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ראשי המרחבים בהסתדרות
מזכירי הסתדרות המעו"ף במרחבים


שלוםרב ,



הנדון: תנאי שכרם ועבודתם של מזכירים ראשיים  /מנהלנים בבתי הספר בניהול עצמי 
 בהתאםלהחלטתממשלהמס' 0890מיום,02.2.0200משרדהחינוךפועללמעברבתי
ספרלניהולעצמי,במתכונתחדשהומעודכנת(להלן:מעבר בתי הספר לניהול עצמי).
במסגרתמעברבתיהספרלניהולעצמימנוהליםבתיהספרכמשקכספיסגור.
 מאחרובמסגרתמעברבתיהספרלניהולעצמי,הוטלועלמזכירביתהספרו/אומנהלן
בית הספר משימות נוספות באשר לביצוע פעולות כספיות עבור בית הספר בחשבון
הניהול העצמי של בית הספר ,ובהמשך למו"מ שהתקיים בין הצדדים בעניין תנאי
עבודתם ושכרם של מזכיר ביה"ס ו/או מנהלן בי ה"ס בניהול עצמי ,הוסכם ,כי החל
מה - 0.8.0202 יחולועלמנהלןאומזכירראשיהמועסקבביתספרבניהולעצמי(עובד
אחדבכלביתספרבניהולעצמי)במתכונתחדשהבלבד,הוראותכמפורטלהלן:
א .הגדרות:
בית ספר בניהול עצמי  -בית ספר אשר לגביו נחתם 'מסמך הבנות' בין משרד
החינוךוהרשותהמקומיתלמעברלניהולעצמיבמתכונתהחדשה .1
מזכיר ראשי  -עובד/ת המועסק בבית ספר המונה עד  08כיתות (כולל) ,כמפורט
בסעיף020לחוקתהעבודה,ומשובץבמשרהשמתחהדרגותבההוא7עד.8 
מנהלן  -עובד/תהמועסקבביתספרהמונה 02כיתותומעלה,כמפורטבסעיף020
לחוקתהעבודה,ומשובץבמשרהשמתחהדרגותבההוא7עד .02

 1מעברלניהולעצמיבמתכונתחדשה– מתכונתאשרהחלהלהיותמיושמתבשנה"לתשע"בואשרעוגנה
במסמךההבנותשנחתםביןמשרדהחינוךוכלרשותמקומיתשביקשהלהצטרףלתהליך.

