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 שעות הוראה .א
 

  המפורטת להלן: פי המתכונת  - יוקצו שעות התקן למחוז על בשנת הלימודים התשע"ד
  

  .תקן בסיסי1
  

היא שוויונית (תקן לתלמיד), אך היא משתנה בהתאם למספר התלמידים  הקצאת התקן הבסיסי 1.1
בכיתה ועל פי התחשיב השכבתי של מספר הכיתות הנורמטיביות המאושרות, כמפורט בטבלה א' 

  להלן:
  

  טבלה א: חישוב סל תלמיד בחטי"ב

  
מדד 

 הטיפוח

  
  השנה

  
גודל הכיתה 
  ביסודי

  
גודל הכיתה 
  בחטי"ב

  
גודל הכיתה 
לתקצוב 
  בחטיה"ע

  
גודל הכיתה לתקצוב 

סל תלמיד 
  בחטי"ב

  

1  2013  40  40  36  33  

2  2013  39  39  35.5  33  

3  2013  38  38  35  32.5  

4  2013  37  37  34.5  32  

5  2013  36  36  34  31.5  

6  2013  35  35  33.5  31  

7  2013  34  34  32.5  30.5  

8  2013  33  33  31.5  30  

9  2013  32  32  30.5  29.5  

10  2013  32  32  29.5  29.5  
  

  הטיפוח ומהמאגר המחוזי.  התקן הבסיסי מופרד מסל

תלמידים. אין להפעיל כיתות  20מנות לפחות , כיתה צריכה  ללצורך תחשיב הקצאת שעות התקן 1.2
 תלמידים). אגף אמח"י לא יקצה שעות לכיתות חסרות. 20 - חסרות (שיש בהן פחות מ

  ).4פירוט הקצאת השעות על פי גודל הכיתה מובא בטבלה ב' (בעמוד  1.3

תחושב  הכיתה הנורמטיבית בשכבה  ,בבתי ספר שהוחל בהם בהקטנת מספר התלמידים בכיתה 1.4
  הרלוונטית על פי סך כל התלמידים בשכבה ועל פי מדד הטיפוח, כמובא בטבלה א' לעיל.

  

  . סל טיפוח2

סל הטיפוח מופרד מהתקן הבסיסי. הקצאת שעות הטיפוח תיעשה לפי מדד הטיפוח של בית הספר (ראה 
  .)6סעיף ב' בעמ' 
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  . מאגר מחוזי3

ש"ש לכיתה, על פי נתוני מספר הכיתות הנורמטיביות נכון לחודש  0.85למאגר המחוזי תוקצה מכסה של 
(נתוני המצבת). השעות מיועדות לפתרון כל הבעיות במחוז. על מנהלי המחוזות מוטלת החובה  2013יוני 

  לפתור קודם את כל הבעיות הפרופסיונליות.

  

    . הקצאת שעות4

  ב הקצאת שעות  התקן בחטיבות בינייםלהלן טבלה לחישו  4.1

  התשע"ד -טבלה ב': חישוב הקצאת שעות התקן הבסיסי בחטיבות הביניים

  
התוספת לערבית ולצרפתית כשפה 

  זרה שנייה

  
  התקן הבסיסי**

  

  
מס' התלמידים 

  בכיתה
  

1  38.03  40  

1  36.89  39  

1  35.76  38  

1  34.63  37  

1  33.49  36  

1  32.69  35  

1  32.50  34  

1  32.31  33  

1  32.12  32  

1  31.93  31  

1  31.74  30  

1  31.55  29  

1  31.36  28  

1  31.17  27  

1  30.98  26  

1  30.79  25  

1  30.60  24  

1  30.41  23  

1  30.22  22  

1  30.03  21  

1  29.84  20  

 הטבלה מבוססת על מסגרת תקציבית מוגדרת, ואין לחרוג ממנה, שכן משמעות הדבר חריגה מהתקציב.  *

