
18/08/2011 מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל כלכלה ותקציבים

השוואת שכר המורה לפני עוז לתמורה וביישום מלא וחלקי של רפורמת עוז לתמורה

מאפייני המורה- דרגה: ב.א., ותק: 10 שנים, תפקיד: מורה מקצועי

רפורמה חלקית- 

15.75%
רפורמה מלאה-

42%   

       7,126.46         5,847.03     4,867.49א. סה"כ מרכיבי שכר
       4,220.21         4,220.21     4,220.21שכר משולב

          212.81            174.09        147.53תוספת הסכם הוראה 94'
          236.66            193.59        164.06הסכם מסגרת
          126.61            126.61        126.61הסכם 2001

          209.08            209.08        209.08תוספת 2008
       1,913.48            717.55תוספת עוז לתמורה

          102.51            102.51תוספת 2011 (2.25%)
          105.11            103.40תוספת שחיקה (2.1%)

       2,115.17         1,735.61     1,443.95ב.גמולים אחוזיים
          413.39            339.21        282.21גמול מקצוע והכשרות (6%)

          344.49            282.67        235.17גמול פיצול (5%)
          137.80            113.07          94.07גמול בגרות אחוזי (2%)

       1,219.50         1,000.66        832.51גמול השתלמות וכפל תואר (8.75+6)
            67.76              63.77          60.76ד. פיצוי פס"ד פנסיה קרנות חדשות

       9,309.40         7,646.40     6,372.20סה"כ שכר ברוטו
20.00%46.09%שיעור השינוי בשכר הברוטו

הנחות נוספות בדוגמה - זכאות ל- 6 יחידות גמולי השתלמות וכפל תואר, זכאות לגמול בגרות אחוזי 

ולגמול פיצול.

תשע"א

תשע"ב

שכר ל- 100% משרה (כולל תוספת אם) ללא  החזר הוצאות, קצובות חד שנתיות- ביגוד, הבראה ומענקי 

הצטיינות

מורה מקצועי ב.א. 10



18/08/2011 מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל כלכלה ותקציבים

השוואת שכר המורה לפני עוז לתמורה וביישום מלא וחלקי של רפורמת עוז לתמורה

מאפייני המורה- דרגה: ב.א., ותק: 10 שנים, תפקיד: מחנך

רפורמה חלקית- 

15.75%
רפורמה מלאה-

42%   

       7,126.46         5,847.03     4,867.49א. סה"כ מרכיבי שכר
       4,220.21         4,220.21     4,220.21שכר משולב

          212.81            174.09        147.53תוספת הסכם הוראה 94'
          236.66            193.59        164.06הסכם מסגרת
          126.61            126.61        126.61הסכם 2001

          209.08            209.08        209.08תוספת 2008
       1,913.48            717.55תוספת עוז לתמורה

          102.51            102.51תוספת 2011 (2.25%)
          105.11            103.40תוספת שחיקה (2.1%)

       2,390.76         1,961.74     1,632.09ב.גמולים אחוזיים
          688.98            565.34        470.34גמול חינוך (10%)
          344.49            282.67        235.17גמול פיצול (5%)

          137.80            113.07          94.07גמול בגרות אחוזי (2%)
       1,219.50         1,000.66        832.51גמול השתלמות וכפל תואר (8.75+6)
            70.52              66.03          62.64ד. פיצוי פס"ד פנסיה קרנות חדשות

       9,587.74         7,874.80     6,562.22סה"כ שכר ברוטו
20.00%46.11%שיעור השינוי בשכר הברוטו

הנחות נוספות בדוגמה - זכאות ל- 6 יחידות גמולי השתלמות וכפל תואר, זכאות לגמול בגרות אחוזי 

ולגמול פיצול.

תשע"א

תשע"ב

שכר ל- 100% משרה (כולל תוספת אם) ללא  החזר הוצאות, קצובות חד שנתיות- ביגוד, הבראה ומענקי 

הצטיינות

מחנך ב.א. 10



18/08/2011 מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל כלכלה ותקציבים

השוואת שכר המורה לפני עוז לתמורה וביישום מלא וחלקי של רפורמת עוז לתמורה

מאפייני המורה- דרגה: ב.א., ותק: 10 שנים, תפקיד: רכז מקצוע / רכז בטחון/ רכז חינוך חברתי

רפורמה חלקית- 

15.75%
רפורמה מלאה-

42%   

       7,126.46         5,847.03     4,867.49א. סה"כ מרכיבי שכר
       4,220.21         4,220.21     4,220.21שכר משולב

          212.81            174.09        147.53תוספת הסכם הוראה 94'
          236.66            193.59        164.06הסכם מסגרת
          126.61            126.61        126.61הסכם 2001

          209.08            209.08        209.08תוספת 2008
       1,913.48            717.55תוספת עוז לתמורה

          102.51            102.51תוספת 2011 (2.25%)
          105.11            103.40תוספת שחיקה (2.1%)

       2,528.56         2,074.81     1,726.16ב.גמולים אחוזיים
          413.39            339.21        282.21גמול מקצוע והכשרות (6%)

          413.39            339.21        282.21גמול ריכוז מקצוע/ בטחון/ חינוך חברתי (6%)
          344.49            282.67        235.17גמול פיצול (5%)

          137.80            113.07          94.07גמול בגרות אחוזי (2%)
       1,219.50         1,000.66        832.51גמול השתלמות וכפל תואר (8.75+6)
            67.76              63.77          60.76ד. פיצוי פס"ד פנסיה קרנות חדשות

       9,722.78         7,985.61     6,654.41סה"כ שכר ברוטו
20.00%46.11%שיעור השינוי בשכר הברוטו

הנחות נוספות בדוגמה - זכאות ל- 6 יחידות גמולי השתלמות וכפל תואר, זכאות לגמול בגרות אחוזי 

ולגמול פיצול.

