,נצרת ,נצרת עילית ,עי! מאהל ,באקה+ג'ת ,משמרות,
עי! עירו! ,ערערה ,כפר פינס ,כפר קרע ,אור עקיבא ,חדרה ,פרדס חנה+
כרכור ,מועצה מקומית בסמ"ה )מועוויה ,ברטעה ועי! א+סאלה( ונתניה.
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בנוס ,%בשנת המס  2010זכאי ל"מענק הכנסה" ג א אינ מתגוררי באחד מהישובי הנ"ל:
•

אישה שכירה/עצמאית ,שיש לה ילד אחד לפחות שטר מלאו לו שנתיי בשנת ;2010

•

גבר שכיר/עצמאי שהוא הורה במשפחה חד הורית )שכלכלת ילדו שטר מלאו לו שנתיי עליו(.

ביו  27.9.2011פרסמה רשות המסי חוזר לפיו מנהל רשות המסי החליט על מת! ארכה להגשת בקשות לקבלת
המענק עבור שנת המס  2010עד ליו .30.11.2011
יודגש ,כי הזכאות למענק היא שנתית ולכ! כדי ליהנות מהמענק ,יש להגיש בקשה חדשה בכל שנה.

דמי חבר באגודות מקצועיות לדרוגים אקדמאים
כמדי שנה בשכר אוקטובר מבוצע תשלו דמי חבר באגודות המקצועיות לעובדי בדרוגי מהנדסי  ,אקדמאי
במח"ר ועיתונאי בשירות הציבורי.
בהתא לחוזר הממונה על השכר והסכמי עבודה מיו  ,18.9.2011הסכו לתשלו לשנת  2011הינו   771והוא
משוקלל בחלקיות המשרה של העובד ותקופת השירות בדרוגי המזכי במהל שנת  .2011התשלו מגול לצרכי
מס.
בנוס ,%לפי החוזר הנ"ל ,בתוק %מ 1.10.2011+מעודכ! סכו של דמי חבר באגודות מקצועיות של לשכת המבקרי
הפנימיי לס של . 413
לגבי עובדי בכל הדירוגי האחרי יש לפעול לעניי! החזר דמי חבר באגודות מקצועיות לפי האמור ב +חוזר
הממונה על השכר והסכמי עבודה מיו  12.1.2011אשר פורס בהרחבה בד %מידע לחודש ינואר .2011

הסכם שכר לסגל אקדמי באוניברסיטאות
ביו  25.9.2011נחת הסכ שכר ,בי! משרד האוצר לבי! המועצה המתאמת של ארגוני הסגל האקדמי הבכיר
באוניברסיטאות המייצגת את החוקרי והמדעני בישראל.
יודגש כי ,יישו ההסכ מותנה באישור של המוסד האקדמי ,לכ! הפעלת ההסכ לא מבוצעת אוטומטית ,אלא
בתיאו ע הלקוח.
להל! עיקרי ההסכ :
•

תוק ההסכ
תוק %ההסכ הינו לארבע שני החל מ 1.1.2010 +ועד .31.12.2013

•

תגמול דיפרנציאלי לדרגות הנמוכות/צעירי
החל מיו

 1.1.2010יינת! תגמול מועד %לחברי סגל צעירי

בשנתיי

הראשונות של ההסכ  .התוספת

המשולמת לדרגות הנמוכות של הסגל האקדמי הבכיר )מרצה ומרצה בכיר( גבוהה יותר מהתוספת המשולמת
לשתי הדרגות העליונות )פרופסור חבר ופרופסור מ! המניי!( ,כמפורט להל!:
 2.9% (1לעובדי בדרגת פרופסור מ! המניי! ופרופסור חבר;
 3.09% (2לעובדי בדרגת מרצה  /מורה  /מרצה בכיר  /מורה בכיר.
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•

הגדלת הפרשות המעסיק לקופת גמל לקצבה
בתוק %מ 1.1.2011+תבוצע הגדלת הפרשות מעסיק ב 1%+במקביל להגדלת ניכוי מהעובד ב 1%+בשתי הפעימות
כמפורט להל!.
 .1עדכו! שיעורי הניכוי וההפרשה בקרנות הפנסיה:

