
" עוז לתמורה"תקצוב 

 ג"תשעל "בשנה

 
 מינהל כלכלה ותקציבים -משרד החינוך

 



עקרונות שכר הלימוד בחטיבה העליונה 

ג"ל תשע"שינויים בשכר הלימוד בשנה 

התאמות שכר הלימוד לעוז לתמורה 

מ נוספים והתאמתם לעוז לתמורה"נושאי מת 
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 הנושאים
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 (001)נושא שכר הלימוד 

שכר הוראה    

שעות לימוד)  

(ושעות תפקיד   

לתלמיד ש"שתקן      

ש"שעלות      

 שכר תומכי 

,לבורנט)הוראה   

, ספרן, יועץ   

('שרת  וכד  

 המרכיב  הקבוע

 רמת השירות

 הוצאות

 שאינן שכר

 המרכיב  הקבוע

 חומרים
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 נוסחת חישוב שכר הלימוד

 ש"ש   * עלות   + מרכיב +חומרים   *   רמת

 לתלמיד   ש"ש       קבוע                     שירות

 

 



 לתלמיד ש"השתקן 

 י נוסחה"לתלמיד נקבע עפ ש"השתקן 

 בסיסית של היקף השעות הנדרשות בכתה  

 .              וגודל הכתה הנורמטיבית

 

    כ תקן שעות לכתה"סה=   לתלמיד  ש"ש

 תלמידים תקני בכתה' מס                        

 

ס אינו  "סידור התלמידים בפועל בכתות בביה   
 .ש לתלמיד"לש משפיע על התקצוב שנקבע
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,           בעיקר, ל נקבע"לתלמיד בשכ ש"השתקן •

 -י מאפייני התלמיד"עפ

 (ד"י/ ג"י/ ב"י/ א"י/ 'י/ 'ט)דרגת הכתה 

 (ב"טו/ ב טכנולוגי"ל/ ב עיוני"ל)סוג הכתה... 

 (7/  1)מסלול 

 טכנולוגי  / רב התנסותי/ מדעי/ עיוני)מגמה

L.T  /S.T) 
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 ל"לתלמיד בשכ ש"ש



 -וגם מושפע ממאפייני הכתה והמוסד•

 (בנים ובנות יחד או חד מיני)הרכב הכתה 

ס"רמת הזכאות לגמול בגרות של ביה 

לתלמיד ברפורמה או שאינו    ש"השתקן    

בגין  ש"השתוספת . ברפורמה הינו זהה

,  ל"הרפורמה ניתנה בתוספת חיצונית לשכ

 .בנושאים חדשים במערכת התשלומים
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 ל"לתלמיד בשכ ש"ש
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 לתלמיד ש"השטבלת 



 -שעות פרונטאליות•

 .שעות אורך ורוחב במקצועות החובה והבחירה

 -שעות הכנה לבגרות•

 (.האחוזיללא הגמול )שעות גמול הבגרות 

 -שעות פיצול חינוך גופני•

 .בכיתות מעורבות ג"חנתוספות שעות 

 שעות תפקיד•
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 לתלמיד ש"השרכיבי 



  ש"ש ייעוד

 ב"תשע

  ש"ש

 ג"תשע

 הערות לשינוי

 3 3 חינוך

 558ובנוסף בנושא  0.25 2.25 ניהול

 הועבר לפרופיל 0 1.7 גיל

 560במקום נושא  0.5 ריכוז מקצוע

במקום במרכיב   1.7 יעוץ חינוכי

 0.4 ריכוז חברתי הקבוע

 5.85 6.95 כ לכתה"סה

 בכתה' תל 36לפי  0.16 0.19 'כ לתל"סה

 שעות תפקיד לכתה עיונית



 הערות לשינוי ג"ע ש"ש ב"ע ש"ש ייעוד

 1.75 1.75 ריכוז מעבדות

 3 3 חינוך

 558ובנוסף בנושא  0.25 2.25 ניהול

 הועבר לפרופיל 0 1.7 גיל

 560במקום נושא  0.5 ריכוז מקצוע

במקום במרכיב   1.7 יעוץ חינוכי

 0.4 ריכוז חברתי הקבוע

 7.6 8.7 כ לכתה"סה

 בכתה' תל 36לפי  0.21 0.24 'כ לתל"סה

 שעות תפקיד לכתה טכנולוגית
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 נוסחת חישוב שכר הלימוד

