
 מדינת ישראל
 משרד החינוך 

 
 אדם בהוראה-אגף בכיר כוח  אגף בכיר כספים          

 תאום משכורות עובדי הוראה 

 

  :ptzibur_ka@education.gov.ilmail|   8039351-073  פקס 3935108-073טל'   9546427, גבעת שאול, ירושלים; 15רח' כנפי נשרים 

 www.edu.gov.il|  8039351-073فاكس   3935108-073هاتف  9546427القدس, -, جڨعات شاؤول, اورشليم15شارع كنفي نشريم 

 מוסרו שלא כדין עובר עבירה –מידע המוגן לפי חוק הגנת הפרטיות מסמך זה עלול להכיל 

 

                                                                                                                                ~1 ~ 

 

 
 "ז חשון תשפ"גטירושלים, 

 2022  נובמבר 10
 

   2000-1028-2022-0023833סימוכין: 
 

 3חוזר לבעלויות תשפ"ג/
 

 לכבוד 
 החינוך בחטיבות העליונותסדות והבעלויות על מ

 מנהלי בתי הספר השש שנתי
 

 שלום רב, 

 

הסדר לתגמול עובדי הוראה המגישים תלמידים לבחינת בגרות לפי התכנית שברפורמה להתחדשות הנדון: 
 הלמידה

 

הננו להביא בחוזר זה את הוראות ההסדר  10.11.2022הממונה על השכר במשרד האוצר מיום  בהתאם למכתב

בנושא תגמול עובדי הוראה המגישים תלמידים לבחינת בגרות במקצועות המח"ר לפי התכנית שברפורמה 

  .להתחדשות הלמידה

 

 תחולת ההסדר 

יות בחטיבות העליונות תלת שנתיות וארבע שנת –ההסדר חל על כל העובדים המדורגים בדירוג עובדי הוראה

 ידי משרד החינוך )להלן: "עובדי הוראה"(.  -המפוקחות על

 

מטרת חוזר זה הינה לפרט את התגמול לעובדי הוראה המגישים תלמידים לבחינת בגרות במקצועות המח"ר לפי 

, בבתי הספר וכן לפרט את התגמול לבעלי תפקידים לפי תוכנית זו התכנית שברפורמה להתחדשות הלמידה

 .לפי התוכנית שברפורמה להתחדשות הלמידה המגישים לבגרות

 

  גמול עבור הכנה לבגרות במקצועות מח"ר .1

לפי התכנית שנת הלימודים תשפ"ג, מורים המגישים תלמידים לבחינת בגרות במקצועות המח"ר ב (1)

 יהיו זכאים לגמול הכנה לבגרות בהתאם לאמור להלן: שברפורמה להתחדשות הלמידה

מורים למקצועות  – המח"ר, קרי היסטוריה, ספרות, תנ"ך ואזרחותבפיקוח הממלכתי, במקצועות  (א)

יחידות לימוד יהיו זכאים לגמול  1.5הנלמדים לפי התכנית שברפורמה להתחדשות הלמידה ברמה של 

הכנה לבגרות באותו שיעור, באותו מספר שעות שבועיות ובאותם כללים לו היו זכאים המורים אשר 

 זה.   הסדרדות לימוד באותם מקצועות ערב חתימת יחי 2הכינו לבגרות ברמה של 
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מורים  – בפיקוח הממלכתי דתי, במקצועות המח"ר, קרי היסטוריה, תושב"ע, אזרחות ותנ"ך (ב)

יחידות לימוד  יהיו  1.5למקצועות הנלמדים לפי התכנית שברפורמה להתחדשות הלמידה בהיקף של 

זכאים לגמול הכנה לבגרות באותו שיעור, באותו מספר שעות שבועיות ובאותם כללים לו היו זכאים 

 זה.   הסדריחידות לימוד באותם מקצועות ערב חתימת  2המורים אשר הכינו לבגרות ברמה של 

יחידות לימוד יהיו זכאים לגמול הכנה לבגרות באותו שיעור,  2.5מורים למקצועות הנלמדים בהיקף של 