  



5  
 

במסגרת התכנית לערכים ולשיפור ההשגים המשרד מתקצב שעות נוספות מעבר    4.2
  לשעות שפורטו לעיל, בנושאים האלה:

  מורשת תרבות ישראל   4.2.1

מורשת תרבות ישראל" "  שעות ש"ש לכיתה ח' לתכנית 2- ז' ו ש"ש לכיתה 2המשרד מקצה            
  .  היהודי  בחטיבות הביניים בחינוך הממלכתי במגזר

  אם- שפת  4.2.2

במגזר היהודי שמדד ח'   - כיתה נורמטיבית בשכבות ז' ו המשרד מקצה תוספת ש"ש אחת לכל
יהודי ברשויות שמדד הטיפוח שלהן - , ובמגזר הלא3 - הטיפוח של הרשות שהן מצויות בה גדול מ

  . 10עד  1 –הוא מ 

  מדעים   4.2.3

 32ט'  שיש בהן עד - ו  אחת לכל כיתה נורמטיבית בשכבות ז', ח' המשרד מקצה תופסת של ש"ש          
 32ט' שיש בהן מעל - בשכבות ז', ח' ונורמטיבית  ש"ש לכל כיתה 2ותוספת של  ,תלמידים בכיתה
  תלמידים בכיתה.

   הטמעת תכנית הלימודים במתמטיקה  4.2.4

מדד שט'  במגזר היהודי  - המשרד מקצה תוספת של ש"ש אחת לכל כיתה נורמטיבית לשכבות ז' ו
הלא יהודי ברשויות שמדד הטיפוח שלהן   ובמגזר 3 - גדול מהטיפוח ברשויות שהן מצויות בהן 

  .10עד  1- הוא מ

    צוי ולמצוינותיהתכנית למ  4.2.5

  :ח' על פי הפירוט שלהלן - המשרד מקצה תוספת שעות לשכבות ז' ו

  שכבת ח'    שכבת ז'
  מס' הש"ש  מס' התלמידים    מס' הש"ש  מס' התלמידים

60-139  7    60-139  7  

140-380  14    140-380  14  

  21  ומעלה 381    21  ומעלה 381

  

יהודי   - , ובמגזר הלא3 - גדול מ ןזאת במגזר היהודי שמדדי הטיפוח ברשויות שהן מצויות בה
  .10עד  1 - ברשויות שמדד הטיפוח שלהן הוא מ

  תגבור הלימודים  4.2.6

מיועדות   ח' לכיתה נורמטיבית. השעות –המשרד מקצה תוספת של ש"ש אחת לשכבות ז' ו 
או מתמטיקה או  מדעים. זאת במגזר  אם- לתגבור הלימודים באחד מתחומי הדעת האלה: שפת

  . 3-1היהודי ברשויות שמדד הטיפוח שלהן הוא 
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  חינוך אישי  4.2.7

ידי - ח' לבתי ספר הזכאים בהתאם לרשימה המועברת  על - ש"ש לשכבות ז' ו 2המשרד מקצה 
  יסודי.–החינוך העל 

  

 התשע"ד - סל הטיפוח בחטיבות הביניים  .ב
(ניקוד ההקצאה) נקבע על פי מדד הטיפוח של בית  חלקו היחסי של בית הספר בתקציב הטיפוח .1

הספר, מספר התלמידים ואחוז בתי הספר שייהנו ממשאבי הטיפוח בהתאם להחלטות 
 המשרד.

