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 מבוא

כמדי שנה אנו מפיקים חוברת בה מתואר הנושא המתוקצב, היחידה המדווחת ועלות 

 היחידה.

 מטרת החוברת היא להציג באופן כללי את נושאי התקצוב ודרך חישובם.

נושא את דוח ההשנה פירטנו את הרכב העלויות של מרבית הנושאים, וכן הוספנו בתיאור 

 המית"ר הרלבנטי.

 ,/http://hinuch.education.gov.il/tmבאתר האינטרנט תקצוב מוניציפלי, שכתובתו 

 ניתן לקבל תחזית שנתית של התשלומים שיועברו לרשויות על ידי משרד החינוך.

ם לרשות ולאפשר תחזית התשלום נועדה להציג בפניכם אומדן טוב של התשלומים הצפויי

 לרשות לבצע תכנון, מעקב ובקרה.

 .2015 ינוארראוי לציין שתחזית התשלומים הינה אומדן המבוסס על נתוני 

תחזית התקבולים אינה מהווה התחייבות של המשרד לגבי זרם המימון. השתתפות המשרד 

 הינה בהתאם לחוק התקציב, שינויים מעת לעת והנחיות החשב הכללי.

 המשרד תהיה בהתאם לנתונים בפועל ובכפוף לדיווח אם נדרש.השתתפות 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בברכה, 

 מירי כהן

תקציב חינוך מוניציפליו עלויות תחום תמנהל

http://hinuch.education.gov.il/tm/
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 שכ"ל על יסודי 001נושא 

 מקור נתונים
 מערכת תשלומים מאוחדת ומינהל תיקשוב ומערכות מידע. 

 תיאור
 -י״ד -פר תלמיד, וכולל את התלמידים התעשייתיים ותלמידי כיתות י״גיסודי משולם -שכ״ל על

 דו"ח מית"ר: שכר לימוד .דעיוני וטכנולוגי לשנה״ל תשע״

 תלמידים  יחידות 

 הרכב עלות

לצורך חישוב עלות שעה שבועית )ש"ש( יש לסכום את חלקיות יישום רפורמת עוז לתמורה 

 משמאל לימין(.בהתאם לנוסחאות שלהלן )קריאת הנוסחה 

 עלות ש"ש

 עלות שעה שבועית )ש"ש( = רפורמה מלאה + ללא רפורמה

 ללא רפורמה

 

 רפורמה מלאה

 

 

 סכום חודשי

 

 חודשים x  12חודשיסכום  סכום שנתי

 

 

 שרתים 002נושא 

 תיאור

פי הקריטריונים המקובלים המפורטים -התשלום מיועד לאחזקת המוסד ומחושב לכיתה על

בחוברת השתתפות משרד החינוך בתקציב הרשויות המקומיות. בבתי ספר בניהול עצמי מיועד 

 דו"ח מית"ר: שרתים ומזכירים רק לכיתות חנ"מ.

 יחידות

תלמידים בכיתה.  מספר  40י כיתות )לצורך חישוב שרתים, מספר כיתות בשכבה מחושב לפ

ועיגול כלפי מעלה. חיבור סך  40הכיתות מחושב ע"י סכימת מספר התלמידים בשכבה, חלוקתו ב 

הכיתות בכל שכבה נותן את מספר הכיתות במוסד. החישוב אינו תקף לכתות חנ"מ אשר נספרות  

 ככיתה נורמטיבית ללא התיחסות למספר התלמידים בשכבה(.

בלי גמול גמול

בלי קרן בלי קרן % 24 %

ללא רפורמה + ללא רפורמה X גמול השתלמות X X חלקיות המוסד

רמה א' רמה א' של המוסד ללא רפורמה   שעות גיל  -  24

לפי ותק מוסד לפי ותק מוסד

בלי גמול גמול

בלי קרן בלי קרן % 40 %

רפורמה מלאה + רפורמה מלאה X גמול השתלמות X X חלקיות המוסד

רמה א' רמה א' של המוסד ברפורמה חלקית   שעות גיל  -  40

לפי ותק מוסד לפי ותק מוסד

שעה לתלמיד

כפי שמופיעה מרכיב  עלות  מספר רמת  סכום

עלות ש"ש X בחוברת  + קבוע + חומרים X תלמידים X שירות = חודשי

על יסודי

נספח אחרון
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-תתתיאור 

 נושאים

 פי הכללים הבאים:-התקציב מבוצע על

 משרת שרת 1כיתות = 4.44ו: -כיתות א .1

 משרת שרת 1כיתות=  6.15ח: -כיתות ז .2

 עלות

 

 

 

 

השתתפות 

 המשרד

87% 

 השתתפות המשרד Xמספר כיתות   Xעלות  סכום חודשי

 חודשים x  12חודשיסכום  סכום שנתי

 
 רשמי 4-3שכל"מ גילאי  003נושא 

 מערכת תשלומים מאוחדת ומינהל תיקשוב ומערכות מידע. מקור הנתונים

 תיאור הנושא

 ברשויות מקבלות מענק וברשויות נטולות מענקים, , לגנים רשמי3-4תשלום שכל״מ לגילאי 

 שכל"מ -דו"ח מית"ר: גנ"י .ימים בשבוע 6או  5וללומדים 

במסגרת החלטת ממשלה לעניין למען הסר ספק מובהר בזאת, שמשרדנו אינו מתקצב  

תלמידים זכאי חינוך  11 –לומדים פחות מ  כיתות גן שבהן חינוך חינם )גני טרכטנברג(,

 חינם

 .3-4מספר ילדים בגילאי  יחידות

 עלות

העלות מחושבת  עלות פר תלמיד מגלמת בתוכה עלות גננת, עלות עוזרת והוצאות  שאינן שכר.

 .חודשים( 12) לעשרה חודשים בשנה סכום המגלם בתוכו שכר לשנה מלאה

להלן פירוט הוצאות שאינן שכר ופירוט תחשיב עלות לפי רשות מקבלת מענק ונטולת מענק לפי 

 מספר ימי לימוד בשבוע.

 

 

שנות ותק: 16 דרגה: 6 שכר שרתים עלות

= לכיתות

4.44א-ו

שנות ותק: 16 דרגה: 6 שכר שרתים עלות

= לכיתות

6.15ז-ח

הוצאות  הוצאות אחזקת פחת תמריץ הוצאות

מינהל + חומרי עבודה, ניקיון + בדק + ציוד + והוצאות = שאינן

חשמל ומים ותיקונים שונות שכר

שכר גננת שנתי שכר עוזרת שנתי הוצאות

שנות ותק: 12 + דרגה: 6 שנות ותק: 10 + שאינן 10

דרגה: 4.5  כולל תוספת אופק חדש שכר =

31

ימי לימוד בשבוע:

עלות חודשית

5

פר ילד

רשות מקבלת מענק
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השתתפות 

 המשרד

90%  

 

 המשרדהשתתפות   Xעלות  Xמספר ילדים  סכום חודשי

 חודשים. X 10 סכום חודשי כום שנתיס

 

 רשמי שאינו מוכר 5-3 גילאי שכל״מ 003נושא 

 תיאור הנושא
 קבלות מענק וברשויות נטולות מענקברשויות מלגנים רשמיים, , 3-5תשלום שכל״מ לגילאי 

 שכל"מ -דו"ח מית"ר: גנ"י. ימים בשבוע 6או  5וללומדים 

 .3-5מספר ילדים בגילאי  יחידות

 עלות

העלות מחושבת  עלות פר תלמיד מגלמת בתוכה עלות גננת, עלות עוזרת והוצאות  שאינן שכר.

 לעשרה חודשים בשנה סכום המגלם בתוכו שכר לשנה מלאה.

רשות מקבלת מענק ונטולת מענק לפי  שאינן שכר ופירוט תחשיב עלות לפי להלן פירוט הוצאות

 מספר ימי לימוד בשבוע.

 

 

שכר גננת שנתי שכר עוזרת שנתי הוצאות

שנות ותק: 12 + דרגה: 6 שנות ותק: 10 + שאינן 10

דרגה: 4.5  כולל תוספת אופק חדש שכר =

33

רשות נטולת מענק

ימי לימוד בשבוע:

5

עלות חודשית

פר ילד

שכר גננת שנתי שכר עוזרת שנתי הוצאות

שנות ותק: 12 + דרגה: 6 שנות ותק: 10 + שאינן 10

דרגה: 4.5 +  כולל תוספת אופק חדש + שכר =

17.85% 17.85%

31

6

ימי לימוד בשבוע:

עלות חודשית

פר ילד

רשות נטולת מענק

שכר גננת שנתי שכר עוזרת שנתי הוצאות

שנות ותק: 12 + דרגה: 6 שנות ותק: 10 + שאינן 10

דרגה: 4.5 +  כולל תוספת אופק חדש + שכר =

17.85% 17.85%

33

6

עלות חודשית

פר ילד

רשות נטולת מענק

ימי לימוד בשבוע:

הוצאות  הוצאות אחזקת פחת תמריץ הוצאות

מינהל + חומרי עבודה, ניקיון + בדק + ציוד + והוצאות = שאינן

חשמל ומים ותיקונים שונות שכר

שכר גננת שכר עוזרת הוצאות

שנות ותק: 12 + דרגה: 6 שנות ותק: 10 + שאינן 10

שנתי שנתי שכר =

31

עלות חודשית

פר ילד

רשות מקבלת מענק

ימי לימוד בשבוע:

5
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השתתפות 

 המשרד

 . 3-4לגילאי  90%

 עבור גננת ושכר עוזרת בלבד 5לגילאי  100%

 השתתפות המשרד  Xעלות  Xמספר ילדים  סכום חודשי

 חודשים. X 10 סכום חודשי  סכום שנתי

 

 רשמי 5-3 לגילאי אזוריות מועצות 003נושא  

תיאור תת 

 נושא

 שכל"מ -גנ"ידו"ח מית"ר:  במועצות אזוריות. 3-5שכל״מ גילאי 

 גנים. יחידות

 עלות

העלות מחושבת  עלות פר גן מגלמת בתוכה עלות גננת, עלות עוזרת והוצאות  שאינן שכר.

 לעשרה חודשים בשנה סכום המגלם בתוכו שכר לשנה מלאה.

 להלן פירוט הוצאות שאינן שכר ופירוט תחשיב עלות לפי מספר ימי לימוד בשבוע.

 

 

שכר גננת שכר עוזרת הוצאות

שנות ותק: 12 + דרגה: 6 שנות ותק: 10 + שאינן 10

שנתי שנתי שכר =

33

עלות חודשית

פר ילד

רשות נטולת מענק

ימי לימוד בשבוע:

5

שכר גננת שכר עוזרת הוצאות

שנות ותק: 12 + דרגה: 6 שנות ותק: 10 + שאינן 10

שנתי + 17.85% שנתי + 17.85% שכר =

31

פר ילד

רשות נטולת מענק

ימי לימוד בשבוע:

6

עלות חודשית

שכר גננת שכר עוזרת הוצאות

שנות ותק: 12 + דרגה: 6 שנות ותק: 10 + שאינן 10

שנתי + 17.85% שנתי + 17.85% שכר =

33

רשות נטולת מענק

ימי לימוד בשבוע:

6

עלות חודשית

פר ילד

הוצאות  הוצאות אחזקת פחת תמריץ הוצאות

מינהל + חומרי עבודה, ניקיון + בדק + ציוד + והוצאות = שאינן

חשמל ומים ותיקונים שונות שכר

שכר גננת שנתי שכר עוזרת שנתי הוצאות

שנות ותק: 12 + דרגה: 6 שנות ותק: 10 + שאינן 10 =

דרגה: 4.5  כולל תוספת אופק חדש שכר

עלות חודשית

פר גן

ימי לימוד בשבוע: 5
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השתתפות 

 המשרד

90%. 

 השתתפות המשרד  X עלות גן Xמספר גנים  סכום חודשי

 חודשים. X 10סכום חודשי  סכום שנתי

 

 .רשמי שאינו מוכר 5-3 לגילאי אזוריות מועצות 003 נושא

תיאור תת 

 נושא

 שכל"מ -דו"ח מית"ר: גנ"י במועצות אזוריות. 3-5שכל״מ גילאי 

 גנים. יחידות

העלות מחושבת  עלות גננת, עלות עוזרת והוצאות  שאינן שכר. עלות פר גן מגלמת בתוכה עלות

 לעשרה חודשים בשנה סכום המגלם בתוכו שכר לשנה מלאה.

 להלן פירוט הוצאות שאינן שכר ופירוט תחשיב עלות לפי מספר ימי לימוד בשבוע.

 

 

 

השתתפות 

 המשרד

90%. 

 השתתפות המשרד  X עלות גן Xמספר גנים  סכום חודשי

 חודשים. X  10סכום חודשי  סכום שנתי

 

 

 

שכר גננת שנתי שכר עוזרת שנתי הוצאות

שנות ותק: 12 + דרגה: 6 שנות ותק: 10 + שאינן 10 =

דרגה: 4.5 + כולל תוספת אופק חדש + שכר

17.85% 17.85%

עלות חודשית

פר גן

ימי לימוד בשבוע: 6

הוצאות  הוצאות אחזקת פחת תמריץ הוצאות

מינהל + חומרי עבודה, ניקיון + בדק + ציוד + והוצאות = שאינן

חשמל ומים ותיקונים שונות שכר

שכר גננת שכר עוזרת הוצאות

שנות ותק: 12 + דרגה: 6 שנות ותק: 10 + שאינן 10 =

שנתי שנתי שכר

עלות חודשית

פר גן

ימי לימוד בשבוע: 5

שכר גננת שכר עוזרת הוצאות

שנות ותק: 12 + דרגה: 6 שנות ותק: 10 + שאינן 10

שנתי + 17.85% שנתי + 17.85% שכר =

עלות חודשית

פר גן

ימי לימוד בשבוע: 6
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 ההבעה הוראת 004  נושא

מקור 

 נתונים
 מערכת תשלומים מאוחדת ומינהל תיקשוב ומערכות מידע.

 תיאור
, ואושרו על ההבעהיסודיים ללימודי -התשלום מיועד לכיסוי תגבור השעות שאושרו לבתי ספר על

 )מוכרים( דו"ח מית"ר: תוספות למוסדות ידי ועדת הקצבות.

 שבועיות. שעות יחידות

 עלות

לצורך חישוב עלות שעה שבועית )ש"ש( יש לסכום את חלקיות יישום רפורמת עוז לתמורה 

 בהתאם לנוסחאות שלהלן )קריאת הנוסחה משמאל לימין(.

 עלות ש"ש

 עלות שעה שבועית )ש"ש( = רפורמה מלאה + ללא רפורמה

 ללא רפורמה

 

 רפורמה מלאה

 

 

 

השתתפות 

 המשרד
100% 

 מאושרות. שבועיות מספר שעות  Xעלות שעה שבועית  סכום חודשי

 חודשים. X  12 סכום חודשי סכום שנתי

 

 הערבית הוראת 005 נושא

 מערכת תשלומים מאוחדת ומינהל תיקשוב ומערכות מידע. מקור נתונים

 תיאור
יסודיים ללימודי הערבית, ואושרו -עלהתשלום מיועד לכיסוי תגבור השעות שאושרו לבתי ספר 

 דו"ח מית"ר: תוספות למוסדות )מוכרים( על ידי ועדת הקצבות.

 שבועיות. שעות יחידות

 4ראה נוסחה בנושא  עלות

בלי גמול גמול

עם קרן עם קרן % %

ללא רפורמה + ללא רפורמה X גמול השתלמות X חלקיות המוסד

רמה ב' רמה ב' של המוסד ללא רפורמה

לפי ותק מוסד לפי ותק מוסד

בלי גמול גמול

עם קרן עם קרן % %

רפורמה מלאה + רפורמה מלאה X גמול השתלמות X חלקיות המוסד

רמה ב' רמה ב' של המוסד ברפורמה מלאה

לפי ותק מוסד לפי ותק מוסד
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השתתפות 

 המשרד
100% 

 מאושרות. שבועיות מספר שעות  Xעלות שעה שבועית  סכום חודשי

 חודשים. X  12 סכום חודשי סכום שנתי

 

 הצרפתית הוראת 006 נושא

 מערכת תשלומים מאוחדת ומינהל תיקשוב ומערכות מידע. מקור נתונים

 תיאור
יסודיים ללימודי הצרפתית, ואושרו -התשלום מיועד לכיסוי תגבור השעות שאושרו לבתי ספר על

 דו"ח מית"ר: תוספות למוסדות )מוכרים( על ידי ועדת הקצבות.

 שבועיות. שעות יחידות

 4נוסחה בנושא ראה  עלות

השתתפות 

 המשרד
55% 

 השתתפות המשרד X מספר שעות שבועיות מאושרות  Xעלות שעה שבועית  סכום חודשי

 השתתפות המשרד X חודשים X  12 סכום חודשי סכום שנתי

 

 קיץ חורף מב״ר תגבור  007 נושא

 מערכת תשלומים מאוחדת ומינהל תיקשוב ומערכות מידע. מקור נתונים

 תיאור

התשלום מיועד לכיסוי השעות שאושרו לבתי הספר המפעילים את הפרויקט לקידום תלמידים 

דו"ח  לבגרות במסגרת הזדמנות ראשונה וטיוב תעודת בגרות, ואושרו על ידי ועדת הקצבות.

 מית"ר: תוספות למוסדות )מוכרים(

 בודדת שעות יחידות

 עלות
 

השתתפות 

 המשרד
100% 

 שעות שבועיותמספר   Xעלות  סכום חודשי

 מספר החודשים שהפרויקט מופעל.  X סכום חודשי סכום שנתי

 

 

 

 

 

שכר מורה 4 24

BA+21 (שבועות בחודש) (שעות בשבוע)
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 מיוחדים צרכים עם תלמידים 008 נושא

 מערכת תשלומים מאוחדת ומינהל תיקשוב ומערכות מידע. מקור נתונים

 תיאור
למוסדות החינוך  תלמידים חולים על פי קריטריונים שהועברועזר עבור  ילשיעורהתשלום מיועד 

 דו"ח מית"ר: תוספות למוסדות )מוכרים( העל יסודי.

 בודדות שעות יחידות

 עלות
 

השתתפות 

 המשרד
100% 

 עלות  Xהשבועיות מספר השעות  סכום חודשי

 חודשים. X  10 סכום חודשי תינסכום ש

 

 לעולים עזר שיעורי 009 נושא

 תיקשוב ומערכות מידע.מערכת תשלומים מאוחדת ומינהל  מקור נתונים

 תיאור
תלמידים עולים על פי הקריטריונים המפורטים בחוברת שיעורי עזר עבור התשלום מיועד ל

 דו"ח מית"ר: שיעורי עזר לעולים השתתפות משרד החינוך בתקציב הרשויות המקומיות.

 שבועיות שעות יחידות 

 4נוסחה בנושא ראה  עלות

השתתפות 

 המשרד
100%  

 עלות  X השבועיות  מספר השעות חודשיסכום 

  חודשים. X 12 כום חודשיס סכום שנתי

 

 בחינות מדמי הכנסה 014 נושא

 מערכת תשלומים מאוחדת ומינהל תיקשוב ומערכות מידע. מקור נתונים

 דמי בחינות :דו"ח מית"ר קיזוז בגין תלמידים שנבחנים פעמיים כדי לשפר ציון. תיאור

 נבחנים.מספר  יחידות

 .2015במחירי  ןמחיר שאלו עלות

השתתפות 

 המשרד
100% 

 

 

 

 

שכר מורה 4 24

BA+9 (שבועות בחודש) (שעות בשבוע)
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 (איחוד) מורים השאלת 015 נושא

 מערכת תשלומים מאוחדת ומינהל תיקשוב ומערכות מידע. מקור נתונים

 תיאור
  תשלום עבור השעות בהן המורים בחטיבה העליונה מלמדים בחטיבות הביניים.

 )מוכרים(דו"ח מית"ר: תוספות למוסדות 

 שעות שבועיות. יחידות

 עלות

 קיימות ארבע נגררות:

 שעות באופק חדש .1

 שעות לא באופק חדש .2

 שעות פרטניות .3

 שעות שהייה .4

 א' עם קרן - 2נגררת 

 
 

 8או  2לפי ותק חט"ב + דרגה  -אחרת 

  2יקבל כמו נגררת  -מוסד ללא נתוני ותק בחט"ב 

השתתפות 

 המשרד
100% 

 מספר השעות. Xעלות שעה שבועית  סכום חודשי

 חודשים. X 12 סכום חודשי  סכום שנתי

 

 

 למוסדות שעות מענקי 016 נושא

 רשמיים שאינם מוכרים לגנ״י השתלמות מענקי  390נושא 

 

 מערכת תשלומים מאוחדת ומינהל תיקשוב ומערכות מידע. מקור נתונים

 תיאור
דו"ח מית"ר: תוספות למוסדות  .וגננות מוריםהתשלום מיועד לכיסוי שעות השתלמות של 

 )מוכרים(

 שעות שבועיות. יחידות

 עלות
 4ראה נוסחה בנושא : 016עלות נושא 

 לשעה 290.17: 390עלות נושא 

השתתפות 

 המשרד
100% 

בלי גמול גמול

עם קרן עם קרן %

ללא רפורמה + X גמול השתלמות

רמה א' רמה א' של המוסד

לפי ותק מוסד לפי ותק מוסד
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 עלות X השבועיות  מספר השעות סכום חודשי

 חודשים. X 12 סכום חודשי סכום שנתי

 

 

 5 גילאי חובה בגני לגננות עוזרות 019 נושא

 

 מערכת תשלומים מאוחדת ומינהל תיקשוב ומערכות מידע. מקור נתונים

 תיאור

 עוזרות לגננות בגני חובה ברשויות מקומיות. . 1

התשלום בגין עוזרות לגננות כולל את ילדי ההשלמה . עוזרות לגננות בגנים משולבים . 2
להקצאה מפורטים בחוברת השתתפות משרד שאושרו לרשות המקומית. הקריטריונים 

 החינוך בתקציב הרשויות המקומיות.

 ימים. 6ימים או  5לפי מספר ימי הפעילות בגן  התשלום הינו . 3

 דו"ח מית"ר: גנ"י עוזרות

 יחידות א'
 31תלמידים וברשויות מקבלות מענק משרה ל 33. )ברשויות נטולות מענק משרה למשרות

 תלמידים(

 ילדים )ילדי חנ"מ, ילדי חובה(. יחידות ב'

 עלות

 עלות משרת לחודש של עוזרת גננת לפי מספר ימי לימוד בשבוע בגן:

 

 :ימי לימוד 5

 

 

  :ימי לימוד 6

 

 

השתתפות 

 המשרד
100%. 

 מספר המשרות. Xעלות  סכום חודשי

 חודשים. X 12 סכום חודשי סכום שנתי

 

 

שכר עוזרת 

דרגה: 6 שנות ותק: 10

כולל תוספת אופק חדש

שכר עוזרת 

דרגה: 6 שנות ותק: 10

כולל תוספת אופק חדש +

17.85%
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 םשרתי מתי״א  027 נושא

 מערכת תשלומים מאוחדת ומינהל תיקשוב ומערכות מידע. מקור נתונים

 תיאור

שעות ניהול וריכוז הינן ביחס ישר לגודל התשלום מיועד לכיסוי שכר השרתים במתי״א. 

החישוב הינו על פי הקריטריונים המפורטים בחוברת השתתפות משרד החינוך המתי"א. ה

 ריםדו"ח מית"ר: שרתים ומזכי בתקציב הרשויות המקומיות.

 יחידות
 ש"ש לניהול וריכוז( 100)משרה לכל   = משרות   (ריכוז+ ש"ש  ש"ש ניהול) 

               100 

 שנות ותק 16, 6עלות משרת שרת, דרגה  עלות

השתתפות  

 המשרד
87% 

 השתתפות המשרד X מספר משרות מאושרות Xעלות  סכום חודשי

 חודשים. X 12 סכום חודשי סכום שנתי

 

 מזכירים מתי״א 028 נושא

 מערכת תשלומים מאוחדת ומינהל תיקשוב ומערכות מידע. מקור נתונים

 תיאור

שעות ניהול וריכוז הינן ביחס ישר לגודל התשלום מיועד לכיסוי שכר המזכירים מתי״א. 

החישוב על פי הקריטריונים המפורטים בחוברת השתתפות משרד החינוך בתקציב המתי"א. 

