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        ___________גזברות מחוז________

  _________________שם חשב השכר 

  ____________סמל מוסד ________

  ______________שם המוסד וישוב__

  שנת לימודים: _______

  חודש דיווח:_________

        

        באזרחותבאזרחותבאזרחותבאזרחות    בגרותבגרותבגרותבגרותההההגמול הכנה לבחינת גמול הכנה לבחינת גמול הכנה לבחינת גמול הכנה לבחינת 

        

        מנהל/ת נכבד/תמנהל/ת נכבד/תמנהל/ת נכבד/תמנהל/ת נכבד/ת

אוחדת בשירות המדינה במסגרת משכורתם מאשר  יסודי-ה המועסקים בחינוך העל"עו 1.9.08חל מיום ה

 הכללים) יהיו זכאים לגמול עבור הכנה לבגרות לפי הסכם שאילה והשאלה (איחוד משכורות

  בהסכמים הקיבוציים הקיימים בעניין גמול הכנה לבגרות (גמול אחוזי ושעות). קבועיםה

        אחוזי גמול:אחוזי גמול:אחוזי גמול:אחוזי גמול:תוספת תוספת תוספת תוספת 

זכאים ולהעביר לגזברות בלה למורים ההפרטים הבאים בטלצורך קבלת התוספת האחוזית יש להשלים את 
  המחוז לדיווח:

        כיתהכיתהכיתהכיתה        תעודת זהותתעודת זהותתעודת זהותתעודת זהות        שם המורהשם המורהשם המורהשם המורה

מספר מספר מספר מספר 

תלמידים תלמידים תלמידים תלמידים 

        בקבוצה בקבוצה בקבוצה בקבוצה 

מספר מספר מספר מספר 

יחידות יחידות יחידות יחידות 

        בחינהבחינהבחינהבחינה

חתימה חתימה חתימה חתימה 

המורה המורה המורה המורה 

לאישור לאישור לאישור לאישור 

        הנתוניםהנתוניםהנתוניםהנתונים

לשימוש לשימוש לשימוש לשימוש 

    ----המשרדהמשרדהמשרדהמשרד

----זכאי לגמול זכאי לגמול זכאי לגמול זכאי לגמול 

        מס' אחוזיםמס' אחוזיםמס' אחוזיםמס' אחוזים
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        שעות:שעות:שעות:שעות:תוספת תוספת תוספת תוספת 

המכינים מטלת ביצוע (כהגדרתה בהוראות משרד החינוך),  ליווי והנחיה של תלמידיםה המבצע "עובנוסף 

זכאי, בשנת הלימודים בה הנו מבצע ליווי יהיה הבגרות החיצונית במקצוע האזרחות,  המהווה חלק מבחינת

לתוספת של  בבחינת הבגרות החיצוניתכאמור ואשר בה מוגשת מטלת הביצוע לצורך קבלת ציון  והנחיה

  שעות שבועיות להיקף משרתו בהתאם למספר הכולל של התלמידים בכתה אותם הנו מנחה ומלווה כאמור: 

  תוספת שעות שבועיותתוספת שעות שבועיותתוספת שעות שבועיותתוספת שעות שבועיות *מספר תלמידיםמספר תלמידיםמספר תלמידיםמספר תלמידים
  

  0.4 ומעלה 10
  

  0.2 9עד  6
  

  0.1 5עד  1
  

  יש להתייחס לסך כל התלמידים בכיתה אחת, אותם מלווה ומנחה עו"ה.

  ש"ש. 0.4 -ת גבוהה מעבור כיתה אחת לא תינתן תוספ

, תוך הקלדת השעות בצורה עשרונית כפי שמפורט באיםאת השעות המגיעות למורה יש לדווח בפיצולים ה
  :בטבלה

        ::::חדשחדשחדשחדש    תכונת אופקתכונת אופקתכונת אופקתכונת אופקממממבית ספר העובד בבית ספר העובד בבית ספר העובד בבית ספר העובד ב

  .שעות הכנה לבגרות בחטיבה עליונה - 7598

  חינוך מיוחד.-שעות הכנה לבגרות בחטיבה עליונה - 7610

        בתי ספר העובדים במתכונת רגילה:בתי ספר העובדים במתכונת רגילה:בתי ספר העובדים במתכונת רגילה:בתי ספר העובדים במתכונת רגילה:

  יבה עליונה.שעות הכנה לבגרות חט-2598

  שעות הכנה לבגרות חטיבה עליונה חינוך מיוחד.-2610

   

  
  
  
  

____________________                                                             _____________________  
  חתימת המנהל שם ו                                                                                           תאריך            

  

  


