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ירושלים, כ"ג בטבת תש"פ 
20 בינואר 2020 
 

סימוכין: 2000-1028-2020-0125667   
 

 
חוזר לבעלויות תש"פ/2 

 
לכבוד  

הבעלויות על מוסדות החינוך 
 
 

שלום רב,   

 הנדון : גמול הכנה לבחינת הבגרות במתמטיקה ברמה של 4 ו- 5 יח"ל 
 
 

בתאריך 19.12.2019 נחתם הסכם קיבוצי בין מרכז השלטון המקומי, שלוש הערים הגדולות ומרכז המועצות 

האזוריות לבין ארגון המורים העל-יסודיים, אשר קיבל את אישור הממונה על השכר והסכמי עבודה במשרד 

האוצר.  

 

בהסכם הקיבוצי מיום 5.1.2009 (להלן: "ההסכם הקיבוצי") סוכם בין הצדדים, בין היתר, על תשלום תוספת 

אחוזית ועל תשלום תוספת שעות שבועיות (להלן יחד: "גמול הכנה לבגרות"), לפי שאלון, לצורך הכנת תלמידים 

לבחינת הבגרות במקצוע המתמטיקה, בהתאם למפורט בהסכם הקיבוצי. 

 

מטרת חוזר זה הינה לפרסם את ההוראות לגבי גמול הכנה לבגרות במקצוע המתמטיקה ברמה של 4 ו- 5 יח"ל, 

החל מיום 1.9.2019. 

 

הוראות: 

 

1. לעניין יישום סעיף 3(א)(1) בהסכם הקיבוצי, מוסכם, שהחל מיום 1.9.2019 גמול ההכנה לבגרות, המשולם 

לעובדי הוראה, בגין הכנת תלמידים לבחינות בגרות, במקצוע המתמטיקה, ברמה של 4 ו- 5 יח"ל, יחושב 

באופן הבא:  

א. שאלון 35481 ייחשב כאילו הוא כולל שני שאלונים (003 ו-004), ולפיכך עבור הכנת כיתה אחת לשאלון 

האמור, יהיה עובד ההוראה זכאי, בשנת הלימודים בה ניגשת הכיתה לבחינה באותו שאלון- 

 לתוספת אחוזית בשיעור של 4%  

 לתוספת בש"ש בהיקף של 2 ש"ש. 
למען הסר ספק מובהר כי שיעור זה ומספר שעות שבועיות אלו שווה לשיעור (המצטבר) ולמספר השעות 

המצטבר לו היה זכאי עובד ההוראה בגין ביצוע שני השאלונים 003 ו- 004 טרם איחודם לשאלון אחד, 

בהתאם לנוסח ההסכם הקיבוצי ערב חתימת הסכם זה.  
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ב. שאלון 35581 ייחשב כאילו הוא כולל שני שאלונים (005 ו-006), ולפיכך, עבור הכנת כיתה אחת לשאלון 

האמור, יהיה עובד ההוראה זכאי, בשנת הלימודים בה ניגשת הכיתה לבחינה באותו שאלון- 

לתוספת אחוזית בשיעור של 4% 

לתוספת בש"ש בהיקף של 2.25 ש"ש 

למען הסר ספק מובהר כי שיעור זה ומספר שעות שבועיות אלו שווה לשיעור (המצטבר) ולמספר השעות 

המצטבר לו היה זכאי עובד ההוראה בגין ביצוע שני השאלונים 005 ו-006 טרם איחודם לשאלון אחד, 

בהתאם לנוסח ההסכם הקיבוצי ערב חתימת הסכם זה). 

 

ג. למען הסר ספק, התוספת האחוזית ותוספת ש"ש לשאלון 35482 ולשאלון 35582 ישארו ללא שינוי. 

 

ד. לנוחיותכם רוכזו שיעורי התוספת האחוזית והתוספת בש"ש בבחינת הבגרות במתמטיקה ברמה של 4 ו-

5 יח"ל בטבלה הבאה- 

 

תוספת אחוזית  מספר שעות 

שבועיות 

המספר הסידורי של 

השאלון בהסכם 

 5.1.2009

המספר הסידורי 

הנוכחי של השאלון 

 4% 2 ש"ש   003+004   35481

 2% 1 ש"ש   005  35482

 4% 2.25 ש"ש   005+006   35581

 2% 1.25 ש"ש   007  35582

 

ה. למען הסר ספק מובהר, כי אין בהסכם זה כדי לשנות את הבסיס לחישוב התוספות האמורות בסעיפים 

קטנים א. ב. ו- ג., בהתאם להסכמים הקיימים בין הצדדים ערב חתימת הסכם זה (ובכלל זה, הוראות 

סעיף 3(א)(1) להסכם הקיבוצי והוראות הסכם השכר מיום 14.3.18 בנוגע לאיחוד רכיבי שכר). מובהר כי 

שינוי מספרם הסידורי של יתר שאלוני בחינות הבגרות במתמטיקה, ככל שיהיה, לא ייצור שינוי בזכאות 

לתוספת האחוזית או בשיעוריה עבורם, או בזכאות לתוספת השעות וגובהה בגינם, וימשיכו לחול בנוגע 

לשאלונים אלה הוראות ההסכם הקיבוצי בעניינים אלה, גם לאחר שינוי כאמור. 