 דו"ח מית"ר: שרתים ומזכירים המקומיות.הרשויות 

 יחידות
 ש"ש לניהול וריכוז( 50)משרה לכל   = משרות   (ריכוז+ ש"ש ש"ש ניהול ) 

               50 

 שנות ותק 18, 7משרת מזכיר, דרגה עלות  עלות

השתתפות  

 המשרד
87% 

 השתתפות המשרד X מספר משרות מאושרות Xעלות  סכום חודשי

 חודשים. X 12 סכום חודשי שנתיסכום 

 מתי״א - שכפול אגרת  029 נושא

 מערכת תשלומים מאוחדת ומינהל תיקשוב ומערכות מידע. מקור נתונים

 תיאור

שעות ניהול וריכוז הינן ביחס ישר לגודל התשלום מיועד לכיסוי הוצאות ההפעלה של המתי״א. 

בחוברת השתתפות משרד החינוך  החישוב הינו על פי הקריטריונים המפורטיםהמתי"א. 

 דו"ח מית"ר: שרתים ומזכירים בתקציב הרשויות המקומיות.

 )ש"ש ניהול + ש"ש ריכוז( =שעות  – 28 יחידות

 ₪( 973) 2015במחירי  לשעהגרת שכפול עלות א עלות

השתתפות  

 המשרד
100% 

 עלות  X שעותמספר  סכום חודשי

 חד פעמי.תשלום  סכום שנתי
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 יהודי מגזר - ילדים גני מיוחד חינוך נילוות הוצאות 031 נושא

 מערכת תשלומים מאוחדת ומינהל תיקשוב ומערכות מידע. מקור נתונים

 תיאור
דו"ח  התשלום מיועד לכיסוי ההוצאות הנילוות בחופשות בגני ילדים של החינוך המיוחד.

 מית"ר: תוספות למוסדות )מוכרים(

 יחידות א'
  כיתות

 

 ימי חופשה. ב' יחידות

 עלות

 :2015במחירי ינואר  לפי סוג כיתהעלות ליום לכיתה 

 לכיתה. ₪  108.5כיתות חנ"מ 

 לכיתה. ₪ 125כיתות אוטיסטים: 

השתתפות 

 המשרד
100% 

 מספר כיתות. X בשנה מספר ימי חופשה Xעלות ליום  סכום שנתי

 

 יהודי מגזר - ילדים גני מיוחד חינוך העשרה  032 נושא

 מערכת תשלומים מאוחדת ומינהל תיקשוב ומערכות מידע. מקור נתונים

 תיאור
התשלום מיועד לכיסוי הוצאות העשרה לתלמיד החינוך המיוחד בגני ילדים בחופשות. 

  קריטריונים להקצאה בחוברת השתתפות משרד החינוך בתקציב הרשויות המקומיות.

 דו"ח מית"ר: תוספות למוסדות )מוכרים(

 תלמידים א' יחידות

 ימי חופשה יחידות ב'

 לתלמיד₪  9.4   :2015במחירי ינואר עלות ליום חופשה לתלמיד  עלות

השתתפות 

 המשרד
100% 

 סכום שנתי
 .תלמידיםמספר  X בשנה מספר ימי חופשה X חופשה לתלמיד עלות ליום

 

 

 עודפות גננות 033 נושא

 תיקשוב ומערכות מידע.מערכת תשלומים מאוחדת ומינהל  מקור נתונים

ממשרד החינוך, התשלום/הניכוי הנו בגין גננות עובדות מדינה שמשכורתן מועברת באופן ישיר  תיאור

 דו"ח מית"ר: גנ"י גננות . /גןואילו בחישוב השכל״מ מחושבות בעלות תלמיד

 31משרה לתלמידים וברשויות מקבלות מענק  33)ברשויות נטולות מענק משרה ל משרות. יחידות

 תלמידים(

 עלות משרת לחודש של גננת לפי מספר ימי לימוד בשבוע בגן: עלות

 ימי לימוד: 5
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 ימי לימוד:  6

 

 גננות.משרות מספר  Xעלות למשרה  סכום חודשי

 חודשים. X 10 סכום חודשי סכום שנתי

 

 

 השתלמות קרן 035 נושא

 מקור נתונים

 007 -ם לשכ"ל, לג סהנושא מתייח תיקשוב ומערכות מידע.מערכת תשלומים מאוחדת ומינהל 

 .(37משופר )נושא 

 תיאור
  תשלום קרן ההשתלמות עבור שכר עובדי הוראה בשכ״ל החטיבה העליונה.

 דו"ח מית"ר: תוספות למוסדות )מוכרים(

 .37נושא שעות מ יחידות

 רמה א'השתלמות קרן  עלות

 רמת השירות של המוסד. אחוז

 רמת השירות. Xמספר שעות  Xעלות שעה שבועית  סכום חודשי 

 חודשים. X 12 סכום חודשי סכום שנתי

 

 

 החברתי החינוך 036 נושא

 מערכת תשלומים מאוחדת ומינהל תיקשוב ומערכות מידע. מקור נתונים

חטיבות ביניים הניכוי הינו בגין שעות לרכז החינוך החברתי בחטיבות ביניים עצמאיות. עבור  תיאור

עצמאיות שהוחל עליהן הסכם ״אופק חדש״ לא תינתן לרשות המקומית אפשרות לרכוש את 

השעות ולא יבוצע ניכוי של מכסת השעות. הקריטריונים להקצאה מפורטים בחוברת ״מערכת 

 דו"ח מית"ר: שרתים ומזכירים. הסל תלמיד לבתי ספר בחטיבות הביניים״ לשנת תשע״

 שעות. יחידות

 .2015במחירי עלות שעה שבועית  עלות

 מספר השעות. Xית עשעה שבועלות  סכום חודשי 

 חודשים. X 12 סכום חודשי סכום שנתי 

 

שכר גננת שנתי

שנות ותק: 12

דרגה: 4.5 

שכר גננת שנתי

שנות ותק: 12

דרגה: 4.5 + 

17.85%



-2 3- 

 עיוורים/חרשים משופר 07 מסלול 037 נושא

 מערכת תשלומים מאוחדת ומינהל תיקשוב ומערכות מידע. מקור נתונים

השלמה של תקן השעות  עבחט" םועיווריתלמידים חרשים משופר מקבלים  07במסלול  תיאור

                                              שעות שבועיות. 8-השבועיות לתלמיד ל

 :מפתח התקצוב  .07בנושא זה מופיעה התוספת השולית ביחס לתלמיד במסלול 

 ש"ש 4.31בכיתה ט': 

 ש"ש 3.65יב':  -בכיתות י'

 ש"ש 5.03בכיתה יג': 

 דו"ח מית"ר: תוספות למוסדות )מוכרים(

 מספר תלמידים זכאים לפי שכבה.ו ת שבועיותשעו יחידות

 .001כמו בנושא  )בהתאם לותק המוסד( 2015 עלות שעה במחירי עלות

השתתפות 

 המשרד
 בהתאם לרמת השירות.

 רמת שירות Xמס' תלמידים זכאים לפי שכבה X  ש"ש לפי שכבה X  שבועית עלות שעה סכום חודשי

  חודשים. X 12 סכום חודשי סכום שנתי
 
 

 

 חרדים רשמיים שאינם מוכרים 039 1שאנו

 חרדים לא רשמיים שאינם מוכרים 512נושא  

 מערכת תשלומים מאוחדת ומינהל תיקשוב ומערכות מידע. מקור נתונים

 תיאור
בשעות תקן לכיתה תלמידים הלומדים במסגרת החינוך המוכר שאינו רשמי ומתוקצבים 

 דו"ח מית"ר: תוספות למוסדות )מוכרים( .נורמטיבית

 שעות. יחידות א'

 )רק בגין המרכיב הקבוע( תלמידים יחידות ב'

 עלות
במחירי ( + )עלות מרכיב קבוע לפרופיל מחושב של המוסדבהתאם  2015במחירי )עלות ש״ש 

 לתלמיד(  2015

השתתפות 

 המשרד
 .65%או  70%או  75%

  מס' תלמידים( X)עלות מרכיב קבוע לתלמיד מספר שעות( +  X)עלות ש"ש  סכום חודשי

 חודשים. X 12 סכום חודשי סכום שנתי

 

 

 

                                                             

 המקומית לרשות ולא לבעלות ניתנים 512 ו 039 נושאים 1
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 (איחוד) מורים שאילת 040 נושא

 ומערכות מידע. מערכת תשלומים מאוחדת ומינהל תיקשוב מקור נתונים

 תיאור
  הניכוי הינו בגין שעות בהן מורי חטיבה עליונה הינם עובדי מדינה.

 דו"ח מית"ר: תוספות למוסדות )מוכרים(

 יחידות

 שעות פרונטליות

 שעות פרטניות

 שעות תומכות

 עלות

  נגררות: 7לנושא 

 רמה א' עם קרן בלי גמול -עוז ללא  -פרונטלי .1

 מלאה עוז - פרונטלי .2

 מלאה עוז - פרטני .3

 מלאה עוז - תומכות .4

 .1לפי נוסחה בנושא יש לשקלל כל נגררת לפי מספר השעות וחלקיות עוז לתמורה 

 

 מספר שעות מאושרות. Xעלות שעה שבועית  סכום חודשי

 חודשים. X 12 סכום חודשי סכום שנתי

 

 שרתים יום חינוך ארוך 204 נושא

 ומינהל תיקשוב ומערכות מידע.מערכת תשלומים מאוחדת  מקור נתונים

 תיאור
דו"ח  ניכוי השעות המדווחות בתקן המוסד והמשולמות בתחשיב שכ״ל העל יסודי פר תלמיד.

 מית"ר: תוספות למוסדות )מוכרים(

 שעות. יחידות

 רמת שירות מינימאלית X ((100/  11.25*  1.2א' עם קרן בלי גמול + )א' עם קרן עם גמול * )  עלות

השתתפות 

 המשרד
100% 

 מספר שעות מאושרות. Xעלות שעה שבועית  סכום חודשי

 חודשים. X 12 סכום חודשי סכום שנתי

 

 נוער מרכזי שעות ניכוי 041 נושא

 מערכת תשלומים מאוחדת ומינהל תיקשוב ומערכות מידע. מקור נתונים

 תיאור

הקריטריונים לחישוב מפורטים  התשלום מיועד להשלמת עלות השרת במעבר ליום חינוך ארוך.

  בחוברת השתתפות משרד החינוך בתקציב הרשויות המקומיות.

 דו"ח מית"ר: שרתים ומזכירים

 כיתות יחידות



-2 5- 

 X 11% 2עלות נושא  עלות

השתתפות 

 המשרד
87% 

 השתתפות המשרד  X מספר כיתות Xעלות  סכום חודשי

 חודשים. X 12 סכום חודשי סכום שנתי

 

 ארוך חינוך יום מזכירים  043 נושא

 מערכת תשלומים מאוחדת ומינהל תיקשוב ומערכות מידע. מקור נתונים

 תיאור

התשלום מיועד להשלמת עלות המזכיר במעבר ליום חינוך ארוך. הקריטריונים לחישוב 

  מפורטים בחוברת השתתפות משרד החינוך בתקציב הרשויות המקומיות.

 ומזכיריםדו"ח מית"ר: שרתים 

 כיתות יחידות

 X  12% 107עלות נושא  עלות

השתתפות 

 המשרד
87%. 

 השתתפות המשרד X מספר כיתות Xעלות  סכום חודשי

 חודשים. X 12סכום חודשי  סכום שנתי

 

 ארוך חינוך יום שכפול אגרת 044 נושא

 מערכת תשלומים מאוחדת ומינהל תיקשוב ומערכות מידע. מקור נתונים

 תיאור

התשלום מיועד לכיסוי עלויות השכפול במעבר ליום חינוך ארוך. הקריטריונים לחישוב 

דו"ח מית"ר:  מפורסמים בחוברת השתתפות משרד החינוך בתקציב הרשויות המקומיות.

 שרתים ומזכירים

 כיתות. יחידות

 .2015מחירי בעלות אגרת שכפול לכיתה  עלות

 מספר הכיתות )תשלום חד פעמי(. Xעלות אגרת שכפול לכיתה לשנה  סכום שנתי

 

 קב״סים 045 נושא

 מערכת תשלומים מאוחדת ומינהל תיקשוב ומערכות מידע. מקור נתונים

 תיאור
המשרות הן בהתאם לאישור המחלקה לביקור סדיר. הקריטריונים לחישוב מפורסמים בחוברת 

 דו"ח מית"ר: תוספות למוטבים המקומיות. השתתפות משרד החינוך בתקציב הרשויות

 משרות. יחידות

 עלות
ב.א.+  –שנות ותק  5, לפי דרגת הקב"ס כולל ניידות א' )ב.א.+  .2015במחירי עלות חודשית 

 שנות ותק(  30

השתתפות 

 המשרד
75% 
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 השתתפות המשרד Xמספר משרות  Xעלות  סכום חודשי

 X  12סכום חודשי  סכום שנתי

 קב״טים 046 נושא

 מערכת תשלומים מאוחדת ומינהל תיקשוב ומערכות מידע. מקור נתונים

 תיאור
. הקריטריונים מפורסמים בחוברת השתתפות משרד ןהביטחוהמשרות בהתאם לאישור אגף 

 דו"ח מית"ר: תוספות למוטבים החינוך בתקציב הרשויות המקומיות.

 משרות. יחידות

 עלות
שנות ותק( ולפי  24+  11 –שנות ותק  10+ 7, לפי דרגת הקב"ט )2015עלות חודשית במחירי 

 דרגת ניידות )א' או ב'(.

השתתפות 

 המשרד
75% 

 השתתפות המשרד  Xמספר משרות  Xעלות  סכום חודשי

 חודשים. X 12 סכום חודשי סכום שנתי

 

 חינוכיים פסיכולוגים - שפ״י 047 נושא

 ומינהל תיקשוב ומערכות מידע.מערכת תשלומים מאוחדת  מקור נתונים

 תיאור
התשלום מיועד לכיסוי משרות הפסיכולוגים החינוכיים כפי שאושרו ע״י אגף שפ״י. הקריטריונים 

  לחישוב מפורסמים בחוברת השתתפות משרד החינוך בתקציב הרשויות המקומיות.

 דו"ח מית"ר: שירות פסיכולוגי ייעוצי

 משרות. יחידות

 עלות
שנות ותק, בתוספת אחזקת רכב לפי סוג יישוב )ערים:  17+  43פסיכולוג דרגה משרת עלות 

 ק"מ(. 2000ק"מ, מועצות אזוריות:  972ק"מ, יישוב מרוחק:  662ק"מ, יישובי מרכז:  230

השתתפות 

 המשרד
68%. 

 המשרד ההשתתפות  Xמספר המשרות  Xעלות למשרה  סכום חודשי

 חודשים. X 12 סכום חודשי סכום שנתי

 

 התיישבותי לחינוך המינהל בפנימיות שומרים 049 נושא

 שומרים 349 נושא

 מערכת תשלומים מאוחדת ומינהל תיקשוב ומערכות מידע. מקור נתונים

 דו"ח מית"ר: תוספות למוסדות )מוכרים( משרות שומרים בפנימיות. תיאור

 משרות. יחידות

 18, וותק 8ת שומר, דרגה משרעלות  עלות

 מספר המשרות. Xמשרה עלות  סכום חודשי

 חודשים. X 12 סכום חודשי סכום שנתי
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 תלמידים הסעות 55-50 נושא

 מערכת תשלומים מאוחדת ומינהל תיקשוב ומערכות מידע. מקור נתונים

 תיאור

הוצאות הסעות תלמידים ברשויות המקומיות הינו השתתפות המדינה ב תשלום המשרד

 האיזוריות.ובמועצות 

השתתפות המשרד ברשויות המקומיות ובמועצות איזוריות שאינן בתחומי איו״ש, בחינוך הרגיל 

 היא על פי תעריף לתלמיד.

 דו"ח מית"ר: הסעות

 .2015במחירי חודשית עלות  עלות

השתתפות 

 המשרד

 . 90%פי החלטת ממשלה -באזורי בטחון על

  50% י"ב-תלמידי י"א. 85% תלמידי חינוך חובה –במועצות אזוריות 

ובלבד  80%  המשרד ישתתף ב ות שהחישוב הוא על פי המדד החדשברשוי

 תנאים מצטברים:שלושה שיתקיימו 

 אלף 75התושבים הינו עד  'מס .א
 1-5 למ"ס אשכול  .ב
 לתושב₪  300מענק איזון הינו לפחות  .ג

 

 על פי מספר ימי הלימוד. עלות לחודש חודשיסכום 

 חודשים. X 12 חודשי סכום סכום שנתי

 

 ספרנים 061 נושא

 מערכת תשלומים מאוחדת ומינהל תיקשוב ומערכות מידע. מקור נתונים

 תיאור

התשלום לחטיבות הביניים העמלניות )חינוך מיוחד( במשרות הספרנים. הקריטריונים לתקציב 

  מפורטים בחוברת השתתפות משרד החינוך בתקציב הרשויות המקומיות.

 מית"ר: שרתים ומזכיריםדו"ח 

 חלקיות משרת ספרן לפי מספר כיתות במוסד. יחידות

 שנות וותק 16+  8שכר ספרן דרגה  עלות

השתתפות 

 המשרד
100%. 

 חלקיות משרה X עלות  סכום חודשי

 חודשים. X 12 סכום חודשי  סכום שנתי

 

 ספר בבתי רבנים 064 נושא

 ומינהל תיקשוב ומערכות מידע.מערכת תשלומים מאוחדת  מקור נתונים

 תיאור
 התשלום עבור שעות רבנים המאושרים למוסדות החינוך על פי אישור ועדת הקצבות.

 דו"ח מית"ר: תוספות למוסדות )מוכרים(

 שעות. יחידות
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 4בנושא  נוסחהראה  עלות

 מספר שעות. Xעלות שעה  סכום חודשי

השתתפות 

 המשרד
100%. 

 מספר שעות. Xעלות שעה  סכום חודשי

 חודשים. X 10 סכום חודשי סכום שנתי

 

 תורניים חוגים 068 נושא

 מערכת תשלומים מאוחדת ומינהל תיקשוב ומערכות מידע. מקור נתונים

 תיאור

תשלום עבור חוגים תורניים ומיועדים כתוספת ללימוד התורה שבעל פה ויהדות לכיתה כולה, 

 כיתה אחת, או לכיתות סמוכות. כפוף לאישור ועדת הקצבות.או לקבוצת תלמידים בני 

 דו"ח מית"ר: ידניים

 חוגים.מספר  יחידות

השתתפות 

 המשרד
100% 

 מספר חוגים שאושרו. Xעלות חוג  סכום חודשי

 עלות שנתית לפי אישור ועדת הקצבות. סכום שנתי

 

 רשמי שאינו ובמוכר יסודי העל בחינוך למורים שכ״ל החזר 071 נושא

 רשמי שאינו במוכר לגננות שכ״ל החזר 391נושא 

 מערכת תשלומים מאוחדת ומינהל תיקשוב ומערכות מידע. מקור נתונים

 תיאור
 מורים וגננות הלומדים ולימודיהם אושרו על ידי האגף להשתלמויות זכאים להחזר שכ״ל.

 דו"ח מית"ר: תוספות למוסדות )מוכרים(

 ₪ יחידות

 ₪  1 עלות

 ם בשנה במערכת על בסיס גובה שכר הלימוד שאושר.יהתשלום מבוצע פעמי סכום שנתי

 

 (חימום) שכ״ל 075 נושא

 מערכת תשלומים מאוחדת ומינהל תיקשוב ומערכות מידע. מקור נתונים

 תיאור

התשלום מיועד לכיסוי הוצאות חימום בחטיבה העליונה לפי סקר ימי מעלות הסקה שנעשה ע״י 

השירות המטאורולוגי. המדד הבסיסי הוא ימ״ה של ירושלים. קריטריונים להקצאה מפורטים 

  בחוברת השתתפות משרד החינוך בתקציב הרשויות המקומיות.

 דו"ח מית"ר: תוספות למוסדות )מוכרים(

 כיתות. יחידות
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 .2015במחירי מחיר ליטר סולר  עלות

השתתפות 

 המשרד
100%. 

 סכום שנתי

 תשלום חד פעמי.

 X  600מספר כיתות  Xימ"ה מאושר  Xמחיר לליטר 

                                                              1174 

 אילת שרתים 076 נושא

 אילת מזכירים 077 נושא

 אילת לגננות עוזרות 078 נושא

 אילת חס״ב היקף שרתי 079 נושא

 אילת סייעות 080 נושא

 אילת שכ״ל 084 נושא

 אילת טיסות 095 נושא

 אילת - עצמי ניהול 281 נושא

 מערכת תשלומים מאוחדת ומינהל תיקשוב ומערכות מידע. מקור נתונים

בהתאם לאישור הממונה על התשלום מיועד לשיפוי העיר אילת מעבר להשתתפות המשרד  תיאור

 דו"ח מית"ר: תוספות למוטבים השכר )תוספת אילתית וטיסות(

 שעות; כיתות; משרות; תלמידים;  יחידות

 עלות שעה שבועית לכיתה; עלות לתלמיד; עלות למשרה; עלות לטיסה. עלות

 מספר שעות; כיתות; משרות; תלמידים Xעלות  סכום חודשי

 חודשים. X 12 סכום חודשי סכום שנתי

 

 ברשויות מתמחים פסיכולוגים 081 נושא

 מערכת תשלומים מאוחדת ומינהל תיקשוב ומערכות מידע. מקור נתונים

 ד"וח מית"ר: שירות פסיכולוגי ייעוצי פסיכולוגים המתמחים ברשויות המקומיות. תיאור

 משרות. יחידות

 שנות וותק 9+  38שכר משרת פסיכולוג מתמחה דרגה  עלות

השתתפות 

 המשרד
75% 

 מספר המשרות. Xעלות למשרה  סכום חודשי

 חודשים. X 12 סכום חודשי סכום שנתי
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 לבורנט - פיס אשכול 085 נושא

 שרתים - פיס אשכול 086נושא 

 מזכירים – פיס אשכול 087נושא 

 מערכת תשלומים מאוחדת ומינהל תיקשוב ומערכות מידע. מקור נתונים

 תיאור

מיועד להשתתפות המשרד בהפעלת אשכולות הפיס ברשויות המקומיות. החישוב התשלום 

הוא למשרה על פי הקריטריונים המפורטים בחוברת השתתפות משרד החינוך בתקציב 

 דו"ח מית"ר: שרתים ומזכירים הרשויות המקומיות.

 משרות. יחידות

 עלות

 שנות וותק 19טכנאים + 39לבורנט: שכר עובד סיוע, 

 שנות וותק 16+  6שכר שרת דרגה שרת: 

 שנות וותק 8 + 7מזכיר: שכר מזכיר דרגה 

השתתפות 

 המשרד
 מעלות משרה. 87%

 השתתפות המשרד X מספר המשרות המאושרות Xעלות למשרה  סכום חודשי

 חודשים. X 12 סכום חודשי סכום שנתי

 

 שתיה דמי 088 נושא

 תיקשוב ומערכות מידע.מערכת תשלומים מאוחדת ומינהל  מקור נתונים

  .ומעלה משרה 1/3התשלום מיועד לדמי שתייה למורים בבתי הספר העל יסודיים המועסקים  תיאור

 דו"ח מית"ר: תוספות למוסדות )מוכרים(

 ממצבת מורים. מורים יחידות

 .2015במחירי עלות דמי שתייה  עלות

השתתפות 

 המשרד
100% 

 .וריםמספר המ Xדמי שתייה עלות  סכום חודשי

 חודשים. X 10 סכום חודשי סכום שנתי
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 יב-ט יסודי העל בחינוך מחוננים 089 נושא

 מערכת תשלומים מאוחדת ומינהל תיקשוב ומערכות מידע. מקור נתונים

 תיאור

שכבת ט' תחשב יב. -התשלום הינו עבור כיתות מחוננים מאושרות בחינוך העל יסודי כתות ט

קריטריונים לחישוב מפורטים בחוברת . 001שנתיים לפי נתוני שכל"מ  4רק במוסדות 

  השתתפות משרד החינוך בתקציב הרשויות המקומיות.