מצב קיי )עד (31.12.2010

 %ניכוי
מהעובד

 %הפרשה
לתגמולי

 %הפרשה  %הפרשה לאובד
כושר עבודה
לפיצויי

5.5%

6.0%

6.0%

0.0%

מצב חדש )מ& 1.1.2011ועד 6.0%
 – (31.12.2012פעימה א'

6.5%

6.0%

0.0%

מצב חדש )מ& 1.1.2013ואיל)( 6.5%

7.0%

6.0%

0.0%

– פעימה ב'
 .2עדכו! שיעורי הניכוי וההפרשה בביטוחי מנהלי וקופות גמל לתגמולי יבוצע כ שס שיעור הפרשת
המעסיק לתגמולי ולאובד! כושר עבודה יחדיו לא יעלה על  ,7.5%כפי המוצג בטבלה שלהל!:
 %ניכוי  %הפרשה לתגמולי
מהעובד

•

%
הפרשה
לפיצויי

הפרשה
%
כושר
לאובד
עבודה

מצב קיי )עד 5.0% (31.12.2010

5.0%

8.3%

עד 2.5%

מצב חדש )מ& 1.1.2011ועד 5.5%
 – (31.12.2012פעימה א'

עד  + 5.5%מותנה בתקרת 8.3%
 7.5%בגי! הפרשת מעסיק
לתגמולי וא.כ.ע.

עד 2.5%

מצב חדש )מ&6.0% 1.1.2013

עד  + 6.0%מותנה בתקרת 8.3%

עד 2.5%

ואיל)( – פעימה ב'

 7.5%בגי! הפרשת מעסיק
לתגמולי וא.כ.ע.

השתתפות בתשלו למעונות לפי ההסדר החדש
החל מיו  1.9.2011תשול תוספת מעונות לפי ההסדר החדש בדומה לשאר הדרוגי במגזר הציבורי וכפי
שפורס בהרחבה בד %מידע לחודש ספטמבר .2011

עדכוני שכר בשלטון המקומי
תוספת מעונות לעובדי בדירוגי הבכירי
כפי שפורס בד %המידע של מל שכר לחודש ספטמבר  ,2011ובהמש לחוזר הממונה על השכר והסכמי עבודה,
החל מחודש ספטמבר  2011נכנס לתוק %הסדר חדש לתשלו תוספת מעונות בשירות הציבורי ,אשר החלי %וביטל
כל הסדר אחר בעניי! זה לגבי ילד שטר מלאו לו  5שני .
בהתא להבהרה של מרכז השלטו! המקומי ההסדר החדש חל ג לגבי העובדי בדרוגי הבכירי ברשויות
בשלטו! המקומי.
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הפעלת הסכ שכר רופאי בשלטו המקומי
בד %מידע של מל שכר לחודש ספטמבר  2011פורסמו בהרחבה עיקרי הסכ קיבוצי בי! המדינה ,שירותי בריאות
כללית וההסתדרות המדיצינית הדסה לבי! ההסתדרות הרפואית בישראל ,אשר נחת ביו .25.8.2011
ביו  14.9.2011פרס המשנה לממונה על השכר והסכמי עבודה חוזר בנושא הפעלת ההסכ הנ"ל ברשויות
המקומיות ובבתי החולי איכילוב ובני ציו! .לפי חוזה זה יישו הסכ שכר הרופאי לא יבוצע ,אלא אחרי
שיבוצעו הפעולות הבאות:
•

מרכז השלטו! המקומי ושלוש הערי הגדולות יחתמו על הסכ הצטרפות שמעג! ,בי! היתר ,סעי %מיצוי
התביעות והשקט התעשייתי;

•

יינת! אישור הממונה על השכר והסכמי עבודה להפעלת ההסכ ברשויות המקומיות ובבתי החולי איכילוב
ובני ציו!.

לפיכ ,בשלב זה ,הסכ שכר הרופאי לא מופעל ברשויות המקומיות ובבתי החולי איכילוב ובני ציו!.

