מדינת ישראל
משרד החינוך
חשבות מחוז________
גזברות מחוז___________________
שם חשב השכר _________________
סמל מוסד ____________________
שם המוסד וישוב________________
שנת לימודים_________ :

חודש דיווח__________:
גמול הכנה לבחינות הבגרות באנגלית ומתמטיקה
מנהל/ת נכבד/ת,
על פי הסכם קיבוצי שנחתם ב ,5/1/09 -עובדי הוראה המכינים תלמידים לבגרות במקצועות אנגלית
ומתמטיקה זכאים לתוספת גמול אחוזי ותשלום על שעות נוספות במערכת השעות.
תוספת אחוזי גמול:
עבור הכנת כיתה אחת לשאלון בגרות אחד יהיה עו"ה זכאי לתוספת בשיעור של  2%שתחושב על בסיס השכר
המשולב ,תוספת  ,94תוספת  2001ותוספת  .2008התוספת תחושב על בסיס השכר האמור למשרה מלאה
ותשולם בשנת הלימודים בה ניגשת הכיתה לבחינה באותו שאלון.
לצורך קבלת התוספת האחוזית יש להשלים את הפרטים הבאים בטבלה למורים הזכאים ולהעביר לגזברות
המחוז לדיווח:

שם המורה

תעודת זהות

כיתה

מספר
תלמידים
בקבוצה

מקצוע

מספר שאלון

חתימה
המורה
לאישור
הנתונים

לשימוש
המשרד-
זכאי לגמול
מס'אחוזים

הגמול ישולם לעו"ה המכין לבגרות כיתה המונה לפחות  10תלמידים.
עו"ה המכין לבגרות כיתה המונה  9 - 6תלמידים יהיה זכאי ל 50%-מהגמול האמור.
עו"ה המכין לבגרות כיתה המונה  5 - 1תלמידים יהיה זכאי ל  25% -מהגמול האמור.
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תוספת שעות:
בנוסף ,החל מיום  ,1.9.09עבור הכנת כיתה אחת לשאלון בגרות אחד יהיה עובד ההוראה זכאי ,בשנת
הלימודים בה ניגשת הכיתה לבחינה באותו שאלון ,לשעות שבועיות בנוסף להיקף משרתו בפועל ,לפי המפורט
להלן )ללא קשר לחלקיות משרתו(:
מס' סידורי של שאלון
1
2
3

מס' שעות שבועיות
0.5
0.5
1

4
5

1
1

6
7

1.25
1.25

לצורך דיווח השעות נפתחו פיצולים מיוחדים במערכת תוך הקלדת השעות בצורה עשרונית במערכת כפי
שמפורט בטבלה:
בית ספר העובד במתכונת אופק חדש:
 - 7598שעות הכנה לבגרות בחטיבה עליונה.
 - 7610שעות הכנה לבגרות בחטיבה עליונה-חינוך מיוחד.
בתי ספר העובדים במתכונת רגילה:
 -2598שעות הכנה לבגרות בחטיבה עליונה.
 -2610שעות הכנה לבגרות בחטיבה עליונה-חינוך מיוחד.
שימו לב  -ההסכם הנ"ל מבטל כל הוראה אחרת הקיימת בנושא חישוב גמול עבור הכנה לבגרות במקצועות
מתמטיקה ואנגלית.

____________________
תאריך

_____________________
שם וחתימת המנהל
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