מדינת ישראל
משרד החינוך
המינהל הפדגוגי
מ"מ סמנכ"ל בכיר ומנהל המינהל הפדגוגי
י"ז בסיוון תשע"ח
 31במאי 2018
סימוכין2000-1040-2018-0070259 :
לכבוד
מנהלי החטיבות העליונות
הבעלויות על בתיה"ס בחטיבה העליונה
שלום רב,
הנדון :שכר הלימוד )שכ"ל( בחטיבה העליונה לשנת הלימודים תשע"ט
מפתח תקן הש"ש לתלמיד בשכ"ל בשנה"ל תשע"ט יהיה ללא שינוי ביחס לשנה"ל תשע"ח .מצ"ב )נספח א'(.
לתשומת לבכם ,השינויים שיחולו החל משנת הלימודים תשע"ט:
 .1שינויים הנובעים מהסכם שכר עם ארגון המורים מיום :14/3/18
http://meyda.education.gov.il/files/Sherut/hozerbaaluyothescamsar.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Sherut/nispahimlescm.pdf


עדכון טבלאות השכר ,כמפורט בחוזר לבעלויות המפורסם על ידי אגף בכיר כח אדם בהוראה  -תשע"ח3/
)בקישור לעיל( ולנספחים ב' וד' לחוזר.
טבלת המשקולות לחישוב הפרופיל בחטיבה העליונה תעודכן בהתאם.



הגמול למורה החונך בחטיבה העליונה ,ישולם למורים החונכים על ידי הבעלויות על בתי הספר )ולא על
ידי המכללות להכשרת עו"ה ,כפי שהיה עד כה( ,באותו האופן בו משולמים למורים גמולי התפקיד
האחרים .פרטים נוספים ינתנו בהמשך.



עדכון בנושא  – 558מנהל/מנהל עוז בתמורה ,בהתאם לתוספת השכר למנהלים מיום .1.9.2018
 .2יבוטל תקצוב החומרים בחינוך הטכנולוגי.

בברכה

מירי נבון
מ"מ סמנכ"ל בכיר ומנהל המינהל הפדגוגי
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העתקים:
חה"כ נפתלי בנט ,שר החינוך
מר שמואל אבואב ,מנכ"ל משרד החינוך
גב' גילה נגר ,משנה למנכ"ל
גב' שוש נחום ,סמנכ"לית בכירה ומנהלת המינהל הפדגוגי הנכנסת
מר משה שגיא ,סמנכ"ל בכיר ומנהל המינהל לכלכלה ותקציבים
מר יוסי שטראוס ,חשב המשרד
מר משה וינשטוק ,יו"ר המזכירות הפדגוגית
גב' סוניה פרץ ,סמנכ"לית ומנהלת אגף בכיר כח אדם בהוראה
ד"ר עופר רימון ,מנהל מינהל תיקשוב ומערכות מידע
גב' דסי בארי ,מנהלת אגף א' חינוך על-יסודי
מר אהרון כהן ,מנהל אגף טכנולוגיה
מר ניר ברלוביץ ,חשב המינהל לחינוך התיישבותי
מר מנחם מזרחי ,מנהל אגף אמח"י
גב' אפרת קמחי ,מנהלת תחום ,מינהל כלכלה ותקציבים
מנהלי המחוזות
מר שלמה דולברג ,מנכ"ל מרכז השלטון המקומי
מר אבי קמינסקי ,יו"ר איגוד מנהלי המחלקות לחינוך
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נספח א' :להלן טבלת תקן ש"ש לתלמיד שכר לימוד חטיבה עליונה
לתלמיד לשנה"ל תשע"ט:
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הערות:
×החל משנה"ל תשע"ט יבוטל תקצוב חומרים בחינוך הטכנולוגי
* לא כולל תוספת של  0.11ש"ש )כיתות ט'-י'( ו 0.15-ש"ש )כיתות י"א-י"ב( ,בגין לימודי יהדות לתלמידים המחוייבים בתגבור זה,
עפ"י חוקת הזכאות לתעודת בגרות ,עפ"י חוזר מנכ"ל תשע"ד) 11/א( ,ט"ו בתמוז התשע"ד 13 ,ביולי  ,2014סעיף  ,3.7-81בסעיף
 4.2ב' .בכיתות חנ"מ כולל ש"ש שח"מ.
* לא כולל תוספת של  0.03ש"ש לתלמיד במגזר הלא יהודי .בהתאם לחוקת הזכאות החדשה לבגרות בחוזר מנכ"ל לעיל ,שחלה על
תלמידי הכיתות י' -י"ב .המגזר הלא יהודי מחויב ביחידת לימוד נוספת )שלישית( במקצוע העברית לשם זכאות לבגרות.
** רשימת המגמות המשתייכות לכל קבוצת תקצוב )מיפוי מגמות( מופיעה באתר האינטרנט של משרד החינוך בכתובת:
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/MinhalCalcala/TakzivHachinuch/Tiktzuv.htm
*** מערכות ייצור ממוחשבות ,1040 ,1030 ,1010 :מערכות בקרה ואנרגיה ,3310 :הנדסת מכונות ,3220:הנדסת אלקטרוניקה
ומחשבים 1140 ,1120 :הנדסת בניה ואדריכלות ,1220 :תקשוב ,3510 :תעשייה וניהול.1810 :
**** למוסדות הזכאים לגמול בגרות מלא )דרגה .(1
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