יישו הסכ שכר "עוז לתמורה"
ביו  14.8.2011נחת הסכ קיבוצי כללי בי! מרכז השלטו! המקומי ושלוש הערי הגדולות ,לבי! ארגו! המורי
העל+יסודיי  ,אשר קיבל את אישור הממונה על השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר.
ההסכ כולל הוראות בנושא יישו הדרגתי של רפורמת "עוז לתמורה" בחטיבות העליונות החל משנת הלימודי
תשע"ב ועד תשע"ה .בד %מידע של מל שכר לחודש ספטמבר  2011פורסמו בהרחבה הוראות הנוגעות לכלל עובדי
ההוראה המועסקי אצל אחד המעסיקי החתומי על ההסכ אשר הופעלו בשכר בחודש ספטמבר .2011
להל! יפורטו הוראות הנוגעות לעובדי ההוראה המועסקי בתנאי הרפורמה אצל אחד המעסיקי החתומי על
ההסכ ואופ! היישו של ההסכ במערכות השכר של מל שכר.
יודגש כי ,יישו ההסכ מבוצע בתיאו ע הלקוח .לקוחות שמעונייני להפעיל את הוראות הנוגעות לעובדי
ההוראה המועסקי בתנאי הרפורמה מתבקשי לפנות למנהל השירות במל שכר.

יישו הדרגתי בבתי הספר
רפורמת "עוז לתמורה" תיוש בבתי הספר באופ! הדרגתי ,במהל שנות הלימודי תשע"ב עד תשע"ה .בכל אחת
משנות הלימודי תיוש הרפורמה בחלק מבתי הספר באופ! מלא ובחלק! באופ! חלקי ,בהתא לרשימות
שתגובשנה ע"י משרד החינו בהתייעצות ע ארגו! המורי  .החל משנת הלימודי תשע"ה תיוש הרפורמה בכל
בתי הספר בכפו %להוראות ההסכ .
יצוי! כי כל עובד הוראה חדש שהחל לעבוד לראשונה אצל אחד המעסיקי החתומי על ההסכ יועסק לפי תנאי
הרפורמה ,ביישומה המלא א %א בבית הספר בו הינו מועסק טר יושמה הרפורמה ,או יושמה באופ! חלקי וזאת
בתנאי שהוא מועסק מעל שליש משרה והינו בעל תואר אקדמי או רישיו! הוראה בכפו %להנחיות משרד החינו
לגבי תחו ההוראה שלו.

דירוג חדש
לצור יישו ההסכ וזיהוי עובדי הוראה המועסקי לפי תנאי הרפורמה הוגדר דירוג חדש – 240 :עובדי הוראה &
עוז לתמורה .בתו הדירוג החדש הזה נפתחו שתי סדרות מקבילות של דרגות:
א .סדרה אחת עבור העובדי שיצטרפו לתכנית המלאה;
ב .סדרה שנייה עבור אלה ,אשר הצטרפו לתכנית החלקית.
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עובדי הוראה קיימי וחדשי ישובצו בדרוג ודרגה מתאימה .השיבו( הינו באחריות המעסיקי בהתא להחלטה
על העסקת המורי בתנאי הרפורמה באופ! מלא או חלקי.

מבנה שבוע עבודה של מורה ברפורמה
בסיס המשרה של מורה המועסק ברפורמה יהיה כמפורט להל!:
 .1בסיס המשרה של מורה המועסק ברפורמה ביישומה המלא ,בהיק %משרה של  100%יהיה  40שעות שבועיות
)ש"ש( לפי ההרכב הבא:
•

 24שעות הוראה פרונטאלית בפני כיתה;

•

 6שעות פרטניות בה! יעבוד המורה ע קבוצה של עד  3תלמידי שישמשו לצור מת! תגבור לימודי;

•

 10שעות תומכות הוראה בה! ישהה המורה בבית הספר ויעסוק בפעילויות הבאות :ישיבות עבודה )2
ש"ש( ,השתלמויות צוותיות ) 2ש"ש( ,שיחות ע הורי ) 1ש"ש( ,הכנת חומרי הוראה ,בדיקת עבודות
ומבחני ) 5ש"ש(.

 .2בסיס המשרה של מורה המועסק ברפורמה ביישומה החלקי ,בהיק %משרה של  100%יהיה כדלהל!:
שנת לימודי

שעות הוראה פרונטאליות

שעות פרטניות

שעות תומכות הוראה

סה"כ

תשע"ב
תשע"ג

24
24

2
3

4
5

30
32

תשע"ד

24

5

7

36

 .3ככלל לא תתאפשר המרה של שעות פרטניות בשעות תומכות הוראה ,המרה של שעות תומכות הוראה בשעות
פרטניות או המרה של שעות פרונטאליות בשעות פרטניות או שעות תומכות הוראה.