 ש"ש   * עלות   + מרכיב +חומרים   *   רמת

 לתלמיד   ש"ש       קבוע                     שירות

 

 



,  "פרופיל"י  ה"נקבעת עפ ש"השעלות •

 -ע"החטהמאפיינים הממוצעים של מורי 

הממוצעים( והדרגה) הותק. 

ממוצע גמולי ההשתלמות. 

ממוצע שעות הגיל. 
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 ש"השעלות 



 ב"עד תשע ש"השעלות 

תלויה בותק ובממוצע   היתה ש"השעלות   
 .ע"בחטגמולי ההשתלמות 

 

 ש"גמווממוצע  עלות משרה לפי ותק   

 למשרה ש"ש 24                   

 

  ע"החטלכל  הביטוי לשעות הגיל היה אחיד   
באופן  , השלמה לזכאים, ובנוסף ש"השבתקן 
 .שעות גיל -503בנושא , חלקי
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 ג"בתשע ש"השעלות 

בממוצע גמולי , תלויה בותק ש"השעלות    
 .ע"בחטההשתלמות ובממוצע שעות הגיל 

 

 ש"גמווממוצע  עלות משרה לפי ותק   

 ש"ש 24  -ממוצע שעות הגיל         

 

לתלמיד ובנושא  ש"הש שעות הגיל בתקן   
 .בוטלו -503
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 ר"ממיתלהוסיף צילום מסך 
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 ר"מיתשיקוף בדוחות 



     

 ממוצע גמולי  , ותק)עקרונות חישוב הפרופיל

 .לא משתנים–( ממוצע שעות גיל, השתלמות

 תוספת אם   -לדוגמה)פרמטרים מעודכנים

 (.10%ולא  7%ברפורמה מלאה הינה 

המשמש  , מהפרופיל מופק מידע נוסף

 -ש"השלחישוב עלות 
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 ברפורמה ש"השעלות 



 שיעור המשרות של מורים ברפורמה מלאה1.

 שיעור המשרות של מורים ברפורמה חלקית2.

  שיעור המשרות של מורים שאינם ברפורמה3.

 

 של  100% -יהיה שווה ל 1+2+3כ "סה

 .ס"המשרות שדווחו במצבת המורים של ביה
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 מידע נוסף מהפרופיל



 שיעור המשרות ברפורמה

 -י הנוסחה"עפ, ר"עושמחושב במערכת 

      

 כ משרות של מורים ברפורמה  "סה

 כ משרות"סה                  

 

שאיננה ברפורמה יכול להיות   ע"בחטגם    
מורה  , מורה חדש)אחוז מורים ברפורמה 

 (.שעבר ממוסד ברפורמה
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ה"עומשרות  43.2דווחו  ע"בחט          .

 .משרות ברפורמה מלאה 35.6

 %משרות ברפורמה מלאה: 

 משרות 35.6= 82.5% 

 משרות 43.2               

 %משרות 7.6 =17.5%: משרות ללא רפורמה 

 משרות 43.2
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 דוגמה
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 ר"מיתשיקוף בדוחות 



קבוצות   3 -מערכת התשלומים תשמש ב   

 :ש"ששל עלויות "( סטאטוסים)"

 ללא רפורמה ש"שעלויות 

 לרפורמה חלקית ש"שעלויות 

 לרפורמה מלאה ש"שעלויות 

 בכל אחת מהקבוצות יכללו סוגים רבים של

 .במערכת הרלוונטיםלפי השימושים , עלויות
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 ברפורמה ש"השעלות 