 דו"ח מית"ר: תוספות למוסדות )מוכרים(

 

 תלמידים בכיתת מחוננים. היחידות מורכבות מתוספת ש"ש 26תקצוב לכיתה  מתבסס על 

לשנה לתלמיד עבור פעילויות ₪  750תוספת גמול על השעות ו  20%לתלמיד בכיתת מחוננים, 

 .העשרה

 להלן פירוט הנגררות:

 יחידות 

 כיתה ט' גמול+תוספת שעות.  - 11נגררת 

 כיתה י' גמול+תוספת שעות.  - 12נגררת 

 כיתה יא' גמול+תוספת שעות.  - 13נגררת 

 גמול+תוספת שעות.כיתה יב'   - 14 נגררת

 העשרה לכיתות מחוננים. - 15נגררת 

 

 ש"ש לכיתה. 16.2 יחידות:

 ש"ש לכיתה. 19.2 יחידות:

 ש"ש לכיתה. 19.2 יחידות:

 ש"ש לכיתה. 19.2 יחידות:

סך הכיתות המאושרות למוסד בכל  יחידות:

 שכבות הגיל

 

 עלות

 4ראה נוסחה בנושא : 11-14נגררות 

לחודש לתלמיד, כפול  62.5לשנה לתלמיד הם  750)מחושב לפי  לחודש₪  1,625 :15נגררת 

 תלמידים( 26כיתה של 

השתתפות 

 המשרד
 רמת שירותאחוז 

 סכום חודשי
 היחידות לפי נגררת Xסכום כיתות המחוננים בכל שכבה   : 11-14נגררות 

 5עלות נגררת  Xסך כיתות המחוננים במוסד  :15נגררת 

 חודשים. X 12 סכום חודשי  סכום שנתי

 

 שפ״י הדרכת 091 נושא

 מערכת תשלומים מאוחדת ומינהל תיקשוב ומערכות מידע. מקור נתונים

 תיאור
התשלום מיועד לכיסוי שעות הדרכה לפסיכולוגים ברשויות המקומיות כפי שאושרו ע״י אגף 

 דו"ח מית"ר: שירות פסיכולוגי ייעוצי שפ״י.

 שעות. יחידות

 .2015עלות שעה במחירי  עלות

השתתפות 

 המשרד

100%. 

 מספר שעות מאושרות. Xעלות שעה  סכום חודשי
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 חודשים. X 10 סכום חודשי סכום שנתי

 

 יסודיים על ספר בבתי מנהלים רכב 092 נושא

 מערכת תשלומים מאוחדת ומינהל תיקשוב ומערכות מידע. מקור נתונים

השכר. בית הספר העל יסודי זכאי לתגמול בגין אחזקת רכב תשלום למוסדות בהתאם להסכם  תיאור

למנהלים בהתאם לקריטריונים המפורטים בחוברת השתתפות משרד החינוך בתקציב הרשויות 

 דו"ח מית"ר: תוספות למוסדות )מוכרים( המקומיות.

 .2015עלות לבית הספר במחירי  עלות

השתתפות 

 המשרד
100%. 

 עלות לחודש. סכום חודשי

 חודשים. X 12 סכום חודשי סכום שנתי

 

 מנהלים סגני רכב 101 נושא

 מערכת תשלומים מאוחדת ומינהל תיקשוב ומערכות מידע. מקור נתונים

 תיאור

התשלום למוסד בהתאם להסכם השכר. בתי הספר העל יסודיים זכאים לתגמול בגין אחזקת 

השתתפות משרד החינוך רכב לסגני מנהלים בהתאם לקריטריונים המפורטים בחוברת 

 דו"ח מית"ר: תוספות למוסדות )מוכרים( בתקציב הרשויות המקומיות.

  .2015במחירי עלות לבית הספר  עלות

השתתפות 

 המשרד
100%. 

 עלות לחודש. סכום חודשי

 חודשים. X 12 סכום חודשי סכום שנתי

 

 האידיש שפת 103 נושא

 ומינהל תיקשוב ומערכות מידע.מערכת תשלומים מאוחדת  מקור נתונים

התשלום מיועד לכיסוי תיגבור השעות שאושרו לבתי ספר על יסודיים ללימודי האידיש ואושרו  תיאור

 דו"ח מית"ר: תוספות למוסדות )מוכרים( על ידי ועדת ההקצבות.

 שעות יחידות

 עלות
 4נוסחה בנושא ראה 

השתתפות 

 המשרד

100% 

 מספר השעות. Xעלות שעה  סכום חודשי

 חודשים. X 12 סכום חודשי סכום שנתי
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 ימיים ומרכזים חקלאיות חוות שרתים 105 נושא

 מערכת תשלומים מאוחדת ומינהל תיקשוב ומערכות מידע. מקור נתונים

 תיאור
. עם כניסת המרכזים חוות ובמרכזים הימיים והטיפולייםהתשלום מיועד לכיסוי הוצאות הניקיון ב

לרמת מורכבות   לאופק חדש, מתבצעת הקצאה שונה של שעות למנהל המוסד, בהתאםבנדון 

הקריטריונים המפורטים בחוברת השתתפות משרד החינוך בתקציב  המוסד ובגין שעות הריכוז.

 דו"ח מית"ר: שרתים ומזכירים הרשויות המקומיות.

 פעילות החווה( רמת מורכבות מייצגת את גודל 8חוות חקלאיות )סוג מוסד  יחידות

 ש"ש( 30ש"ש )במקום  9עם הכניסה לאופק מתוקצב המנהל ב : 1רמת מורכבות 

 ש"ש 8: עם הכניסה לאופק מתוקצב המנהל ב 2רמת מורכבות 

 ש"ש 7עם הכניסה לאופק מתוקצב המנהל ב  :3רמת מורכבות 

 מס' כיתות יחידות:

 עבור מוסדות באופק

 : 1רמת מורכבות 

 כיתות= מס'  21סך השעות + 

           31 

 :2רמת מורכבות 

 = מס' כיתות 22סך השעות + 

           31 

 :3רמת מורכבות 

 = מס' כיתות 23סך השעות + 

           31 

 עבור מוסדות שאינם באופק

 = מס' כיתותסך שעות שבועיות מאושרות 

 ש"ש 31           

 

( מוסדות אלו לא נכנסו 14)סוג מוסד ( ומרכזים למחוננים 17מרכזים טיפוליים )סוג מוסד 

 לאופק חדש.

 = מס' כיתותסך שעות שבועיות מאושרות 

 ש"ש 31           

 

 ( רמת מורכבות מייצגת את גודל פעילות המרכז19)סוג מוסד  מרכזים ימיים

 כל המרכזים הימיים הינם באופק חדש. המרכזים הימיים מחולקים ליסודיים או חט"ב.

 ש"ש 24ש"ש. בסיס המשרה בחט"ב:  30בסיס המשרה ביסודי: 

 מס' כיתות יחידות:

 מרכזים ימיים יסודיים

 : 1רמת מורכבות 
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 = מס' כיתות 21סך השעות + 

           31 

 :2רמת מורכבות 

 = מס' כיתות 22סך השעות + 

           31 

 :3רמת מורכבות 

 = מס' כיתות 23סך השעות + 

           31 

 מרכזים ימיים חט"ב

 : 1רמת מורכבות 

 = מס' כיתות 15סך השעות + 

           31 

 :2רמת מורכבות 

 = מס' כיתות 16סך השעות + 

           31 

 :3רמת מורכבות 

 = מס' כיתות 17סך השעות + 

           31 

 

 

 16שנות ותק:   6דרגה:   שכר שרתיםעלות לכיתה =   עלות

                                           4.44  

השתתפות 

 המשרד
 מעלות משרה. 87%

 השתתפות המשרד X מספר הכיתות Xעלות לכיתה  סכום חודשי

 חודשים. X 12 סכום חודשי סכום שנתי

 

 מזכירים 107 נושא

 מערכת תשלומים מאוחדת ומינהל תיקשוב ומערכות מידע. מקור נתונים

 דו"ח מית"ר: שרתים ומזכירים. השתתפות בהעסקת מזכירים בבתי הספר היסודיים תיאור

תיאור תת 

 נושאים

 תשלום עבור כיתות חט"צ במוסדות שאינם בניהול עצמי

 ח-תשלום עבור כיתות א

 (002נושא כמו ב)חישוב כיתה נעשה  כיתות יחידות

 18שנות ותק:  7שכר מזכיר  דרגה:   עלות לכיתה = עלות
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                                            14 

השתתפות 

 המשרד
 מעלות משרה. 87%

 השתתפות המשרד X מספר כיתות Xעלות לכיתה  סכום חודשי

 חודשים. X 12 סכום חודשי  סכום שנתי

 

 מזכירים מנב״ס 108 נושא

 מערכת תשלומים מאוחדת ומינהל תיקשוב ומערכות מידע. מקור נתונים

התשלום מיועד להפעלת המנב״ס בבתי ספר המאושרים ע״י מינהלת המנב״ס, על פי  תיאור

 הקריטריונים המפורטים בחוברת השתתפות משרד החינוך בתקציב הרשויות המקומיות.

 ארבע שנים. -ארבע פעמים בלבדגמול הערה: כל מוסד זכאי ל

 דו"ח מית"ר: שרתים ומזכירים

 יסודי: כיתות  יחידות

 תלמידים חט"ב:

  X 0.077( 107עלות כיתה למזכיר )ראה נושא יסודי:  עלות

  0.077)תל' בכיתה(* 33)כיתות(/ 14עלות משרת מזכיר/חט"ב: 

השתתפות 

 המשרד
 מעלות משרה. 87%

 מספר כיתות. Xעלות לכיתה יסודי:  סכום חודשי

 מספר תלמידים. Xחט"ב: עלות לתלמיד 

 חודשים. X 12 סכום חודשי סכום שנתי

 

 ומרכזים חוות מזכירים 109 נושא

 מערכת תשלומים מאוחדת ומינהל תיקשוב ומערכות מידע. מקור נתונים

. עם כניסת בחוות ובמרכזים הימיים והטיפוליים המנהלההתשלום מיועד לכיסוי הוצאות  תיאור

לרמת   בהתאםהמרכזים בנדון לאופק חדש, מתבצעת הקצאה שונה של שעות למנהל המוסד, 

הקריטריונים המפורטים בחוברת השתתפות משרד החינוך  מורכבות המוסד ובגין שעות הריכוז.

 דו"ח מית"ר: שרתים ומזכירים בתקציב הרשויות המקומיות.

 ( רמת מורכבות מייצגת את גודל פעילות החווה8חוות חקלאיות )סוג מוסד  יחידות

 ש"ש( 30ש"ש )במקום  9עם הכניסה לאופק מתוקצב המנהל ב : 1רמת מורכבות 

 ש"ש 8: עם הכניסה לאופק מתוקצב המנהל ב 2רמת מורכבות 

 ש"ש 7עם הכניסה לאופק מתוקצב המנהל ב  :3רמת מורכבות 

 מס' כיתות יחידות:

 עבור מוסדות באופק

 : 1רמת מורכבות 
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 = מס' כיתות 21סך השעות + 

           31 

 :2בות רמת מורכ

 = מס' כיתות 22סך השעות + 

           31 

 :3רמת מורכבות 

 = מס' כיתות 23סך השעות + 

           31 

 עבור מוסדות שאינם באופק

 = מס' כיתותסך שעות שבועיות מאושרות 

 ש"ש 31           

 

נכנסו ( מוסדות אלו לא 14( ומרכזים למחוננים )סוג מוסד 17מרכזים טיפוליים )סוג מוסד 

 לאופק חדש.

 = מס' כיתותסך שעות שבועיות מאושרות 

 ש"ש 31           

 

 ( רמת מורכבות מייצגת את גודל פעילות המרכז19חוות חקלאיות )סוג מוסד 

 המרכזים הימיים מחולקים ליסודיים או חט"ב. כל המרכזים הימיים הינם באופק חדש.

 ש"ש 24ב: ש"ש. בסיס המשרה בחט" 30בסיס המשרה ביסודי: 

 מס' כיתות יחידות:

 מרכזים ימיים יסודיים

 : 1רמת מורכבות 

 = מס' כיתות 21סך השעות + 

           31 

 :2רמת מורכבות 

 = מס' כיתות 22סך השעות + 

           31 

 :3רמת מורכבות 

 = מס' כיתות 23סך השעות + 

           31 

 מרכזים ימיים חט"ב

 : 1רמת מורכבות 

 = מס' כיתות 15סך השעות + 

           31 
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 :2רמת מורכבות 

 = מס' כיתות 16סך השעות + 

           31 

 :3רמת מורכבות 

 = מס' כיתות 17סך השעות + 

           31 

 

 18שנות ותק:   7שכר מזכיר  דרגה: עלות לכיתה =   עלות

                                           14 

השתתפות 

 המשרד
 מעלות משרה. 87%

 השתתפות המשרד X מספר כיתות Xעלות לכיתה  סכום חודשי

 חודשים. X 12 סכום חודשי סכום שנתי

 

 

 נוער מרכזי הפעלת 111 נושא

 מערכת תשלומים מאוחדת ומינהל תיקשוב ומערכות מידע. מקור נתונים

 הנוער בשעות אחר הצהריים.התשלום מיועד לכיסוי הוצאות הפעלת מרכזי  תיאור

 דו"ח מית"ר: תוספות למוסדות )מוכרים(

 תלמידים. יחידות

 עלות
 עלויות למוסד לפי מספר וסוג משרות והוצאות שאינן שכר: לסל לאור המשקללהלן פירוט 

 תלמידים 175ל  12וותק  7דרגה  -עובדי מינהל 14

 תלמידים 175ל  BA  14 -עובדי הוראה 11

  תלמידים 175למוסד לחודש ל ₪  99,617.06 -מזון

 תלמידים 175למוסד לחודש ל ₪  16,289.80 -דלק

 תלמידים 175לחודש ל ₪  25,824.85 -אחזקת בית

 תלמידים 175לחודש ל ₪  25,693.98אחזקת תלמיד 

 :לתלמיד נוסחת העלות

 סל שירותים X 13.12%+  לתלמיד סל לאור  X  20%או  40%

 מספר תלמידים. Xעלות לתלמיד  סכום חודשי

 מספר החודשים. X 12 סכום חודשי סכום שנתי
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 קרמניצר שנהר מטה 114 נושא

 מערכת תשלומים מאוחדת ומינהל תיקשוב ומערכות מידע. מקור נתונים

 שעות החינוך לדמוקרטיה תנ״ך, תושב״ע, מחשבת ישראל, היסטוריה יהודית ושיח ושיג תיאור

 דו"ח מית"ר: תוספות למוסדות )מוכרים( ידי ועדת ההקצבות.-המאושרות על

 שעות. יחידות

 .4ראה נוסחה בנושא  עלות

השתתפות 

 המשרד
 השתתפות. 100%

 מספר שעות חודשיות Xעלות  סכום חודשי

 חודשים. X 12 סכום חודשי סכום שנתי

 

 יסודיים על קהילתיים ספר בתי 117 נושא

 מערכת תשלומים מאוחדת ומינהל תיקשוב ומערכות מידע. נתוניםמקור 

ספר קהילתיים, כפי שאושרו -התשלום עבור שעות המחוייבות האישית, חברה הוגנת ובתי תיאור

בועדת הקצבות ועל פי הקריטריונים המפורטים בחוברת השתתפות משרד החינוך בתקציב 

 למוסדות )מוכרים(דו"ח מית"ר: תוספות  הרשויות המקומיות.

 שעות. יחידות

 .4ה נוסחה בנושא רא עלות

השתתפות 

 המשרד
100%  

 .בחודש מספר השעות Xעלות שעה שבועית  סכום חודשי

 סכום שנתי
 חודשים. X 12 סכום חודשי

 

 לבורנטים 134 נושא

 מערכת תשלומים מאוחדת ומינהל תיקשוב ומערכות מידע. מקור נתונים

לחטיבות הביניים עמלניות במשרות עובדי סיוע. הקריטריונים לתקציב מפורטים התשלום  תיאור

 בחוברת השתתפות משרד החינוך בתקציב הרשויות המקומיות.

 דו"ח מית"ר: שרתים ומזכירים

 להלן פירוט חישוב מספר משרות מאושרות: משרות. יחידות 

  X 4 X 0.54ח' -ח:  שעות = מס' כיתות ז'-כיתות ז

 X 6 X 0.54שעות = מס' כיתות ט'   כיתות ט:  

 סה"כ כללי של שעותמספר משרות מאושרות = 

 ש"ש  42.5                                             

 שנות וותק. 19טכנאים,  39עלות משרה = שכר עובד סיוע  עלות

  87%השתתפות 
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 המשרד

 השתתפות המשרד Xמשרות מאושרות מספר  Xעלות  סכום חודשי

 חודשים. X 12 סכום חודשי סכום שנתי

 

 מיוחד חינוך תלמידים הסעות 138-143 נושא

 מערכת תשלומים מאוחדת ומינהל תיקשוב ומערכות מידע. מקור נתונים

תשלום המשרד מיועד לכיסוי הוצאות הסעות התלמידים בחינוך המיוחד. השתתפות המשרד  תיאור

 דו"ח מית"ר: הסעות בחינוך המיוחד הנה לפי עלות מאושרת למסלול.בהסעות התלמידים 

 .2015במחירי עלות לחודש  עלות

השתתפות 

 המשרד

 להלן שיעורי ההשתתפות:

 .85% - מועצות אזוריות .1

 .50% - רשויות מקומיות מקבלות מענק .2

 .40% - רשויות נטולות מענק .3

, שבהן מספר התושבים אינו עולה 1-5אקונומי -רשויות מקבלות מענק מאשכול סוציו .4

 . 80% -₪  300והמענק לתושב הינו לפחות  75,000על 

 .90% - רשויות שבהן חלה חובת הסעה ברכב ממוגן ירי .5

 עלות לחודש על פי מספר ימי הסעה. סכום חודשי

 סכום שנתי
 חודשים. X 12 סכום חודשי

 

 אישי חוזה 146 נושא

 מערכת תשלומים מאוחדת ומינהל תיקשוב ומערכות מידע. מקור נתונים

תשלום בגין חוזים אישיים למורים העוברים ללמד באזור עדיפות לאומית בחטיבה עליונה,  תיאור

בהתאם לאישור היחידה ועפ״י הקריטריונים המפורטים בחוברת השתתפות משרד החינוך 

 דו"ח מית"ר: תוספות למוסדות )מוכרים( המקומיות.בתקציב הרשויות 

 של מורים המלמדים בעי"ס. משרות יחידות

 X  24פרופיל  -מורה לא ברפורמה, מנהל עוז חלקי, מנהל עוז מלא עלות

 X 42.96פרופיל  -מורה באופק

 X 51.12פרופיל  –מנהל באופק, סגן מנהל באופק 

 X 40וותק  –מורה עוז מלא 

השתתפות 

 המשרד

 בכל קבוצת יישובים תהיה תוספת דיפרנציאלית לשכר המשולב במפורט להלן:

קבוצה  הוראה דיעוב

1 

קבוצה 

2 

קבוצה 

3 

קבוצה 

4 

די הוראה, למנהלים ולסגני בלעו

ם במסגרת ישאינם מועסק םימנהל

70% 50% 30% 25% 
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 הרפורמה

"אופק לעובדי הוראה המועסקים במסגרת 

 חדש".

39% 28% 19% 14% 

למנהלים ולסגני מנהלים המועסקים במסגרת 

 "אופק חדש".

21% 15% 10.5% 7.5% 

"עוז לעובדי הוראה וסגנים המועסקים ב

 .ברפורמה מלאהלתמורה" 

50% 36% 21% 18% 

ים ב"עוז לתמורה" קלעובדי הוראה המועס 

 רפורמה מלאה 

70% 50% 30% 25% 

 

 השתתפות המשרד  Xמספר המשרות  Xעלות משרה  סכום חודשי

 חודשים. X 12 סכום חודשי סכום שנתי

 

 

 קטנים ספר בתי ריכוז גמול 151 נושא

 מערכת תשלומים מאוחדת ומינהל תיקשוב ומערכות מידע. מקור נתונים

 דו"ח מית"ר: תוספות למוסדות )מוכרים( .מיועד לבתי ספר כמפורט בחוזר מנכ״ל תיאור

 גמול אחד למוסד יחידות

 X 4%שנות וותק  BA 16שכר מורה  עלות

השתתפות 

 המשרד

100%. 

 מספר שעות בחודש. Xעלות שעה  סכום חודשי

 חודשים. X 12 סכום חודשי סכום שנתי

 

 יסודי על פרופסיונליות שעות 152 נושא

 מערכת תשלומים מאוחדת ומינהל תיקשוב ומערכות מידע. מקור נתונים

תשלום בגין שעות פרופסיונליות בחטיבה עליונה עבור המורים שאושרו בועדה לנושא שעות  תיאור

 דו"ח מית"ר: תוספות למוסדות )מוכרים( פרופסיונליות ובהתאם לקריטריונים.

 שעות. יחידות

 2015בלבד במחירי ינואר  , שעות פרונטליותמשוקלל עם עוז לתמורה ןא' עם קר רמה עלות

השתתפות 

 המשרד

100% 

 מספר שעות מאושרות. Xעלות לשעה  סכום חודשי

 חודשים. X 12 סכום חודשי סכום שנתי
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 א"יוח ילדים גני ראשוני ציוד 157 נושא

 מערכת תשלומים מאוחדת ומינהל תיקשוב ומערכות מידע. מקור נתונים

התשלום מיועד לכיסוי חד פעמי של ציוד ראשוני לגני ילדים שאושרה להם תכנית יוח״א.  תיאור

הקריטריונים לחישוב מפורטים בחוברת השתתפות משרד החינוך בתקציב הרשויות 

 דו"ח מית"ר: תוספות למוסדות )מוכרים( המקומיות.

 גנים. יחידות

 .2015עלות ציוד לגן במחירי  עלות

השתתפות 

 המשרד

100%. 

 פעמי(.-מספר גנים )תשלם חד Xעלות ציוד  סכום שנתי

 

 מיל״ת/יוח״א ילדים לגני עוזרות 158 נושא

 מערכת תשלומים מאוחדת ומינהל תיקשוב ומערכות מידע. מקור נתונים

התשלום מיועד להשלמת עלות העוזרת לגננת בגני ילדים יוח״א. הקריטריונים לחישוב  תיאור

  השתתפות משרד החינוך בתקציב הרשויות המקומיות.מפורטים בחוברת 

 דו"ח מית"ר: תוספות למוסדות )מוכרים(

 מספר גנים. כמות

 שנות וותק. 10, 6ימים באופק, דרגה  5מעלות עוזרת גננת  11.5% עלות

 מספר משרות. Xעלות משרה  סכום חודשי

 חודשים. X 12 סכום חודשי סכום שנתי

 

 יוח״א הזנת 160 נושא

 מערכת תשלומים מאוחדת ומינהל תיקשוב ומערכות מידע. מקור נתונים

התשלום מיועד לכיסוי הוצאות ההזנה בבתי ספר לחינוך המיוחד המפעילים יוח״א.  תיאור

הקריטריונים לחישוב מפורטים בחוברת השתתפות משרד החינוך בתקציב הרשויות 

 דו"ח מית"ר: תוספות למוסדות )מוכרים( המקומיות.

 )בהתאם לסוג לקות ולשכבת גיל( תלמידים יחידות א'

 לפי מגזר ימי לימוד יחידות ב'

 עלות
 מגזר מספר נגררת לקות הכיתה עלות שכבת גיל

 יהודי 10 11,12,15,19,24,26 )קצר(₪  13.38 גן ילדים

 יהודי 11 21,28 )ארוך(₪  16.69 גן ילדים

 ערבי 12 11,12,15,19,24,26 )קצר(₪  13.38 גן ילדים

 ערבי 13 21,28 )ארוך(₪  16.69 גן ילדים

 דרוזי 14 11,12,15,19,24,26 )קצר(₪  13.38 גן ילדים
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 דרוזי 15 21,28 )ארוך(₪  16.69 גן ילדים

 יהודי 16 11,12,15,16,24,26 )קצר(₪  15.02 ג-א

 יהודי 17 21,28,19 )ארוך(₪  18.74 ג-א

 ערבי 18 11,12,15,16,24,26 )קצר(₪  15.02 ג-א

 ערבי 19 21,28,19 )ארוך(₪  18.74 ג-א

 דרוזי 20 11,12,15,16,24,26 )קצר(₪  15.02 ג-א

 דרוזי 21 21,28,19 )ארוך(₪  18.74 ג-א

 יהודי 22 11,12,15,16,24,26 )קצר(₪  17.90 ז-ד

 יהודי 23 21,28,19 )ארוך(₪  22.53 ז-ד

 ערבי 24 11,12,15,16,24,26 )קצר(₪  17.90 ז-ד

 ערבי 25 21,28,19 )ארוך(₪  22.53 ז-ד

 דרוזי 26 11,12,15,16,24,26 )קצר(₪  17.90 ז-ד

 דרוזי 27 21,28,19 )ארוך(₪  22.53 ז-ד

 יהודי 28 11,12,15,16,24,26 )קצר(₪  18.85 יד-ח

 יהודי 29 21,28,19 23כמו נגררת  יד-ח

 ערבי 30 11,12,15,16,24,26 )קצר(₪  18.85 יד-ח

 ערבי 31 21,28,19 25כמו נגררת  יד-ח

 דרוזי 32 11,12,15,16,24,26 )קצר(₪  18.85 יד-ח

 דרוזי 33 21,28,19 27כמו נגררת  יד-ח

 

השתתפות 

 המשרד

100%. 