של המוסד הוא החישוב מתבצע ברמת התלמידים. כל תלמיד מקבל "עשירון", ומדד הטיפוח  .2
הממוצע של עשירוני התלמידים בבית הספר. המדד אחיד לכל המגזרים ומחושב עבור כולם 

 יחד.
 להלן מרכיבי המדד : .3

      40%  כלת הורים ( ההורה המשכיל ביותר):הש - 
      20%        :ההכנסות לנפש - 
  20%        :הפריפריאליות - 
  20%        :ארץ הלידה - 

כדי למנוע שינוי משמעותי במערכת השעות המגיעה לבית הספר ביחס לשנה קודמת, וכדי  .4
מהשעות  80%לאפשר לבית ספר להתארגן בהדרגה, הוחלט שהשעות שתוקצנה  למוסד יהיו 

מהשעות המגיעות לו לפי המדד החדש. בשנים  20% - שהוקצו לו בשנת הלימודים התשע"ג ו
 יטה החדשה.הבאות יגדל משקל השעות לפי הש

יהיו זכאים על פי הקריטריונים, לבתי ספר חדשים, המתוכננים להיפתח בהתשע"ד, ואשר  .5
 תוקצינה שעות טיפוח בשנה הראשונה בהתאם לממוצע המדד של  הרשות שהם שייכים אליה.

יצוין כי בתי הספר מחויבים לקבל את אישור הפיקוח ואת אישור הממונה המחוזי מטעם אגף  .6
 ספריות. - פוח ולשלב את תכניות העבודה הביתת הטישח"ר לתכניו

 . 90%הספר תעמוד על  –לבתי מכסת השעות להקצאה ישירה  .7

  

 שירותים נלווים בחטיבות הביניים  .ג
 סל השירותים הנלווים בחטיבות הביניים יושווה לזה הניתן לכיתות בחטיבה העליונה, והמפתח  .1

 תלמידים בכיתה. 33יהיה 
  

בבתי הספר שהוחל בהם בהקטנת מספר התלמידים בכיתה יחושב סל השירותים הנלווים לפי 
  ).3מפתח המצויין בטבלה א' לעיל (בעמ' 
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  טבלה ג': סל השירותים הנלווים
  

  התקן לכיתה  הנושא
העלות לתלמיד 
  לחודש בש"ח

  הערות

    51.51  משרה 1/4  עובדי מינהל .1

    33.33  משרה 1/6.15  עובדי שירותים .2

    9  משרה 1/25  ספרנים .3

    56.68  משרה 1/3.8  עובדי סיוע .4

  5.82  משרה 1/60  רכזי חינוך חברתי .5
אינם כלולים בסל לחטי"ב 

  עצמאיות באופק חדש*
  

במחירי ספטמבר ₪  156.34עלות השירותים הנלווים לתלמיד בבית ספר שאינו ב"אופק חדש" הוא 
2013.  

  .2013במחירי ספטמבר ₪  150.52שמופעל בהן "אופק חדש" היא עלות סל התלמיד בחטיבות ביניים 
  

  הערה: תיאור התפקידים הוא לנשים ולגברים כאחד.
  

במסגרת הסכם "אופק חדש" בוטל מתן הגמולים באופן של תוספת או הפחתה של שעות הוראה. *
והן ההקצאה של שעות הריכוז  מלפיכך בוטלו הן ניכוי שעות התקן של רכז החינוך החברתי במת"

 החברתי במסגרת סל השירותים הנלווים.

  
  

  .להלן פירוט ההוצאות בכל אחד מנושאי סל השירותים הנלווים בחטיבות הביניים .2
 ות הבראה וביגוד.אינן כוללעלויות ה
 

  עובדי מינהל 2.1
למשק, מזכיר, מנהל חשבונות, כתב, בקבוצה זו יכללו העובדים האלה: האחראי למינהל ו

  טלפונאי, מזכיר פדגוגי.
  