תשע"א

תשע"ב

בנוסף, כ- 40% מהמורים יזכו 

בתגמול הצטיינות בית ספרי בגובה 

3,000- 8,000 ₪ לשנה. ו- 15% 
מהמורים יזכו בתגמול הצטיינות 

אישי בגובה 5,500 ₪ לשנה.

שכר ל- 100% משרה (כולל תוספת אם) ללא  החזר הוצאות, קצובות חד שנתיות- ביגוד, הבראה ומענקי 

הצטיינות

רכז מקצוע ב.א. 10



18/08/2011 מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל כלכלה ותקציבים

השוואת שכר המורה לפני עוז לתמורה וביישום מלא וחלקי של רפורמת עוז לתמורה

מאפייני המורה- דרגה: ב.א., ותק: 10 שנים, תפקיד: מחנך ורכז שכבה

רפורמה חלקית- 

15.75%
רפורמה מלאה-

42%   

       7,126.46         5,847.03     4,867.49א. סה"כ מרכיבי שכר
       4,220.21         4,220.21     4,220.21שכר משולב

          212.81            174.09        147.53תוספת הסכם הוראה 94'
          236.66            193.59        164.06הסכם מסגרת
          126.61            126.61        126.61הסכם 2001

          209.08            209.08        209.08תוספת 2008
       1,913.48            717.55תוספת עוז לתמורה

          102.51            102.51תוספת 2011 (2.25%)
          105.11            103.40תוספת שחיקה (2.1%)

       2,804.15         2,300.95     1,914.30ב.גמולים אחוזיים
          688.98            565.34        470.34גמול חינוך (10%)

          413.39            339.21        282.21גמול ריכוז שכבה (6%)
          344.49            282.67        235.17גמול פיצול (5%)

          137.80            113.07          94.07גמול בגרות אחוזי (2%)
       1,219.50         1,000.66        832.51גמול השתלמות וכפל תואר (8.75+6)
            70.52              66.03          62.64ד. פיצוי פס"ד פנסיה קרנות חדשות

      10,001.13         8,214.01     6,844.43סה"כ שכר ברוטו
20.01%46.12%שיעור השינוי בשכר הברוטו

הנחות נוספות בדוגמה - זכאות ל- 6 יחידות גמולי השתלמות וכפל תואר, זכאות לגמול בגרות 

אחוזי ולגמול פיצול.

תשע"א

תשע"ב

שכר ל- 100% משרה (כולל תוספת אם) ללא  החזר הוצאות, קצובות חד שנתיות- ביגוד, 

הבראה ומענקי הצטיינות

רכז שכבה ב.א. 10



18/08/2011 מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל כלכלה ותקציבים

השוואת שכר המורה לפני עוז לתמורה וביישום מלא וחלקי של רפורמת עוז לתמורה

מאפייני המורה- דרגה: ב.א., ותק: 15 שנים, תפקיד: מורה מקצועי

רפורמה חלקית- 

15.75%
רפורמה מלאה-

42%   

       7,820.42         6,416.52     5,341.67א. סה"כ מרכיבי שכר
       4,659.45         4,659.45     4,659.45שכר משולב

          212.81            174.09        147.53תוספת הסכם הוראה 94'
          236.66            193.59        164.06הסכם מסגרת
          139.78            139.78        139.78הסכם 2001

          230.84            230.84        230.84תוספת 2008
       2,112.63            792.24תוספת עוז לתמורה

          113.18            113.18תוספת 2011 (2.25%)
          115.07            113.35תוספת שחיקה (2.1%)

       2,328.22         1,910.44     1,589.53ב.גמולים אחוזיים
          455.03            373.38        310.66גמול מקצוע והכשרות (6%)

          379.19            311.15        258.88גמול פיצול (5%)
          151.68            124.46        103.55גמול בגרות אחוזי (2%)

       1,342.33         1,101.46        916.44גמול השתלמות וכפל תואר (8.75+6)
            74.29              69.97          66.72ד. פיצוי פס"ד פנסיה קרנות חדשות

      10,222.93         8,396.93     6,997.91סה"כ שכר ברוטו
19.99%46.09%שיעור השינוי בשכר הברוטו

הנחות נוספות בדוגמה - זכאות ל- 6 יחידות גמולי השתלמות וכפל תואר, זכאות לגמול בגרות אחוזי 

ולגמול פיצול.

תשע"א

תשע"ב

שכר ל- 100% משרה (כולל תוספת אם) ללא  החזר הוצאות, קצובות חד שנתיות- ביגוד, הבראה ומענקי 

הצטיינות

מורה מקצועי ב.א. 15



18/08/2011 מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל כלכלה ותקציבים

השוואת שכר המורה לפני עוז לתמורה וביישום מלא וחלקי של רפורמת עוז לתמורה

מאפייני המורה- דרגה: ב.א., ותק: 15 שנים, תפקיד: מחנך

רפורמה חלקית- 

15.75%
רפורמה מלאה-

42%   

       7,820.42         6,416.52     5,341.67א. סה"כ מרכיבי שכר
       4,659.45         4,659.45     4,659.45שכר משולב

          212.81            174.09        147.53תוספת הסכם הוראה 94'
          236.66            193.59        164.06הסכם מסגרת
          139.78            139.78        139.78הסכם 2001

          230.84            230.84        230.84תוספת 2008
       2,112.63            792.24תוספת עוז לתמורה

          113.18            113.18תוספת 2011 (2.25%)
          115.07            113.35תוספת שחיקה (2.1%)

       2,707.41         2,221.59     1,848.41ב.גמולים אחוזיים
          758.38            622.29        517.76גמול חינוך (10%)

          151.68            124.46        103.55גמול בגרות אחוזי (2%)
       1,797.35         1,474.83     1,227.09גמול השתלמות וכפל תואר (8.75+11)
            81.87              76.19          71.90ד. פיצוי פס"ד פנסיה קרנות חדשות

      10,609.70         8,714.30     7,261.97סה"כ שכר ברוטו
20.00%46.10%שיעור השינוי בשכר הברוטו

הנחות נוספות בדוגמה - זכאות ל- 11 יחידות גמולי השתלמות, כפל תואר וגמול בגרות אחוזי.