היק העסקה
ככלל מורה המועסק בתנאי הרפורמה ביישומה המלא יועסק בהיק %משרה של עד  100%בלבד )בסה"כ בכל בתי
הספר בה הינו מועסק( .בהתא לאישור של משרד החינו נית! להעסיק מורה בהיק %משרה מעל  100%וזאת
בשעות הוראה פרונטאלית בלבד ובמגבלה של  10שעות שבועיות לכל היותר.
בהעסקה של מורה מעבר ל 100% +משרה בבית ספר אחד ,יהיה תגמול עבור עבודה בשעות שמעבר ל 100% +משרה
באמצעות הגדלת שיעור המשרה .בנוס %תשול  ,במהל שנת הלימודי  ,הגדלה בגי! חלקיות קי( בשיעור .28%
חלק זה של היק %המשרה לא יבוא בחשבו! בתשלו עבור חודשי קי(.
בגי! התגמול עבור העסקה בשעות מעבר ל 100% +משרה ,תבוצע הפרשה לקר! השתלמות ולקופת גמל לקצבה
כמקובל כיו .
היק %העסקה המירבי המותר למורה אשר מועסק בתנאי הרפורמה ביישומה החלקי יופחת באופ! הדרגתי במהל
שנות הלימודי תשע"ב עד תשע"ה בהתא למפורט להל!:
שנת לימודי

היק העסקה מירבי

תשע"ב

130%

תשע"ג

125%

תשע"ד

110%
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הגדלת אחוז משרה למורות א
 .1משכורתה של מורה א  ,הממשיכה להיות מועסקת לפי מבנה שבוע העבודה הרגיל ,אשר היה חל לגביה
אילולא הייתה מורה א  ,תחושב לפי היק %משרה הגדול ב 7% +משיעורו בפועל לגבי מורה המועסקת
ברפורמה ביישומה המלא.
 .2לגבי מורה א המועסקת ביישו חלקי של הרפורמה היק %המשרה יוגדל בשיעורי הבאי :
שנת לימודי

שיעור התוספת

תשע"ב

8.6%

תשע"ג

8.3%

תשע"ד

7.6%

שעות גיל
לא יחול שינוי בכללי בדבר הפחתת שעות בשל גיל .הפחתת השעות תבוצע א ורק ממכסת שעות ההוראה
הפרונטאליות ובהתא להיק %המשרה.

אופ חישוב ער) השעה
אופ! החישוב של ער שעה עבור עובדי הוראה ,אשר מועסקי בתנאי הרפורמה ביישומה המלא יהיה כדלקמ!:

ער) שעה =

בסיס השכר לחישוב ער שעה למשרה מלאה )(100%
) 4.33שבועות( ) 40 Xשעות(

יצוי! כי הפחתת שעות גיל תבוא לידי ביטוי בחישוב מכנה החלוקה של ער שעה א %היא לפי מקד  4.33במקו
המקד  4שהיה נהוג עד כה.
אופ! החישוב של ער שעה עבור עובדי הוראה ,אשר מועסקי בתנאי הרפורמה ביישומה החלקי יהיה לפי אותה
הנוסחה כאשר במקו  40שעות הוראה יבוא בחישוב היק %שעות ההוראה המתאי בכל שנת הלימודי כפי
המפורט לעיל.

תוספות "עוז לתמורה"
 .1מורה ,אשר לגביו יושמה הרפורמה באופ! מלא ,החל משנת הלימודי
לתוספת שכר "עוז לתמורה" בשיעור של .42%
 .2מורה ,אשר לגביו יושמה הרפורמה באופ! חלקי ,בשנות הלימודי

בה יושמה הרפורמה ,יהיה זכאי

תשע"ב ,תשע"ג ו+תשע"ד יהיה זכאי

לתוספת שכר "עוד לתמורה" בשיעורי הבאי :
שנת לימודי

שיעור התוספת

תשע"ב

15.75%

תשע"ג

21.00%

תשע"ד

31.50%

 .3התוספת "עוז לתמורה" תחושב על בסיס השכר המשולב ,תוספת  2001ותוספת .2008
 .4התוספת "עוז לתמורה" תהווה רכיב שכר לכל דבר ועניי! ,לרבות לעניי!:
א.