יתות. חישוב השכר ייעשה לפי דרגה כ 4שנקבע לקבוצת עובדים זו הוא משרה לכל  התקן 
  (בש"ח) כדקלמן: 2013שנות ותק במחירי ספטמבר  18מינהלי +  7 ממוצעת
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  רכיב השכרמ  .א

  2804.62  שכר משולב

  257.37  תוספת איזון 

  192.12  1997תוספת 

  1255.29  השלמת הכנסה

  119.87  98הסכם שכר 

  130.48  01הסכם שכר 

  250.51  הסכם בלתי יחודיים

  183.55  2009-2008תוספת 

  296.44  2011תוספת 

  5490.25  סה"כ א'

  תוספות נילוות  .ב

  235.00  נסיעות 

  48.60  טלפון

  77.47  מעונות 

  150.31  א)-(מ 3%מילוי מקום 

  6001.63  סה"כ א'+ב'

  - 40.89  0.9324%הפחתה על פי חוק 

  3044.71  הנכללים לצורך חישוב מינימום סך רכיבים

  - 28.93  מינימום הפחתה על רכיבים הנכללים לצורך חישוב

  459.91  למינימום סך רכיבים שאינם נכללים לצורך השלמה

  - 4.29  ים להשלמת מינימוםעל פי חוק על רכיבים שאינם נלקח ההפחת

  880.65  סך הרכיבים להפחתה על רכיבים נוספים

  - 8.21  על פי חוק על רכיבים נוספים ההפחת

    תנאים סוציאליים  .ג

  225.90  6.5% *ביטוח לאומי

  747.71  13.256%מבטחים 

  447.06  7.5%מס ערך מוסף 

  14.18   5%קופת גמל 

  9.30  על מעונות 12%קופת גמל 

  410.83  7.5%קרן השתלמות 

  7815.71  סה"כ

  6799.67  השתתפות 87%"כ סה

  1699.98  )1/4( עלות לכיתה

  51.51  )1/33עלות משרה לתלמיד (

 3.45%מהשכר הממוצע במשק  60%עד *
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 עובדי שירותים    2.2

  בקבוצה זו יכללו העובדים האלה: שרת ראשי ופועל ניקיון.
כיתות. חישוב השכר ייעשה לפי  6.15 - התקן שנקבע לקבוצת עובדים זו הוא משרה אחת ל

  (בש"ח) כדקלמן: 2013שנות ותק במחירי ספטמבר  16 +מינהלי  6הדרגה הממוצעת 
  

  מרכיב השכר  .א

  2545.69  שכר משולב

  257.37  תוספת איזון

  254.57  10%תוספת כפיים 

  177.18  1997 תוספת

  1428.98  השלמת הכנסה

  119.10  98הסכם שכר

  121.13                                                                                    01הסכם שכר 

  10.88  הסכם בלתי יחודיים

  175.39  2009-2008תוספת 

  283.26  2011תוספת 

  5373.55  סה"כ א'

  נילוותתוספות   .ב

  235.00  נסיעות 

  42.53  טלפון 

  77.47  מעונות 

  245.75  א)-(מ 5%מילוי מקום 

  5974.29  סה"כ א+ב

  - 39.07  0.9324%הפחתה על פי חוק 

  2871.02  סך רכיבים הנכללים לצורך חישוב מינימום

  - 26.77  מינימום הפחתה על רכיבים הנכללים לצורך חישוב

  374.67  למינימום לצורך השלמהסך רכיבים שאינם נכללים 

  - 3.49  ים להשלמת מינימוםשאינם נלקח כיביםעל פי חוק על ר ההפחת

  944.63  סך הרכיבים להפחתה על רכיבים נוספים 

  - 8.81  על פי חוק על רכיבים נוספים ההפחת
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  תנאים סוציאליים  .ג

  224.24  6.5% *ביטוח לאומי

  744.89  13.256%מבטחים 

  445.14  7.5% מס ערך מוסף

  13.88   5%קופת גמל 

  9.30  על מעונות 12%קופת גמל 

  402.09  7.5%קרן השתלמות 

  7774.76  סה"כ

  6764.04  השתתפות 87%סה"כ 

  1099.83  )1/6.15סה"כ לכיתה (

  33.33  )1/33(עלות משרה לתלמיד 

 3.45%מהשכר הממוצע במשק  60%עד *

 
 ספרנים   2.3

כיתות. חישוב השכר ייעשה לפי הדרגה  25 -התקן שנקבע לספרנים הוא משרה אחת ל
  (בש"ח), כדקלמן: 2013שנות ותק במחירי ספטמבר  16מינהלי + 8הממוצעת 