תשע"א

תשע"ב

שכר ל- 100% משרה (כולל תוספת אם) ללא  החזר הוצאות, קצובות חד שנתיות- ביגוד, הבראה ומענקי 

הצטיינות

מחנך ב.א. 15



18/08/2011 מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל כלכלה ותקציבים

השוואת שכר המורה לפני עוז לתמורה וביישום מלא וחלקי של רפורמת עוז לתמורה

מאפייני המורה- דרגה: ב.א., ותק: 15 שנים, תפקיד: מחנך כתה לחינוך מיוחד

רפורמה חלקית- 

15.75%
רפורמה מלאה-

42%   

       7,820.42         6,416.52     5,341.67א. סה"כ מרכיבי שכר
       4,659.45         4,659.45     4,659.45שכר משולב

          212.81            174.09        147.53תוספת הסכם הוראה 94'
          236.66            193.59        164.06הסכם מסגרת
          139.78            139.78        139.78הסכם 2001

          230.84            230.84        230.84תוספת 2008
       2,112.63            792.24תוספת עוז לתמורה

          113.18            113.18תוספת 2011 (2.25%)
          115.07            113.35תוספת שחיקה (2.1%)

       3,617.46         2,968.34     2,469.72ב.גמולים אחוזיים
          758.38            622.29        517.76גמול חינוך (10%)

       1,061.73            871.21        724.86גמול חינוך מיוחד (14%)
       1,797.35         1,474.83     1,227.09גמול השתלמות וכפל תואר (8.75+11)
            90.97              83.66          78.11ד. פיצוי פס"ד פנסיה קרנות חדשות

      11,528.85         9,468.52     7,889.50סה"כ שכר ברוטו
20.01%46.13%שיעור השינוי בשכר הברוטו

הנחות נוספות בדוגמה - זכאות ל- 11 יחידות גמולי השתלמות, כפל תואר וגמול בגרות אחוזי.

תשע"א

תשע"ב

שכר ל- 100% משרה (כולל תוספת אם) ללא  החזר הוצאות, קצובות חד שנתיות- ביגוד, הבראה ומענקי 

הצטיינות

מחנך וחנ"מ ב.א. 15



18/08/2011 מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל כלכלה ותקציבים

השוואת שכר המורה לפני עוז לתמורה וביישום מלא וחלקי של רפורמת עוז לתמורה

מאפייני המורה- דרגה: ב.א., ותק: 10 שנים, תפקיד: רכז מקצוע / רכז בטחון/ רכז חינוך חברתי

רפורמה חלקית- 

15.75%
רפורמה מלאה-

42%   

       7,820.42         6,416.52     5,341.67א. סה"כ מרכיבי שכר
       4,659.45         4,659.45     4,659.45שכר משולב

          212.81            174.09        147.53תוספת הסכם הוראה 94'
          236.66            193.59        164.06הסכם מסגרת
          139.78            139.78        139.78הסכם 2001

          230.84            230.84        230.84תוספת 2008
       2,112.63            792.24תוספת עוז לתמורה

          113.18            113.18תוספת 2011 (2.25%)
          115.07            113.35תוספת שחיקה (2.1%)

       2,783.24         2,283.81     1,900.18ב.גמולים אחוזיים
          455.03            373.38        310.66גמול מקצוע והכשרות (6%)

          455.03            373.38        310.66גמול ריכוז מקצוע/ בטחון/ חינוך חברתי (6%)
          379.19            311.15        258.88גמול פיצול (5%)

          151.68            124.46        103.55גמול בגרות אחוזי (2%)
       1,342.33         1,101.46        916.44גמול השתלמות וכפל תואר (8.75+6)
            74.29              69.97          66.72ד. פיצוי פס"ד פנסיה קרנות חדשות

      10,677.95         8,770.30     7,308.57סה"כ שכר ברוטו
20.00%46.10%שיעור השינוי בשכר הברוטו

הנחות נוספות בדוגמה - זכאות ל- 6 יחידות גמולי השתלמות וכפל תואר, זכאות לגמול בגרות אחוזי 

ולגמול פיצול.

תשע"א

תשע"ב

בנוסף, כ- 40% מהמורים יזכו 

בתגמול הצטיינות בית ספרי בגובה 

3,000- 8,000 ₪ לשנה. ו- 15% 
מהמורים יזכו בתגמול הצטיינות 

אישי בגובה 5,500 ₪ לשנה.

