
   

 תלוש השכר למנחה עמית הוראה  

 

  4מתוך  1מצגת 

 

   
 פזיפעת ר "ד: כתבו

 כהנאדפנה  



 

נועדה להסביר בצורה פשוטה את תלוש השכר  , שהכנוסדרת ההדרכות  

פ וההשפעה על דרך  "ולהעמיק את הידע של המנחים בצורות ההעסקה באו

 אנו מצפים מכל אחד   בסוף ההדרכה. חישוב המשכורת

 ואחת מהמנחים שיבין את כתב המינוי ואת חישוב  

 .השכר שלו על פי נתוני העסקתו האישיים
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 .מבנה התלוש והרכבו -תלוש השכר למנחה עמית הוראה 1.

 .כתב המינוי וחישוב אחוזי משרה -תלוש השכר למנחה עמית הוראה 2.

 כתב המינוי וחישוב   –תלוש השכר למורה מן החוץ 3.

 .השכר

 ניכויים –תלוש השכר 4.

   3 



  

תלוש השכר אינו נשלח יותר למנחים בדואר אלא נימצא בפורמט 

  :וניתן להגיע אליו בקישור ן"חילדיגיטלי באתר של 

https://hilanet.co.il/openu.asp   כתב המינוי נשלח 

 ניתן לצפות בעותק כתב  .אליכם במייל בכל סמסטר

 .המינוי בהודעות בפורטל מנחים
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https://hilanet.co.il/openu.asp


 

 'עמית הוראה ב/ ' עמית הוראה א1.

 ג, ב, א, 1מורה מן החוץ 2.
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על פי " נגזר"למנחה עמית הוראה  למשרה מלאההשכר 1.

הועדה לתכנון ולתקצוב של המועצה להשכלה )ת "טבלאות הות

 .בהתאם לוותק המקצועי של המנחה( גבוהה

 . השכר מחושב בהתאם לאחוז המשרה בהנחייה2.

 .אופן חישוב אחוזי המשרה מוסבר בסרטון נפרד 
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 .כל שנת צבא סדיר נספרת כשנת וותק אחת   

ובתנאי שמשך  וותק שירות לאומי מזכה בתוספת תקופת  

 .חודשים לפחות 12השירות היה לתקופה של 
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הוותק נספר גם עבור שנים בהן , מהזכאות לתואר ראשוןהחל  

 :  בפועל באוניברסיטהעבדת לא 

 נספרת כשנת    BA-כל שנה בה המועסק זכאי ל 

   MA-וכל שנה בה המועסק זכאי ל, וותק אחת

 .  ומעלה נספרת כשנה וחצי של וותק
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 שנים 10פ "אופל עובדת באו אופית 

 בעלת תואר שני 

  שנים 17מחושב לה וותק מקצועי של 

 ביקשה להיות מועסקת כעמית הוראה 

 בואו נראה את תלוש השכר של אופית אופל 
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 פרוט התשלומים

 תשלומים בגין משרה

 תשלומים אחרים

 כ תשלומים"סה

 תשלומים בגין משרה

 עבור שעות לימוד ותמיכה

 שווה לכתב=בסטודנטים 

 אחוזי משרה= המינוי 

 אחריםתשלומים 
 פעילויות נוספותעבור 

 שעות, ביטול זמן, נסיעות
 .'וכו, סינכרוניות

 אופית אופל -'עמית הוראה א



11 

כאן מוצגים סך התשלומים עבור שעות הוראה שהוגדרו מראש ותשלום  

  100%בהתאם לאחוזי המשרה עד סך של , עבור תמיכה בסטודנטים

 !משרה

 ,  משולב תחילי –פחות חשובה החלוקה הפנימית 

  –תוספת שחיקה , תוספת אקדמאית, ותק

 .כ תשלומים בגין משרה"סה= השורה התחתונה 
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 מצד שמאל" תעריפים"תחת    -וותק מקצועי 1.

 מצד שמאל" נתונים נוספים"תחת  -אחוזי משרה 2.

 בדוק בטבלאות   -בוותק שלך  100%השכר של 3.

 .ת"הות

 :  חשב את התשלומים בגין משרה4.