 ל תהיה כנהוג"המחושבת בשכ ש"השעלות   

 ללא הרפורמה ובנוסף היא תשוקלל בהתאם לשיעורי    

 :באופן הבא, המשרות ברפורמה  

 ללא ברפורמהמשרות * % ללא רפורמה  ש"שעלות 

+  

 ברפורמה חלקית משרות% *רפורמה חלקית  ש"שעלות 

+ 

 ברפורמה מלאהמשרות % * רפורמה מלאה  ש"שעלות 
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 ל"ש בשכ"חישוב עלות הש



 ,משרות ברפורמה מלאה 82.5% 

 .משרות אינן ברפורמה 17.5% 

 (לפי הפרופיל הספציפי) ש"שעלות-  

 ₪  521     -ללא רפורמה       

  ₪ 473  -רפורמה חלקית       

 .₪ 429   -רפורמה מלאה       

 

  משוקללת למוסד ש"שעלות- 

 445.1 ₪ =521*17.5%  +429*82.5% 

24 

 דוגמה
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 נוסחת חישוב שכר הלימוד

 ש"ש   * עלות   + מרכיב +חומרים   *   רמת

 לתלמיד   ש"ש       קבוע                     שירות

 

 



 המרכיב הקבוע

 מינהלעובדי 

 .כתות 4 -י תקן של משרה ל"עפ       

     .87% -אחוז השתתפות       

 שרותיםעובדי 

 .כתות 6.15 -י תקן של משרה ל"עפ       

     .87% -אחוז השתתפות       

    עובדי סיוע 

-שכרהוצאות   
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 תקן עובדי הסיוע

 

       
    

תקן לכתה   תקן לכתה עיונית
 טכנולוגית

 כתות 25 -משרה ל כתות 25 -משרה ל ספרן

 כתות 4 -משרה ל כתות 3.8 -משרה ל *סיוע טכני

 200 -משרה ל רופא
 כתות

 200 -משרה ל
 כתות

 כתות 80 -משרה ל כתות 80 -משרה ל אחות

.ציוד אור קולימחשוב ומפעיל , לטכנאי מעבדהחלוקה י "עפ*   
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 הוצאות שאינן שכר 
 :כוללות

 ושרותיםאחזקה הוצאות   

בלאי  , בדק בית, צרכי משרד, טלפון, דואר     
 .ביטוח, ניקיוןחומרי , חשמל, ריהוט

 ציוד לימודי טכני/ לימודי כיתתיציוד 

 וחברהתרבות פעולות 

,  הרצאות: כגון. ס"בתוך ביההנערכות       
 …מסיבות, הצגות
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          סוג המרכיב הקבוע המתאים לכל תלמיד

 .ללא שינוי -(ב עיוני או טכנולוגי"ל, עיוני או טכנולוגי)

 סטאטוסים" 3לכל מרכיב קבוע יהיו"- 

 ...(טכנולוגי, עיוני)מרכיב קבוע ללא רפורמה •

 ...(טכנולוגי, עיוני)מרכיב קבוע כולל רפורמה חלקית •

 ...(טכנולוגי, עיוני)מרכיב קבוע כולל רפורמה מלאה •

י סטאטוס  "המרכיב הקבוע יקבע עפ" סטאטוס"

 .הרפורמה של החטיבה העליונה
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 המרכיב הקבוע ברפורמה



מינהל ואחזקה, שכר עובדי שירותים 

שכרם ללא שינוי ברפורמה ויעודכן  , בשלב זה   

כאשר יגיעו להסכמים לגביהם עם  

 .ההסתדרות הכללית

הוצאות שאינן שכר 

 -תוספת של   

 ,לשנה ברפורמה מלאה' לתל ₪ 37      

 .  לתלמיד לשנה ברפורמה חלקית ₪ 18.5   
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 רכיבי המרכיב הקבוע ברפורמה
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 נוסחת חישוב שכר הלימוד

 ש"ש   * עלות   + מרכיב +חומרים   *   רמת

 לתלמיד   ש"ש       קבוע                     שירות

 

 



 חומרים

 .חומריםדרגות של תקצוב  2קיימות 

 ב"וטולמגמות טכנולוגיות בכיתות רגילות- 

 . לחודש' לתל ₪ 19.85=  3חומרים דרגת      

למגמות טכנולוגיות בכיתות ייחודיות- 

 .לחודש' לתל ₪ 39.69=  5חומרים דרגת      

       