 3באותו מספר שעות שבועיות ובאותם כללים לו היו זכאים המורים אשר הכינו לבגרות ברמה של 

 זה.   הסדריחידות באותם מקצועות ערב חתימת 

 

מורים למקצועות  – רי היסטוריה, אזרחות, ספרות, יהדות ותנ"ךבפיקוח החרדי, במקצועות המח"ר, ק (ג)

יחידות לימוד יהיו זכאים לגמול  1.5הנלמדים לפי התכנית שברפורמה להתחדשות הלמידה בהיקף של 

הכנה לבגרות באותו שיעור, באותו מספר שעות שבועיות ובאותם כללים לו היו זכאים המורים אשר 

 זה.   הסדרדות לימוד באותם מקצועות ערב חתימת יחי 2הכינו לבגרות ברמה של 

יחידות לימוד  יהיו זכאים לגמול הכנה לבגרות באותו שיעור,  2.5מורים למקצועות הנלמדים בהיקף של 

 3באותו מספר שעות שבועיות ובאותם כללים לו היו זכאים המורים אשר הכינו לבגרות ברמה של 

 זה.   הסדרת יחידות לימוד באותם מקצועות ערב חתימ

 

מורים  – בפיקוח על החברה הערבית, מקצועות המח"ר, קרי היסטוריה, אזרחות, עברית וערבית (ד)

יחידות לימוד  יהיו  1.5למקצועות הנלמדים לפי התכנית שברפורמה להתחדשות הלמידה בהיקף של 

זכאים לגמול הכנה לבגרות באותו שיעור, באותו מספר שעות שבועיות ובאותם כללים לו היו זכאים 

 זה.   הסדריחידות לימוד באותם מקצועות ערב חתימת  2המורים אשר הכינו לבגרות ברמה של 

יחידות לימוד יהיו זכאים לגמול הכנה לבגרות באותו שיעור,  2.5מורים למקצועות הנלמדים בהיקף של 

 3באותו מספר שעות שבועיות ובאותם כללים לו היו זכאים המורים אשר הכינו לבגרות ברמה של 

   זה. הסדרחתימת יחידות לימוד באותם מקצועות ערב 
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ההערכה הקבועה במסגרת הרפורמה בבחינות הבגרות בשלב לימודי היסוד ב"נתיב הלמידה נוכח מתכונת  (2)

המתחדשת", כהגדרתה בחוזר משרד החינוך, אשר במסגרתה משימות ההערכה המתוקשבות מבוקרות 

חיצונית ע"י אגף הבחינות )להלן: משימות הערכה מתוקשבות(, במקרה בו משימות הערכה מתוקשבות 

אותה שנת לימודים, תשלום גמול ההכנה לבגרות למקצוע יחולק בהתאם למשקל שיקבע תבוצענה שלא ב

 -יח"ל(  1.5אגף הבחינות למשימות הערכה מתוקשבות בציון הסופי. לדוגמה )גמול בגרות במקצוע הנלמד 

סוג הערכה 
מתוקשבת )סמל 

 שאלון(

משקל 
ההערכה 

 בציון הסופי

ש"ש גמול 
 בגרות

אחוזי גמולי 
 בגרות

 0.3% 0.225 15% מה אישיתמשי

 0.3% 0.225 15% משימה קבוצתית

 0.6% 0.45 30% בחינה מבוקרת

 0.8% 0.6 40% ציון שנתי

 
 סה"כ

 

100% 1.5 2% 

 
 

של לימודי היסוד לציון הבגרות למען הסר ספק יובהר כי ככל שכל סוגי ההערכה המתוקשבת 

אחת, ישולם מלוא גמול הבגרות באותה שנת שנת לימודים ו כולם בבוצעהמפורטים בטבלה לעיל י

 לימודים.