 .מספר ימי לימוד בחודש  Xתלמידים מספר  Xתלמיד עלות ל סכום חודשי

 חודשים. X 10סכום חודשי  סכום שנתי

 

 תהל״ה 164 נושא

 מערכת תשלומים מאוחדת ומינהל תיקשוב ומערכות מידע. מקור נתונים

 מיועד להשלמת בגרות בשלושה סוגי תכניות בכפוף לאישור ועדת ההקצבות: תיאור

 ללמידה לקראת בחינות בגרות .1

 תהל״ה לטכנאים .2

 .BSCתהל״ה  .3

 )מוכרים(דו"ח מית"ר: תוספות למוסדות 
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 שעה בודדת יחידות 

 עלות
 

השתתפות 

 המשרד

100%. 

 מספר השעות. Xעלות שעה שבועית  סכום חודשי

 על פי החלטת ועד הקצבות. סכום שנתי

 

 יסודי לעולה תלמיד סל 165 נושא

 ביניים חטיבת לעולה תלמיד סל 166נושא 

 עי״ס לעולה תלמיד סל 167נושא 

 מערכת תשלומים מאוחדת ומינהל תיקשוב ומערכות מידע. מקור נתונים

התשלום מיועד לסיוע במימון הוצאות חינוך כגון: ספרי לימוד, טיולים, עזרי לימוד ועיון, סל  תיאור

 דו"ח מית"ר: תוספות למוסדות )מוכרים( תרבות.

 תלמידים. יחידות 

 .2015עלות לתלמיד במחירי  עלות

השתתפות 

 המשרד

100%. 

 )הסכום הינו חד פעמי( תלמידיםמספר ה Xלתלמיד  עלות סכום שנתי

 

 חריגות כיתתיות סייעות 170 נושא

 מערכת תשלומים מאוחדת ומינהל תיקשוב ומערכות מידע. מקור נתונים

התשלום מיועד לכיסוי הוצאות שכר של הסייעת הטיפולית שאינם נמצאים בהקצאה  תיאור

 דו"ח מית"ר: תוספות למוטבים .מפורט בחוזר מנכ״להאוטומטית. נוהל הקצאה 

 שבועיות שעות יחידות 

 11שנות ותק:  7שכר סייעת  דרגה: עלות שעה שבועית =  עלות

                                                   42.5 

השתתפות 

 המשרד

70% 

 השתתפות המשרד Xמספר השעות  Xעלות שעה  סכום חודשי

 חודשים. X 12 סכום חודשי שנתיסכום 

 

 

 

שכר מורה 4 24

BA+21 (שבועות בחודש) (שעות בשבוע)
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 כיתתיות סייעות 171 נושא

 מערכת תשלומים מאוחדת ומינהל תיקשוב ומערכות מידע. מקור נתונים

התשלום מיועד לכיסוי שכר הסייעת הטיפולית בבתי הספר הזכאים באופן אוטומטי לסייעת  תיאור

 )מוכרים(דו"ח מית"ר: תוספות למוסדות  במסגרת החינוך המיוחד.

 שבועיות שעות יחידות 

 11שנות ותק:  7שכר סייעת  דרגה: עלות שעה שבועית =  עלות

                                                   42.5 

השתתפות 

 המשרד

 לפי סוג הלקות. 70%או  100%

 השתתפות המשרד Xמספר השעות  Xעלות שעה  סכום חודשי

 חודשים. X 12 סכום חודשי סכום שנתי

 

 מיוחד חינוך היקף שירותי 172 נושא

 מערכת תשלומים מאוחדת ומינהל תיקשוב ומערכות מידע. מקור נתונים

התשלום מיועד לכיסוי שעות הפעלה של בתי ספר ובגני ילדים, לחינוך מיוחד המופעלים עד  תיאור

 .16:45ו/או  16:00השעה 

 נגררות: 4קיימות 

 16:45גנ"י עד  .1

 16:00עד  גנ"י .2

 16:45מוסדות עד  .3

 16:00מוסדות עד  .4

 דו"ח מית"ר: תוספות למוסדות )מוכרים(

 .מוסדות או גנים יחידות 

  2015עלות הפעלה למוסד במחירי  עלות

השתתפות 

 המשרד

100%. 

 עלות הפעלה למוסד. סכום חודשי

 חודשים. X 10 סכום חודשי סכום שנתי

 

 אחוזי בגרות גמול 173 נושא

 מערכת תשלומים מאוחדת ומינהל תיקשוב ומערכות מידע. מקור נתונים

משכר מורה  2%זהו גמול אחוזי המהווה  התשלום מיועד לגמול בגין תוספת הכנה לבגרות. תיאור

 דו"ח מית"ר: תוספות למוסדות )מוכרים( במשרה מלאה.

  יחידות 

 לפירוט הבא: ות= מספר מקצועות נורמטיבי לכיתה, לפי נגררת בהתאםיחיד
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שם 

 ליחידות לפי נגררות נוסחת החישוב נגררת

1 

מקצועות 

בכתות 

רגילות 

 י"ב -י'

 )מקצועות( 5כפול וברירת מחדל  1,9י"ב, במסלול  -' בכתות רגילות, י'מס' תל

 )תלמידים בכתה נורמטיבית( 36

2 

מקצועות 

בכתות 

 ל"ב

 י"ב -י'

 )מקצועות( 5כפול   1,9י"ב, במסלול  -בכתות ל"ב,  י' מס' תל'

 )תלמידים בכתה נורמטיבית( 25

3 

מקצועות 

בכתות 

מרכזי 

 חינוך

 )מקצועות( 5כפול   1,9י"ב, במסלול  -בכתות מרכז חינוך,  י' מס' תל'

 )תלמידים בכתה נורמטיבית( 20

4 

מקצועות 

במסלול 

07 

 )מקצועות( 5כפול רגיל ומשופר )ללא כתות סגורות(  07י"ב, במסלול  -' בכתות  י'מס' תל

 ()תלמידים בכתה נורמטיבית 12                                 

5 

מקצועות 

בכתות 

סגורות 

 לחנ"מ

 )מקצועות( 1כפול י"ב, בכתות סגורות לחנ"מ   -בכתות  י' מס' תל'

 )תלמידים בכתה נורמטיבית( 7

6 

מקצועות 

בכתות 

 י"ג, י"ד

 )מקצועות( 3.2 כפולי"ד, בכל המסלולים  -' בכתות  י"גמס' תל

 )תלמידים בכתה נורמטיבית( 27.5

7 

מקצועות 

בכתות 

רגילות 

 קטנות

 י"ב -י'

 5 כפולוברירת מחדל, בהן יש הקטנת כתה  1,9י"ב, במסלול  -' בכ' רג', י'מס' תל

 )מקצועות(

 תלמידים בכתה נורמטיבית, במוסד ובשכבה )ממערכת מוסדות(מס'               

מקצועות בהתאם לרמת הזכאות  100%מוסדות בעלי זכאות מלאה לגמול בגרות:  .1

 לגמול בגרות.

 ממספר היחידות המלא. 73%מוסדות בעלי זכאות חלקית גבוהה לגמול בגרות:  .2

ממספר היחידות  33%מוסדות אשר הינם בעלי זכאות חלקית נמוכה לגמול בגרות:  .3

 המלא

 

 מהסכום הבא: 2% עלות

 אחוז ללא עוז  X 24 Xעלות גמול עם קרן ללא עוז רמה א'  

 ועוד

  מלא עוז אחוז X 40 Xעלות גמול עם קרן עוז מלא רמה א' 
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השתתפות 

 המשרד

 לפי רמת שירות של המוסד

 רמת שירות של המוסד X מספר תלמידים  Xעלות  סכום חודשי

 חודשים. X 12 סכום חודשי שנתיסכום 

 

 ספרית בית חוץ ופעילות טיולים גמול 177 נושא

 מערכת תשלומים מאוחדת ומינהל תיקשוב ומערכות מידע. מקור נתונים

 התשלום מיועד לגמול ליווי טיולים ופעילות חוץ בית ספרית בבתי ספר בחטיבה העליונה. תיאור

 דו"ח מית"ר: תוספות למוסדות )מוכרים(

 לפי פירוט מידים משכ״ל לפי סוג כיתה ומסלולתל יחידות 

 בעוז לתמורה וותק המוסד עלות גמול ליווי טיולים לפי סטטוס המוסד עלות

 יחידת גמול אחת לשני מלווים סכום חודשי

 חודשים. X 12 סכום חודשי סכום שנתי

 
 חומרים הורים תשלומי  185 נושא

 מערכת תשלומים מאוחדת ומינהל תיקשוב ומערכות מידע. מקור נתונים

התשלום מיועד לכיסוי הוצאות חומרי מלאכה וחומרי לימוד בהתאם לאישור ועדת החינוך של  תיאור

 ועד כיתה י״ב. 5הכנסת. התשלום הינו פר תלמיד מגן חובה גילאי 

 דו"ח מית"ר: תוספות למוסדות )מוכרים(

 תלמידים. יחידות 

 :לפי שלב חינוך עלות לתלמיד עלות

 ח"ש 77  5 גילאי - חובה גני

 ח"ש 58       יסודי חינוך

 ח"ש 80      ביניים חטיבות

 ח"ש 59      עליונה חטיבה

 

השתתפות 

 המשרד

 כמפורט להלן:אקונומי של הרשות( -לפי אשכול למ"ס )מדד סוציו

 אחוז השתתפות אשכול

1-2 90% 

3 80% 

4 70% 

5 65% 

6 60% 
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7 55% 

10-8 50% 
 

 (פעמי-התשלום הינו חד) המשרד השתתפות Xמספר תלמידים  Xלתלמיד עלות  סכום שנתי

 

חרדי ב"חט רשמי שאינו מוכר 191 נושא
 

*חרדי לא ב"חט רשמי שאינו מוכר  588נושא 
 

 מערכת תשלומים מאוחדת ומינהל תיקשוב ומערכות מידע. מקור נתונים

 התשלום מיועד להפעלת השעות בבתי ספר של מוסדות החינוך המוכר שאינו רשמי. תיאור

 דו"ח מית"ר: תוספות למוסדות )מוכרים(

 שעות. יחידות 

 בהתאם לפרופיל מחושב של המוסד 2015במחירי עלות ש״ש  עלות

 מספר השעות. Xעלות שעה שבועית  סכום חודשי

 חודשים. X 12 סכום חודשי סכום שנתי

 

 *חרדי סגור מוכר 192 נושא

 *חרדי לא סגור מוכר 513נושא 

 מערכת תשלומים מאוחדת ומינהל תיקשוב ומערכות מידע. מקור נתונים

 התשלום מיועד להפעלת השעות בבתי ספר של מוסדות החינוך המוכר שאינו רשמי. תיאור

 דו"ח מית"ר: תוספות למוסדות )מוכרים(

 שעות. יחידות 

 בהתאם לפרופיל מחושב של המוסד 2015במחירי  עלות ש״ש עלות

 מספר השעות. Xעלות שעה שבועית  סכום חודשי

 חודשים. X 12 סכום חודשי סכום שנתי

 

 מורים הסעות 200-195 נושא

 מערכת תשלומים מאוחדת ומינהל תיקשוב ומערכות מידע. מקור נתונים

מורים עובדי מדינה מאורגנות מיוחדות של תשלום המשרד מיועד לכיסוי הוצאות הסעות  תיאור

 למוסדות החינוך.

ככלל, לא חלה על המשרד אחריות חוקית להסעת מורים בתחבורה מאורגנת, והמשרד רשאי 

להחליט על הסעה כזו בהיעדר אפשרויות להשתמש בקווי תחבורה ציבורית או לשלב הסעת 

                                                             

  36ראה הערה בנושא 
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 מורים עם הסעות תלמידים הקיימות באזור.

 .ד בהסעות מורים הנה לפי עלות המסלול המאושרתהשתתפות המשר

 דו"ח מית"ר: הסעות

 .2015במחירי עלות לחודש  עלות

 ימי הלימוד בחודש.עלות לחודש על פי מספר  סכום חודשי

 חודשים. X 10 סכום חודשי סכום שנתי

 

 הצהרים אחר בגרות בחינות 205 נושא

 תיקשוב ומערכות מידע.מערכת תשלומים מאוחדת ומינהל  מקור נתונים

או המזכירות בתקופת בחינות /התשלום מיועד לשעות עבודה אחר הצהרים של המזכירים ו תיאור

 דו"ח מית"ר: תוספות למוסדות )מוכרים( הבגרות במוסדות החינוך.

 X   %150    18שנות ותק:  7שכר מזכיר  דרגה:   עלות לשעה = עלות

                                            180 

 (התשלום הינו חד פעמי) מספר שעות Xעלות לשעה  סכום שנתי

 

 חדשים עולים מורים 209 נושא

 מערכת תשלומים מאוחדת ומינהל תיקשוב ומערכות מידע. מקור נתונים

במטרה לעודד את המוסדות התשלום מיועד לתוספת שעות הוראה למוסדות החינוך העל יסודי  תיאור

  לקלוט מורים עולים ומתוך רצון לסייע למורה עד לקליטתו.

 דו"ח מית"ר: תוספות למוסדות )מוכרים(

 שעות. יחידות

 .4ראה נוסחה בנושא  עלות

השתתפות 

 המשרד

100% 

 מספר שעות מאושרות למוסד.  Xעלות שעה שבועית   סכום חודשי

 חודשים. X 12 סכום חודשי סכום שנתי

 

 ביניים חטיבת תלמידי סל  214 נושא

 מערכת תשלומים מאוחדת ומינהל תיקשוב ומערכות מידע. מקור נתונים

 התשלום מיועד לכיסוי הוצאות האחזקה בגין תלמידי חטיבות הביניים המתוקצבים פר תלמיד. תיאור

חינוך חברתי )רכז חינוך חברתי וכולל עובדי מינהל, עובדי שירותים, ספרנים, עובדי סיוע ורכזי 

אופן השתתפות המשרד מפורט בחוברת סל תלמיד לחטיבות  אינו נכלל במוסדות אופק חדש(.

 הביניים.

 דו"ח מית"ר: שרתים ומזכירים 

 תלמידים. יחידות
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  עלות

 :למוסדות אופק חדש

 

 

 

 :למוסדות שאינם באופק חדש

 

 

 

השתתפות 

 המשרד

 הקריטריונים המצוינים בחוברת סל תלמיד לבתי ספר בחטיבות הביניים.על פי  100%; 87%

 השתתפות המשרד X מספר תלמידים  Xעלות לתלמיד   סכום חודשי

 חודשים. X 12 סכום חודשי סכום שנתי

 

 ו-א מנח״י היקף שירותי 215 נושא

 ח-ז מנח״י היקף שירותי 216נושא 

 ומינהל תיקשוב ומערכות מידע.מערכת תשלומים מאוחדת  מקור נתונים

 התשלום מיועד לכיסוי הוצאות אחזקת בתי הספר בירושלים המתוקצבים פר תלמיד. תיאור

 דו"ח מית"ר: שרתים ומזכירים

 תלמידים. יחידות

  .2015במחירי עלות לתלמיד  עלות

השתתפות 

 המשרד

87%. 

 השתתפות המשרד X מספר תלמידים  Xעלות לתלמיד   חודשי סכום

 חודשים. X 12 סכום חודשי סכום שנתי

משרת 

מזכיר 

דרגה 7, 

18 שנות 

וותק +

משרת 

שרת 

דרגה 6, 

16 שנות 

וותק +

משרת 

ספרן 

דרגה 8, 

16 שנות 

וותק +

משרת 

טכנאי 

דרגה 39, 

19 שנות 

וותק =

עלות 

לכיתה

4 6.15 25 3.8

עלות 

לכיתה =

עלות 

לתלמיד

33

משרת 

מזכיר 

דרגה 7, 

18 שנות 

וותק +

משרת 

שרת 

דרגה 6, 

16 שנות 

וותק +

משרת 

ספרן 

דרגה 8, 

16 שנות 

וותק +

משרת 

טכנאי 

דרגה 39, 

19 שנות 

וותק +

משרת רכז 

חברתי ב.א., 18 

שנות וותק, רמה 

א כולל קרן 

השתלמות =

עלות 

לכיתה

4 6.15 25 3.8 60

עלות 

לכיתה =

עלות 

לתלמיד

33
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 מזכירים השישי ליום תשלום 219 נושא

 שרתים השישי ליום תשלום 220 נושא

 מערכת תשלומים מאוחדת ומינהל תיקשוב ומערכות מידע. מקור נתונים

 מיועד לבתי ספר רשמיים קטנים בגין שיפוי ימי חופשה של שרתים ומזכירים. תיאור

 דו"ח מית"ר: תוספות למוסדות )מוכרים(

 

 משרות. יחידות

 14פחות מספר כיתות לחלק ב  1. יחידות = במוסד כיתות 14מקסימום  – 219נושא 

 4.44פחות מספר כיתות לחלק ב  1.8=   . יחידותבמוסד כיתות 8מקסימום  – 220נושא 

  18X  20שנות ותק:  7שכר מזכיר  דרגה:  עלות

                 22 

  16X  20שנות ותק:  6שכר שרת  דרגה: 

                 22 

השתתפות 

 המשרד

87% 

  השתתפות המשרד.  X מספר המשרות Xעלות למשרה  סכום שנתי

 פעמי ומשולם בחודש אוגוסט מדי שנה.-התשלום הנו חד

 

 קרב קרן 222 נושא

 תיקשוב ומערכות מידע. מערכת תשלומים מאוחדת ומינהל מקור נתונים

פרויקט קרן קרב הנו תכנית העשרה המבוצעת במימון משותף של משרד החינוך, הרשות  תיאור

 המקומית וההורים.

הניכוי הנו קיזוז חלקה של הרשות המקומית וחלק ההורים. מאחר שמשרד החינוך משלם 

 באופן מלא את השכר וההוצאה לספקים, מבוצע הניכוי בהתאם להסכם.

 דו"ח מית"ר: תוספות למוסדות )מוכרים(

 האחוז המצוין משתנה בהתאם למצב הסוציו אקונומי של הרשות. אחוז השתתפות

  הסכום המופיע הינו קיזוז חלקה של הרשות. סכום חודשי

 חודשים. X 12הקיזוז החודשי  סכום שנתי

 

 

 בדרכים בטיחות ריכוז גמול 227 נושא

 מערכת תשלומים מאוחדת ומינהל תיקשוב ומערכות מידע. מקור נתונים

התשלום מיועד לכיסוי גמול רכז הבטיחות בדרכים אשר הוכשר לכך ואושר, המבצע את  תיאור

 דו"ח מית"ר: תוספות למוסדות )מוכרים( תפקידו בבית הספר.

 גמול לפי מספר מוסדות. יחידות
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 X 6%שנות וותק  BA 16שכר מורה  עלות

השתתפות 

 המשרד

100%   

 עלות גמול.  Xמספר מוסדות  סכום חודשי

 חודשים. X 12 סכום חודשי סכום שנתי

 

 

 ישובים קרב קרן 228 נושא

 מערכת תשלומים מאוחדת ומינהל תיקשוב ומערכות מידע. מקור נתונים

במגמה לצמצם פערים  תוכניות העשרה המשולבות ביום לימודים בעיקר בישובי הפרפרייה תיאור

 דו"ח מית"ר: תוספות למוטבים בחינוך.

 סכום הקיזוז לרשות לחודש  סכום חודשי

 חודשים. X 12סכום הקיזוז לחודש  סכום שנתי

 

 

 (כיתה פר) יסודי שכפול אגרת 232 נושא

 תלמיד פר שכפול אגרת 233 נושא

 יסודי-על שכפול אגרת 234 נושא

 מוכרים שכפול אגרת 238 נושא

 מערכת תשלומים מאוחדת ומינהל תיקשוב ומערכות מידע. מקור נתונים

תשלום בגין אגרת שכפול המגיעה למוסד עבור הוצאות השכפול של חומר למידה. הקריטריונים  תיאור

 להקצאה מופיעים בחוברת השתתפות משרד החינוך בתקציב הרשויות המקומיות.

 דו"ח מית"ר: תוספות למוסדות )מוכרים(

 כיתות ו/או תלמידים. יחידות

 עלות לתלמיד ו/או לכיתה. עלות
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השתתפות 

 המשרד

 כמפורט להלן:אקונומי של הרשות( -לפי אשכול למ"ס )מדד סוציו

 אחוז השתתפות אשכול

2-1 90% 

3 80% 

4 70% 

5 65% 

6 60% 

7 55% 

10-8 50% 

 

 השתתפות המשרד )הסכום הינו חד פעמי( Xעלות לתלמיד / כיתה  סכום שנתי

 

 יסודי-על יובל מענק 237 נושא

 חרדים רשמיים שאינם מוכרים לבתי״ס יובל מענק 243 נושא

 חט״ב רשמיים שאינם מוכרים לבתי״ס יובל מענק 244 נושא

 .חרדים    מיוחד לחינוך רשמיים שאינם מוכרים לבתי״ס יובל מענק 245 נושא

 רשמיים שאינם מוכרים לגנ״י יובל מענק  246 נושא

 .חרדים לא רשמיים שאינם מוכרים לבתי״ס יובל מענק 514 נושא

 .חרדים לא מיוחד לחינוך רשמיים שאינם מוכרים לבתי״ס יובל מענק 515 נושא

 מערכת תשלומים מאוחדת ומינהל תיקשוב ומערכות מידע. מקור נתונים

יסודיים בהתאם להסכם השכר שנחתם -התשלום מיועד לכיסוי שכר המורים בבתי הספר העל תיאור

שנה ומעלה יהנה מתוספת בשיעור של  25בין ארגוני המורים והמועסקים. מורה בעל וותק של 

 דו"ח מית"ר: תוספות למוסדות )מוכרים( מהמשכורת הקובעת לפנסיה ופיצויי פיטורין. 60%

 משרות. יחידות

 :237נגררות נושא  עלות

 + ללא רפורמה30 .1

 + רפורמה מלאה30 .2

 + ללא רפורמה25 .3

 + רפורמה מלאה25 .4

 שבתון שנה קודמת .5
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 העלות מחושבת לפי:

 X 60%)לפי וותק המורה(  33או  27, רמה א עם גמול בלי קרן, וותק BAמשרת מורה  

השתתפות 

 המשרד

100% 

 מספר המשרות. )התשלום הנו חד פעמי(. X השתתפות המשרד Xעלות למשרה  סכום שנתי

 

 ץ"אומ 240 נושא

 מערכת תשלומים מאוחדת ומינהל תיקשוב ומערכות מידע. מקור נתונים

התשלום מיועד למוסדות בהם אוכלוסיית התלמידים בסכנת נשירה בכפוף לאישור ועדת  תיאור

בתקציב הרשויות ההקצבות. קריטריונים להקצאה מפורטים בחוברת השתתפות משרד החינוך 

 דו"ח מית"ר: תוספות למוסדות )מוכרים( המקומיות.

 כיתות יחידות

 ₪  3333.33עלות לכיתה  עלות

השתתפות 

 המשרד

 100%ת ומוסד ברש

 75%ת מוסד ברש

 .לכיתה עלות X מספר כיתות סכום חודשי

 .חודשים X12   סכום חודשי סכום שנתי

 

 המקומיות ברשויות מועדוניות 242 נושא

 מערכת תשלומים מאוחדת ומינהל תיקשוב ומערכות מידע. מקור נתונים

השתתפות המשרד בעלות המועדוניות ברשויות. המועדונית מהווה מסגרת עבור התשלום הינו  תיאור

חינוכית משלימה לבית ומסייעת לילד לשפר את הסתגלותו לבית הספר ומיועדת לילדים 

למועדונית על פי הקריטריונים המפורטים בחוברת השתתפות משרד בסיכון. החישוב הוא 

 דו"ח מית"ר: מועדוניות החינוך בתקציב הרשויות המקומיות.