חישוב ער שעה;

ב.

פיצויי פיטורי כמשמעות בחוק פיצויי פיטורי  ,תשכ"ג – ;1963

ג.

הפרשות לקופות גמל לקצבה ולקר! השתלמות;

ד.

חישוב השלמת השכר עד לשכר המינימו כמשמעו בחוק שכר מינימו  ,התשמ"ז – ;1987
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ה.

חישוב תוספות אחוזיות המחושבות מהשכר המשולב ,למעט תוספת  ,2001תוספת  ,2008תוספת ,2011
תוספת שחיקה  2011ותוספת דרגת קידו .

הגדלת סכומי של תוספות הסכ מסגרת  87ו& 94
 .1תוספת  '87ותוספת  '94המשולמות למורה ,אשר לגביו יושמה הרפורמה באופ! מלא ,החל משנת הלימודי בה
יושמה הרפורמה ,יוגדלו בשיעור של  42%לפי ער התוספות נכו! ל 31.12.2010 +כדלקמ!:
א.

תוספת  '87תעודכ! ל;0 232.98+

ב.

תוספת  '94תעודכ! ל.0 209.49+

 .2תוספת  '87ותוספת  '94המשולמות למורה ,אשר לגביו יושמה הרפורמה באופ! חלקי ,בשנות הלימודי
תשע"ב ,תשע"ג ו+תשע"ד יוגדלו בשיעורי הבאי :
תוספת

שנ"ל תשע"ב

שנ"ל תשע"ג

שנ"ל תשע"ד

תוספת '87

0 189.91

0 198.52

0 215.75

תוספת '94

0 170.77

0 178.51

0 194.00

גמולי
 .1ככלל ,לא חל שינוי בתשלו מרבית הגמולי המשולמי למורי המועסקי בתנאי הרפורמה ,למעט גמול
המשול למורה בתפקיד רכז מקצועי שבו חלו שינויי כלהל!:
א.

שיעור הגמול לרכז מקצוע במקצועות אנגלית ומתמטיקה יהיה  .9%במקרה של מספר רכזי לאותו
מקצוע ,יתחלק שיעור הגמול ביניה באופ! שווה;

ב.

והשעות

שיעור הגמול לרכז מקצוע ביתר המקצועות יהיה בי!  5%ל 7%+בהתא
השבועיות של המקצוע  ,אשר תחת אחריותו של המורה;

למספר המורי

 .2החל משנת הלימודי תשע"ב מורה המועסק בתנאי הרפורמה יהיה זכאי לגמולי חדשי כדלקמ!:
• ללמידה והיבחנות בבחינות הבגרות
• רכז מדידה והערכה
א.

שיעור הגמול הינו ;6%

ב.

הגמול מחושב על בסיס השכר המשולב ,תוספת  ,'94תוספת  ,2001תוספת  ,2008תוספת  ,2011תוספת
שחיקה  2011ותוספת "עוז לתמורה".

 .3יודגש כי ,לפי תנאי הרפורמה ,שעות הוראה פרונטאליות )בפועל( השבועיות ,שיבצע בעל תפקיד ,לא יפחתו מ+
 ,12אלא א כ! נית! אישור ממשרד החינו.

גמול השתלמות
החל משנת הלימודי תשע"ב ,עבור המורה המועסק בתנאי הרפורמה )מלא או חלקי( ,תעלה התקרה של יחידות
גמול השתלמות ,המוכרות לתשלו גמול השתלמות באופ! הבא:
•

בשנת הלימודי תשע"ב ,התקרה של יחידות גמול השתלמות ,המוכרות לתשלו גמול השתלמות תעלה מ16+
יחידות גמול ל.17+