    

מיועד לתלמידים במגמות טכנולוגיות ובכתות  

.חינוךומרכזי   ב"טו, טכנולוגיב "ל  

32 
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 נוסחת חישוב שכר הלימוד

 ש"ש   * עלות   + מרכיב +חומרים   *   רמת

 לתלמיד   ש"ש       קבוע                     שירות

 

 



 שירותרמת 

,        המתוקצב  בשכר הלימודשירות לכל      
 .באחוזים" שיווי תקצובי"נקבע 

ס המספק את השירות לפי התקן המלא "בי 

 . שנקבע לרכיבמלוא האחוז את יקבל      
ינוכה  , שאינו מספק כלל את השירותס "לבי 

 . האחוז שנקבע לרכיבמלוא      
חלקי השירות באופן המספק את ס "לבי ,

 הביצוע פרופורציית י "חלקי עפאחוז יקבע 
 .המלאיחס לתקן      

    34 



 שיעור מרכיבי רמת השירות מושפע

 .ס"מסטאטוס יישום הרפורמה בביה

  הן ברמת שירות העיונית והן ברמת השירות

הטכנולוגית נקבעו שלוש קטגוריות של רמת 

 .חלקית ומלאה רפורמה, ללא רפורמה -שירות

  ערכם המחושב של רכיבי רמת השירות יהיה

משקולל בהתאם לשיעור המשרות בכל 

 .ס"סטאטוס של רפורמה בביה
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 רמת השירות



סטאטוס עוז לתמורה/ 

רכיבי רמת השירות

 ללא 

רפורמה

 רפורמה 

חלקית

 רפורמה 

מלאה

0.82%0.71%0.63%ספרן

5.18%4.48%3.98%סיוע טכני

0.18%0.15%0.14%רופא

0.30%0.26%0.23%אחות

2.72%2.77%2.86%יועץ חינוכי

0.60%0.61%0.63%רכז חינוך חברתי

0.22%0.19%0.17%פעולות תרבות וחברה

0.09%0.08%0.07%ליווי טיולים

10.11%9.25%8.71%סה"כ אחוזי שירות

 89.89%90.75%91.29%36רמת השירות המינימלית

 רמת השירות העיונית
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 רמת השירות הטכנולוגית
סטאטוס עוז לתמורה/ 

רכיבי רמת השירות

 ללא 

רפורמה

 רפורמה 

חלקית

 רפורמה 

מלאה

0.63%0.55%0.48%ספרן

3.77%3.28%2.91%סיוע טכני

0.13%0.12%0.10%רופא

0.23%0.20%0.18%אחות

2.09%2.13%2.20%יועץ חינוכי

0.46%0.47%0.48%רכז חינוך חברתי

0.17%0.15%0.13%פעולות תרבות וחברה

0.07%0.06%0.05%ליווי טיולים

2.09%2.10%2.15%ריכוז טכני

1.70%1.47%1.31%ציוד ומעבדות

11.34%10.53%9.99%סה"כ אחוזי שירות

88.66%89.47%90.01%רמת השירות המינימלית
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 הקשר בין הדיווח לתקצוב

 ש"ש   * עלות   + מרכיב +חומרים   *   רמת

 לתלמיד   ש"ש       קבוע                     שירות

 

 

 מצבת תלמידים

 מצבת מורים
 מצבת

 רמת השירות



 שעות הניהול ללא רפורמה

ב"ל תשע"עד לשנה 

לתלמיד   ש"השניהול היו חלק מתקן  ש"ש 2

.ל"בשכ  

ג"ל תשע"החל משנה 

, מנהל -558ניהול ניתנות בנושא  ש"ש 2

.שעות ניהול -6בנגררת   

השעות המתוקצבות הינו ללא שינוי' מס. 
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תוספת השעות הנובעת מעוז לתמורה       

 -מתוקצבת בנושאים חדשים 

 (556נושא )שעות פרטניות עוז לתמורה 

 (557)שעות תומכות הוראה עוז לתמורה 

 (558)משרת המנהל בעוז לתמורה 

 (559)שעות תפקיד פרונטאליות עוז לתמורה 
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 תוספות לשכר הלימוד 



 -עקרונות תקצוב השעות הפרטניות    

שעות פרטניות למשרה-                    

.                           ש"ש 6: ביישום מלא

 .ש"ש 3: ג"ביישום חלקי בתשע

 פרטניות ש"שמשרת המנהל אינה כוללת. 