 .מועדוניות יחידות

נגררות. העלות  4-העלות משתנה לפי משך הפעילות היומית במועדונית ובאה לידי ביטוי ב עלות

(, עובד סוציאלי )דרגה ו' 12, ותק 6)דרגה  (, אם בית12מורכבת משכר מדריך )מוסמך, ותק 

(, מזון, אחזקה ופעילות שוטפת. לכל נגררת חלקיות שונה מכל אחד ממרכיבי העלות 14ותק 

 לפי הטבלה הבאה:

 מדריך תיאור גררתנ
אם 
 בית

עובד 
 אחזקה מזון סוציאלי

פעילות 
 שוטפת

 100% 100% 100% 25% 100% 100% שעות פעילות 7 1

 100% 73% 100% 25% 71% 100% פעילותשעות  6 2

 64% 63% 77% 25% 59% 86% שעות פעילות 5 3

 64% 53% 77% 25% 48% 66% שעות פעילות 4 4
 

 השתתפות

 המשרד

 על פי שעות העבודה המאושרות למועדונית. 44%
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 השתתפות המשרד Xמועדוניות  מספר Xמועדוניות עלות  סכום חודשי

 חודשים X 12סכום חודשי  סכום שנתי

 

 יהודי מגזר – מיוחד לחינוך במוסד נילוות הוצאות 249 נושא

 

 מערכת תשלומים מאוחדת ומינהל תיקשוב ומערכות מידע. מקור נתונים

התשלום מיועד לכיסוי הוצאות הנילוות בגין הפעלת ואחזקת תלמידי החינוך המיוחד בבתי ספר  תיאור

קריטריונים להקצאה מפורטים בחוברת השתתפות משרד החינוך  .כולל אשכול גנים ,בחופשות

  בתקציב הרשויות המקומיות.

חינוך המיוחד מוסדות ב 28, 26, 24, 21, 19, 15, 12, 11זכאים לנושאים בעלי לקויות 

 חינוך הרגיל.תלמידי חינוך מיוחד במוסדות הו

חינוך המיוחד ורק חופשת ה מוסדותזכאים רק ב -31, 30, 29, 23, 20, 17, 16, 13לקויות 

 .יולי

 דו"ח מית"ר: תוספות למוסדות )מוכרים( 

 כיתות. א' יחידות

 ימי חופשה. יחידות ב'

 :2015במחירי ינואר לפי סוג כיתה עלות ליום לכיתה  עלות 

 לכיתה. ₪  108.5כיתות חנ"מ 

 לכיתה. ₪ 125כיתות אוטיסטים: 

 .ימי חופשה בשנה X כיתות מספר Xליום לכיתה עלות  שנתיסכום 

 

 יהודי מגזר – מוסדות – מיוחד חינוך העשרה 250 נושא

 

 מערכת תשלומים מאוחדת ומינהל תיקשוב ומערכות מידע. מקור נתונים

ואשכול  התשלום מיועד לכיסוי הוצאות העשרה לתלמיד החינוך המיוחד בבתי ספר בחופשות תיאור

 קריטריונים להקצאה מפורטים בחוברת השתתפות המשרד ברשויות המקומיות. גנים.

 בחינוך המיוחד ובחינוך הרגיל. 28, 26, 24, 21, 19, 15, 12, 11זכאים לנושאים בעלי לקויות 

 .זכאים רק בחינוך המיוחד ורק חופשת יולי -31, 30, 29, 23, 20, 17, 16, 13לקויות 

 )מוכרים( דו"ח מית"ר: תוספות למוסדות

 תלמידים. יחידות א'

 ימי חופשה. יחידות ב'

השתתפות 

 המשרד

100% 
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 עלות 
 לתלמיד₪  9.4  :2015במחירי ינואר עלות ליום חופשה לתלמיד 

 מספר תלמידים. X חופשה ימי מספר Xעלות ליום לתלמיד  סכום שנתי

 

 .חרדים רפואי-פרא סוציאלי עובד 251 נושא

 .*חרדים רפואי-פרא חותא 252נושא 

 .*חרדים רפואי-פרא רופא 253נושא 

 .*חרדים רפואי-פרא 254נושא 

 .*חרדים לא רפואי-פרא סוציאלי עובד 516נושא 

 .*חרדים לא רפואי-פרא אחות 517נושא 

 .*חרדים לא רפואי-פרא רופא 518נושא 

 .*חרדים לא רפואי-פרא 519נושא 

 תיקשוב ומערכות מידע.מערכת תשלומים מאוחדת ומינהל  מקור נתונים

 עובד במוסדות החינוך המוכר שאינו רשמי במסגרת החינוך המיוחד. תיאור

 דו"ח מית"ר: תוספות למוסדות )מוכרים(

 מספר משרות/שעות. יחידות 

 שעת שבועית/משרה. עלות 

השתתפות 

 המשרד

100% 

 יחידות. מספר Xעלות משרה/שעה  סכום חודשי

 .חודשים X 12 סכום חודשי סכום שנתי

 

 חוץ תלמידי אגרת 255 נושא

 מערכת תשלומים מאוחדת ומינהל תיקשוב ומערכות מידע. מקור נתונים

 ללא מעמד מוניציפלי. הבדואית התשלום מיועד לכיסוי תלמידי הפזורה תיאור

 דו"ח מית"ר: תוספות למוסדות )מוכרים(

 תלמידים. יחידות 

השתתפות 

 המשרד

100% 

 .2015במחירי עלות לתלמיד  עלות 

                                                             

  39ראה הערה בנושא 
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 .תלמידים מספר X תלמידעלות ל סכום שנתי

 

 מיוחד חינוך הסעות ליווי 261-256 נושא

 מערכת תשלומים מאוחדת ומינהל תיקשוב ומערכות מידע. מקור נתונים

 .להשתתפות בהוצאות בגין ליווי תלמידי חינוך מיוחד עם לקויות קשות בהסעות התשלום מיועד תיאור

 דו"ח מית"ר: תוספות למוטבים

 תלמידים. יחידות 

 (2015במחירי ינואר לחודש )₪  720.42העלות עבור תלמיד הזכאי ללווי ומלווה בפועל הינה  עלות 

מספר חודשי הזכאות שבהם הוסעו עם  Xעלות חודשית לתלמיד  Xמספר תלמידים זכאים  סכום שנתי

 מלווה.

 

 חרדים מוכרים – ספרית בית חוץ ופעילות טיולים גמול 262 נושא

 חרדים לא מוכרים – ספרית בית חוץ ופעילות טיולים גמול 520 נושא

 מערכת תשלומים מאוחדת ומינהל תיקשוב ומערכות מידע. מקור נתונים

 התשלום מיועד לתוספות כגון ליווי טיולים ופעילות חוץ בית ספרית בבתי ספר על יסודיים. תיאור

 תוספות למוסדות )מוכרים(דו"ח מית"ר: 

 תלמידים. יחידות 

 X 0.087 177עלות נושא  עלות 

 עלות Xמספר תלמידים  סכום חודשי

 חודשים X 12 סכום חודשי סכום שנתי

 

 מוכרים חט״ב - ספרית בית חוץ ופעילות טיולים גמול 263 נושא

 מערכת תשלומים מאוחדת ומינהל תיקשוב ומערכות מידע. מקור נתונים

 התשלום מיועד לתוספות כגון ליווי טיולים ופעילות חוץ בית ספרית בבתי ספר על יסודיים. תיאור

 דו"ח מית"ר: תוספות למוסדות )מוכרים(

 תלמידים. יחידות 

 .262ראה נושא  עלות 

 למוסד. היחידות מספר Xעלות יחידות גמול  סכום חודשי

 חודשים. X 12 סכום חודשי סכום שנתי
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 חרדי סגורים מוכרים– ספרית בית חוץ ופעילות טיולים גמול 264 נושא

 חרדי לא סגורים מוכרים– ספרית בית חוץ ופעילות טיולים גמול 521נושא 

 מערכת תשלומים מאוחדת ומינהל תיקשוב ומערכות מידע. מקור נתונים

 ספרית בבתי ספר על יסודיים.התשלום מיועד לתוספות כגון ליווי טיולים ופעילות חוץ בית  תיאור

 דו"ח מית"ר: תוספות למוסדות )מוכרים(

 כיתות. יחידות 

 .262ראה נושא  עלות 

 למוסד. היחידות מספר Xעלות יחידות גמול  סכום חודשי

 חודשים. X 12 סכום חודשי סכום שנתי

 

 לאוטיסטים חופשה 277 נושא

 תיקשוב ומערכות מידע.מערכת תשלומים מאוחדת ומינהל  מקור נתונים

תשלום בגין הארכת יום הלימודים בחופשות לתלמידי החינוך המיוחד המאובחנים כאוטיסטים,  תיאור

 , כולל גני ילדים ואשכול גנים.ט ולכל מוסדות חנ״מ-א בכיתות למוסדות רגילים

 דו"ח מית"ר: תוספות למוסדות )מוכרים(

 כיתות, ימי חופשה יחידות 

 נילוות. ועלויות סיעת שעות 3.16 הוראה, שעות 4 מ מורכבת העלות עלות 

 לשמאל(: מימין )לקריאה הוראה עתש עלות

 שעות 4 * (בשבוע שעות 24 / שבועות 4 / 15 וותק מוסמך, מורה שכר)

 

  סייעת: עתש עלות

 3.16 * (שבועיות שעות 42.5 / בשנה שבועות 50 / חודשים X 12 11 וותק ,7 דרגה סייעת שכר)

 :נילוות עלויות

 לכיתה ₪ 83

 

 .בשנה חופשה ימי מספר X כיתות מספר X לכיתה עלות ליום סכום שנתי

 

 י״ד י״ג לימוד שכר ניכוי    284 נושא

 מערכת תשלומים מאוחדת ומינהל תיקשוב ומערכות מידע. מקור נתונים

תשלום ההשתתפות י״ד בתשלומי שכר הלימוד. גובה -ניכוי ההשתתפות של תלמידי י״ג תיאור

 דו"ח מית"ר: תוספות למוסדות )מוכרים( מתעדכן מדי שנה. הניכוי הנו פר תלמיד.

 משכ"למספר תלמידים בכיתה יג' ויד'  תלמידים. יחידות 

 חודשים.12-גובה תשלום ההשתתפות השנתי מחולק ב עלות חודשית
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 תלמידים. מספר Xעלות השתתפות חודשית  סכום חודשי

 .חודשים X 12 תלמידים מספר Xעלות השתתפות חודשית  סכום שנתי

 

 לימוד שכר - וביגוד הבראה 285 נושא

 מערכת תשלומים מאוחדת ומינהל תיקשוב ומערכות מידע. מקור נתונים

 תשלום תוספת הבראה וקצובת ביגוד בגין עובדי ההוראה המתוקצבים בנושא שכר לימוד. תיאור

  הבראה/רמת ביגוד מוסדי.התשלום הנו עפ״י ממוצע ימי 

 דו"ח מית"ר: תוספות למוסדות )מוכרים(

 עלות 
 תעריף ביגוד רמה ג' לש"ש 

 
 תעריף לשעה שבועית חודשית הבראה: עלות

  סך הכל שעות שכר לימוד. Xימי הבראה ממוצעים  Xלשעה שבועית הבראה תעריף  סכום שנתי

 שעות שכר לימוד סך הכל Xתעריף ביגוד לשעה שבועית 

 

 

 צד״ל ילדי אחזקת 287 נושא

 מערכת תשלומים מאוחדת ומינהל תיקשוב ומערכות מידע. מקור נתונים

 במסגרת החלטת ממשלה משתתף המשרד בנושאים שונים הקשורים בילדי צד״ל. תיאור

 דו"ח מית"ר: תוספות למוסדות )מוכרים(

תיאור תת 

 נושאים

 הסעות תלמידים, מרכזי למידה ושעות תקן.אגרת חינוך, מנהלת צד״ל, 

 .2015במחירי עלות  עלות 

 

 

 צבאיות קדם מכינות  288 נושא

 מערכת תשלומים מאוחדת ומינהל תיקשוב ומערכות מידע. מקור נתונים

 דו"ח מית"ר: תוספות למוסדות )מוכרים( תלמידי מכינות קדם צבאיות. תיאור

 תלמידים יחידות

השתתפות 

 המשרד

 )ההשתתפות הינה של משרד החינוך ומשרד הביטחון באופן שווה(  100%

 ₪  2139.28לחודש עלות לתלמיד  עלות 

  .חודשים X  12 תלמידים מספר Xעלות לתלמיד  סכום שנתי
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 אתיופיה לעולי תלמיד סל 311 נושא

 מערכת תשלומים מאוחדת ומינהל תיקשוב ומערכות מידע. מקור נתונים

  תקציב לתלמידים עולי אתיופיה בסל קליטה בהתאם למוסכם עם משרד הקליטה. תיאור

 דו"ח מית"ר: תוספות למוסדות )מוכרים(

 תלמידים. יחידות

 ש"ח  400 - 31.12.2009 - 1.1.2000 התאריכים בין שעלו תלמידים עלות 

 ש"ח  800 -ואילך  1.1.2010 התאריכים בין שעלו תלמידים

 

השתתפות 

 המשרד

100% 

 (פעמי-חדהתשלום הינו )  התלמידים מספר Xעלות לתלמיד  סכום שנתי

 

 תעבורתי חינוך 316 נושא

 מערכת תשלומים מאוחדת ומינהל תיקשוב ומערכות מידע. מקור נתונים

 דו"ח מית"ר: תוספות למוסדות )מוכרים( חינוך תעבורתי לתלמידי כיתות י״א. תיאור

 .שעות יחידות

 .16לפי וותק  ,4נוסחה בנושא ראה  עלות 

השתתפות 

 המשרד
100%    

 .שעותה מספר Xשעה עלות ל סכום חודשי

 חודשים. X 12סכום חודשי סכום שנתי

 

 

 גן אשכולות שרתים 319 נושא

 מערכת תשלומים מאוחדת ומינהל תיקשוב ומערכות מידע. מקור נתונים

 ניתן רק כאשר יש לפחות ארבעה גנים באשכול.  .חנ"מ התשלום מיועד לשרתים באשכול גנים תיאור

 דו"ח מית"ר: שרתים ומזכירים

 מספר כיתות. יחידות

 16שנות וותק:   6שכר שרתים דרגה:   עלות לכיתה = עלות 

                                             4.44 

השתתפות 

 המשרד
87%    

 השתתפות המשרד X חנ"מ גן כיתות מספר Xעלות משרה  סכום חודשי

 חודשים. X 12עלות חודשית  סכום שנתי
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 גן אשכולות מזכירים 320 נושא

 מערכת תשלומים מאוחדת ומינהל תיקשוב ומערכות מידע. מקור נתונים

ניתן רק כאשר יש לפחות ארבעה גנים באשכול.   חנ"מ. התשלום מיועד למזכירים באשכול גנים תיאור

 ומזכיריםדו"ח מית"ר: שרתים 

 מספר כיתות. יחידות

 18שנות ותק:  7שכר מזכיר  דרגה:   עלות לכיתה = עלות 

                                            14 

השתתפות 

 המשרד
87%    

 השתתפות המשרד X חנ"מ גן כיתות מספר Xעלות משרה  סכום חודשי

 חודשים. X 12עלות חודשית  סכום שנתי

 

חרדי חנ״מ מוכרים חופשות 324 נושא
 

 *חרדי שאינו חנ״מ מוכרים חופשות 522נושא 

 מערכת תשלומים מאוחדת ומינהל תיקשוב ומערכות מידע. מקור נתונים

בגין הפעלת אחזקת תלמידי החינוך המיוחד בבתי  התשלום מיועד לכיסוי הוצאות הנילוות תיאור

 הספר. קריטריונים להקצאה בחוברת השתתפות משרד החינוך בתקציב הרשויות המקומיות.

 דו"ח מית"ר: תוספות למוסדות )מוכרים(

 כיתות. א' יחידות

 ימי חופשה. יחידות ב'

 לתלמידי גן 62.40 עלות 

 לתלמידי בית ספר 75.30

 .בשנה חופשה ימי  X כיתות מספר Xליום לכיתה עלות  סכום שנתי

 

 

 יהדות לימודי תגבור  326 נושא

 מערכת תשלומים מאוחדת ומינהל תיקשוב ומערכות מידע. מקור נתונים

התשלום מיועד לבתי ספר ממלכתיים המעוניינים לתגבר את לימודי היהדות בקרב  תיאור

פורמליות בתחום זה מעבר לתכנית הלימודים תלמידיהם ולהוסיף פעילויות חינוכיות לא 

 המחייבת.

 דו"ח מית"ר: תוספות למוסדות )מוכרים(

 מספר נקודות למוסד. יחידות

                                                             

  39ראה הערה בנושא 
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 .קודהערך נעלות  עלות 

השתתפות 

 המשרד
100%  

 הנקודות. מספר  Xעלות נקודה  סכום חודשי

 חודשים. X 12 סכום חודשי סכום שנתי

 

 חרדי ליוזמות שעות 330 נושא

 חרדי לא ליוזמות שעות 589נושא 

 מערכת תשלומים מאוחדת ומינהל תיקשוב ומערכות מידע. מקור נתונים

 הקצאת שעות ליוזמות במוסדות המוכרים שאינם רשמיים, וכן שעות התנתקות. תיאור

 דו"ח מית"ר: תוספות למוסדות )מוכרים(

 מספר שעות. יחידות

 39ראה נושא  עלות 

 השעות. מספר Xעלות לשעה  סכום חודשי

 חודשים. X 12 סכום חודשי סכום שנתי

 

 אזרחות 332 נושא

 מערכת תשלומים מאוחדת ומינהל תיקשוב ומערכות מידע. מקור נתונים

התשלום מיועד לתגבור שעות האזרחות שאושר לבתי הספר העל יסודי, על ידי ועדת  תיאור

 )מוכרים(דו"ח מית"ר: תוספות למוסדות  הקצבות.

 ותק המוסד. דרגת ותק

 שעות. יחידות

 4ראה נוסחה בנושא  עלות

השתתפות 

 המשרד

100%. 

 מאושרות. שעות מספר Xעלות ש"ש  סכום חודשי

 חודשים. X 12 סכום חודשי סכום שנתי

 

 חותם 334 נושא

 מינהל תקשוב ומערכות מידע. מקור נתונים

במערכת החינוך.  School Agreementפרויקט חותם הינו פרויקט למימוש ויישום הסכם  תיאור

 Schoolשיטת חישוב דמי השתתפות הדיפרנציאליים עבור בעלויות החינוך בגין הסכם 

Agreement .דו"ח מית"ר: תוספות למוסדות )מוכרים( למערכת החינוך 

בהתאם למדד הטיפוח המפורט בחוברת השתתפות משרד החינוך בתקציב הרשויות  עלות
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 המקומיות.

 

 .חיוב פעם בשנה סכום שנתי

 

טיפוליים מרכזים שעות 335 נושא
 

 מערכת תשלומים מאוחדת ומינהל תיקשוב ומערכות מידע. מקור נתונים

  שעות שילוב למוסדות באמצעות המרכזים הטיפוליים. תיאור

 דו"ח מית"ר: תוספות למוסדות )מוכרים(

 שעות מאושרות. יחידות

 39ראה עלות מרכיב קבוע בנושא  עלות

 עלות ש״ש X מספר שעות מאושרות. סכום חודשי

 חודשים X 12סכום חודשי  סכום שנתי

 

חרדי אחר במוכר חנ״מ כיתות 336 נושא
 

 חרדי שאינו אחר במוכר חנ״מ כיתות 524נושא 

 מערכת תשלומים מאוחדת ומינהל תיקשוב ומערכות מידע. נתוניםמקור 

במוסדות המוכרים בכיתות מיוחדות בבתי ספר רגילים תקצוב שעות לתלמידי החינוך המיוחד  תיאור

 דו"ח מית"ר: תוספות למוסדות )מוכרים( .שאינם רשמיים

 שעות מאושרות. יחידות

 .39ראה נושא  עלות

 עלות ש״ש X מאושרותמספר שעות  סכום חודשי

 חודשים X 12סכום חודשי  סכום שנתי

 

 חרדי אחר במוכר שלוב שעות 337 נושא

 *חרדי שאינו אחר במוכר שלוב שעות 525נושא 

 מערכת תשלומים מאוחדת ומינהל תיקשוב ומערכות מידע. מקור נתונים

 רגילים.מוסדות מוכרים שאינם רשמיים בבתי ספר תלמידים בשעות שלוב ל תיאור

 דו"ח מית"ר: תוספות למוסדות )מוכרים(

 שעות מאושרות. יחידות

 .39ראה נושא  עלות

                                                             

  39ראה הערה בנושא 
  39ראה הערה בנושא 
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 עלות ש״ש X מספר שעות מאושרות סכום חודשי

 חודשים X 12סכום חודשי  סכום שנתי

 

 סמים מניעת - ספרי בית מוביל 338 נושא

 ומערכות מידע. מערכת תשלומים מאוחדת ומינהל תיקשוב מקור נתונים

 הספר בית מנהל ידי על שנבחר הספר בית מצוות יועצת או מורה הוא ספרי-הבית המוביל תיאור

 .וטבק אלכוהול, בסמים שימוש למניעת היחידה ידי על לתפקיד מתאימה השתלמות שעבר

 ליישמן בנושא ודואג וההנחיות התכניות, הפעולות, הגורמים כל את מרכז ספרי-הבית המוביל

 .ספרית-הבית ולמדיניות המשרד למדיניות בהתאם

 דו"ח מית"ר: תוספות למוסדות )מוכרים(

 שעות מאושרות. יחידות

 X 6%שנות וותק  BA 16שכר מורה  עלות

השתתפות 

 המשרד

100% 

 עלות ש״ש X מספר שעות מאושרות סכום חודשי

 חודשים X 12סכום חודשי  סכום שנתי

 

 חרדי - ילדים בגני שילוב סל  343 נושא

 חרדי לא - ילדים בגני שלוב סל  526נושא 

 מערכת תשלומים מאוחדת ומינהל תיקשוב ומערכות מידע. מקור נתונים

לגנים המוכרים שאינם רשמיים  5על פי חוק וגילאי  3-4שעות שילוב לילדי גני הילדים בגילאי  תיאור

 למוסדות )מוכרים(דו"ח מית"ר: תוספות  .כולל שעות דיפרנציאליות

 שעות יחידות

 (א מימין לשמאלו)יש לקר 3.33/  12ימים /  5עלות גננת מוכרים  עלות

השתתפות 

 המשרד

100% 

 עלות ש"ש X  מספר שעות מאושרות סכום חודשי

 חודשים X 12סכום חודשי  סכום שנתי

 

 סייעות השילוב חוק 345 נושא

 ומינהל תיקשוב ומערכות מידע.מערכת תשלומים מאוחדת  מקור נתונים

 דו"ח מית"ר: תוספות למוטבים מיועד לתלמידי חנ״מ המשתלבים בחינוך הרגיל. תיאור

 שעות. יחידות

 170ראה נושא  עלות
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השתתפות 

 המשרד

70% 

 השתתפות המשרד  X עלות ש"שX מספר שעות מאושרות סכום חודשי

 חודשים X 12סכום חודשי  סכום שנתי

 

 ספר בתי הזנת קיזוז  348 נושא

 הילדים בגני הזנה קיזוז  463נושא 

 מערכת תשלומים מאוחדת ומינהל תיקשוב ומערכות מידע. מקור נתונים

התשלום עבור מימון חוק ארוחה יומית בבתי״ס ובגני ילדים בהם מופעל יום חינוך ארוך, אשר  תיאור

 )מוכרים(דו"ח מית"ר: תוספות למוסדות  אושרו בתכנית ההזנה.

 מנות. יחידות א'

 ימים בחודש. יחידות ב'

 עלות למנה על פי המכרז. עלות

השתתפות 

 המשרד

המשרד מעביר את חלקו באופן מלא לזכיין. הקיזוז בנושאים אלה הינו חלקה של הרשות 

 בתשלום לזכיין.