 .אחוזי המשרה שלי* שכר של משרה מלאה 



15 

13 

 אופית אופל -'עמית הוראה א

 תשלום עבור הנחיה ותמיכה בסטודנטים

 משרה 100%משרה עד על פי אחוזי 

 יש למצוא את הנתונים

 ותק מקצועי  ואחוזי משרה



14 8,889.94 

8,033.35 

8,433.07 
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משרה תקנה לה  100%למנחה אופית אופל יש וותק מקסימלי לכן 

לכן השכר , משרה 77.82%אופית מועסקת ב . ₪  8,889.94בחודש 

 ₪ 6,918:   החודשי בגין הנחיה ותמיכה בסטודנטים הוא

 918,67782.0889,8 

  ת"הות טבלאת
 על פי ותק

 כ תשלומים"סה אחוז משרה 
 בגין משרה 
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שנים   10פ "אופרה תפוח עובדת באו 

בעלת תואר שלישי 

  שנים 26יש לה וותק מקצועי של 

ביקשה להיות מועסקת כעמית הוראה 

 .....בואו נראה את תלוש השכר שלה 
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 אופרה תפוח -'עמית הוראה ב
 יש למצוא את הנתונים

 ותק מקצועי  ואחוזי משרה



21 11,361.9 

10,468.52 

9,643.98 
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משרה תקנה לה   100%למנחה אופרה תפוח יש וותק מקסימלי לכן 

לכן השכר  , משרה 84.45%אופרה מועסקת ב . ₪  11,361.9בחודש 

 ₪  9,595החודשי בגין הנחיה ותמיכה בסטודנטים הוא  

 

 

 

   

 

595,98445.09.361,11 

  ת"הות טבלאת
 על פי ותק

 כ תשלומים"סה אחוז משרה 
 בגין משרה 



24 

בכתב  

 המינוי
 'מס נושא תעריף

שעות לתשלום   1.78שווה  100%מעל  1%כל  .כן
 .הנושא רלוונטי רק לעמיתי הוראה. ה"בתעריף ממ

 1 משרה 100%מעל  תשלום

 2 תשלום בגין הנחייה בסמסטר קיץ ה"לשעה של ממ לפי תעריף .כן

 .מ"לק₪  1.4 – לכיווןמ "ק 50עד  .כן

 .מ"לק₪  1.53 –לכיוון מ "ק 50-70

אוטומטי אלא   לא משלמים באופן לכיווןמ "ק 70מעל 

 .באישור ראש המחלקה
 

מ לחודש  "הוצאות נסיעה לפי ק החזר

מ  "חודשים בהתאם לכמות הק 6מתוך 
 .המוגדרת בכתב המינוי

3 

הלוך  מ "ק 70ביטול זמן עבור נסיעות של  לשעת₪  35 .כן

שעות ביטול זמן  ' הנוסחה לחישוב מס. ומעלהושוב 

'  כפול מס 70 -מ הלוך ושוב לחלק ל"לתשלום היא ק

  140מעל . שעות ביטול זמן לתשלום=  המפגשים 

לא משלמים אלא באישור ראש  הלוך ושוב מ "ק
 .המחלקה

 

תשלום ביטול זמן בשעות בגין נסיעה  
 .חריגה

4. 
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בכתב  

 המינוי
 'מס נושא תעריף

 .5 תשלום עבור שעות הנחייה סינכרוניות תוספת .לשעה₪  60 .כן

 .6 שעת הנחייה פרטניתעבור  תשלום לפי תעריף שונה הנהוג במחלקות לא

,  תשלום עבור שעת הנחייה נוספת כגון תוספת שעור (ללא תלות בוותק)לשעה ₪  170 לא
 .החלפת מנחה

7. 

 .8 תשלום עבור ישיבה במוקד בחינה (ללא תלות בוותק)לשעה ₪  56 לא

עבור בדיקת מטלות חריגות ותשלום עבור   תשלום המוגדר בכל קורס לפי תעריף שונה לא
 בדיקת בחינות

9. 

כל תכולת עבודת הנחייה אשר אינה כלולה בהסכם  בהתאם לחוזה אישי מיוחד לא

קורסי אנגלית רמה  , למשל קורסים לתואר שני: הקיבוצי
B קורסים שאינם לתואר, ומטה. 

10. 
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 .אלו הן רק חלק מהדוגמאות לתשלומים אחרים נפוצים

יש לדווח על  , חוזה מיוחד/במידה והנושא אינו כלול בכתב המינוי

ולעקוב אחר התשלום  " דיווח פעילות עודפת"הפעילות בטופס 

 .בפועל בתלוש השכר
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 לכל סעיף בתשלומים אחרים
 !קיים סימול  תקציבי

 אופית אופל -'עמית הוראה א
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 אופרה תפוח -'עמית הוראה ב
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 !  יש לבדוק נכונות התשלומים

  !מ בפועל"מ האם נכון ושווה למספר הק"יש לבדוק את מספר הק

 .יש לראות שאכן שולמו תוספות בגין שעות נוספות או עבודות נוספות

 .כ תשלומים אחרים"בתום חלק זה יש סה

 כ תשלומים אחרים  "כ תשלומים בגין משרה ועוד סה"סה

 !זהו השכר ברוטו –כ תשלומים "סהנותן 
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 !!תודה על ההקשבה 

 :לשאלות יש לפנות 

 ousegel@gmail.comלמועצת הסגל הזוטר 

 פ "למדור מנחים באו  

 