 

  -"ל תשפ"גבשנה

 המשימותשל  המוכנותהמורים ו להכשרת הנדרש והזמן הרפורמה בהטמעת הנדרשת ההדרגתיות בשל

 מסוג הערכה אירועי שני או מבוקרת בחינה מסוג אחד הערכה אירועהמתוקשבות, ניתן יהיה לבצע 

 .משימה
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תחומית, -בנוסף לגמול ההכנה לבגרות כמפורט לעיל, בעד ליווי והכנת התלמידים לעבודה המסכמת הרב (3)

יחידות לימוד, המורה המבצע את הליווי האמור לקבוצה המונה לפחות עשרה תלמידים  2שהיא בהיקף של 

תו, וזאת לכל אחד שבועיות אשר יבואו על חשבון שעות פרונטאליות הכלולות במשר שעות 0.4 -יהיה זכאי ל

תחומית אותה מלווה. ככל שמספר התלמידים המלווים על ידי המורה -מהמקצועות הכלולים בעבודה הרב

 יהיה קטן מעשרה, יוקטן היקף השעות השבועיות שיינתנו למורה המלווה בהתאם לטבלה להלן. 

מגיש את התלמידים למען הסר ספק, לגמול הניתן בשעות כמפורט בסעיף קטן זה יהיה זכאי המורה ה

רק בשנה שבה הוגשה העבודה לאגף הבחינות לשם הערכה חיצונית של העבודה וקבלת הציון בתעודת 

 הבגרות בגינה.  

 

 גמול הכנה לבגרות הניתן בשעות שבועיות מספר תלמידים*

 0.4 ומעלה 10

 0.2 9עד  6

 0.1 5עד  1

     התלמידים בכתה אחת, אותם מלווה ומנחה המורה. בכל מקרה, עבור כתה אחת  כל* יש להתייחס לסך 

 שעות שבועיות לכל מקצוע )ולא יותר מארבעה מקצועות(. 0.4 –לא תינתן תוספת גבוהה מ    

 

לגבי מורים המגישים לבגרות באזרחות לפי תכנית ברפורמה להתחדשות הלמידה, יוחלף גמול ההכנה  (4)

-בגמול ההכנה לבגרות לעבודה הרב 22.4.09צוע האזרחות הקבוע בהסכם מיום לבגרות למטלת הביצוע במק

 ש"ש.  0.4זה והגמול יישאר בהיקף של  הסדרתחומית באזרחות כמפורט ב

למען הסר ספק, לא ישולם עבור הגשה לבגרות של אותה כתה הן גמול מטלת ביצוע במקצוע האזרחות 

 ומית.תח-והן הגמול הנ"ל בגין העבודה המסכמת הרב

במגזרים בהם הם נלמדים בהיקף של יחידת למקצועות המח"ר מובהר כי אין שינוי בגמול ההכנה לבגרות  (5)

  לימוד אחת.

מובהר כי התגמול למורה המגיש לבחינת בגרות על פי תכנית הרפורמה להתחדשות הלמידה כמפורט לעיל  (6)

בא במקום גמול ההכנה לבגרות אשר חל ערב חתימת הסדר זה. למען הסר כל ספק, בכל מקרה לא תהיה 

הגשה לבחינת  זכאות הן להסדר זה והן לגמול הכנה לבגרות על פי הכללים שחלו ערב חתימת הסדר זה בגין

 בגרות באותה כיתה ובאותו מקצוע.  
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 מוביל מח"ר -גמול תפקיד חדש  .2

שנת הלימודים תשפ"ג, לרשימת התפקידים המזכים מורים המועסקים בתנאי רפורמת עוז לתמורה בגמול ב

 "מוביל מח"ר" אשר יזכה בגמול המפורט להלן: –תפקיד יתווסף תפקיד נוסף 

 המחושב על בסיס השכר המשולב ותוספת עוז לתמורה.   6%גמול אחוזי בשיעור של  (1)

כמו כן, לעובד ההוראה אשר ימלא את תפקיד מוביל המח"ר בבית הספר תהיה אפשרות לשימוש  (2)

 לצורך ביצוע תפקיד זה. )שתי שעות תפקיד( מתוך השעות הכלולות במשרתו בשעתיים פרונטאליות