 עלות למנה X מספר ימים בחודש  Xמספר המנות  סכום חודשי

 למספר המנות המאושרות.בהתאם  סכום שנתי

 

 

 קיץ שיפוצי 350 נושא

 מערכת תשלומים מאוחדת ומינהל תיקשוב ומערכות מידע. מקור נתונים

 דו"ח מית"ר: תוספות למוסדות )מוכרים( תקציב שיפוצי קיץ במוסדות החינוך. תיאור

  /תלמידיםכיתותמספר  יחידות 

 2015במחירי לכיתה/תלמיד עלות  עלות

 השתתפות המשרד  Xמספר תלמידים Xמספר כיתות + עלות לתלמיד  Xעלות לכיתה  סכום שנתי

 

 

 חינוכיים י"שפ 352 נושא

 מערכת תשלומים מאוחדת ומינהל תיקשוב ומערכות מידע. מקור נתונים

  העסקת פסיכולוגים עולים. התקציב מיועד למימון משרות החינוכאים. תיאור

 ייעוצידו"ח מית"ר: שירות פסיכולוגי 

 משרות. יחידות 

 81ראה נושא  עלות
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השתתפות 

 המשרד

100% 

 עלות Xמספר משרות  סכום חודשי

 חודשים. X 12 סכום חודשי סכום שנתי

 

 

 יסודי-העל בחינוך מיוחד לחינוך סייעת 361 נושא

 מערכת תשלומים מאוחדת ומינהל תיקשוב ומערכות מידע. מקור נתונים

 דו"ח מית"ר: תוספות למוסדות )מוכרים( .מ"חנ לכיתות רגיל בחינוך סייעות הקצאת תיאור

 שעות. יחידות 

 170ראה נושא  עלות

 השתתפות

 המשרד

 .100%ו/או  70%

 השתתפות המשרד  Xמספר שעות יחידות  Xעלות  סכום חודשי

 חודשים X 12סכום חודשי  סכום שנתי

 

 

 חט״ע חנ״מ חופש בודדת. ש 388 נושא

 מערכת תשלומים מאוחדת ומינהל תיקשוב ומערכות מידע. נתוניםמקור 

הפעלת תלמידים אוטיסטים ותלמידי חנ״מ בחופשות בחטיבה העליונה, במוסדות רגילים  תיאור

 דו"ח מית"ר: תוספות למוסדות )מוכרים( בהם יש כתות חנ״מ.

 שעות בודדות. יחידות 

 עלות
 לשמאל()יש לקרא מימין  4/  146עלות נושא 

 סכום חודשי

 שנתי

 מספר ימי חופשה. Xעלות ליום לתלמיד 

 

 

 אוטיסטים חט״ע אחה״צ חופש 389 נושא

 מערכת תשלומים מאוחדת ומינהל תיקשוב ומערכות מידע. מקור נתונים

הפעלת תלמידים אוטיסטים בימי חופשה אחר הצהרים בחטיבה העליונה, במוסדות רגילים  תיאור

 דו"ח מית"ר: תוספות למוסדות )מוכרים( אוטיסטים.בהם יש כתות 

 / ימי חופשה תותכי יחידות 

 נגררות: 3לנושא  עלות
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 388עלות ראה נושא  -שעות .1

 277נושא  ראה עלות -סייעות .2

 277נושא  ראה עלות -נילוות .3

 

 מספר ימי חופשה בשנה  X מספר כיתות X לכיתה עלות ליום סכום שנתי

 

 

 של״פ 394 נושא

 מערכת תשלומים מאוחדת ומינהל תיקשוב ומערכות מידע. נתונים מקור

 הפניית תלמידי שמינית לערי פיתוח לסיוע לתלמידים לקראת בחינות הבגרות. תיאור

 דו"ח מית"ר: תוספות למוסדות )מוכרים(

 שעות. יחידות 

 .4ראה נושא  עלות

 מספר שעות. Xעלות לשעה  סכום חודשי

 חודשים. X 12 חודשיסכום  סכום שנתי

 

 

 בחברה וטכנולוגיה מדע 400 נושא

 מערכת תשלומים מאוחדת ומינהל תיקשוב ומערכות מידע. מקור נתונים

התשלום מיועד לתגבור השעות במוט״ב, פיזיקה, כימיה וביולוגיה שאושרו לבית הספר על ידי  תיאור

  ועדת הקצבות.

 דו"ח מית"ר: תוספות למוסדות )מוכרים(

 ותק המוסד. דרגת ותק

 שעות מאושרות. יחידות

 .4ראה נושא  עלות

השתתפות 

 המשרד

100%. 

 מספר שעות מאושרות. Xעלות שעה שבועית  סכום חודשי

 חודשים. X 12 סכום חודשי סכום שנתי
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 גנ״י - הערבי במגזר מיוחד לחינוך במוסד לוותנ הוצאות  401 נושא

 מערכת תשלומים מאוחדת ומינהל תיקשוב ומערכות מידע. מקור נתונים

התשלום מיועד לכיסוי הוצאות נילוות בגין הפעלת אחזקת תלמידי החינוך המיוחד בבתי  תיאור

ספר. קריטריונים להקצאה מפורטים בחוברת השתתפות משרד החינוך בתקציב הרשויות 

 דו"ח מית"ר: תוספות למוסדות )מוכרים( המקומיות.

 כיתות. יחידות א'

 ימי חופשה. יחידות ב'

 :2015במחירי ינואר לפי סוג כיתה עלות ליום לכיתה  עלות

 לכיתה. ₪  108.5כיתות חנ"מ 

 לכיתה. ₪ 125כיתות אוטיסטים: 

 .ימי חופשה בשנה Xמספר כיתות  Xיום לכיתה עלות ל סכום שנתי

 

 

 גנ״י - ערבי מגזר - מיוחד חינוך העשרה 402 נושא

 מערכת תשלומים מאוחדת ומינהל תיקשוב ומערכות מידע. מקור נתונים

התשלום מיועד לכיסוי הוצאות העשרה לתלמיד החינוך המיוחד בבתי ספר בחופשות.  תיאור

קריטריונים להקצאה מפורטים בחוברת השתתפות משרד החינוך בתקציב הרשויות 

 דו"ח מית"ר: תוספות למוסדות )מוכרים( המקומיות.

 תלמידים. יחידות א'

 ימי חופשה. יחידות ב'

 עלות
 לתלמיד₪  9.4   :2015במחירי ינואר עלות ליום חופשה לתלמיד 

 מספר תלמידים. Xמספר ימי חופשה  Xעלות ליום לתלמיד  סכום שנתי

 

 

 ערבי - מיוחד ינוךח נלוות וצאותה 403 נושא

 ומערכות מידע. מערכת תשלומים מאוחדת ומינהל תיקשוב מקור נתונים

 249ראה נושא  המיוחד.הוצאות נילוות בחופשות לתלמידי החינוך  תיאור

 דו"ח מית"ר: תוספות למוסדות )מוכרים(

 כיתות. יחידות 

 :2015במחירי ינואר לפי סוג כיתה עלות ליום לכיתה  עלות

 לכיתה. ₪  108.5כיתות חנ"מ 

 לכיתה ₪ 125כיתות אוטיסטים: 

 מספר ימי החופשה בחודש. Xעלות ליום  סכום חודשי

 לפי מספר הימים בשנה. סכום שנתי
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 ערבי מגזר - מיוחד חינוך העשרה 404 נושא

 מערכת תשלומים מאוחדת ומינהל תיקשוב ומערכות מידע. מקור נתונים

התשלום מיועד לכיסוי הוצאות העשרה לתלמיד החינוך המיוחד בבתי ספר בחופשות.  תיאור

קריטריונים להקצאה מפורטים בחוברת השתתפות משרד החינוך בתקציב הרשויות 

  .250ראה נושא  המקומיות.

 דו"ח מית"ר: תוספות למוסדות )מוכרים(

 תלמידים. יחידות א' 

 ימי חופשה. יחידות ב'

 עלות
 לתלמיד₪  9.4   :2015במחירי ינואר עלות ליום חופשה לתלמיד 

 מספר תלמידים. Xמספר ימי חופשה  Xעלות ליום לתלמיד  סכום שנתי

 

 

 

 הדרוזי במגזר - גנ״י מיוחד לחינוך במוסד לוותנ הוצאות 405 נושא

 מערכת תשלומים מאוחדת ומינהל תיקשוב ומערכות מידע. מקור נתונים

לוות בגין הפעלת אחזקת תלמידי החינוך המיוחד בבתי התשלום מיועד לכיסוי הוצאות הנ תיאור

ספר. קריטריונים להקצאה מפורטים בחוברת השתתפות משרד החינוך בתקציב הרשויות 

 דו"ח מית"ר: תוספות למוסדות )מוכרים( המקומיות.

 כיתות. יחידות א' 

 ימי חופשה. יחידות ב'

 :2015במחירי ינואר לפי סוג כיתה עלות ליום לכיתה  עלות

 לכיתה. ₪  108.5כיתות חנ"מ 

 לכיתה ₪ 125כיתות אוטיסטים: 

 ימי חופשה בשנה. Xמספר כיתות  Xעלות ליום לכיתה  סכום שנתי

 

 

 הדרוזי במגזר גנ״י - מיוחד חינוך העשרה 406 נושא

 תיקשוב ומערכות מידע.מערכת תשלומים מאוחדת ומינהל  מקור נתונים

התשלום מיועד לכיסוי הוצאות העשרה לתלמיד החינוך המיוחד בבתי ספר בחופשות.  תיאור

קריטריונים להקצאה מפורטים בחוברת השתתפות משרד החינוך בתקציב הרשויות 

 דו"ח מית"ר: תוספות למוסדות )מוכרים( המקומיות.

 תלמידים. יחידות א' 

 ימי חופשה. יחידות ב'

 עלות
 לתלמיד₪  9.4   :2015במחירי ינואר עלות ליום חופשה לתלמיד 

 עלות ליום לתלמיד. Xמספר ימי חופשה  Xמספר תלמידים  סכום שנתי
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 הדרוזי במגזר  מיוחד לחינוך במוסד נילוות הוצאות 407 נושא

 מערכת תשלומים מאוחדת ומינהל תיקשוב ומערכות מידע. מקור נתונים

לוות בגין הפעלת אחזקת תלמידי החינוך המיוחד בבתי מיועד לכיסוי הוצאות הנ התשלום תיאור

ספר. קריטריונים להקצאה מפורטים בחוברת השתתפות משרד החינוך בתקציב הרשויות 

 .249ראה נושא  המקומיות.

 דו"ח מית"ר: תוספות למוסדות )מוכרים( 

 .כיתות יחידות א' 

 ימי חופשה. יחידות ב'

 :2015במחירי ינואר לפי סוג כיתה עלות ליום לכיתה  עלות

 לכיתה. ₪  108.5כיתות חנ"מ 

 לכיתה ₪ 125כיתות אוטיסטים: 

 ימי חופשה בשנה. Xמספר כיתות  Xעלות ליום לכיתה  סכום שנתי

 

 הדרוזי במגזר מוסדות - מיוחד חינוך העשרה 408 נושא

 תיקשוב ומערכות מידע.מערכת תשלומים מאוחדת ומינהל  מקור נתונים

התשלום מיועד לכיסוי הוצאות העשרה לתלמיד החינוך המיוחד בבתי ספר בחופשות.  תיאור

קריטריונים להקצאה מפורטים בחוברת השתתפות משרד החינוך בתקציב הרשויות 

 .250ראה נושא  .המקומיות

 דו"ח מית"ר: תוספות למוסדות )מוכרים( 

 תלמידים. יחידות א' 

 ימי חופשה. יחידות ב'

 עלות
 לתלמיד₪  9.4   :2015במחירי ינואר עלות ליום חופשה לתלמיד 

 עלות ליום לתלמיד. Xמספר ימי חופשה  Xמספר תלמידים  סכום שנתי

 

 מניפ״ה תוכניות 436 נושא

 מערכת תשלומים מאוחדת ומינהל תיקשוב ומערכות מידע. מקור נתונים

מניעת נשירה לתלמידים שנשרו מבית הספר. טיפול ומתן מענה בטיפול אינטינסיבי עד חזרת  תיאור

דו"ח מית"ר: תוספות למוסדות  בהתאם לוועדת הקצבות. התלמידים למסגרת נורמטיבית.

 )מוכרים(

 שעות. יחידות 

 .4ראה נושא  עלות

השתתפות 

 המשרד

100% 

 .השעות מספר Xעלות שעה  סכום חודשי

 חודשים. X 12 סכום חודשי שנתיסכום 
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 מיל״ת - יום פנימיות 439 נושא

 מערכת תשלומים מאוחדת ומינהל תיקשוב ומערכות מידע. מקור נתונים

יה חלשה ונותנת מענה לימודי העשרתי והזנה מתוך יתכנית תוספתית המתמקדת באוכלוס תיאור

 למוסדות )מוכרים(דו"ח מית"ר: תוספות  שגים לימודיים.ימטרה לקדם ה

 הסכום המלא המחושב לקיזוז ע"י זכיין המשרד ובהתאם למדד שטראוס + עלותיחידות 

השתתפות 

 המשרד

 המשרד מעביר את חלקו באופן מלא לזכיין. הקיזוז הינו בגין חלקה של הרשות בתשלום.

 

 מנב״ס יישומי 442 נושא

 מינהל תיקשוב ומערכות מידע. מקור נתונים

מערכת המנב״ס אשר פותחה ע״י משרד החינוך כוללת מגוון כלים לשימוש סגל בית הספר  תיאור

בנושאי מינהלה ופדגוגיה. בנוסף פיתח המשרד מגוון יישומי מנב״ס ברשת האינטרנט. 

 מערכת המנב״ס ויישומי המנב״ס פתוחים לשימוש כל בתי הספר ללא צורך ברכישה.

המשרד מעמיד לרשות בתי הספר שירותי התקנה, הדרכה, הטמעה, תמיכה וסיוע ללא 

תשלום. השירותים ניתנים על ידי מינהלת יישומי מנב״ס. עבור שירותים אלה מחייב המשרד 

 ידנידו"ח מית"ר:  את בעלויות החינוך בדמי השתתפות שנתיים.

 חיוב פעם בשנה. סכום שנתי

 

 פריפריאליות - חדש מוחזקות 446 נושא

 מערכת תשלומים מאוחדת ומינהל תיקשוב ומערכות מידע. מקור נתונים

תוספת לשכ״ל חט״ב ע״פ הקריטריונים החדשים להקצאת המוחזקות, לבתיה״ס אשר זכאים  תיאור

 דו"ח מית"ר: תוספות למוסדות )מוכרים( להקצאה במסלול פריפריאליות.

 .האחוז מוחזקות בשנה״ל תשע״ אחוז א'

 אחוז מוחזקות  Xסה"כ תשלומי שכ"ל למוסד  סכום חודשי

 חודשים. X 12 סכום חודשי סכום שנתי

 

 מעורבת עיר - חדש מוחזקות 447 נושא

 מערכת תשלומים מאוחדת ומינהל תיקשוב ומערכות מידע. מקור נתונים

אשר זכאים תוספת לשכ״ל חט״ב ע״פ הקריטריונים החדשים להקצאת המוחזקות, לבתיה״ס  תיאור

 דו"ח מית"ר: תוספות למוסדות )מוכרים( להקצאה במסלול ״ערים מעורבות״.

 (.001)בנושא  2015במחירי סה״כ תשלומי שכ״ל למוסד  כמות א'

 .האחוז מוחזקות בשנה״ל תשע״ אחוז א'

 אחוז השתתפות. Xאחוז מוחזקות  Xסה"כ תשלומי שכ"ל למוסד  סכום חודשי

 חודשים. X 12עלות חודשית  סכום שנתי
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חט״ע יחודי תרבותי שכ״ל 450 נושא
 

 מערכת תשלומים מאוחדת ומינהל תיקשוב ומערכות מידע. מקור נתונים

י״ב הלומדים במוסדות חינוך שהוכרו ע״פ חוק מוסדות -התשלום מיועד לתלמידים בכיתות טי תיאור

 למוסדות )מוכרים(דו"ח מית"ר: תוספות  חינוך תרבותייים ייחודיים.

 .2015במחירי תעריף לתלמיד במוסד תרבותי ייחודי  עלות

 עלות לתלמיד במוסד תרבותי ייחודי X מספר תלמידים סכום חודשי

 חודשים. X 12 סכום חודשי סכום שנתי

 

 

 עולים כיתת השלמת 452 נושא

 מערכת תשלומים מאוחדת ומינהל תיקשוב ומערכות מידע. מקור נתונים

מספר השעות הינו בהתאמה למספר התלמידים  שעות לתלמידים עולים להקניית השפה. תיאור

העולים במוסד. פירוט ניתן למצוא בחוברת השתתפות משרד החינוך בתקציב הרשויות 

 דו"ח מית"ר: תוספות למוסדות )מוכרים( המקומיות.

 שעות. יחידות

 .4ראה נוסחה בנושא  עלות

השתתפות 

 המשרד

100% 

 מספר השעות. Xעלות לשעה  סכום חודשי

 חודשים. X 12 סכום חודשי סכום שנתי

 

 חט״ע שילוב שעות 456 נושא

מקור 

 נתונים

 מערכת תשלומים מאוחדת ומינהל תיקשוב ומערכות מידע.

 במסגרת חוק השילוב מאושרות שעות למוסד. כפוף לאישור ועדת הקצבות. תיאור

 )מוכרים(דו"ח מית"ר: תוספות למוסדות 

 שעות. יחידות

לצורך חישוב עלות שעה שבועית )ש"ש( יש לסכום את חלקיות יישום רפורמת עוז לתמורה  עלות

 בהתאם לנוסחאות שלהלן )קריאת הנוסחה משמאל לימין(.

 עלות ש"ש

 

 ללא רפורמה

                                                             

  39ראה הערה בנושא 

ללא רפורמה + רפורמה חלקית + רפורמה מלאה = עלות שעה שבועית )ש"ש(
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 רפורמה מלאה

 

 

 

השתתפות 

 המשרד

100% 

 מספר השעות. Xעלות לשעה  סכום חודשי

 חודשים. X 12 סכום חודשי סכום שנתי

 

 טו״ב פרויקט 458 נושא

 מערכת תשלומים מאוחדת ומינהל תיקשוב ומערכות מידע. מקור נתונים

פרויקט המשלב לימודים לקראת תעודת בגרות יחד עם תואר טכנאי במהלך שנות הלימוד  תיאור

 דו"ח מית"ר: תוספות למוסדות )מוכרים( .'לכיתות ט

 שעות. יחידות

 .4ראה נוסחה בנושא  עלות

השתתפות 

 המשרד

100% 

 מספר השעות. Xעלות לשעה  סכום חודשי

 חודשים. X 12 סכום חודשי סכום שנתי

 

 

 עזה ועוטף שדרות פסיכולוגים 464 נושא

 מערכת תשלומים מאוחדת ומינהל תיקשוב ומערכות מידע. מקור נתונים

  הפסיכולוגים בשדרות ועוטף עזה.התשלום מיועד לפיצוי  תיאור

 שירות פסיכולוגי ייעוצידו"ח מית"ר: 

  שעות וכונניות. יחידות

בלי גמול גמול

עם קרן עם קרן % 24 %

ללא רפורמה + ללא רפורמה X גמול השתלמות X X חלקיות המוסד

רמה א' רמה א' של המוסד ללא רפורמה   שעות גיל  -  24

לפי ותק מוסד לפי ותק מוסד

בלי גמול גמול

עם קרן עם קרן % 40 %

רפורמה מלאה + רפורמה מלאה X גמול השתלמות X X חלקיות המוסד

רמה א' רמה א' של המוסד ברפורמה חלקית   שעות גיל  -  40

לפי ותק מוסד לפי ותק מוסד
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 :125%שעות נוספות לפי  15+  100%שעות נוספות לפי  20 עלות

 X 20 X 1.2744 186  / 43דרגה  17עלות משרת פסיכולוג וותק 

                                            + 

 X  1.25 X 15 X 1.2744 186  / 43דרגה  17משרת פסיכולוג וותק עלות 

השתתפות 

 המשרד

100%. 

 מספר המשרות. Xעלות חודשית  סכום חודשי

 חודשים. X 12 סכום חודשי  סכום שנתי

 

 

 נט הסעות 475-470 נושא

 מערכת תשלומים מאוחדת ומינהל תיקשוב ומערכות מידע. מקור נתונים

הינה מערכת ממוחשבת לדיווח הסעות תלמידים בחינוך הרגיל ברשויות  הסעות נט תיאור

 דו"ח מית"ר: הסעות המקומיות, שבהן שיטת התקצוב הינה פר תלמיד.

 העלות מתבססת על תעריפי פר תלמיד של הרשות עלות

השתתפות 

 המשרד

 י"ב-עבור תלמידי י"א 50%-עבור תלמידים עד כתה י', ו 85%  במועצות אזוריות

 40%ברשויות נטולות מענק  50%ברשויות מקומיות מקבלות מענק 

ומענק  75,000, שבהן מספר התושבים הינו עד 1-5אקונומי -ברשויות מקומיות מאשכול סוציו

 80%לתושב לפחות, שיעור ההשתתפות הינו ₪  300האיזון לתושב הינו 

מספר תלמידים  Xר השתתפות שיעו Xהסכום ברמת הרשות = תעריף פר תלמיד לרשות  סכום חודשי

 מספר ימי ההסעה בחודש Xמוסעים 

מספר תלמידים  Xשיעור השתתפות  Xהסכום ברמת הרשות = תעריף פר תלמיד לרשות  סכום שנתי

 מספר ימי ההסעה בשנה Xמוסעים 

 

 

 למוכרים זה״ב לימוד 479 נושא

 ומערכות מידע. מערכת תשלומים מאוחדת ומינהל תיקשוב מקור נתונים

  חינוך לזהירות בדרכים במוסדות המוכרים שאינם רשמיים. תיאור

 דו"ח מית"ר: תוספות למוסדות )מוכרים(

 שעות. יחידות

 39ראה נושא  עלות

 מספר השעות.  Xעלות לשעה  סכום חודשי

 חודשים. X 12 סכום חודשי סכום שנתי
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 טו״ב פרויקט דותיהצטי 484 נושא

 המינהל למדע וטכנולוגיה. נתוניםמקור 

 ב זכאים לתוספת המיועדת לרכישת ציוד למעבדות וסדנאות."מוסדות שאושרו בפרויקט טו תיאור

 דו"ח מית"ר: ידניים

 465ראה נושא  עלות

שות שבוצעו ואושרו פעמי הניתן כמקדמה עד לקבלת דו״ח ביצוע על הרכי-התשלום הינו חד סכום שנתי

 מוסד שלא מעביר את הדוחות בהתאם לנדרש, מבוצע קיזוז בהתאם.בגין  על ידי המפקח.

 

 

 יישובי ת"מיל  489 נושא

פנימיות יום מבוצעות ברמה בית ספרית, אך במקרים בהם הרשות המקומית מבקשת לבצע  תיאור

 פעילות מיוחדת, הפעילות מתבצעת ברמה של רשות מקומית ולא בית ספרית.

 למוטביםדו"ח מית"ר: תוספות 

 הסכום המלא המחושב לקיזוז ע"י זכיין המשרד ובהתאם למדד שטראוס עלות

השתתפות 

 המשרד
 המשרד מעביר את חלקו באופן מלא לזכיין. הקיזוז הינו בגין חלקה של הרשות בתשלום.

 

 ירי ממוגן טרנזיט  491-493 נושא

 ומערכות מידע. מערכת תשלומים מאוחדת ומינהל תיקשוב מקור הנתונים

 שנים. 6התשלום מיועד לכיסוי עלות ההתייצבות של רכבים ממוגני ירי שגילם מעל  תיאור

 דו"ח מית"ר: הסעות

 .2015במחירי עלות חודשית  עלות

השתתפות 

 המשרד

 40%ברשויות נטולות מענק  50%ברשויות מקבלות מענק  85%במועצות איזוריות רגילות 

על פי המדד החדש וברשויות המבצעות הסעות ברכב ממוגן ירי ברשויות שהחישוב הוא 

80%. 

