
 
 למנחה עמית הוראה    כתב המינוי וחישוב אחוזי משרה

 
  4מתוך  – 2מצגת 

 
 
 
 

 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
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    כתב המינוי הינו על בסיס סמסטריאלי 

 כתב המינוי מגדיר רק את תכולת עבודת  ההנחיה של המנחה

 .הכלולה בהסכם הקיבוצי למנחים
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לחודש פר קבוצה בהתאם למספר שעות  חישוב אחוז המשרה 1.

אחוז המשרה החודשי הכולל . הנחיה ומספר סטודנטים בכל קבוצה

 .  בתלוש השכר" תשלומים בגין משרה"מתורגם ל
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מספר  : בתלוש השכר" תשלומים אחרים"נתונים הנדרשים לחישוב 2.

מ  "כמות ק, מ לכיוון"ק 50מ לתשלום עד "כמות ק, מפגשים לקבוצה

 שעות הנחייה  , מ לכיוון"ק 50לתשלום מעל 

 .שעות לתשלום בגין ביטול זמן, סינכרוניות לתשלום



8 

 .עבור כל סטודנט 0.27%, עבור כל שעת הוראה 0.33%

 :הנוסחה לחישוב אחוז משרה בגין קבוצה היא 

 

 מספר השעות נקבע לפי תקן השעות לקבוצה  

 לסמסטר מספר הסטודנטים בקבוצה נקבע  

 .בתום השבוע השני לסמסטר

שעות0.33סטודנטים0.27 
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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 כתב המינוי של אופית אופל
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 סטודנטים  29שעות הנחיה   ו  42: קבוצה ראשונה :   חישוב הנתונים

%69.2183.782.1383.727.02986.1333.042 

 סטודנטים  הנחיה שעות
 כ אחוזי משרה לחודש"סה

 בגין הקבוצה הראשונה
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10 

 אופית אופל



12 8,889.94 

8,033.35 

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

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

 ₪ 6,918:   ותמיכה בסטודנטים הוא 

 

 

918,67782.09.889,8 

  ת"הות טבלאת
 על פי ותק

 כ תשלומים "סה אחוז משרה 
 בגין משרה 
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 176₪=  ₪ 8,890*6*0.33%   על כל שעה בסמסטר

 ₪ 144=  ₪ 8,890*6*0.27%   על כל סטודנט בסמסטר

 **בעל וותק מקסימלי  –' עמית הוראה א** 
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שכר  

  לסטודנט
 לסמסטר

שכר לשעת  

הנחייה 
 לסמסטר

במשרה   שכר
 מלאה

 מקדמים 100% 0.33% 0.27%

 וותק מינימאלי ₪ 8,033 159₪ 130₪

144 ₪ 176₪ 
 

8,890 ₪ 
 

 וותק מקסימאלי
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לכן יש לחלק את הסכום הנובע  , התשלומים האחרים הם בגין כל הסמסטר

 .ומכך לגזור את הערך בתלוש השכר החודשי 6 –מכתב המינוי ב 

 מ למספר  "כ הק"מחלקים את סה –חישוב נסיעות 

 המפגשים ומקבלים את תשלום הנסיעות למפגש הלוך  

 .מ הנכון"יש לבדוק באינטרנט האם זהו מספר הק –ושוב 



2614364 

 מ"ק' מס
 למפגש

 תשלום 
 ' מס מ"לק

 המפגשים

4.16464.11176 

 תשלום לסמסטר בגין 

 הוצאות נסיעה
 מ"ק' מס

לכל  

 מפגשים

 מ"כ ק"סה
 לסמסטר

4.27464.1646 

 תשלום חודשי בגין  

נסיעה בתלוש  הוצאות 

 השכר
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 אופית אופל
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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 כתב המינוי שלה 
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 אופרה  
 פתח  

 סטודנטים  16שעות הנחיה  ו 20: קבוצה ראשונה : חישוב הנתונים לדוגמא

%92.1032.46.632.427.0166.633.020 
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5.12675 

 שעות סינכרוניות לחודש 

29661776 

 מ לחודש "ק' מס

 אופרה  
 פתח  



21 11,361.9 

10,468.52 

9,643.98 

22 
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 פעילות נוספתלאופרה בחודש זה הייתה  אופרה תפוח 'עמית הוראה ב
 מ"ק 30שעות הנחיה באולפן ונסיעה של  3
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משרה תקנה לה בחודש   100%למנחה אופרה יש וותק מקסימלי לכן 

משרה ולכן השכר בגין הנחיה   84.45%ב היא מועסקת . ₪  11,361.9

 ₪  9,595ותמיכה בסטודנטים הוא  

 

 

 

 

   

 

595,98445.09.361,11 

  ת"הות טבלאת
 על פי ותק

 כ תשלומים"סה אחוז משרה 
 בגין משרה 

 בדיקת חישוב תשלומים בגין משרה
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 ₪ 225=  ₪ 11,362*6*0.33%   על כל שעה בסמסטר

 ₪ 184=  ₪ 11,362*6*0.27%   על כל סטודנט בסמסטר

 **בעל וותק מקסימלי  –' עמית הוראה ב **



26 

  שכר לסטודנט

 לסמסטר
שכר לשעת  

הנחייה  

 לסמסטר

במשרה   שכר

 מלאה

 מקדמים 100% 0.33% 0.27%

 וותק מינימאלי ₪ 9,644 191₪ 156₪

184 ₪ 225₪ 
 

11,362 ₪ 
 

 וותק מקסימאלי
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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  

 