•

החל משנת הלימודי תשע"ג ואיל ,התקרה של יחידות גמול השתלמות ,המוכרות לתשלו גמול השתלמות
תעלה ל 18+יחידות גמול .יצוי! כי לצור הכרה ביחידת גמול ההשתלמות ה ,18 +יוכרו קורסי אשר בה
השתת %המורה לא לפני תחילת שנת הלימודי תשע"ב.
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ליווי טיולי ופעילות חו /בית ספרית
על המורה המועסק בתנאי הרפורמה ,לעניי! תגמול בגי! ליווי טיולי ופעילות חו( בית ספרית ,יחולו הוראות
הבאות:
 .1על המורה המועסק בתנאי הרפורמה באופ! מלא ההוראות שלהל! יחולו החל משנת הלימודי תשע"ב.
 .2על המורה המועסק בתנאי הרפורמה באופ! חלקי ההוראות שלהל! יחולו רק החל משנת הלימודי תשע"ד.
 .3מספר היחידות ,אשר יינתנו עבור כל סוג פעילות יהיה בהתא לשעות סיו הפעילות ,כמפורט להל!:
שעת סיו/אופי הפעילות

סה"כ יחידות לפעילות

פעילות מסתיימת בי השעות  16:00לבי 18:00

1

פעילות מסתיימת בי השעות  18:00לבי 21:00

2.5

פעילות מסתיימת בי השעות  21:00לבי 24:00

4

פעילות מנותקת בי השעות  16:00לבי 24:00

3

פעילות ע לינה

6

 .4נוס %על כ ,א הפעילות מתקיימת ביומו החופשי של המורה או ביו בו אינו משוב( ביו עבודה מלא )8
שעות( ,תשלו עבור השעות יבוצע לפי ער שעת מילוי מקו כפי המפורט להל!:
א.

ביו חופשי – מס' שעות הפעילות בפועל עד התקרה של  8שעות;

ב.

ביו ללא שיבו( ביו עבודה מלא – ההפרש בי! מס' שעות הפעילות בפועל )עד התקרה של  8שעות( לבי!
מספר השעות בה! היה משוב( באותו יו .

יישו הרפורמה "עוז לתמורה" בשכר מנהלי בתי הספר
מנהל קיי  /מנהל חדש
לצור יישו הרפורמה אוכלוסיית המנהלי נחלקה לשניי  – (1) :מנהל קיי ; ) – (2מנהל חדש כפי המפורט
להל!:
 .1מנהל קיי הינו אחד משני אלה:
א.

מנהל ,אשר ערב ההסכ כיה! כמנהל בית ספר ,בפועל ,תו קיו יחסי עובד+מעביד ,ג א ערב ההסכ
שהה בחופשה ללא תשלו או בשנת שבתו!;

ב.

מנהל ,אשר התמנה לראשונה לתפקיד מנהל בית ספר בשנת הלימודי

תשע"ב ואשר מועסק בתנאי

הרפורמה ,באופ! מלא או חלקי ,בשנת הלימודי תשע"ב.
 .2מנהל חדש הינו מנהל ,אשר אינו עונה להגדרות של מנהל קיי כפי שפורטו לעיל ,כלומר מנהל אשר יתמנה
לראשונה לתפקיד מנהל בית ספר החל משנת הלימודי תשע"ג ואיל.
שינויי בשכר מנהל קיי
 .1תוספת מעבר לרפורמה  +בשכרו של מנהל קיי המכה! בבית ספר בו מיושמת הרפורמה תשול תוספת חדשה
" +תוספת מעבר לרפורמה" ,אשר תחושב באופ! הבא:
א.

שיעור התוספת הינו ;50%

ב.

בסיס התוספת כולל את השכר המשולב ,תוספת  ,'94תוספת  2001ותוספת ;2008
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ג.

התוספת לא תיכלל בבסיס לחישוב תוספות אחרות ,למעט גמול השתלמות ,גמול תואר )שני ושלישי(
וגמול מקצוע והכשרות;

ד.

בגי! התוספת יבוצעו הפרשות לקופות גמל לקצבה ,היא תיכנס לבסיס משכורת קובעת לעניי! פיצויי
פיטורי! כמשמעות בחוק פיצויי פיטורי  ,תשכ"ג –  1963ותבוא בחשבו! לצור חישוב השלמת השכר
עד לשכר המינימו כמשמעו בחוק שכר מינימו  ,התשמ"ז – .1987

 .2תוספת עוז לתמורה – מנהלי  +בשכרו של מנהל קיי המכה! בבית ספר בו מיושמת הרפורמה באופ! מלא
תשול תוספת חדשה " +תוספת עוז לתמורה  +מנהלי " ,אשר תחושב באופ! הבא:
א.