החלים לגבי גמולי התפקיד המשולמים לפי סעיף זה יהיו זהים לכללי החישוב כללי החישוב והתשלום  (3)

)א( להסכם עוז לתמורה 17והתשלום החלים לגבי גמול התפקיד המשולם לרכז מקצוע )הקבוע בסעיף 

 (.14.8.2011אשר נחתם בין מרכז השלטון המקומי לבין ארגון המורים ביום 

 לתפקיד זה. בלבד ד בכל חטיבה עליונה ימונה עובד הוראה אח (4)

 שינוי הגמול לתפקיד רכז תקשוב .3

ההוראות החלות לגבי גמול רכז תקשוב ערב תחילת הרפורמה להתחדשות הלמידה, בשנת  בנוסף על

בבית הספר תהיה אפשרות לשימוש   רכז תקשובלעובד ההוראה אשר ימלא את תפקיד  ,הלימודים תשפ"ג

לצורך ביצוע תפקיד זה. למעט  (תפקיד אחת )שעתמתוך השעות הכלולות במשרתו ה פרונטאלית אחת שעב

 הסדרהאמור בסעיף זה לא יחול כל שינוי לגבי יתר ההוראות החלות לגבי גמול רכז תקשוב כפי שהיו ערב 

 זה.

 
 .31.8.2023ההוראות המפורטות בחוזר זה יעמדו בתוקפן עד ליום  .4
 

 בברכה, 

 
 

 
 סוניה פרץ                      תמר כהן 

 סמנכ"לית ומנהלת      מנהלת תחום בכיר        
 אדם בהוראה-אגף בכיר כח                    משכורות לעובדי הוראה               

 
 

 העתקים: 
 הכללית גב' דלית שטאובר  המנהלת

   מר קובי בר נתן, הממונה על השכר והסכמי עבודה, משרד האוצר
 מר משה בכר, סגן בכיר לממונה על השכר, משרד האוצר 

 מר יניב זוהר, חשב המשרד 
 מר משה שגיא, סמנכ"ל בכיר למינהל כלכלה ותקציבים

 עו"ד אילת מלקמן, היועצת המשפטית
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 מדינת ישראל
 משרד החינוך 

 
 אדם בהוראה-אגף בכיר כוח  אגף בכיר כספים          

 תאום משכורות עובדי הוראה 
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 מירי שליסל, יו"ר המזכירות הפדגוגית ד"ר

 גב' אינה זלצמן,  סמנכ"לית בכירה ומנהלת המינהל הפדגוגי
 ומנהלות המחוזותמנהלי 

 מר טל ביבס, סגן חשב המשרד
 טל, הלשכה המשפטית-עו"ד איריס שלו

 יסודיים-מר רן ארז, יו"ר  ארגון המורים העל
 אגף בכיר )בחינות( מנהלמר דוד גל, 

 יסודי-אגף א' חינוך על תמ"מ מנהלד"ר קרן רז נצר, 
 מפמ"רים למקצועות המח"ר 

 ותקציביםגב' לבנת גבריאלוב, מינהל כלכלה 
 מר מנחם מזרחי, מנהל אגף א', ארגון מוסדות חינוך, המינהל הפדגוגי

 המשרד חשבות ,המקומי השלטון למרכז תשלומים בכיר תחום מנהל ,אנדרונוב מקסים מר
 האוצר משרד ,עבודה והסכמי שכר , חינוך רכז אפלבוים שמואל מר

 גב' שירה גרוס, שכר והסכמי עבודה, משרד האוצר
 גב' רחל טייטלבום, מנהלת תחום תנאי שירות עובדי הוראה 

 גב' חגית מגן, ממונה על יחסי עבודה ושכר, מרכז השלטון המקומי
 דר' שי פרוכטמן, יו"ר איגוד מנהלי אגפי החינוך ברשויות המקומיות

 עו"ד עידית ורונין, ממונה על תנאי שירות, מרכז השלטון המקומי
 גון המועצות האזוריותמר שי חג'אג',  מנכ"ל אר

 אדם בהוראה במחוזות-מנהלי תחומי כח
 חשבי המחוזות  
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