 רק בגין המורים   ינתןתקצוב שעות פרטניות

 .שנכנסו לרפורמה

41 

 (556נושא ) שעות פרטניות
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 חישוב השעות הפרטניות

C = מלאה/ אחוז משרות ברפורמה חלקית 

A  =ל"כ שעות בנושא שכ"סה 

B  = ביישום   ש"ש 3) שעות פרטניות למשרה 

 (ביישום מלא ש"ש 6/ חלקי      

D  =ממוצע שעות גיל למשרה 

C*A*B 
D-  24 



 בדוגמה ע"החטמאפייני- 

 .משרות ביישום מלא של הרפורמה 82.5%   

 .ל"מתוקצבות בשכ ש"ש 842   

 .ש"ש 2 -ממוצע שעות הגיל   

   תוספת השעות הפרטניות- 

 82.5%* 842*  6=  ש"ש 189.5

                                       2 - 24 

       43 

 דוגמה



 -עקרונות תקצוב השעות תומכות ההוראה    

שעות פרטניות למשרה-                    

.                           ש"ש 10: ביישום מלא

 .ש"ש 5: ג"ביישום חלקי בתשע

 תומכות   ש"שמשרת המנהל אינה כוללת

 .הוראה

 רק בגין המורים   ינתןתקצוב שעות פרטניות

 .שנכנסו לרפורמה
44 

 (557)שעות תומכות הוראה 
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 חישוב השעות התומכות

C = מלאה/ אחוז משרות ברפורמה חלקית 

A  =ל"כ שעות בנושא שכ"סה 

B  = ש"ש 5) שעות תומכות הוראה למשרה                      

 (ביישום מלא ש"ש 10/ ביישום חלקי

D  =ממוצע שעות גיל למשרה 

C*A*B 
D-  24 



 בדוגמה ע"החטמאפייני- 

 .משרות ביישום מלא של הרפורמה 82.5%   

 .ל"מתוקצבות בשכ ש"ש 842   

 .ש"ש 2 -ממוצע שעות הגיל   

   תוספת השעות הפרטניות- 

 82.5%* 842* 10=  ש"ש 316

                                       2 - 24 
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 דוגמה



בעוז לתמורה משרת המנהל מנותקת ממס  '

ס זכאי למשרת "ס וכל בי"הכיתות בביה

 38או ( ביישום מלא) ש"ש 40מנהל של 

 .ג"ביישום חלקי בתשע ש"ש

 תתי נושא' הינו במס, 558התקצוב בנושא- 

 י הרפורמה"שעות ניהול למנהל עפ•

 גמול ניהול למנהל•

 למנהל" מעבר לרפורמה"תוספת •
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 משרת המנהל ברפורמה



משרת מנהל ברפורמה ללא שעות הוראה- 

 , ש"ש 32 -ברפורמה חלקית   

 .ש"ש 34 -ברפורמה מלאה   

 (.ל"מקורן בשכ -הוראה פרונטאליות ש"ש 6)  

גמול ניהול- 

 (.שנים 10ותק בניהול , כיתות 12) 59.98%   

תוספת מעבר לרפורמה- 

 .תוספת מעבר לרפורמה למנהל קיים 50%   
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 558פירוט חישוב נושא 



 הערות ש"ש התפקיד

 ל"נוספות בשכ 0.25 0.25 סגן מנהל

 פרונטאליות בלבד 0.5 שכבה ריכוז

סל שעות  

 תפקיד

0.25 

 ל"הועבר לשכ ריכוז מקצוע

 1 כ לכתה"סה

 שעות תפקיד פרונטאליות
         ש"ש 1מתוקצבת  559בנושא 

 -לפי הפירוט, פרונטאלית לכתה נורמטיבית



 (35נושא )ל "קרן השתלמות לשכ   

י ממוצע  "עלות קרן ההשתלמות מעודכנת עפ   

 . שעות הגיל ומותאמת לכל תת נושא

 -תתי נושאים 5מחושבים    

ל"ש בשכ"קרן השתלמות לש. 