שכר ל- 100% משרה (כולל תוספת אם) ללא  החזר הוצאות, קצובות חד שנתיות- ביגוד, הבראה ומענקי 

הצטיינות

רכז מקצוע ב.א. 15



18/08/2011 מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל כלכלה ותקציבים

השוואת שכר המורה לפני עוז לתמורה וביישום מלא וחלקי של רפורמת עוז לתמורה

מאפייני המורה- דרגה: ב.א., ותק: 15 שנים, תפקיד: מחנך ורכז שכבה

רפורמה חלקית- 

15.75%
רפורמה מלאה-

42%   

       7,820.42         6,416.52     5,341.67א. סה"כ מרכיבי שכר
       4,659.45         4,659.45     4,659.45שכר משולב

          212.81            174.09        147.53תוספת הסכם הוראה 94'
          236.66            193.59        164.06הסכם מסגרת
          139.78            139.78        139.78הסכם 2001

          230.84            230.84        230.84תוספת 2008
       2,112.63            792.24תוספת עוז לתמורה

          113.18            113.18תוספת 2011 (2.25%)
          115.07            113.35תוספת שחיקה (2.1%)

       3,162.43         2,594.96     2,159.06ב.גמולים אחוזיים
          758.38            622.29        517.76גמול חינוך (10%)

          455.03            373.38        310.66גמול ריכוז שכבה (6%)
          151.68            124.46        103.55גמול בגרות אחוזי (2%)

       1,797.35         1,474.83     1,227.09גמול השתלמות וכפל תואר (8.75+11)
            81.87              76.19          71.90ד. פיצוי פס"ד פנסיה קרנות חדשות

      11,064.73         9,087.67     7,572.63סה"כ שכר ברוטו
20.01%46.11%שיעור השינוי בשכר הברוטו

הנחות נוספות בדוגמה - זכאות ל- 11 יחידות גמולי השתלמות, כפל תואר וגמול בגרות אחוזי.

תשע"א

תשע"ב

בנוסף, כ- 40% מהמורים יזכו 

בתגמול הצטיינות בית ספרי בגובה 

3,000- 8,000 ₪ לשנה. ו- 15% 
מהמורים יזכו בתגמול הצטיינות 

אישי בגובה 5,500 ₪ לשנה.

שכר ל- 100% משרה (כולל תוספת אם) ללא  החזר הוצאות, קצובות חד שנתיות- ביגוד, הבראה ומענקי 

הצטיינות

רכז שכבה ב.א. 15



18/08/2011 מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל כלכלה ותקציבים

השוואת שכר המורה לפני עוז לתמורה וביישום מלא וחלקי של רפורמת עוז לתמורה

מאפייני המורה- דרגה: ב.א., ותק: 15 שנים, תפקיד: סגן מנהל

רפורמה חלקית- 

15.75%
רפורמה מלאה-

42%   

       7,820.42         6,416.52     5,341.67א. סה"כ מרכיבי שכר
       4,659.45         4,659.45     4,659.45שכר משולב

          212.81            174.09        147.53תוספת הסכם הוראה 94'
          236.66            193.59        164.06הסכם מסגרת
          139.78            139.78        139.78הסכם 2001

          230.84            230.84        230.84תוספת 2008
       2,112.63            792.24תוספת עוז לתמורה

          113.18            113.18תוספת 2011 (2.25%)
          115.07            113.35תוספת שחיקה (2.1%)

       3,908.55         3,207.20     2,668.46ב.גמולים אחוזיים
       2,111.20         1,732.36     1,441.36גמול ניהול 

       1,797.35         1,474.83     1,227.09גמול השתלמות וכפל תואר (8.75+11)
            93.88              86.05          80.10ד. פיצוי פס"ד פנסיה קרנות חדשות

      11,822.86         9,709.77     8,090.22סה"כ שכר ברוטו
20.02%46.14%שיעור השינוי בשכר הברוטו

הנחות נוספות בדוגמה - זכאות ל- 11 יחידות גמולי השתלמות וכפל תואר, זכאות לגמול בגרות אחוזי 

ולגמול פיצול.

תשע"א

תשע"ב

שכר ל- 100% משרה (כולל תוספת אם) ללא  החזר הוצאות, קצובות חד שנתיות- ביגוד, הבראה ומענקי 

הצטיינות

סגן מנהל ב.א. 15



18/08/2011 מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל כלכלה ותקציבים

השוואת שכר המנהל לפני עוז לתמורה וביישום מלא וחלקי של רפורמת עוז לתמורה

שכר ל- 150% משרה ללא החזר הוצאות וקצובות חד שנתיות- ביגוד, הבראה ומענקי הצטיינות

מאפייני המנהל- דרגה: ב.א., ותק: 15 שנה, תפקיד נוסף: מורה מקצועי

רפורמה חלקית- 

7.5%
רפורמה מלאה-  

30% 

         9,562.47           8,514.10       8,012.50א. סה"כ מרכיבי שכר
         4,659.45           4,659.45       4,659.45שכר משולב (100% משרה)
       2,329.73שכר משולב (50% משרה)

         2,590.46           2,590.46תוספת מעבר לרפורמה
            150.85              150.85          221.30תוספת הסכם הוראה 94'

            167.75              167.75          246.09הסכם מסגרת
            139.78              139.78          209.68הסכם 2001

            230.84              230.84          346.26תוספת 2008
         1,397.84              349.46תוספת עוז לתמורה- מנהלים

            113.18              113.18תוספת 2011 (2.25%)
            112.32              112.32תוספת שחיקה (2.1%)

         4,769.10           4,769.10       4,592.85ב.גמולים אחוזיים
         2,873.84           2,873.84       2,752.21גמול ניהול 

         1,895.26           1,895.26       1,840.64גמול השתלמות וכפל תואר (8.75+11)
              99.50                99.50          100.30ד. פיצוי פס"ד פנסיה קרנות חדשות

       14,431.08         13,382.70      12,705.64סה"כ שכר ברוטו
5.33%13.58%שיעור השינוי בשכר הברוטו

הנחות נוספות בדוגמה- מנהלת בי"ס המונה 12 כיתות. ותק בניהול- 5 שנים, זכאות ל-11 גמולי השתלמות 

ובנוסף לכפל תואר.