  
  

  מרכיב שכר  .א

  3211.60  שכר משולב

  257.37  תוספת איזון 

  219.99  1997תוספת 

  854.53  השלמת הכנסה 

  141.05  01הסכם שכר 

  229.19  הסכם בלתי יחודיים

  190.78  2009-2008תוספת 

  308.12  2011תוספת 

  5412.64  סה"כ א'
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  לוותיתוספות נ  .ב

  235.00  נסיעות

  48.60  טלפון 

  5696.24  סה"כ א+ב

  - 42.50  0.9324%הפחתה על פי חוק 

  3445.47  סך רכיבים הנכללים לצורך חישוב מינימום

  - 32.13  מינימום הנכללים לצורך חישובהפחתה על רכיבים 

  472.68  למינימום סך רכיבים שאינם נכללים לצורך השלמה

  - 4.41 ים להשלמת מינימוםעל פי חוק על רכיבים שאינם נלקח ההפחת

  639.96  סך הרכיבים להפחתה על רכיבים נוספים

  - 5.97  על פי חוק רכיבים נוספים ההפחת

  תנאים סוציאליים  .ג

  208.32  6.5% *לאומיביטוח 

  717.50  13.256%מבטחים 

  426.77  7.5%מס ערך מוסף 

  14.18   5%קופת גמל 

  405.95  7.5%קרן השתלמות 

  7426.45  סה"כ

  297.06  1/25עלות משרה לכיתה 

  9  1/33עלות משרה לתלמיד 

 3.45%מהשכר הממוצע במשק  60%עד *

  

 עובדי סיוע   2.4
כיתות. חישוב השכר ייעשה לפי הדרגה  3.8הוא משרה אחת לכל התקן שנקבע לעובדי סיוע  .1

  , כדקלמן:(בש"ח) 2013שנות ותק במחירי ספטמבר  19טכנאים+  39הממוצעת 
  

  מרכיב שכר  .א

  3454.70  שכר משולב

  257.37  תוספת איזון

  236.65  1997תוספת 

  680.38  השלמת הכנסה

  151.73  01הסכם שכר 

  266.02  הסכם בלתי יחודיים

  220.68  2008-2009תוספת 

  356.40  2011תוספת 

  5623.91  סה"כ א'
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  תוספות נילוות  .ב

  235.00  נסיעות

  48.60  טלפון 

  328.76  גמול השתלמות

  6236.27  סה"כ א+ב

  - 49.16  0.9324%הפחתה על פי חוק 

  3619.62  חישוב מינימוםסך רכיבים הנכללים לצורך 

  - 33.75  הפחתה על רכיבים הנכללים לצורך חישוב מינימום 

  595.11  סך רכיבים שאינם נכללים לצורך השלמה למינימום

  - 5.55  על פי חוק על רכיבים שאינם נלקחים להשלמת מינימום ההפחת

  1057.57  סך הרכיבים להפחתה על רכיבים נוספים

  - 9.86  על פי חוק על רכיבים נוספים ההפחת

  סוציאלייםתנאים 

  240.61  6.5%ביטוח לאומי 

  789.09  13.256%מבטחים 

  464.03  7.5%מס ערך מוסף 

  14.18   5%קופת גמל 

  474.98  8%קרן השתלמות 

  8170.01  סה"כ

  7107.91  השתתפות 87%סה"כ 

  1870.50  1/3.8עלות משרה לכיתה 

  56.68  1/33עלות משרה לתלמיד 

 3.45%במשק מהשכר הממוצע  60%עד  *
 

תהיה חלוקת  23.3.03 - הספר העל יסודיים מ –על פי החלטת הוועדה לקביעת תקני סיוע בבתי  .2
 , כדלהלן:תקני הסיוע לעובדים הנכללים בקטגוריה זו