יישום חלקי -ש פרטניות"קרן השתלמות לש. 

יישום מלא -ש פרטניות"קרן השתלמות לש. 

יישום חלקי -ש תומכות"קרן השתלמות לש. 

יישום מלא -ש תומכות"קרן השתלמות לש. 
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 נושאי תקצוב נוספים



( 448, 447, 446נושאים ) חישוב המוחזקות    

 .בוטל -דוח מקיפים. הועבר לדוח מוכרים

 -שאינן בעוז לתמורה ע"לחט   

 :תתי נושאים 2בכל אחד מהנושאים נפתחו   

 נושא  )חישוב מוחזקות על סכום שכר הלימוד

001.) 

 חישוב מוחזקות על סכום שעות הניהול

 "(.שעות ניהול"תת נושא , 558נושא )

51 

 מוחזקות



נושאים  )תוספת מוחזקות בשל עוז לתמורה    

,     575מתוקצבת בנושא ( 559, 557, 556

 :תתי נושאים 5 -ב

מוחזקות עבור פרטניות ברפורמה חלקית. 

מוחזקות עבור פרטניות ברפורמה מלאה. 

מוחזקות עבור תומכות ברפורמה חלקית. 

מוחזקות עבור תומכות ברפורמה מלאה. 

מוחזקות על שעות התפקיד. 
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 מוחזקות עוז לתמורה



התקצוב עבור שעות פרטניות ותומכות הוראה      

 :בנושאים מאוגםל "שאינם בשכ ע"חטלנושאי 

 שעות פרטניות נוספות עוז לתמורה -567   

 שעות תומכות נוספות עוז לתמורה -568   

 :תתי נושאים 4קיימים  568, 567בנושאים   

רפורמה חלקית -' שעות רמה א 

רפורמה מלאה -' שעות רמה א 

רפורמה חלקית -' שעות רמה ב 

רפורמה מלאה -' שעות רמה ב. 
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 שעות פרטניות ותומכות נוספות
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 הפרטניות ש"השחישוב 

הפרטניות בנושא    ש"השאופן חישוב 

 :ע"בחטשעות פרטניות נוספות  -567

C = מלאה/ אחוז משרות ברפורמה חלקית 

A  =הרלוונטיםכ שעות בנושאים "סה 

B  = ביישום   ש"ש 3) שעות פרטניות למשרה 

 (.ביישום מלא ש"ש 6/ חלקי      

C*A*B 
24 
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 התומכות ש"השחישוב 

תומכות ההוראה בנושא     ש"השאופן חישוב 

 :ע"בחטשעות תומכות נוספות  -568

C = מלאה/ אחוז משרות ברפורמה חלקית 

A  =הרלוונטיםכ שעות בנושאים "סה 

B  = ביישום   ש"ש 5) שעות פרטניות למשרה 

 (.ביישום מלא ש"ש 10/ חלקי      

C*A*B 
24 



 פרטניות       ש"שהנושאים אשר בגינם מחושבות         

 :568, 567ותומכות הוראה נוספות בנושאים         

 -('רמה א) 1,2בתתי נושא         
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 פרטניות ותומכות נוספות

 הערות שם הנושא סמל הנושא

 משופר 07מסלול  37

 מודרכות 203

 ע"חטשילוב  456

 5,7 בנגררות ש"ש הקטנת תלמידים בכתה 478

 תגבור בגרות ביהדות 506

 שעות תפקיד עוז לתמורה 559



 -('רמה ב) 4, 3בתתי נושא            
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 פרטניות ותומכות נוספות

 שם הנושא סמל הנושא

 הוראת הספרות 4

 הוראת הערבית 5

 הוראת הצרפתית 6

 שיעורי עזר לעולים 9

 ס"רבנים בבתי 64

 השפה האידיש 103

 קרמניצרמטה שנהר  114

 ב קהילתיים"סל חט 117
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 המשך הנושאים הכלולים
סמל  