 השתתפות המשרד X ת לחודש על פי מספר ימי לימודעלו סכום חודשי

 חודשים. 12חודשים או  X 10 סכום חודשי סכום שנתי

 

 לרשויות יהייר כל אגרת 498 נושא

 האגף בכיר לביטחון בטיחות ושע״ח. מקור הנתונים

 התשלום מבוצע אחת לשנתיים. -התשלום מיועד לתשלום בגין אגרת כלי ירי ואחזקתם  תיאור

 ידנייםדוח מית"ר: 

 .2015במחירי אגרה ותחזוקה לשנתיים  עלות

 הסכום הינו לשנתיים. סכום שנתי
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 רפואיות סייעות  502 נושא

 מערכת תשלומים מאוחדת ומנהל תקשוב ומערכות מידע. מקור הנתונים

התשלום מיועד לתלמידי החינוך הרגיל, הסובלים ממצבי בריאות מיוחדים והינם בעלי צרכים  תיאור

רפואיים אשר בגינם נדרשים לליווי וסיוע לצורך מימוש חובתם על פי חוק ללמוד במסגרת 

 דו"ח מית"ר: תוספות למוסדות )מוכרים( החינוכית כתלמידים רגילים בני גילם.

ימים(.  6או  5לשבוע לחלק במסי ימי לימוד בשבוע במוסד )למוסד מס' השעות שאושרו  יחידות 

 התוצאה הינה מס' שעות יומיות.

 11, וותק:7שכר חודשי של סייעת דרגה:  עלות שעה יומית    =     עלות

                                                          186                             

השתתפות 

 המשרד

75%. 

 השתתפות המשרד X מספר ימי לימוד בחודש X מס שעות יומיות מאושרות למוסד  Xעלות  סכום חודשי

 חודשים. X 10 סכום חודשי  סכום שנתי

 

 

 טכנולוגית מדעית עתודה 504 נושא

 מערכת תשלומים מאוחדת ומנהל תקשוב ומערכות מידע. מקור הנתונים

-התשלום מיועד לתלמידים בעלי פוטנציאל הצטיינות בתחומי המדע והטכנולוגיה מכיתות ז' תיאור

פיילוט שמטרתה להגדיל את מספר התלמידים הפוטנציאליים  י"ב. התוכנית הינה תוכנית

 דו"ח מית"ר: תוספות למוסדות )מוכרים( שיהוו בעתיד עתודה מדעית טכנולוגית.

 שעות. יחידות

 .4ראה נוסחה בנושא  עלות

השתתפות 

 המשרד

100% 

 מספר שעות מאושרות.  Xעלות ש"ש  סכום חודשי

 חודשים. X 12 סכום חודשי סכום שנתי

 

 

 טו״ב תגבור שעות 505 נושא

 מערכת תשלומים מאוחדת ומנהל תקשוב ומערכות מידע. מקור הנתונים

התשלום מיועד עבור לימודים לקראת תעודת בגרות ותואר טכנאי במהלך שנות הלימוד  תיאור

 דו"ח מית"ר: תוספות למוסדות )מוכרים( י"ב.-בכתות י'

 מספר ש״ש מאושרות. יחידות

 4ראה נוסחה בנושא  עלות

השתתפות 

 המשרד

100% 
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 מספר שעות מאושרות.  Xעלות ש"ש  סכום חודשי

 חודשים. X 12 סכום חודשי סכום שנתי

 

 

 יהדות בגרות תגבור 506 נושא

 מערכת תשלומים מאוחדת ומנהל תקשוב ומערכות מידע. מקור הנתונים

במקצועות היהדות, ולממן לבתי הספר את שעות הקצאה שמטרתה לעודד היבחנות מוגברת  תיאור

 דו"ח מית"ר: תוספות למוסדות )מוכרים( ההוראה עבור היבחנות זו.

מינהל החינוך הדתי יאסוף את הנתונים הנדרשים לסיווג רמת התיגבור של שעות שבועיות.  יחידות

החינוך  נוסח התבחינים המופיע באתר מינהל. המוסדות מתוך מערכת המיחשוב של המשרד

 הדתי

 .456ראה נוסחה בנושא  עלות

השתתפות 

 המשרד

100% 

 שאושרה על ידי ועדת הקצבותרמה   Xשעות שבועיות  סכום חודשי

 חודשים X 12סכום חודשי  סכום שנתי

 

 פיננסי חינוך 531 נושא

 מערכת תשלומים מאוחדת ומנהל תקשוב ומערכות מידע. מקור הנתונים

 לתיגבור שעות חינוך פיננסי בכיתה יי שאושרו על ידי ועדת ההקצבה.התשלום מיועד  תיאור

 דו"ח מית"ר: תוספות למוסדות )מוכרים(

 שעות. יחידות

 .4ראה נוסחה בנושא  עלות

השתתפות 

 המשרד

100% 

 מספר שעות מאושרות.  Xעלות ש"ש  סכום חודשי

 חודשים. X 12 סכום חודשי סכום שנתי

 

 הגיאוגרפיה הוראת 532 נושא

 מערכת תשלומים מאוחדת ומנהל תקשוב ומערכות מידע. מקור הנתונים

התשלום מיועד לבתי ספר המקיימים תיגבור לימודי גיאוגרפיה לפי תכנית לימודים המאושרת  תיאור

 דו"ח מית"ר: תוספות למוסדות )מוכרים( י"א.-על ידי המשרד בכיתות י'

 שעות. יחידות

 .4בנושא ראה נוסחה  עלות
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השתתפות 

 המשרד

100%. 

 מספר שעות מאושרות.  Xעלות ש"ש  סכום חודשי

 חודשים. X 12 סכום חודשי סכום שנתי

 

 

 (בחברה לחיים החינוך) הלב מפתח שגרירי 534 נושא

 מערכת תשלומים מאוחדת ומנהל תקשוב ומערכות מידע. מקור הנתונים

היסודיים המעודדת טיפוח מעורבות חברתית. התשלום תכנית חברתית ערכית לבתי הספר  תיאור

 ידנייםדו"ח מית"ר:  מיועד לחומרים מתכלים או כלים נדרשים מתוך רשימה.

 תשלום חד פעמי או דו פעמי בהתאם להחלטת ועדת ההקצבות על פי הקריטריונים שיקבעו. סכום שנתי

 

 

 

 שוטפים תשלומים תקשוב תכנית 536 נושא

 מערכת תשלומים מאוחדת ומנהל תקשוב ומערכות מידע. מקור הנתונים

ספק אינטרנט ותחזוקה לפי שני דגמים של בתי ספר: ״דגם בסיסי״  התשלום מיועד לתקצוב תיאור

 ו״מדגימים״ ברשויות צפון ודרום וכן רשויות נוספות המצטרפות בהתאם להחלטות המשרד.

 דו"ח מית"ר: תוספות למוסדות )מוכרים(

 5ו  2)נגררות  1כאשר בכל נגררת היחידה נע בין אפס ל  בנגררות הבאות,התקצוב נעשה  יחידות

 בוטלו בשנה"ל תשע"ד:

 השתתפות שירותי תוכן -דגם בסיסי  .1

 השתתפות תחזוקה. -דגם בסיסי  .3

 השתתפות שירותי תוכן -מדגימים  . 4

 השתתפות תחזוקה -מדגימים  . 6

 וכןהשתתפות שירותי ת -נוספים  . 7

 השתתפות תחזוקה -נוספים  . 8

 .2014העלות לכל נגררת היא קבועה בהתאם למחירי ינואר  עלות

השתתפות 

 המשרד

 השתתפות המשרד הינה דיפרנציאלית בהתאם למדד הלמ"ס של היישוב בו נמצא המוסד:

אשכול 
 למ"ס

 אחוז

1 90% 

2 90% 

3 85% 

4 80% 

5 80% 
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6 70% 

7 65% 

8 60% 

9 60% 

10 60%  

 מספר יחידות. Xעלות יחידה  סכום חודשי

 חודשים X 10סכום חודשי  סכום שנתי

 

 

 מוסדות מקום מילוי 553 נושא

 מוטבים מקום מילוי 554נושא 

 מערכת תשלומים מאוחדת ומנהל תקשוב ומערכות מידע. מקור הנתונים

 . 001למוסדות הזכאים לנושא  תקצוב בנושא מילוי מקום בחט"ע תיאור

 תשלום הנושא יהיה ברמת מוטב לרשתות וברמת מוסד למוסדות שאינם בבעלות הרשתות.

 פירוט נוסף נמצא בחוברת "השתתפות משרד החינוך בתקציב הרשויות המקומיות". 

 דו"ח מית"ר: תוספות למוסדות )מוכרים(

 (לכיתה נורמטיבית ש"ש 0.25תקן של כיתה נורמטיבית ) יחידות

 .456ראה נוסחה בנושא  עלות

השתתפות 

 המשרד
 אחוז רמת השירות

 רמת שירות X עלות X 0.25 Xמס' כיתות נורמטיביות במוסד  סכום חודשי

 חודשים X 12סכום חודשי  סכום שנתי

 

 

 לתמורה עוז פרטניות שעות 556 נושא

 ומערכות מידע. מערכת תשלומים מאוחדת ומנהל תקשוב מקור הנתונים

 דו"ח מית"ר: תוספות למוסדות )מוכרים( .שיפוי עבור השעות הפרטניות תיאור

 יחידות
 ברפורמה מלאה פרטניות שעות  2נגררת 

 חישוב היחידות: 

A סה״כ שעות בנושא שכ״ל = 

C  =אחוז משרות ברפורמה מלאה 

D  =משמאל לימין(   שעות גיל למשרה לפי פרופיל בית הספר(   D)-40(/ 6*A*C   

E מלאה= עלות ש"ש ברפורמה 



-7 9- 

 אחוז: רמת שירות

 

 . )עלות ש"ש כולל גמול השתלמות ללא קרן השתלמות( 001סוג העלות זהה לנושא  עלות

 על פי היחידות והנוסחה לכל נגררת כמתואר לעיל. סכום חודשי

 חודשים X 12סכום חודשי  סכום שנתי

 

 לתמורה עוז תומכות שעות 557 נושא

 מידע.מערכת תשלומים מאוחדת ומנהל תקשוב ומערכות  מקור הנתונים

 דו"ח מית"ר: תוספות למוסדות )מוכרים( .תומכות ההוראהשיפוי עבור השעות  תיאור

 יחידות
  

 שעות ברפורמה מלאה   2 נגררת

A סה״כ שעות בנושא שכ״ל = 

C  =אחוז משרות ברפורמה מלאה 

D  =פרופיל בית הספר שעות גיל למשרה, לפי  

  )/40C*A*10-(D  נוסחת החישוב )משמאל לימין(

Eעלות ש"ש ברפורמה חלקית = 

 אחוז: רמת שירות

 

 .)עלות ש"ש כולל גמול השתלמות ללא קרן השתלמות( .001סוג העלות זהה לנושא  עלות

 הרפרמהלפי סטאטוס -״סטאטוס״ העלות 

 רמת שירות. אחוז

 היחידות והנוסחה לכל נגררת כמתואר לעיל.על פי  סכום חודשי

 חודשים X 12סכום חודשי  סכום שנתי

 

 לתמורה בעוז מנהל 558 נושא

 מידע.מערכת תשלומים מאוחדת ומנהל תקשוב ומערכות  מקור הנתונים

 דו"ח מית"ר: תוספות למוסדות )מוכרים( .שיפוי עבור משרת המנהל בעוז לתמורה תיאור

 שעות. 6 -שתוקצבו בשכ"להפחתת שעות מנהל  1נגררת  יחידות

 ללא שעות הוראה מנהל ברפורמה מלאה משרת  3נגררת 

 בהתאם לממוצע שעות הגיל במוסד–עלות 

D=לפי פרופיל בית הספר ,שעות גיל למשרה 

Eעלות ש"ש ברפורמה מלאה= 

  E*40/(40-(D     נוסחת החישוב )משמאל לימין(
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 100%אחוז: 

 גמול ניהול  4נגררת 

 0.59 -יחידות 

 עלות ש"ש גמול עם קרן רמה א' לפי ותק המוסד -עלות 

 שעות למשרה טרום הרפורמה  24עלות ש"ש גמול עם קרן רמה א' *  -חישוב העלות

 .100% -אחוז 

 תוספת מעבר לרפורמה  5נגררת 

  0.5 -יחידות 

 גמול עם קרן רמה א' "סטאטוס" בעלות לפי סטאטוס ללא רפורמה. עלות ש"ש -עלות 

שעות למשרה טרום משרה בעלות  24עלות ש"ש גמול עם קרן רמה א' *  -חישוב העלות 

 ש"ש(. 24שלקחנו והמחולק הוא 

 .100% –אחוז 

 שעות ניהול לבתי ספר שלא הצטרפו לעוז לתמורה 6נגררת 

 יחידות= שעות ניהול

 A*Bחישוב היחידות= 

A( 2= שעות ניהול לכיתה )ש"ש 

Bמספר כיתות נורמטיביות = 

עלות ש"ש כוללל גמול השתלמות, כולל קרן השתלמות, סטאטוס העלות לפי שטאטוס  -עלות

. העלות תחושב בהתאם לממוצע שעות הגיל למוסד, על פי אותה השיטה 001העלות בנושא 

 כמו בנושא שכ"ל.

 רמת שירות -אחוז

 

 

 

 

 

 לתמורה בעוז פרונטאליות תפקיד שעות תוספת 559 נושא

 מערכת תשלומים מאוחדת ומנהל תקשוב ומערכות מידע. מקור הנתונים

השיפוי עבור תוספת שעות התפקיד למורים המצטרפים לעוז לתמורה בבתי״ס שסטאטוס  תיאור

  הרפורמה של החט״ע הוא רפורמה מלאה או חלקית.

 תוספות למוסדות )מוכרים(דו"ח מית"ר: 

 שעות תפקיד  יחידות

 A*B –חישוב היחידות 

A  = ראה טבלה להלן( ש"ש 1= שעות תפקיד לכיתה( 
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B .מספר כיתות נורמטיביות = 

 *התפקיד

לכתה תפקיד ש"ש 

בשכ"ל  ותנורמטיבית הכלול

 (בתקן הש"ש לתלמיד)

לכתה  תפקיד  ש"ש

נורמטיבית בהתאם לעוז 

 מלא / לתמורה חלקי

 3 3 מחנך

 0.5 0.25 סגן מנהל

 0.5  ריכוז שכבה

 0.5 0.5 ריכוז מקצוע

 1.7 1.7 יועץ חינוכי

 0.4 0.4 רכז חינוך חברתי

לשיקול  שעות תפקידסל 

 המנהל
 0.25 

 6.85 5.85 סה"כ

תוספת הש"ש לכתה 

נורמטיבית ביחס לתקצוב 

 הש"ש בשכ"ל

 1.00 

 

 כולל גמול השתלמות, כולל קרן השתלמות. עלות ש"ש עלות

 "סטאטוס" העלות לפי סטאטוס רפורמה מלאה, אם סטאטוס ביה"ס הוא רפורמה מלאה.

שינוי נוסחת החישוב של העלות בהתאם לממוצע שעות הגיל למוסד עפ"י השיטה  -בנוסף

 .556בנושא 

 רמת שירות אחוז

 שעות תפקיד. Xעלות  סכום חודשי

 חודשים X 12סכום חודשי  סכום שנתי

 

 מדעית נותיאורי 561 נושא

 מערכת תשלומים מאוחדת ומנהל תקשוב ומערכות מידע. מקור הנתונים

  הרחבת לימודי המדעים בכיתה י באמצעות הקניית מיומנויות אוריינות מדעית. תיאור

 דו"ח מית"ר: תוספות למוסדות )מוכרים(

 .0.3שעות= תלמידים *  יחידות

 4ראה נוסחה בנושא  עלות 

 רמת שירות. אחוז

 שעות. Xעלות  סכום חודשי

 חודשים X 12סכום חודשי  סכום שנתי

 



-8 2- 

 

 חרדי חרום מרכזי 562 נושא

 חרדי לא חרום מרכזי 590נושא 

 מערכת תשלומים מאוחדת ומנהל תקשוב ומערכות מידע. מקור הנתונים

 משפט וכו׳ ונמצאים במכרז חרום.תלמידים שמוצאים מהבית על צו בית  תיאור

 דו"ח מית"ר: תוספות למוסדות )מוכרים(

 ש״ש לכל מרכז חרום. 50 יחידות

 18לפי פרופיל  -39כמו נושא  -עבור בית ספר עלות 

 343כמו נושא  -עבור גני ילדים

 ש"ש. Xעלות  סכום חודשי

 חודשים X 12סכום חודשי  סכום שנתי

 

 חברתית בגרות 565 נושא

 מערכת תשלומים מאוחדת ומנהל תקשוב ומערכות מידע. מקור הנתונים

משרד החינוך רואה בהתנדבות ערך חינוכי, חברתי ותרבותי. מטרת התוכנית להטמיע ערכי  תיאור

התנדבות וקידום מוטיבציה של תלמידים למעורבות חברתית והתנדבותית. התשלום הינו בגין 

 מית"ר: תוספות למוסדות )מוכרים(דו"ח  ש״ש לרכז בגרות חברתית.

 ש"ש. יחידות

 .4ראה נוסחה בנושא  עלות 

 רמת שירות. אחוז

 ש"ש. Xעלות  סכום חודשי

 חודשים X 12סכום חודשי  סכום שנתי

 

 

 מוטבים -חברתית בגרות 566 נושא

 מערכת תשלומים מאוחדת ומנהל תקשוב ומערכות מידע. מקור הנתונים

רואה בהתנדבות ערך חינוכי, חברתי ותרבותי. מטרת התוכנית להטמיע ערכי  משרד החינוך תיאור

התנדבות, קידום מוטיבציה של תלמידים למעורבות חברתית והתנדבותית. התשלום הינו 

 לרשות בגין הפעילות.

 =רשות( . 1מס׳ הרשויות )יחידה= יחידות

השתתפות 

 המשרד 

100%. 

 לפי החלטת ועדת הקצבות סכום שנתי
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 (001 נושא שכ״ל לשעות מעבר) לתמורה עוז נוסחות פרטניות שעות 567 נושא

מקור 

 הנתונים

 דו"ח מית"ר: תוספות למוסדות )מוכרים( מערכת תשלומים מאוחדת ומנהל תקשוב ומערכות מידע.

 

בנושאי תקצוב  שיפוי עבור השעות הפרטניות הנובעות מש״ש פרונטאליות אחרות, אשר הוקצו לחט״ע תיאור

  אחרים שאינם שכ״ל.

 = שעות פרטניות נוספות ברפורמה 2נגררת  יחידות

 –חישוב היחידות 

A  סה״כ שעות בנושאים שפורטו בטבלה לעיל = 

C  אחוז משרות ברפורמה = 

 C * A * 3/24 –נוסחת החישוב 

רמה א' כולל גמול השתלמות כולל קרן השתלמות. ״סטאטוס״  סוג העלות הינו עלות ש״ש -עלות 

 לפי סטאטוס רפורמה. -העלות 

 רמת השירות -אחוז

 רשימת הנושאים:

 שם נושא נושא

 משופר חרש/עו 7מסלול  37

 שעות שכ"ל מודרכות 203

 הקטנת תלמ' בכתה חט"ע 478

 שעות גיל 503

 תגבור בגרות יהדות 506

 עוז לתמורהסל שעות לתפקיד  559

 מודרכות ימיים 344

 שעות שילוב חט"ע 456

 שעות פרופסיונאליות 152

 מילוי מקום מוסדות 553

 רכז מעורבות חברתית 604

 

 מלאה.= שעות פרטניות נוספות ברפורמה  4נגררת 

 הפרונטליות שהוקצו בנושאים הבאים:הש"ש הפרטניות יתוקצבו בהתאם למספר הש"ש 

 

 שם נושא נושא

 הוראת הערבית 5
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 שעורי עזר לעולים 9

 חינוך תעבורתי 316

 השלמת כיתת עולים 452

 מטה שנהר וקרמניצר 114

 סל חט"ב קהילתיים 117

 מורים עולים  חדשים 209

 תכנית מניפה 436

 אוריינות מדעית 561

 אוריינות מתמטית 564

 הוראת העברית 4

 הוראת הצרפתית 6

 רבנים בבתי ספר 64

 השפה האידיש 103

 אזרחות 332

 של"פ 394

 מדע טכנולוגיה בחברה 400

 עתודה מדעית טכנולוגית 504

 חינוך פיננסי 531

 גיאוגרפיה 532

 בגרות חברתית 565

 פרויקט טו"ב 458

 מענקי השתלמות 16

 שיג ושיח 591

היסטוריה ומדינה יהודית  592

 דמוקרטית

 שעות תגבור טו"ב 505

 אקדמיה בתיכון 582

 ספרות 593

 מחוננים בעי"ס 89



-8 5- 

 שעות יעץ והכוון 596

 שעות רב 597

 מתמטיקה תחילה 608

 

 –חישוב היחידות 

A  סה״כ שעות בנושאים שפורטו בטבלה לעיל = 

C   מלאה= אחוז משרות ברפורמה 

 C * A * 3/24 –נוסחת החישוב 

' כולל גמול השתלמות כולל קרן השתלמות. ״סטאטוס״ בסוג העלות הינו עלות ש״ש רמה  -עלות 

 מלאהלפי סטאטוס רפורמה  -העלות 

 100% -אחוז

 

סכום 

 חודשי

 על פי היחידות והנוסחה לכל נגררת כמתואר לעיל.

סכום 

 שנתי

 חודשים X 12סכום חודשי 

 

 (001 נושא שכ״ל לשעות מעבר) לתמורה עוז נוספות תומכות שעות 568 נושא

 מערכת תשלומים מאוחדת ומנהל תקשוב ומערכות מידע. הנתוניםמקור 

שיפוי עבור שעות תומכות הוראה הנובעות מש״ש פרונטאליות אחרות, אשר הוקצו לחט״ע  תיאור

 דו"ח מית"ר: תוספות למוסדות )מוכרים( בנושאי תקצוב אחרים שאינם שכ״ל.

 מלאה ברפורמה נוספות = שעות תומכות הוראה 2נגררת  יחידות

 –חישוב היחידות 

A  סה״כ שעות בנושאים שפורטו בטבלה לעיל = 

C   מלאה= אחוז משרות ברפורמה 

 C * A * 10/24 –נוסחת החישוב 

סוג העלות הינו עלות ש״ש רמה א' כולל גמול השתלמות כולל קרן השתלמות.  -עלות 

 לפי סטאטוס רפורמה. -״סטאטוס״ העלות 

 רמת שירות -אחוז

 הנושאים:רשימת 

 שם נושא נושא

 משופר חרש/עו 7מסלול  37

 שעות שכ"ל מודרכות 203

 הקטנת תלמ' בכתה חט"ע 478
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 שעות גיל 503

 תגבור בגרות יהדות 506

 סל שעות לתפקיד עוז לתמורה 559

 מודרכות ימיים 344

 שעות שילוב חט"ע 456

 שעות פרופסיונאליות 152

 מילוי מקום מוסדות 553

 רכז מעורבות חברתית 604

 

 

  מלאה= שעות תומכות הוראה נוספות ברפורמה  4נגררת 

 הש"ש הפרטניות יתוקצבו בהתאם למספר הש"ש הפרונטליות שהוקצו בנושאים הבאים:

 

 שם נושא נושא

 הוראת הערבית 5

 שעורי עזר לעולים 9

 חינוך תעבורתי 316

 השלמת כיתת עולים 452

 מטה שנהר וקרמניצר 114

 סל חט"ב קהילתיים 117

 מורים עולים  חדשים 209

 תכנית מניפה 436

 אוריינות מדעית 561

 אוריינות מתמטית 564

 הוראת העברית 4

 הוראת הצרפתית 6

 רבנים בבתי ספר 64

 השפה האידיש 103

 אזרחות 332

 של"פ 394
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 מדע טכנולוגיה בחברה 400

 עתודה מדעית טכנולוגית 504

 חינוך פיננסי 531

 גיאוגרפיה 532

 בגרות חברתית 565

 פרויקט טו"ב 458

 מענקי השתלמות 16

 שיג ושיח 591

היסטוריה ומדינה יהודית  592

 דמוקרטית

 שעות תגבור טו"ב 505

 אקדמיה בתיכון 582

 ספרות 593

 מחוננים בעי"ס 89

 שעות יעץ והכוון 596

 שעות רב 597

 מתמטיקה תחילה 608

 

 -חישוב היחידות 

A סה״כ שעות בנושאים שפורטו בטבלה לעיל = 

C  חלקית= אחוז משרות ברפורמה 

 C * A * 10/24 –נוסחת החישוב 

' כולל גמול השתלמות כולל קרן השתלמות. בסוג העלות הינו עלות ש״ש רמה  -עלות 

 .חלקיתלפי סטאטוס רפורמה  -״סטאטוס״ העלות 

 100% -אחוז

 

 פי היחידות והנוסחה לכל נגררת כמתואר לעיל. על סכום חודשי

 חודשים X 12סכום חודשי  סכום שנתי
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 ו-א משופר עצמי ניהול 571 נושא

 מערכת תשלומים מאוחדת ומנהל תקשוב ומערכות מידע. מקור הנתונים

תשלום עבור שרתים ומזכירים בבתי ספר בניהול עצמי דור ב'. תשלום פר תלמיד בחינוך  תיאור

 בחטיבות הצעירות משולם רק עבור המזכיר בנגררת נפרדת.. ו-הרגיל בכיתות א

 דו"ח מית"ר: שרתים ומזכירים

 ו.-מספר תלמידי החינוך הרגיל בכיתות א יחידות

 מספר תלמידי החטיבות הצעירות

 0.0074*  16שנות וותק:  6שכר שרתים דרה:  עלות שרת לתלמיד =  עלות

 0.0024*  18שנות ותק:   7שכר מזכיר  דרגה:  עלות מזכיר לתלמיד =

 

השתתפות 

 המשרד

87% 

 השתתפות המשרד X עלות פר תלמיד X מספר תלמידים סכום חודשי

 חודשים X 12סכום חודשי  סכום שנתי

 

 

 ח-ז משופר עצמי ניהול 572 נושא

 מערכת תשלומים מאוחדת ומנהל תקשוב ומערכות מידע. מקור הנתונים

תשלום עבור שרתים ומזכירים בבתי ספר בניהול עצמי דור בי. תשלום פר תלמיד בחינוך  תיאור

  ח.-הרגיל בכיתות ז

 דו"ח מית"ר: שרתים ומזכירים

 ח.-מספר תלמידי החינוך הרגיל בכיתות ז יחידות

 0.0056*  16שנות וותק:  6שכר שרתים דרה:  עלות שרת לתלמיד =  עלות

 0.0024*  18שנות ותק:   7מזכיר  דרגה:  שכר עלות מזכיר לתלמיד =

 

השתתפות 

 המשרד

87% 

 השתתפות המשרד X עלות פר תלמיד X מספר תלמידים סכום חודשי

 חודשים X 12סכום חודשי  סכום שנתי

 

 משופר עצמי ניהול סיוע עובד 573 נושא

 מערכת תשלומים מאוחדת ומנהל תקשוב ומערכות מידע. מקור הנתונים

ח, חטיבות צעירות ותלמידי -תשלום עבור השתתפות בשכר עובד סיוע לתלמידי כיתות א תיאור

 חינוך מיוחד.