תשע"א

תשע"ב

מנהל ב.א. 15



18/08/2011 מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל כלכלה ותקציבים

השוואת שכר המורה לפני עוז לתמורה וביישום מלא וחלקי של רפורמת עוז לתמורה

מאפייני המורה- דרגה: ב.א., ותק: 22 שנה, תפקיד: מורה מקצועי

רפורמה חלקית- 

15.75%
רפורמה מלאה- 

42%  

        8,914.97           7,314.74       6,089.56א. סה"כ מרכיבי שכר
        5,352.24           5,352.24       5,352.24שכר משולב

           212.81              174.09          147.53תוספת הסכם הוראה 94'
           236.66              193.59          164.06הסכם מסגרת
           160.57              160.57          160.57הסכם 2001

           265.17              265.17          265.17תוספת 2008
        2,426.75              910.03תוספת עוז לתמורה

           130.00              130.00תוספת 2011 (2.25%)
           130.78              129.06תוספת שחיקה (2.1%)

        3,809.78           3,126.19       2,530.19ב.גמולים אחוזיים
           520.70              427.27          355.53גמול מקצוע והכשרות (6%)

           433.92              356.06          296.28גמול פיצול (5%)
           173.57              142.42          118.51גמול בגרות אחוזי (2%)

        2,681.60           2,200.44       1,759.87גמול השתלמות וכפל תואר (8.75+16/17)
      12,724.75         10,440.93       8,619.75סה"כ שכר ברוטו

21.13%47.62%שיעור השינוי בשכר הברוטו

הנחות נוספות בדוגמה -אם לילד אחד עד גיל 5, זכאות למקסימום (17) גמולי השתלמות, זכאות לגמול 

בגרות אחוזי ולגמול פיצול.

תשע"א

תשע"ב

שכר ל- 100% משרה (כולל תוספת אם), ללא החזר הוצאות, קצובות חד שנתיות- ביגוד, הבראה ומענקי 

הצטיינות

מורה מקצועי  ב.א. 22



18/08/2011 מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל כלכלה ותקציבים

השוואת שכר המורה לפני עוז לתמורה וביישום מלא וחלקי של רפורמת עוז לתמורה

מאפייני המורה- דרגה: ב.א., ותק: 22 שנה, תפקיד: מחנכת

רפורמה חלקית- 

15.75%
רפורמה מלאה-

42%   

       8,914.97         7,314.74     6,089.56א. סה"כ מרכיבי שכר
       5,352.24         5,352.24     5,352.24שכר משולב

          212.81            174.09        147.53תוספת הסכם הוראה 94'
          236.66            193.59        164.06הסכם מסגרת
          160.57            160.57        160.57הסכם 2001

          265.17            265.17        265.17תוספת 2008
       2,426.75            910.03תוספת עוז לתמורה

          130.00            130.00תוספת 2011 (2.25%)
          130.78            129.06תוספת שחיקה (2.1%)

       4,156.91         3,411.03     2,767.21ב.גמולים אחוזיים
          867.83            712.12        592.55גמול חינוך (10%)
          433.92            356.06        296.28גמול פיצול (5%)

          173.57            142.42        118.51גמול בגרות אחוזי (2%)
       2,681.60         2,200.44     1,759.87גמול השתלמות וכפל תואר (8.75+16/17)

      13,071.88       10,725.78     8,856.77סה"כ שכר ברוטו
21.10%47.59%שיעור השינוי בשכר הברוטו

הנחות נוספות בדוגמה -אם לילד אחד עד גיל 5, זכאות למקסימום (17) גמולי השתלמות, זכאות לגמול 

בגרות אחוזי ולגמול פיצול.

תשע"א

תשע"ב

שכר ל- 100% משרה (כולל תוספת אם) ללא החזר הוצאות, קצובות חד שנתיות- ביגוד, הבראה ומענקי 

הצטיינות

מחנכת ב.א. 22



18/08/2011 מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל כלכלה ותקציבים

השוואת שכר המורה לפני עוז לתמורה וביישום מלא וחלקי של רפורמת עוז לתמורה

מאפייני המורה- דרגה: ב.א., ותק: 22 שנה, תפקיד: רכזת מקצוע מתמטיקה/ אנגלית

רפורמה חלקית- 

15.75%
רפורמה 

מלאה-   42%

     8,914.97          7,314.74     6,089.56א. סה"כ מרכיבי שכר
     5,352.24          5,352.24     5,352.24שכר משולב

        212.81             174.09        147.53תוספת הסכם הוראה 94'
        236.66             193.59        164.06הסכם מסגרת
        160.57             160.57        160.57הסכם 2001

        265.17             265.17        265.17תוספת 2008
     2,426.75             910.03תוספת עוז לתמורה

        130.00             130.00תוספת 2011 (2.25%)
        130.78             129.06תוספת שחיקה (2.1%)

     4,590.83          3,767.09     2,944.98ב.גמולים אחוזיים
        520.70             427.27        355.53גמול מקצוע והכשרות (6%)

        781.05             640.90        414.79גמול ריכוז מקצוע (7%/ 9%)
        433.92             356.06        296.28גמול פיצול (5%)

        173.57             142.42        118.51גמול בגרות אחוזי (2%)
     2,681.60          2,200.44     1,759.87גמול השתלמות וכפל תואר (8.75+16/17)

   13,505.80        11,081.83     9,034.54סה"כ שכר ברוטו
22.66%49.49%שיעור השינוי בשכר הברוטו

הנחות נוספות בדוגמה -אם לילד אחד עד גיל 5, זכאות למקסימום (17) גמולי השתלמות, זכאות לגמול 

בגרות אחוזי ולגמול פיצול.