 כיתות 3.8היקף המשרה ל  היקף המשרה לכיתה  תקן תחום הסיוע

  0.57  0.15  טכנאי מעבדה ללימודי מדעים

  0.19  0.05  ספרי - מתאם מחשוב בית

  0.24  0.06 קולי (כולל ציוד דיגיטלי מודרני) - מפעיל ציוד אור

  משרה אחת    כיתות 3.8 -סה"כ ל
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  רכזי חינוך חברתי   2.5

 0.4במרכיב סל התלמיד בחטיבות הביניים נכללה גם חלקיות משרתו של רכז החינוך החברתי (
) מסגרת העסקת רכז החינוך החברתי 1.9.96( ש"ש לכיתה).  החל משנת הלימודים התשנ"ז

  היא כדלהלן:

 שנתי- ספר על יסודי שש-בחטיבת ביניים שהיא חלק מבית .1
רכז החינוך החברתי ימשיך להיות מועסק על ידי הרשות המקומית או על ידי הבעלות, 

  ויקבל את משכורתו באמצעותם.

 ("עצמאית")שנתי - יסודי שש- ספר על- בחטיבת ביניים שאינה מסונפת לבית .2
החל משנת התשנ"ז יש לרשויות המקומיות אפשרות לרכוש את השעות להעסקת החינוך 

המשרד ינכה את מכסת השעות מהרשות המקומית  באמצעות מערכת  .החברתי
  התשלומים המאוחדת.

" לא תינתן לרשות המקומית אפשרות בחטיבות הביניים שהוחל עליהן הסכם "אופק חדש .3
יבוצע ניכוי של מכסת השעות . זאת משום שבמסגרת הסכם "אופק  לרכוש את השעות ולא

חדש" בוטל מתן גמולים באופן של תוספת או הפחתה של שעות הוראה, והתגמול לרכז 
 החינוך החברתי הוא גמול אחוזי בלבד , ללא גמול בשעות הוראה.

  

ר ייעשה לפי חישוב השככיתות.  60התקן שנקבע לרכזי החינוך החברתי הוא משרה אחת לכל 
  (בש"ח), כדקלמן: 2013שנות ותק במחירי ספטמבר  18הדרגה הממוצעת ב"א + 
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  5974.40  סה"כ מרכיבי שכר א.

  4944.64  שכר משולב

  156.02  '94תוספת הסכם הוראה 

  173.49  הסכם מסגרת

  148.34  2001הסכם 

  244.97  2008תוספת 

  306.93  2011תוספת 

  1836.84  גמולים אחוזיים ב.

  174.03  )3%תוספת מורה אם(

  241.83  )3.74%גמול ניהול (

  290.05  )5%גמול חינוך כיתה (

  179.25  )3%גמול מקצוע והכשרה (

  806.62  )13.5%גמול השתלמות(

  145.08  )2.5%גמול ריכוז(

  456.72  גמולים שקליים משתנים ג.

  15.35  גמול ליווי טיולים

  94.41  מעונותתוספת 

  293.75  הוצאות נסיעה

  53.21  אחזקת טלפון

  44.05  0.6%תוספת עיניי (פיסקאלי) לפנסיה בגובה 

  2784.97  תוספות סוציאליות .ד

  375.86  6.50%/3.45%ביטוח לאומי 

  1122.98  14.268%קרן פנסיה מקיפה 

  22.07  5.0%קופת גמל 

  620.10  7.5% מ.ע.מ

  643.96  8.4%קרן השתלמות 

  11052.92  סה"כ עלות משרה לחודש

  184.22  1/60עלות משרה לכיתה 

  5.58  1/33עלות משרה לתלמיד 
  