 הנושא

סמל   שם הנושא

 הנושא

 שם הנושא

 ב"טופרויקט  458 מורים עולים חדשים 209

עתודה מדעית   504 תעבורתיחינוך  316

 טכנולוגית

 חינוך פיננסי 531 אזרחות 332

 גיאוגרפיה 532 פ"של 394

מדע וטכנולוגיה  400

 בחברה

 אוריינות מדעית 561

 אוריינות מתמטית 562 תוכנית מניפה 436

 בגרות חברתית 565 השלמת כתת עולים 452



 , 567בכל הנושאים שנכללו בחישוב נושאים 

 עודכנה בהתאם לעלות לפי   ש"השעלות , 568

 -הסטאטוס המשוקלל

  
 ללא רפורמה  ש"שעלות * ללא רפורמהמשרות % 

 + 
 חלקיתרפורמה  ש"שעלות * חלקית רפורמהמשרות % 

  + 

 רפורמה מלאה ש"שעלות * רפורמה מלאהמשרות % 
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 התאמת עלויות



נוסחת החישוב של הנושא-  

 :נותרה ללא שינוי  

 

 'לתל' יח' מס*' תל' מס*עלות יחידת גמול

 

עלות יחידת הגמול-  

 .י סטאטוס יישום הרפורמה"עפ   

היחידות לתלמיד' מס- 
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 גמול ליווי טיולים
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 גמול ליווי טיולים

טרום הרפורמה   כתה

 וברפורמה חלקית

 ג"תשע -ב"תשע

 ברפורמה מלאה

וברפורמה חלקית 

 ד"בתשע

יחידות  

 לכתה

יחידות  

 לתלמיד

יחידות  

 לכתה

יחידות  

 לתלמיד

 0.08 33.5 0.11 45.5 'ט

 0.13 56.5 0.17 72.5 ב"י -'י



ס ובנוסף  "י פרופיל ביה"עלות הגמול הינה עפ   

 -י שיעורי המשרות שברפורמה"משוקללת עפ

שאינן שיעור משרות * ללא רפורמה ש"שעלות    

 +למשרה  ש"ש 24* ברפורמה

שיעור משרות  * רפורמה חלקית ש"שעלות 

 +למשרה  ש"ש 32* ברפורמה חלקית

שיעור משרות  * רפורמה מלאה ש"שעלות 

 למשרה ש"ש 40* ברפורמה מלאה
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 (173)גמול בגרות אחוזי 



                ע"בחטעובדי מדינה  ש"שניכוי    

 -תתי נושאים 7 -מבוצע ב( 40נושא )

פרונטאליות ללא רפורמה ש"ש. 

פרונטאליות רפורמה חלקית ש"ש. 

פרטניות רפורמה חלקית ש"ש. 

תומכות רפורמה חלקית ש"ש. 

פרונטאליות רפורמה מלאה ש"ש. 

פרטניות רפורמה מלאה ש"ש. 

תומכות רפורמה מלאה ש"ש. 
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 איחוד משכורת במדינה



שיפוי בגין מענק יובל הינו מותק מזכה של    

 -תתי נושאים 6 -השיפוי ב. שנים ומעלה 25

 ללא רפורמה 29- 25משרות בותק 

 ברפורמה חלקית 29 -25משרות בותק 

 ברפורמה מלאה 29 -25משרות בותק 

 ומעלה ללא רפורמה 30משרות בותק 

 ומעלה ברפורמה חלקית 30משרות בותק 

 ומעלה ברפורמה מלאה 30משרות בותק 
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 (237נושא )מענק יובל 



אל גינת אגוז ירדתי לראות באבי "  
הנצו  , לראות הפרחה הגפן, הנחל

 א"י', שיר השירים ו"                 רימוניםה

 

 שיושביןאלו תינוקות  -"רימוניםהנצו ה" 
     ויושביןבתורה  ועוסקין               
 . כגרעיני רימונים, שורות, שורות               

 שם, שיר השירים רבה
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