 

ו. מובהר כי זכאות עובד ההוראה לתוספת האחוזית ולתוספת בש"ש הנקובה בסעיפים קטנים 1(א) ו- 1(ב) 

לעיל, תתקיים כל עוד ממשיכה להתקיים מתכונת שאלונים מאוחדים זו.  

 

2. מובהר כי אין בהסכם זה כדי לשנות מיתר הוראות ההסכם הקיבוצי, שלא הוסכם מפורשות על תיקונן 

כמפורט לעיל בהסכם.  
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הסכמים קודמים 

3. תנאים ותניות שנקבעו בעבר בין הצדדים בהסכמים קיבוציים או בהסדרים קיבוציים או בהתחייבויות 

אחרות שבכתב, ימשיכו להיות תקפים בתקופת תוקפו של הסכם זה, אלא אם תוקנו או בוטלו במפורש על 

ידי הוראה מהוראות הסכם זה. 

 

ביצוע ותשלומים 

4. התשלומים הנובעים מהסכם זה יבוצעו החל במשכורת חודש מרץ 2020 (המשתלמת בחודש אפריל 2020), 

ולכל המאוחר במשכורת חודש אפריל 2020 (המשתלמת בחודש מאי 2020). במועד ביצוע התשלומים לפי 

סעיף זה, ישולמו גם ההפרשים הנובעים מהסכם זה, רטרואקטיבית מחודש ספטמבר 2019.  

 

ב ב ר כ ה,  

 

 

 

תמר כהן                       סוניה פרץ 

       מנהלת תחום בכיר      סמנכ"לית ומנהלת  

              משכורות לעובדי הוראה                     אגף בכיר כח-אדם בהוראה 

 
העתקים: 

 
מר שמואל אבואב, המנהל הכללי 

מר קובי בר נתן, הממונה על השכר, משרד האוצר 

מר עמוס שקדי, חשב המשרד  

ד"ר שוש נחום,  סמנכ"לית בכירה ומנהלת המינהל הפדגוגי 

ד"ר מירי שליסל, יו"ר המזכירות הפדגוגית  

מר משה שגיא, סמנכ"ל בכיר ומנהל מינהל כלכלה ותקציבים 

מר משה בכר, סגן בכיר לממונה על השכר, משרד האוצר 

מר רן ארז, יו"ר ארגון המורים העל יסודיים  

עו"ד אילת מלקמן, היועצת המשפטית 

מנהלי ומנהלות המחוזות 

עו"ד איריס שלו-טל, הלשכה המשפטית 

מר מנחם מזרחי, מנהל אגף בכיר, ארגון מוסדות חינוך, המינהל הפדגוגי 

גב' דסי בארי, מנהלת אגף א' חינוך על-יסודי 

גב' נרית כץ, מנהלת תחום דעת (מתמטיקה, על יסודי) 
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גב' לבנת גבריאלוב, מנהלת תחום (תקצוב מוניציפאלי ועלויות), מינהל כלכלה ותקציבים 

גב' אפרת קמחי, מנהלת תחום בכיר (תקציב על יסודי), מינהל כלכלה ותקציבים 

מר טל ביבס, מנהל תחום תשלומים למרכז השלטון המקומי, חשבות המשרד 

מר אסף שירמן, מנהל תחום, שכר והסכמי עבודה, משרד האוצר 

מר עמית ענבר, תחום שכר והסכמי עבודה, משרד האוצר  

גב' רחל טייטלבום, מנהלת תחום תנאי שירות עובדי הוראה  

גב' חגית מגן, ראש מנהל שכר והסכמי עבודה, מרכז השלטון המקומי 

מר אבי קמינסקי, יו"ר איגוד מנהלי אגפי החינוך ברשויות המקומיות 

עו"ד עידית ורונין, ממונה על תנאי שירות, מרכז השלטון המקומי 

מר שמואל ריפמן,  מנכ"ל ארגון המועצות האיזוריות 

מר שלמה חדד, יו"ר המחלקה הפרופסיונאלית, ארגון המורים  

חשבי המחוזות   

מנהלי תחומי כח-אדם בהוראה במחוזות 
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