תשע"א

תשע"ב

שכר ל- 100% משרה (כולל תוספת אם), ללא החזר הוצאות, קצובות חד שנתיות- ביגוד, הבראה 

ומענקי הצטיינות

רכזת מקצוע מתמטיקה ב.א. 22



18/08/2011 מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל כלכלה ותקציבים

השוואת שכר המורה לפני עוז לתמורה וביישום מלא וחלקי של רפורמת עוז לתמורה

מאפייני המורה- דרגה: ב.א., ותק: 22 שנה, תפקיד: מחנכת ורכזת שכבה

רפורמה חלקית- 

15.75%
רפורמה מלאה-

42%   

       8,914.97         7,314.74     6,089.56א. סה"כ מרכיבי שכר
       5,352.24         5,352.24     5,352.24שכר משולב

          212.81            174.09        147.53תוספת הסכם הוראה 94'
          236.66            193.59        164.06הסכם מסגרת
          160.57            160.57        160.57הסכם 2001

          265.17            265.17        265.17תוספת 2008
       2,426.75            910.03תוספת עוז לתמורה

          130.00            130.00תוספת 2011 (2.25%)
          130.78            129.06תוספת שחיקה (2.1%)

       4,677.61         3,838.30     3,122.74ב.גמולים אחוזיים
          867.83            712.12        592.55גמול חינוך (10%)

          520.70            427.27        355.53גמול ריכוז שכבה (6%)
          433.92            356.06        296.28גמול פיצול (5%)

          173.57            142.42        118.51גמול בגרות אחוזי (2%)
       2,681.60         2,200.44     1,759.87גמול השתלמות וכפל תואר (8.75+16/17)

      13,592.58       11,153.04     9,212.30סה"כ שכר ברוטו
21.07%47.55%שיעור השינוי בשכר הברוטו

הנחות נוספות בדוגמה -אם לילד אחד עד גיל 5, זכאות למקסימום (17) גמולי השתלמות, זכאות לגמול 

בגרות אחוזי ולגמול פיצול.

תשע"א

תשע"ב

שכר ל- 100% משרה (כולל תוספת אם) ללא החזר הוצאות, קצובות חד שנתיות- ביגוד, הבראה ומענקי 

הצטיינות

רכזת שכבה ב.א. 22 



18/08/2011 מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל כלכלה ותקציבים

השוואת שכר המורה לפני עוז לתמורה וביישום מלא וחלקי של רפורמת עוז לתמורה

מאפייני המורה- דרגה: ב.א., ותק: 22 שנה, תפקיד: סגנית מנהל ומחנכת

רפורמה חלקית- 

15.75%
רפורמה מלאה-

42%   

       8,914.97         7,314.74     6,089.56א. סה"כ מרכיבי שכר
       5,352.24         5,352.24     5,352.24שכר משולב

          212.81            174.09        147.53תוספת הסכם הוראה 94'
          236.66            193.59        164.06הסכם מסגרת
          160.57            160.57        160.57הסכם 2001

          265.17            265.17        265.17תוספת 2008
       2,426.75            910.03תוספת עוז לתמורה

          130.00            130.00תוספת 2011 (2.25%)
          130.78            129.06תוספת שחיקה (2.1%)

       6,195.33         5,083.69     4,159.03ב.גמולים אחוזיים
          867.83            712.12        592.55גמול חינוך (10%)

       2,472.33         2,028.72     1,688.10גמול ניהול 
          173.57            142.42        118.51גמול בגרות אחוזי (2%)

       2,681.60         2,200.44     1,759.87גמול השתלמות וכפל תואר (8.75+16/17)
      15,110.30       12,398.44   10,248.59סה"כ שכר ברוטו

20.98%47.44%שיעור השינוי בשכר הברוטו

הנחות נוספות בדוגמה- סגנית מנהל בי"ס המונה 12 כיתות. ותק בניהול- 10 שנים, אם לילד אחד עד גיל 

5, זכאות למקסימום (17) גמולי השתלמות

תשע"א

תשע"ב

שכר ל- 100% משרה (כולל תוספת אם) ללא החזר הוצאות, קצובות חד שנתיות- ביגוד, הבראה ומענקי 

הצטיינות

סגנית מנהל ב.א. 22



18/08/2011 מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל כלכלה ותקציבים

השוואת שכר המורה לפני עוז לתמורה וביישום מלא וחלקי של רפורמת עוז לתמורה

שכר ל- 150% משרה ללא החזר הוצאות, קצובות חד שנתיות- ביגוד, הבראה ומענקי הצטיינות

מאפייני המנהל- דרגה: ב.א., ותק: 22 שנה, תפקיד נוסף: מורה מקצועי

רפורמה חלקית- 

7.5%
רפורמה מלאה-  

30% 

       10,924.69           9,720.44       9,134.34א. סה"כ מרכיבי שכר
         5,352.24           5,352.24       5,352.24שכר משולב (100% משרה)
       2,676.12שכר משולב (50% משרה)

         2,964.41           2,964.41תוספת מעבר לרפורמה
            150.85              150.85          221.30תוספת הסכם הוראה 94'

            167.75              167.75          246.09הסכם מסגרת
            160.57              160.57          240.85הסכם 2001

            265.17              265.17          397.75תוספת 2008
         1,605.67              401.42תוספת עוז לתמורה- מנהלים

            130.00              130.00תוספת 2011 (2.25%)
            128.03              128.03תוספת שחיקה (2.1%)

         6,476.50           6,476.50       6,134.44ב.גמולים אחוזיים
         3,648.76           3,648.76       3,494.62גמול ניהול 

