
 מן החוץ  השכר למורה כתב מינוי וחישוב 

 

 4מתוך  – 3מצגת 

 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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מורה מן החוץ אינו מקבל את שכרו בהתאם לחישוב אחוז משרה. 

השכר מחושב רק על פי מספר שעות כפול תעריף לשעה של מורה מן  

  .ת"החוץ לפי הגדרת הות

 דרגות   4קיימות   –המקצועי   לוותקאין משמעות 

 ,  3תואר  -'רמה ב, 2תואר  -'רמה א, 1רמה : שכר

 .פרופסור -'רמה ג
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אין   –התעריף הוא שעתי וכולל הוראה ותמיכה בסטודנטים ביחד 3.

 .משמעות למספר הסטודנטים בקבוצה

 .לקרן השתלמותאין הפרשה 4.
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שנים 7פ "אופלי עובד באו 

בעל תואר שני 

ביקש  להיות מועסק  כמורה מן החוץ ברמה א' 

 קבוצות   3+קבוצות בהנחיה מוגברת 3מלמד הסמסטר 

 (אין תגמול לתמיכה בסטודנט)תגבור ללקויי למידה 

 ....בואו נראה את כתב המינוי שלו
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 אין שינוי בשכר בהתאם למספר סטודנטים
 .למעט מקרים ללא מרכיב תמיכה בסטודנט

 אופלי

 לכל קבוצה מחלקים 

 כדי  6 -את השעות ל

 לקבל כמות שעות לחודש

 בתלוש השכר

מ לחודש בתלוש "מספר ק

2160/6=360 
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כ השעות  "י חלוקת סה"חישוב מספר השעות בחודש לכל קבוצה ע1.

 .6 -לסמסטר ב

.i 7.5חודשים ולכן  6שעות לחלק ל  45בדוגמא בקבוצה רגילה  

 .שעות עבור כל קבוצה בחודש

.ii שעות לחלק   17.62בדוגמא בקבוצת תגבור 

 שעות עבור כל קבוצה   2.94חודשים ולכן  6-ל

 בחודש
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 .תשלומי נסיעות וביטול זמן זהים לעמיתי הוראה2.

 (אין לכך משמעות) 100%אחוז המשרה בתלוש תמיד מופיע 3.

 .  מורה מן החוץ  מקבל תשלומי הבראה מידי חודש4.

 מורה מן החוץ אינו מקבל תשלום עבור הפרשה  5.

  לקרן השתלמות
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 אופלי 
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בכתב  
 המינוי

 'מס נושא תעריף

 .1 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   לא משלמים באופן לכיווןמ "ק 70מעל 

 .אלא באישור ראש המחלקה
 

מ לחודש "הוצאות נסיעה לפי ק החזר

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

2 

  70ביטול זמן עבור נסיעות של  לשעת₪  35 .כן

'  הנוסחה לחישוב מס. ומעלההלוך ושוב מ "ק

מ הלוך ושוב  "שעות ביטול זמן לתשלום היא ק

שעות  =  המפגשים ' כפול מס 70 -לחלק ל

הלוך ושוב  מ "ק 140מעל . ביטול זמן לתשלום
 .לא משלמים אלא באישור ראש המחלקה

 

תשלום ביטול זמן בשעות בגין נסיעה  
 .חריגה

3. 
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בכתב  
 המינוי

 'מס נושא תעריף

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

 .5 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

6. 

 .7 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

8. 

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. 

9. 
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 .כ תשלומים אחרים"בתום חלק זה יש סה

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

 !זהו השכר ברוטו –תשלומים כ "סה
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 התשלום הוא   סטודנטים 50שעות בסמסטר ו  20עבור קורס של 

 התחשבות במספר הסטודנטיםללא 

8.007,639.30020 

 מספר 
 השעות 

 תעריף 
 'לשעה א

 עבור תשלום
 הסמסטר כל 

 1001.3תשלום של 
 מידי חודש
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 התשלום הוא   סטודנטים 50שעות בסמסטר ו  20עבור קורס של 

 התחשבות במספר הסטודנטיםללא 

4.777262.38820 

 מספר 
 השעות 

 תעריף 
 'לשעה ב

 תשלום עבור
 כל הסמסטר 

 1295.4תשלום של 
 מידי חודש
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 .  אין תשובה חד משמעית! לב שימו 

 .תלוי בתמהיל הקבוצות ובוותקזה 
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ללא  ! )עבור מורה מן החוץ התשלום הוא גלובלי עבור שעות
 (  התייחסות למספר הסטודנטים

   

 התשלומים האחרים וההפרשה לפנסיה זהים בין 
 ההבדל היחיד הוא שלמורה מן החוץ  . המסלולים

 .אין הפרשה לקרן השתלמות
 

 .......בואו נראה כמה דוגמאות 
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 'מן החוץ א מורה 'עמית הוראה א

 וותק מינימאלי וותק מקסימאלי

 לשעה תעריף 300.39₪ שכר למשרה מלאה 8,033₪ ₪ 8,890

מספר שעות   30 אחוז משרה משעות 9.9% 9.9%

 לסמסטר

 מספר שעות לחודש 5 אחוז משרה מסטודנטים 8.1% 8.1%

 כ אחוז משרה"סה 18% 18%

 כ שכר לחודש"סה 1,446₪ 1,600₪

מעביד לקרן  הפרשת ₪ 108 ₪ 120

 (7.5%)השתלמות 

 כ לחודש"סה 1,502₪ כ לחודש"סה ₪ 1,554 ₪ 1,720
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 'מן החוץ א מורה 'עמית הוראה א

וותק  

 מקסימאלי
 וותק מינימאלי

 לשעה תעריף 300.39₪ שכר למשרה מלאה 8,033₪ ₪ 8,890

מספר שעות   20 אחוז משרה משעות 6.6% 6.6%

 לסמסטר

 מספר שעות לחודש 3.333 אחוז משרה מסטודנטים 10.8% 10.8%

 כ אחוז משרה"סה 17.4% 17.4%

 כ שכר לחודש"סה 1,398₪ 1,547₪

מעביד לקרן  הפרשת 105₪ 116₪
 (7.5%)השתלמות 

 כ לחודש"סה 1,001₪ כ לחודש"סה ₪ 1,503 ₪ 1,663
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 'מן החוץ א מורה 'עמית הוראה א

 וותק מינימאלי וותק מקסימאלי

 לשעה תעריף 300.39₪ שכר למשרה מלאה 8,033₪ ₪ 8,890

 מספר שעות לסמסטר 40 אחוז משרה משעות 13.2% 13.2%

 מספר שעות לחודש 6.666 אחוז משרה מסטודנטים 4.05% 4.05%

 כ אחוז משרה"סה 17.25% 17.25%

 כ שכר לחודש"סה 1,386₪ 1,533₪

מעביד לקרן  הפרשת 104₪ 115₪

 (7.5%)השתלמות 

 כ לחודש"סה 2,002₪ כ לחודש"סה ₪ 1,490 ₪ 1,648
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 !!תודה על ההקשבה 

 :לשאלות יש לפנות 

 ousegel@gmail.comלמועצת הסגל הזוטר 

 פ "למדור מנחים באו  

 