 דו"ח מית"ר: שרתים ומזכירים
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 ח, תלמידי חט״צ ותלמידי חנ״מ.-מספר תלמידים בכתות א יחידות

  0.0015שנות וותק *  19טכנאים,  39עלות עובד סיוע לתלמיד =שכר עובד סיוע דרגה  עלות

השתתפות 

 המשרד

87% 

 השתתפות המשרד X  עלות פר תלמיד X מספר תלמידים סכום חודשי

 חודשים X 12סכום חודשי  סכום שנתי

 

 עצמי ניהול - דיפרנציאלית תוספת 574 נושא

 מערכת תשלומים מאוחדת ומנהל תקשוב ומערכות מידע. מקור הנתונים

 פדגוגים של בית הספר.לצרכים  -תשלום עבור תוספת פדגוגית תיאור

 דו"ח מית"ר: שרתים ומזכירים

 ח, תלמידי חט״צ ותלמידי חנ״מ.-מספר תלמידים בכתות א יחידות

 השתתפות דפרנציאלית: עלות

 לתלמיד לשנה. ₪  200: 1-2בתי ספר ברשויות מאשכולות למ״ס 

 לתלמיד לשנה. ₪  150: 3-4בתי ספר ברשויות מאשכולות למ״ס 

 לתלמיד לשנה. ₪  100: 5-6בתי ספר ברשויות מאשכולות למ״ס 

 לתלמיד לשנה.₪  50: 7-10בתי ספר ברשויות מאשכולות למ״ס 

 .1/12התקציב יועבר מדי חודש בחלקיות של  סכום חודשי

 חודשים X 12סכום חודשי  סכום שנתי

 

 

 לתמורה עוז מוחזקות 575 נושא

 מאוחדת ומנהל תקשוב ומערכות מידע.מערכת תשלומים  מקור הנתונים

מוסדות הזכאים למוחזקות ונמצאים בעוז לתמורה, יקבלו תוספת עבור עוז לתמורה בנושא  תיאור

 דו"ח מית"ר: תוספות למוסדות )מוכרים( נפרד.

, עלות יחידות

והשתתפות 

 המשרד

 = תוספת עבור שעות פרטניות1נגררת 

 פרטניותשעות  -556יחידות: סכום מנושא 

 1עלות: 

 אחוז השתתפות: אחוז המוחזקות

 

 = תוספת עבור שעות תומכות הוראה2נגררת 

 שעות תומכות הוראה -557יחידות: סכום מנושא 

 1עלות: 

 אחוז השתתפות: אחוז המוחזקות
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 = תוספת עבור שעות תפקיד3נגררת 

 שעות תפקיד -559יחידות: סכום מנושא 

 1עלות: 

 המוחזקותאחוז השתתפות: אחוז 

 

 בתיכון אקדמיה 582 נושא

 מערכת תשלומים מאוחדת ומנהל תקשוב ומערכות מידע. מקור הנתונים

התכנית מיועדת לתלמידים מוכשרים, בעלי הישגים גבוהים בלימודים. התלמידים יונחו בבתי  תיאור

התלמיד הספר ע"י מנחים של האו"פ או באופן וירטואלי על ידי מנחים של האו"פ ויזכו את 

בציון בתעודת הבגרות. כמו כן התלמידים יוכלו לצבור כבר בלימודיהם בתיכון נקודות זכות 

 התכנית מיועדת לתלמידים בכיתות י', י"א וי"ב. )נ"ז( לקרדיטציה אקדמית.

 דו"ח מית"ר: תוספות למוסדות )מוכרים(

 ש"ש למוסד(. 4-מס' ש"ש למוסד )ולא יותר מ יחידות

 .4בנושא  ראה נוסחה עלות

השתתפות 

 המשרד

100% 

 יחידות Xעלות  סכום חודשי

 חודשים X 12סכום חודשי  סכום שנתי

 

 

 ע"חט הישגים מענק 583 נושא

 מערכת תשלומים מאוחדת ומנהל תקשוב ומערכות מידע. מקור הנתונים

 14.8.2011להסכם עוז לתמורה מיום  36בהתאם לסעיף  תיאור

 למוסדות )מוכרים(דו"ח מית"ר: תוספות 

 יחידות
 נגררות: 12בנושא זה 

 (.001למשרות המתוקצבות בשכ"ל )נושא  1רמת זכיה  -1

 (.001למשרות המתוקצבות בשכ"ל )נושא  2רמת זכיה  -2

 (.001למשרות המתוקצבות בשכ"ל )נושא  3רמת זכיה  -3            

 (.001למשרות המתוקצבות בשכ"ל )נושא  4רמת זכיה  -4            

  .ללמשרות המתוקצבות בנושאים תוספתיים לשכ" 1רמת זכיה  -5

  .למשרות המתוקצבות בנושאים תוספתיים לשכ"ל 2רמת זכיה  -6

  .למשרות המתוקצבות בנושאים תוספתיים לשכ"ל 3רמת זכיה  -7

 .המתוקצבות בנושאים תוספתיים לשכ"ללמשרות  4רמת זכיה  -8
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 (.40למשרות מאחדי משכורת במדינה )שעות נושא  1ניכוי רמת זכיה  -9

 (.40למשרות מאחדי משכורת במדינה )שעות נושא  2ניכוי רמת זכיה  -10

 (                             40למשרות מאחדי משכורת במדינה )שעות נושא  3ניכוי רמת זכיה  -11            

 (.40למשרות מאחדי משכורת במדינה )שעות נושא  4ניכוי רמת זכיה  -12            

 :4 -1חישוב היחידות בנגררות 

 סה"כ שעות בנושא שכ"ל         

 24 –ממוצע שעות גיל למוסד  

 : 8 -5חישוב היחידות בנגררות 

 סה"כ שעות בנושאים נלווים לשכ"ל 

 24 –ממוצע שעות גיל למוסד 

 : 12 -9חישוב היחידות בנגררות 

 (3, 2, 1בנגררות פרונטאליות )נגררות  40סה"כ שעות בנושא 

 24 –ממוצע שעות גיל למוסד 

 

 :8 -5ו בחישוב היחידות בנגררות רשימת הנושאים שהשעות שלהם יכלל

 הערות שם נושא נושא 

  הוראת העברית 4

  הוראת הערבית 5

  הוראת הצרפתית 6

  שעורי עזר לעולים 9

  מענקי השתלמות 16

  משופר חרש/עור 7מסלול  37

  רבנים בבתי ספר 64

  השפה האידיש 103

  מטה שנהר וקרמניצר 114

  סל חט"ב קהילתיים 117

  שעות שכ"ל מודרכות 203

  מורים עולים  חדשים 209

  חינוך תעבורתי 316

  אזרחות 332
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  מודרכות ימיים 344

  של"פ 394

  מדע טכנולוגיה בחברה 400

  תכנית מניפה 436

מס' השעות יחושב לפי אופן חישוב  פריפריאלי -מוחזקות 446

 : 12השעות במסך 

 * אחוז0.89*0.8סה"כ שעות שכ"ל*

 מוחזקות

 ערים מעורבות -מוחזקות 447

 איום בטחוני -מוחזקות 448

 עוז לתמורה -מוחזקות 575

בלבד. אופן חישוב  5נגררת 

כמו בנושאי המוחזקות  -היחידות

446  ,447 ,448. 

  השלמת כיתת עולים 452

  שעות שילוב חט"ע 456

  פרויקט טו"ב 458

  עתודה מדעית טכנולוגית 504

  תגבור בגרות יהדות 506

  חינוך פיננסי 531

  גיאוגרפיה 532

 6, 3, 2רק הנגררות של השעות:  מנהל/ מנהל עוז 558

  סל שעות לתפקיד עוז לתמורה 559

  אוריינות מדעית 561

  אוריינות מתמטית 564

  בגרות חברתית 565

 

 עלות
  )התעריף כולל הצמדה למדד וכן כולל הפרשות מעביד(. 9,880.9עלות -1מענק רמה 

  )התעריף כולל הצמדה למדד וכן כולל הפרשות מעביד(. 7,410.7עלות  -2מענק רמה 

  )התעריף כולל הצמדה למדד וכן כולל הפרשות מעביד(. 4,940.45עלות  -3מענק רמה 

  ל הפרשות מעביד(.)התעריף כולל הצמדה למדד וכן כול 3,705.34עלות  -4מענק רמה 

 

 100% אחוז

 אחוז. התשלום הינו חד פעמי ומשולם בחודש אוגוסט. Xעלות  Xיחידות  סכום שנתי
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 ב"חט יובל מענק 585 נושא

 מערכת תשלומים מאוחדת ומנהל תקשוב ומערכות מידע. מקור הנתונים

 תיאור
 )בפועל(. 15בנושא חט"ב שיש להם התחשבנות  -מענק יובל לחט"ב. הזכאים לנושא

 דו"ח מית"ר: תוספות למוסדות )מוכרים(

  יחידות

היחידות=משרות זכאיות למענק יובל בחט"ב. המשרות יתקבלו בממשק ממערכת 

 עוש"ר.

 

 + 30ללא רפורמה חט"ב  -1נגררת 

 +30אופק חט"ב  -2נגררת 

 +25ללא רפורמה חט"ב  -3נגררת 

 +25אופק חט"ב  -4נגררת 

 בנגררות המתאימות.  237+( כמו בנושא 25+/ 30ללא רפורמה )  3ו  1נגררות עלות   עלות

 + 30, 2אופק חדש, דרגה  -2לנגררת 

 +30, 8אופק חדש, דרגה                

 

 +25, 2אופק חדש, דרגה  -4לנגררת 

 +25, 8אופק חדש, דרגה                

 

העלות תהיה  -נקבעה דרגההדרגה תקבע לפי דרגת המוסד. במקרה בו למוסד טרם 

 עלות ממוצעת של שתי עלויות אלו. 

השתתפות 

 המשרד

100% 

 התשלום מבוצע אחת לשנה סכום שנתי

 קיזוזים-תרבות סל 586 נושא

 מערכת תשלומים מאוחדת ומנהל תקשוב ומערכות מידע. מקור הנתונים

 .למתנסים מהחברה מגיעים הנתונים. תרבות סל פעילות בגין והבעלויות מהרשויות קיזוזים תיאור

              דו"ח מית"ר: תוספות למוסדות )מוכרים(

 .100%-ב שקלים יחידות

 ₪  1 עלות

 סכום קיזוז על פי דיווח סכום חודשי
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 ושיח שיג 591 נושא

 מערכת תשלומים מאוחדת ומינהל תיקשוב ומערכות מידע. מקור נתונים

 תיאור
י"ב במסגרת תכנית -להרחבת לימודי האזרחות ומדעי החברה לכיתות י'מיועדת התכנית 

  "שיח ושיג" )מיומנות הטיעון בע"פ במקצועות מדעי החברה והאזרחות(. 

 דו"ח מית"ר: תוספות למוסדות )מוכרים(

 שעות. יחידות

 .4ראה נוסחה בנושא  עלות

השתתפות 

 המשרד
 השתתפות. 100%

 מספר שעות חודשיות Xעלות  סכום חודשי

 חודשים. X 12 סכום חודשי סכום שנתי

 

 

 יהודית ומדינה היסטוריה 592 נושא

 מערכת תשלומים מאוחדת ומינהל תיקשוב ומערכות מידע. מקור נתונים

התכנית מיועדת לכלל בתי הספר בחט"ע המקיימים את תכנית הליבה בנושא "מדינה יהודית  תיאור

 דמוקרטית"

 תוספות למוסדות )מוכרים( דו"ח מית"ר:

 שעות. יחידות

 .4ראה נוסחה בנושא  עלות

השתתפות 

 המשרד
 השתתפות. 100%

 מספר שעות חודשיות Xעלות  סכום חודשי

 חודשים. X 12 סכום חודשי סכום שנתי

 

 

 ספרות הוראת 593 נושא

 מערכת תשלומים מאוחדת ומינהל תיקשוב ומערכות מידע. מקור נתונים

, ואושרו ההבעהיסודיים ללימודי -התשלום מיועד לכיסוי תגבור השעות שאושרו לבתי ספר על תיאור

 על ידי ועדת הקצבות.

 דו"ח מית"ר: תוספות למוסדות )מוכרים(

 שעות. יחידות

 .4ראה נוסחה בנושא  עלות

 השתתפות. 100%השתתפות 
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 המשרד

 מספר שעות חודשיות Xעלות  סכום חודשי

 חודשים. X 12 סכום חודשי סכום שנתי

 

 א"יוח סייעות תוספת 594 נושא

 מערכת תשלומים מאוחדת ומינהל תיקשוב ומערכות מידע. מקור נתונים

בגין יוח"א לעוזרות  שבועות בחודש( 3.6שעותלשבוע כפול  2.5) שעות בחודש 9תוספת  תיאור
 דו"ח מית"ר: תוספות למוסדות )מוכרים( .גננת באופק חדש

 יחידות
 שעות בודדות

 
  בחודש שעות 9, 100%-ב לעוזרת שעות תוספת- 1 נגררת
 שעות בחודש 9 125%-ב לעוזרת שעות תוספת -2 נגררת

  

 עלות שעה בודדת עלות

השתתפות 

 המשרד

 100% - 1 נגררת
  125% -2 נגררת

 השתתפות המשרד Xיחידות  Xעלות  סכום חודשי

 חודשים. X 10 סכום חודשי סכום שנתי

 

 מנהלניות גמול 595 נושא

 מערכת תשלומים מאוחדת ומינהל תיקשוב ומערכות מידע. מקור נתונים

לשדרוג תנאי השכר של מזכירות בתי הספר, ומעבר ממזכירות בתיה"ס התשלום מיועד  תיאור

 למנהלניות, בכפוף לקיום הכשרה רלוונטית מחייבת

 שרתיםדו"ח מית"ר: 

 משרות יחידות

 (107מתוך עלות מזכירה )ראה נושא  1.2% עלות

השתתפות 

 המשרד
 השתתפות. 100%

 יחידות Xעלות  סכום חודשי

 חודשים. X 12 סכום חודשי סכום שנתי

 

 רב שעות 596 נושא

 מערכת תשלומים מאוחדת ומינהל תיקשוב ומערכות מידע. מקור נתונים

 בקיום צורך יש זו במסגרת. תורני יום סדר מנהליםה יסודיים העל ד"החמ מוסדותמיועד ל תיאור

 אורח הנהגת שתפקידו, הספר בית מנהל שאיננו, פדגוגיים כישורים בעל, רב או תורני מנהיג

 התלמידים וחיבור חינוכיות הלכתיות לשאלות מענה מתן, והצוות התלמידים של תורני חיים

 .ההלכה לרוח בהתאם מצוות לקיום
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 דו"ח מית"ר: מוכרים

 הספר בית לרמת בהתאם השעות מספר יחידות

 רמה ב' משוקלל עוז עלות

השתתפות 

 המשרד
 השתתפות. 100%

 יחידות Xעלות  סכום חודשי

 חודשים. X 12 סכום חודשי סכום שנתי

 תפילה שעות 597 נושא

 מערכת תשלומים מאוחדת ומינהל תיקשוב ומערכות מידע. מקור נתונים

 אלה במוסדות. סדיר באופן תפילה שעות המקיימים היהודי במגזר יסודיים על למוסדות מיועד תיאור

 .בשבת גם פנימייתים ובמוסדות, יום בכל פעמיים לפחות, בשגרה כחובה תפילה מתקיימת

 דו"ח מית"ר: מוכרים

 .לתלמיד 0.06*ל"משכ תלמידים ספרמ יחידות

 '.ט כיתות-1 נגררת

 '.י כיתות-2 נגררת

 '.יא כיתות-3 נגררת

 '.יב כיתות 4 נגררת

 רמה ב' משוקלל עוז עלות

השתתפות 

 המשרד
 השתתפות. 100%

 יחידות Xעלות  סכום חודשי

 חודשים. X 12 סכום חודשי סכום שנתי

 חברתית מעורבות רכז 604 נושא

 מערכת תשלומים מאוחדת ומינהל תיקשוב ומערכות מידע. מקור נתונים

 תיאור
            .האישית וההתפתחות החברתית המעורבות תכנית בריכוז יםסקועה רכזיםעבור 

                                                     חברתית מעורבות רכז עבורתפקיד  שעות: 1נגררת 

 חברתית מעורבות רכז עבור אחוזי גמול: 2נגררת 

 מוכרים: דו"ח מית"ר

 "ש לכיתהש X 0.4בכיתה י'  נורמטיביות כיתות מספר:1נגררת  יחידות

 למוסד( 1)רכז  1: 2נגררת 
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 עלות
 

 : 1נגררת 

ועלות גמול השתלמות עם קרן, לפי  השתלמות קרן כוללגמול השתלמות  ללא', א רמה עלות

לפי סטאטוס עוז לתמורה )שיעור מורים  תמשוקלל תהיה העלות"ש(. וגמו)ותק  דפרופיל המוס

עלות כמו בנושא  .הגיל לשעות התייחסות כוללברפורמה מלאה ושיעור מורים ללא רפורמה(, 

 .7-ו 1,3,5הפחתת תלמידים בכיתה, נגררות  478

 ללא רפורמה:

 

 

 

 

 

 

 רפורמה מלאה:

 

 

 

 

 

 

הערה:" % גמול השתלמות של המוסד" בנוסחאות לעיל משמעותו ממוצע יחידות 

 .  1.2%גמול השתלמות כפול 

 

 :2נגררת 

 העלות למוסד שאינו ברפורמה:  חישוב

 6%*  24"ש "גמול עם קרן"  ללא רפורמה רמה א' * ש עלות

 משרת מנהל. – 558בנושא  5עלות ש"ש זו משמשת אותנו גם לחישוב נגררת 

 

 העלות למוסד בעוז מלא:  חישוב

 6%*  40מלא רמה א'  *  עוז"ש "גמול עם קרן" ש עלות

השתתפות 

 המשרד
100% 

 עלות Xיחידות   סכום חודשים

 חודשים X 12סכום חודשי  סכום שנתי

 

 התנדבותי תחום מנהל 605 נושא

 מערכת תשלומים מאוחדת ומינהל תיקשוב ומערכות מידע. מקור נתונים

במסגרת התפתחות אישית ומעורבות חברתית ובמסגרת הרפורמה ללמידה משמעותית  תיאור

וההטמעה בחטיבה העליונה, המשרד מבקש לעודד את הרשויות להיות שותפות למהלך 

 ומבקש למנות מנהל תחום התנדבותי רשותי

 ר: תוספות למוטביםדו"ח מית"

 בלבד(כיתות י  -מספר כיתות תיקניות )בתשע"ה יחידות

 העלות היא בהתאם למספר הכיתות המשתתפות בתכנית במרחב הרשותי ולפי הפירוט הבא: עלות
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 לשנה 10,000: כיתות 16-30

 לשנה 20,000: כיתות 31-50

 לשנה 30,000: כיתות 51-70

 לשנה 40,000: כיתות 71-90

 לשנה 50,000 כיתות 91-110

 לשנה 60,000 :כיתות 111-130

 לשנה 70,000: כיתות 131-150

 לשנה 90,000: כיתות 151-170

 לשנה 100,000: כיתות+ 191

השתתפות 

 המשרד
 השתתפות. 100%

 12סכום שנתי )בהתאם לעלות לפי כיתה( חלקי  סכום חודשי

 סכום שנתי בהתאם לעלות לפי מספר כיתות סכום שנתי

 

 מהרשויות קיזוזים – הלאומית התקשוב תוכנית 607 נושא

  נתוניםמקור 

תוכנית התקשוב הלאומית תפעל במתכונת של ביצוע קיזוז מהרשויות, כאשר התשלום יתבצע  תיאור

 עבור הספק במכרז במרכב"ה

 שם נגררת

 דגם בסיס -אינטרנט  1

 דגם בסיס –תוכן  2

 דגם בסיס -תחזוקה  3

 דגם בסיס –פדגוגיה  4

 דגם בסיס –רכז תקשוב  5

 דגם מדגים –אינטרנט  6

 דגם  מדגים –תוכן  7

 דגם מדגים –תחזוקה  8

 דגם מדגים –פדגוגיה  9

 דגם מדגים –רכז תקשוב  10

 דגם מדגים -אמצעי קצה  11

 

 1 יחידות

 עלות
 עלויות לשנה למוסד כמפורט:
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 דגם מדגים מספר נגררת דגם סביבי מספר נגררת שם

 ₪ 52,000 6 ₪ 26,000 1 אינטרנט

 ₪ 20,000 7 ₪ 10,000 2 תוכן

 ₪ 28,000 8 ₪ 14,000 3 תחזוקה

 ₪ 29,500 9 ש"ח 14,500 4 פדגוגיה

 ₪ 10,500 10 ₪ 10,500 5 רכז תקשוב

  ₪ 100,000 11 - - אמצעי קצה

השתתפות 

 המשרד

 לפי מדד אשכול למס כנפורט: –אחוז 
 

 אחוז קיזוז מדד למס

1 5 

2 10 

3 15 

4 20 

5 25 

6 30 

7 35 

8 40 

9 45 

10 50  

 בכל חודש 1/12הקיזוז  סכום חודשי

  סכום שנתי

 

 חדש מתמטיקה 608 נושא

 מערכת תשלומים מאוחדת ומינהל תיקשוב ומערכות מידע. מקור נתונים

 יח"ל. 5תי ספר תיכוניים לפיתוח קבוצות להיבחנות במתמטיקה ברמה מוגברת של עידוד ב תיאור

 תוספות למוסדות )מוכרים( דו"ח מית"ר:

 שעות יחידות

 רמה ב' עלות

השתתפות 

 אשכול למ"ס המשרד

אחוז השתתפות 

הבעלות מסך 

 ההקצאה התוספתית

1-3 0% 

4-7 20% 

8-10 50% 
 

 עלות Xיחידות   סכום חודשי

 X 12סכום חודשי  סכום שנתי

 