שיעור התוספת הינו ;30%

ב.

בסיס התוספת כולל את השכר המשולב בלבד;

ג.

התוספת לא תיכלל בבסיס לחישוב תוספות אחרות;

ד.

התוספת תובא בחשבו! לעניי! חישוב ער שעה;

ה.

התוספת תובא בחשבו! לעניי! חישוב השלמת השכר עד לשכר המינימו כמשמעו בחוק שכר מינימו ,
התשמ"ז – ;1987

ו.

בגי! התוספת יבוצעו הפרשות לקופות גמל לקצבה וקר! השתלמות והיא תיכנס לבסיס משכורת קובעת
לעניי! פיצויי פיטורי! כמשמעות בחוק פיצויי פיטורי  ,תשכ"ג – .1963

 .3גמול השתלמות  +התקרה של יחידות גמול השתלמות ,המוכרות לתשלו גמול השתלמות תעלה כפי המפורט
לעיל לגבי המורי .
שינויי בשכר מנהל חדש
 .1גמול ניהול  +מנהל חדש יהיה זכאי לגמול ניהול ,בהתא לרמת המורכבות אשר תיקבע לבית הספר אותו הוא
מנהל .יצוי! כי ,טר נקבעו אמות המידה לקביעת רמת המורכבות .לפי ההסכ אופ! קביעת רמת המורכבות
יסוכ עד ליו .31.12.2011
 .2תוספת עוז לתמורה – תוספת חדשה לפי כללי הזכאות והחישוב ,כפי שפורטו לעיל לגבי המורי .
 .3גמול השתלמות  +התקרה של יחידות גמול השתלמות ,המוכרות לתשלו גמול השתלמות תעלה כפי המפורט
לעיל לגבי המורי .
מבנה שבוע העבודה של מנהלי בתי הספר
 .1בסיס המשרה בשיעור של  100%למנהל המועסק בתנאי הרפורמה ביישומה המלא יהיה  40שעות שבועיות.
 .2בסיס המשרה בשיעור של  100%למנהל המועסק בתנאי הרפורמה ביישומה החלקי יהיה כלהל!:
שנת הלימודי

בסיס המשרה המלאה )(100%

תשע"ב

 37שעות שבועיות

תשע"ג

 38שעות שבועיות

תשע"ד

 39שעות שבועיות

 .3מתו השעות השבועיות הנ"ל 3 ,עד  6שעות שבועיות יהיו שעות הוראה פרונטאלית )בפועל( ,ביתר השעות
יעסוק המנהל בניהול בית הספר ובהערכת מורי .
 .4שעות תפקיד של מנהל בית ספר יבוצעו על ידו בי! כותלי בית הספר.
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 .5מנהלת שהינה מורה א )א לילד עד גיל  ,(14המועסקת בתנאי הרפורמה ,תהיה זכאית להפחתה של 2.4
שעות ניהול ממשרתה ,מבלי שייפגעו היק %משרתה או השתכרותה בשל כ.
 .6לא יחולו שינויי בכללי החלי על מנהל בית ספר לעניי! הפחתת שעות בשל גיל.
היק העסקה של מנהלי בתי הספר
מנהל בית ספר ,המכה! בבית ספר בו מיושמת הרפורמה ,יועסק בהיק %משרה של  100%ולא מעבר לכ ,א %א
ערב ההסכ הועסק אותו מנהל בהיק %משרה העולה על .100%
אופ חישוב ער) שעה למנהלי בתי הספר
 .1אופ! החישוב של ער שעה עבור מנהלי  ,אשר מועסקי בתנאי הרפורמה ביישומה המלא יהיה כפי שפורטו
לעיל לגבי המורי .
 .2אופ! החישוב של ער שעה עבור מנהלי  ,אשר מועסקי בתנאי הרפורמה ביישומה החלקי יהיה לפי אותה
הנוסחה כאשר במקו  40שעות הוראה יבוא בחישוב היק %שעות ההוראה המתאי בכל שנת הלימודי
המפורט להל!:
שנת הלימודי

בסיס המשרה המלאה )(100%

תשע"ב

 37שעות שבועיות

תשע"ג

 38שעות שבועיות

תשע"ד

 39שעות שבועיות
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