         2,827.74           2,827.74       2,639.81גמול השתלמות וכפל תואר (8.75+16/17)
       17,401.19         16,196.94      15,268.78סה"כ שכר ברוטו

6.08%13.97%שיעור השינוי בשכר הברוטו

הנחות נוספות בדוגמה- מנהלת בי"ס המונה 12 כיתות. ותק בניהול- 10 שנים, אם לילד אחד עד גיל 5, 

זכאות למקסימום (17) גמולי השתלמות

תשע"א

תשע"ב

150.85             

מנהל ב.א. 22



18/08/2011 מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל כלכלה ותקציבים

השוואת שכר המורה לפני עוז לתמורה וביישום מלא וחלקי של רפורמת עוז לתמורה

מאפייני המורה- דרגה: מ.א., ותק: 30 שנה, תפקיד: מחנך ורכז שכבה

רפורמה חלקית- 

15.75%
רפורמה מלאה-

42%   

      10,564.11         8,668.09     7,216.41א. סה"כ מרכיבי שכר
       6,396.06         6,396.06     6,396.06שכר משולב

          212.81            174.09        147.53תוספת הסכם הוראה 94'
          236.66            193.59        164.06הסכם מסגרת
          191.88            191.88        191.88הסכם 2001

          316.88            316.88        316.88תוספת 2008
       2,900.03         1,087.51תוספת עוז לתמורה

          155.36            155.36תוספת 2011 (2.25%)
          154.44            152.72תוספת שחיקה (2.1%)

       5,566.50         4,567.75     3,716.59ב.גמולים אחוזיים
          516.37            423.72        352.62גמול תואר שני (5%)

       1,032.75            847.45        705.24גמול חינוך (10%)
          619.65            508.47        423.14גמול ריכוז שכבה (6%)
          206.55            169.49        141.05גמול בגרות אחוזי (2%)

       3,191.18         2,618.62     2,094.55גמול השתלמות וכפל תואר (8.75+16/17)
      16,130.61       13,235.84   10,933.00סה"כ שכר ברוטו

21.06%47.54%שיעור השינוי בשכר הברוטו

הנחות נוספות בדוגמה -זכאות למקסימום (17) גמולי השתלמות וזכאות לגמול בגרות אחוזי

תשע"א

תשע"ב

שכר ל- 100% משרה (כולל תוספת אם), ללא החזר הוצאות, קצובות חד שנתיות- ביגוד, הבראה ומענקי 

הצטיינות

רכז שכבה מ.א. 30



18/08/2011 מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל כלכלה ותקציבים

השוואת שכר המורה לפני עוז לתמורה וביישום מלא וחלקי של רפורמת עוז לתמורה

שכר ל- 100% משרה ללא החזר הוצאות, קצובות חד שנתיות- ביגוד, הבראה ומענקי הצטיינות

מאפייני המורה- דרגה: מ.א., ותק: 30 שנה, תפקיד: מורה מקצועי

רפורמה חלקית- 

15.75%
רפורמה מלאה-

42%   

      10,564.11         8,668.09     7,216.41א. סה"כ מרכיבי שכר
       6,396.06         6,396.06     6,396.06שכר משולב

          212.81            174.09        147.53תוספת הסכם הוראה 94'
          236.66            193.59        164.06הסכם מסגרת
          191.88            191.88        191.88הסכם 2001

          316.88            316.88        316.88תוספת 2008
       2,900.03         1,087.51תוספת עוז לתמורה

          155.36            155.36תוספת 2011 (2.25%)
          154.44            152.72תוספת שחיקה (2.1%)

       4,533.75         3,720.30     3,011.35ב.גמולים אחוזיים
          516.37            423.72        352.62גמול תואר שני (5%)

          619.65            508.47        423.14גמול מקצוע והכשרות (6%)
          206.55            169.49        141.05גמול בגרות אחוזי (2%)

       3,191.18         2,618.62     2,094.55גמול השתלמות וכפל תואר (8.75+16/17)
      15,097.87       12,388.39   10,227.77סה"כ שכר ברוטו

21.13%47.62%שיעור השינוי בשכר הברוטו

הנחות נוספות בדוגמה -זכאות למקסימום (17) גמולי השתלמות וזכאות לגמול בגרות אחוזי

תשע"א

תשע"ב

מורה מקצועי מ.א. 30



18/08/2011 מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל כלכלה ותקציבים

השוואת שכר המורה לפני עוז לתמורה וביישום מלא וחלקי של רפורמת עוז לתמורה

מאפייני המורה- דרגה: מ.א., ותק: 30 שנה, תפקיד: מחנך ורכז שכבה

רפורמה חלקית- 

15.75%
רפורמה מלאה-

42%   

      10,564.11         8,668.09     7,216.41א. סה"כ מרכיבי שכר
       6,396.06         6,396.06     6,396.06שכר משולב

          212.81            174.09        147.53תוספת הסכם הוראה 94'
          236.66            193.59        164.06הסכם מסגרת
          191.88            191.88        191.88הסכם 2001

          316.88            316.88        316.88תוספת 2008
       2,900.03         1,087.51תוספת עוז לתמורה

          155.36            155.36תוספת 2011 (2.25%)
          154.44            152.72תוספת שחיקה (2.1%)

       4,946.85         4,059.28     3,293.45ב.גמולים אחוזיים
          516.37            423.72        352.62גמול תואר שני (5%)

       1,032.75            847.45        705.24גמול חינוך (10%)
          206.55            169.49        141.05גמול בגרות אחוזי (2%)

       3,191.18         2,618.62     2,094.55גמול השתלמות וכפל תואר (8.75+16/17)
      15,510.97       12,727.37   10,509.86סה"כ שכר ברוטו