 -0מנייןהכיתות,לענייןהגדרתמזכירראשיומנהלן,הינובהתאםלמפורטבחוקתהעבודה
לעובדיהרשויותהמקומית(להלן :חוקת העבודה) .
קורס מנהלנים  -קורסהמאושרכקורסמנהלניםע"ימשרדהחינוך.בכללזהיוכר
קורסמנהלניםשהופעלבאמצעותהמרכזלשלטוןמקומיבשנותהלימודיםתשע"ב
ותשע"גומופעלבשנתהלימודיםתשע"ד,וכןקורסהנהלתחשבונות 0ו -.0עובד
אשר יעבור קורס הנהלת חשבונות  0ו 0-יהיה מחויב לעמוד בהצלחה בבחינות
המזכותבתעודתמנהלחשבונותסוג0ו-0ממשרדהכלכלה. 
ב .קידום דרגות למזכירים ראשיים ומנהלנים בבתי ספר בניהול עצמי:
 .0א .מזכיר ראשי המועסק בבית ספר בניהול עצמי יהיה זכאי למסלול קידום
בדרגות7–02וייקראמנהלןביתהספרבתנאישישתתףבקורסמנהלנים
וימציאתעודתסיוםקורסמנהלניםלרשותהמקומית.
ב.הזכאותלדרגה 02תהיהממועדסיוםקורסמנהלניםאושנתייםמהמועד
שבוקיבלדרגה,8המאוחרמביניהם,אךלאלפניה .0.8.0202-
ג .מזכיר ראשי שבמועד המצאת תעודת סיום קורס מנהלנים לרשות
המקומית שוהה בדרגה  ,+8יהיה זכאי להתקדם לדרגה  02ממועד סיום
קורסמנהלנים,אךלאלפניה-,0.8.0202המאוחרמביניהם.
למען הסר ספק ,רק בתום שלוש שנים בהן שהה המזכיר הראשי בדרגה
,02יהיההמזכירהראשיזכאילדרגתשהייה(.)+02 
 .0א.מנהלןהמועסקבבית ספרבניהולעצמייהיהזכאילקבלדרגה 00כדרגה
אישית בתנאי שישתתף בקורס מנהלנים וימציא תעודת סיום קורס
מנהלניםלרשותהמקומית.
ב.הזכאותלדרגההאישית 00תהיהממועדסיוםקורסמנהלניםאושנתיים
מהמועדשבוקיבלדרגה,02המאוחרמביניהם,אךלאלפניה–.0.8.0202
ג .מנהלן שבמועד המצאת תעודת סיום קורס מנהלנים לרשות המקומית
נמצא בדרגה  +02יהיה זכאי להתקדם לדרגה  00ממועד סיום קורס
מנהלניםאךלאלפניה-,0.8.0202המאוחרמביניהם.
למעןהסרספק,רקבתוםשלוששניםבהןשהההמנהלןבדרגה,00יהיה
המנהלןזכאילדרגתשהייה( .)+00
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ד .מנהלןשקיבלדרגהאישיתמכוחהודעהזולאיהיהזכאילקבלכלדרגה
נוספת למעט דרגה שהזכאות לה קבועה בהסכמים הקיבוציים החלים
עליו.
ה .כללי:
 .0עלהעובדשיסייםאתקורסמנהלניםממועדחתימתהסכםזהואילךלהמציא
את התעודה לא יאוחר מתום שלושה חודשים ממועד סיום קורס מנהלנים.
המציא העובד את התעודה לאחר מועד זה ,במקום "ממועד סיום קורס
מנהלנים"בסעיפיםקטנים(0ב),(0ג),(2ב)ו -(2ג)לעיליבוא"ממועדהמצאת
התעודה".
 .0מרכזהשלטוןהמקומימודיעשהחלמה-,0.8.0201סיוםקורסמנהלניםייכלל
כתנאי סף במכרז לתפקיד מזכיר בי"ס בניהול עצמי ולתפקיד מנהלן בבי"ס
בניהולעצמי.
 12% .2 מהיקף שעות הלימוד בקורס המנהלנים יוכרו לצורך מכסת שעות
הלימוד הנדרשת לגמול השתלמות על פי הוראות חוקת העבודה לעובדי
הרשויותהמקומיותבעניין.
 .2לאיועסקושנימזכיריםראשייםו/אושנימנהלניםבביתהספרבניהולעצמי.
 .1בשאר ההוראות בעניין תנאי עבודתם ושכרם של מזכיר ראשי בבית ספר
בניהולעצמיאומנהלןבביתספרבניהולעצמיאיןכלשינוי.
 .6בתנאי העבודה והשכר של מזכיר משנה בבית ספר בניהול עצמי ,קרי ,מזכיר
שניאויותרהמועסקבביתהספר,מעברלמזכירהראשיאוהמנהלן,איןכל
שינוי.
 .7בבתיספרשאינםבניהולעצמי,תנאישכרםוהעסקתםשלמזכיריםראשיים
ומנהלנים ימשיכו להיות ללא שינוי ,בהתאם למפורט בחוקת העבודה וכפי
שהיאמעודכנתמעתלעת.
 .9האמורלעילהואבלשוןזכרמטעמינוחותבלבד,ובמקרהשלמזכירהראשית
בבית ספר בניהול עצמי או מנהלנית בבית ספר בניהול עצמי יש לקרוא את
האמורלעילבלשוןנקבה.
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 .9מיצוי תביעות ושקט תעשייתי:
א) הודעה זו מהווה מיצוי מלא ומוחלט של כל תביעות הצדדים בכל הנוגע
ליישוםהמעברלניהולעצמיבבתיהספר.
ב) הסתדרות המעו"ף מתחייבת  לשקט תעשייתי בכל הנוגע ליישום המעבר
לניהולעצמיבבתיהספר .















ועל זה באנו על החתום;



___________________
דן בן חיים ,עו"ד
מרכז השלטון המקומי






_______________ 
ארנון בר דוד
יו"ר הסתדרות המעו"ף