21.10%47.58%שיעור השינוי בשכר הברוטו

הנחות נוספות בדוגמה -זכאות למקסימום (17) גמולי השתלמות וזכאות לגמול בגרות אחוזי

תשע"א

תשע"ב

שכר ל- 100% משרה (כולל תוספת אם), ללא החזר הוצאות, קצובות חד שנתיות- ביגוד, הבראה ומענקי 

הצטיינות

מחנך ורכז שכבה מ.א. 30



18/08/2011 מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל כלכלה ותקציבים

השוואת שכר המורה לפני עוז לתמורה וביישום מלא וחלקי של רפורמת עוז לתמורה

מאפייני המורה- דרגה: מ.א., ותק: 30 שנה, תפקיד: רכז מקצוע / ביטחון / חינוך חברתי

רפורמה חלקית- 

15.75%
רפורמה מלאה-

42%   

      10,564.11         8,668.09     7,216.41א. סה"כ מרכיבי שכר
       6,396.06         6,396.06     6,396.06שכר משולב

          212.81            174.09        147.53תוספת הסכם הוראה 94'
          236.66            193.59        164.06הסכם מסגרת
          191.88            191.88        191.88הסכם 2001

          316.88            316.88        316.88תוספת 2008
       2,900.03         1,087.51תוספת עוז לתמורה

          155.36            155.36תוספת 2011 (2.25%)
          154.44            152.72תוספת שחיקה (2.1%)

       5,153.40         4,228.77     3,434.50ב.גמולים אחוזיים
          516.37            423.72        352.62גמול תואר שני (5%)

          619.65            508.47        423.14גמול מקצוע והכשרות (6%)
          619.65            508.47        423.14גמול ריכוז מקצוע (6%)
          206.55            169.49        141.05גמול בגרות אחוזי (2%)

       3,191.18         2,618.62     2,094.55גמול השתלמות וכפל תואר (8.75+16/17)
      15,717.52       12,896.86   10,650.91סה"כ שכר ברוטו

21.09%47.57%שיעור השינוי בשכר הברוטו

הנחות נוספות בדוגמה -זכאות למקסימום (17) גמולי השתלמות וזכאות לגמול בגרות אחוזי

תשע"א

תשע"ב

רכז מקצוע מ.א. 30



18/08/2011 מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל כלכלה ותקציבים

השוואת שכר המורה לפני עוז לתמורה וביישום מלא וחלקי של רפורמת עוז לתמורה

מאפייני המורה- דרגה: ב.א., ותק: 3 שנים, תפקיד: מחנך

רפורמה חלקית- 

15.75%
רפורמה מלאה-  

42% 

         5,627.93           4,617.28         3,843.55א. סה"כ מרכיבי שכר
         3,271.72           3,271.72         3,271.72שכר משולב

            212.81              174.09            147.53תוספת הסכם הוראה 94'
            236.66              193.59            164.06הסכם מסגרת
              98.15                98.15              98.15הסכם 2001

            162.09              162.09            162.09תוספת 2008
         1,483.42              556.28תוספת עוז לתמורה

              79.47                79.47תוספת 2011 (2.25%)
              83.61                81.89תוספת שחיקה (2.1%)

         1,105.21              906.86            754.30ב.גמולים אחוזיים
            539.13              442.37            367.95גמול חינוך (10%)

            566.08              464.49            386.35גמול כפל תואר (8.75)
              50.87                48.06              45.98ד. פיצוי פס"ד פנסיה קרנות חדשות

         6,784.01           5,572.21         4,643.83סה"כ שכר ברוטו
19.99%46.09%שיעור השינוי בשכר הברוטו

הנחות נוספות בדוגמה -זכאות לגמול כפל תואר בלבד.

תשע"א

תשע"ב

שכר ל- 100% משרה (כולל תוספת אם) ללא  החזר הוצאות, קצובות חד שנתיות- ביגוד, הבראה 

ומענקי הצטיינות

מחנך  ב.א. 3



18/08/2011 מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל כלכלה ותקציבים

השוואת שכר המורה לפני עוז לתמורה וביישום מלא וחלקי של רפורמת עוז לתמורה

מאפייני המורה- דרגה: ב.א., ותק: 3 שנים, תפקיד: מורה מקצועי

רפורמה חלקית- 

15.75%
רפורמה מלאה- 

42%  

        5,627.93           4,617.28       3,843.55א. סה"כ מרכיבי שכר
        3,271.72           3,271.72       3,271.72שכר משולב

           212.81              174.09          147.53תוספת הסכם הוראה 94'
           236.66              193.59          164.06הסכם מסגרת
             98.15                98.15            98.15הסכם 2001

           162.09              162.09          162.09תוספת 2008
        1,483.42              556.28תוספת עוז לתמורה

             79.47                79.47תוספת 2011 (2.25%)
             83.61                81.89תוספת שחיקה (2.1%)

           889.56              729.91          607.12ב.גמולים אחוזיים
           323.48              265.42          220.77גמול מקצוע והכשרות (6%)

           566.08              464.49          386.35גמול כפל תואר (8.75)
             48.71                46.30            44.51ד. פיצוי פס"ד פנסיה קרנות חדשות

        6,517.50           5,347.19       4,450.67סה"כ שכר ברוטו
20.14%46.44%שיעור השינוי בשכר הברוטו

הנחות נוספות בדוגמה -זכאות לגמול כפל תואר בלבד.

תשע"א

תשע"ב

שכר ל- 100% משרה (כולל תוספת אם) ללא  החזר הוצאות, קצובות חד שנתיות- ביגוד, הבראה 

ומענקי הצטיינות

מורה מקצועי  ב.א. 3


