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י"דתמוזתשע"ו

2016יולי20

 פרותיך מתוקים צלך נאה אמת המים תחתיך, -"אילן אילן , במה אברכך

 כמותך" ויהי -ך משכל נטיעות שיטעו מ -אלא

            לכבוד
                          מנהלי החטיבות העליונות                            

 פר שש שנתיים()חטיבות עליונות עצמאיות ובבתי ס
  י"ב(  -מנהלי בתי הספר הארבע  שנתיים ) ט'  



שלוםרב,

 לשנה"ל ספרהבית לעובדי הוראה בגין הישגי תגמול   –תגמול  דיפרנציאלי לחטיבות העליונות הנדון:  
 2016 -ותשע"

 השנה בההרביעיתזו הספר, בית הישגי בגין למענקים זוכים העליונה בחטיבה ההוראה עובדי תאםבה
לתמורה עוז להסכם ב. נבדקים למענק, הזכאות קביעת לצורך העליונה, החטיבה הישגי לימודי,ההיבט

ערכי.החברתיוה

זכוהשתתפותבתוכניתחטיבותעליונותשעמדובתנאיהסףל692מתוך חט"עבתגמולשיינתןלכלל277,
המוריםבצוותביתהספר.

ש שמחים שבקרבאנו העליונות זכאיהחטיבות ושנמצאו בקריטריונים נמצאותותעמדו מוריהם, לתגמול
עליונותמכללמגזריהאוכלוסייהומכלהאזוריםבארץ.חטיבות

החינוך משרד החליט שבהם המרכזיים היעדים אחד מהווה והתלמידים המורים בקרב המצוינות טיפוח
השלמאמץמתמשך,שלהשקעהלהתמקד.התכניתמעלהעלנסומתגמלתבתיספרשהישגיהםהינםתוצא

טוהר את ספרית, הבית היושרה הספר, בבית הצוות עבודת את ומקדמת ומורים תלמידים של עקבית
שאינם ספר בתי המתוגמלים מכלל מוציאה כן ועל ספריים, הבית ובציוניהם במורים האמון ואת הבחינות

קולידעתדידקטיים.עומדיםבדרישותטוהרהבחינותאובסטנדרטיםמקצועייםשלשי

אחוז מחושבגםעלפי מחזקומתמרץאתקידוםערךהמצוינותכאורחחיים,בהיותו התגמולהדיפרנציאלי
השיפורבהשוואהלנתוניהכניסהלמערכתהחטיבההעליונהולאעלפיהציוןהסופיבלבד.

אתתלמי מנתלהביא ולמחויבותהנדרשתממורהעל מודעיםלהשקעההרבה הןאנו גבוהים להישגים דיו
בבתי הצוות עבודת לחשיבות ערים אנו כן, כמו הלימודי. בתחום והן החברתי בתחום הן הערכי, בתחום

הספר,הנדרשתלשםהגעהלמצוינות.

,נקבעתגמוללעובדיהוראה2011באוגוסט14-עלכן,במסגרתהסכם"עוזלתמורה"שנחתםביוםראשוןה
בהסכם(.36)סעיףי'בגיןהישגיביתהספר

לתגמולהביתספרימספרמטרות:

 היע ואת והערכיים החברתיים הלימודיים, ההישגים את ברבים החינוךלהגדיר משרד שמציב דים

 לבתיהספר.
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 של מכסימלי למיצוי סיוע מתן תוך תלמיד כל על אחריות ללקיחת הספר בתי צוותי את לעודד

 הפוטנציאלהאישישלו.

 כוחות בקבלהלבלום סלקטיביות כגון: בתחומים החינוך, משרד להנחיות בניגוד כיום הפועלים

 והנשרהסמויהוגלויהשלתלמידים.

   והחשוב מכל, להכיר  ולהוקיר  עבודה  מיטבית  של  כל  צוות  ההוראה  בבית הספר  הראוי
 לתגמול.

פר הזוכים יצאו בתחילת הס-התגמול הדיפרנציאלי יחולק במשכורות חודש אוגוסט, הודעות לבתי
 אוגוסט.

הסבר:הסמכיאאתמבאתרשלנותוכלולמצו

:להלןשנינספחיםמצורפים

מסביראתהמודללתגמולהדיפרנציאלי–1נספח

להסכם36סעיף–2נספח

 בברכה  ובהוקרה,

  
  דסי  בארי                
 מנהלת  האגף                                             

 העתק:
שרהחינוך–מרנפתליבנט
המנהלתהכללית-גב'מיכלכהן
משנהלמנכ"לית-גב'גילהנגר

סמנכ"לבכירומנהלהמינהלהפדגוגי.-מראריאללוי
סגןבכירלממונהעלהשכר,משרדהאוצר-מרקוביברנתן
ינהלכלכלהותקציביםסמנכ"לבכירלמ-מרמשהשגיא

סמנכ"לומנהלמינהלכא"ב-מראיילרם
מנכ"ליתראמ"ה-ד"רחגיתגליקמן
מנהלמינהלתקשובומערכותמידע-ד"רעופררימון
מנהלתאגףבכירלכא"ב-גב'סוניהפרץ

היועצתהמשפטית-עו"דדוריתמורג
יו"רארגוןהמורים-מררןארז

מנהליהמחוזות
מנהלהאגףלחינוךלערבים,-החינוךהדתי,מרעבדאללהחט'יבמנהלמינהל-ראברהםליפשיץד"–עלמגזריםממונים

ממונהעלהמגזרהדרוזי-ממונהעלהמגזרהבדואי,מהמוהנאפארס-מרמוחמדאלהיב
מפקחיםכוללים
מנהלתחוםבכירמשכורות,חשבותהמשרד-מרבניבנימין
לתתחוםתקציבחינוךמוניציפאלימנה-גב'מיריכהן

מנהלתתחוםמערכתתשלומיםמאוחדת,חשבותהמשרד-וליטרונינגב'נ
רכזחינוךוהשכלהגבוהה,משרדהאוצר-מרמשהבכר

ממונהעלתנאישירותעו"ה-גב'רחלטייטלבוים
מנהלהמחלקהליחסיעבודהושכר,מרכזהשלטוןהמקומי-עו"דדןבןחיים

ממונהעלתנאישירות,מרכזהשלטוןהמקומי-'חגיתמגןגב
יו"ראיגודמנהלימחלקותחינוך-מראביקמינסקי
ראשמינהלחינוךוחברה,מרכזהשלטוןהמקומי-גב'מיכלמנקס
מנכ"לרשתאורט-מרצביקהפלג
מנכ"לרשתאמי"ת-מראמנוןאלדר
מנכ"ליתרשתעמל-עו"דרויתדום

יו"רהמחלקההפרופסיונאלית,ארגוןהמורים-נוריתולנסיגב'
מנהלמערכות,מינהלתקשובומערכותמידע–ד"רחייםגת

מנהלתענףתגמולושקלולדיפרנציאלי–גב'ניצהיעקובי
יועצת,מינהלכלכלהותקציבים–גב'אוריתריזל
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 ל בית ספריתגמו -תגמול דיפרנציאלי לחטיבות העליונות   – 1נספח 


בתיהספריתוגמלועלההישגיםהבאים:



 זכאותלתעודתבגרות,הצטיינותבמבחניבגרות,זכאותלתעודת–הישגים לימודיים

בגרותאיכותית.

 מניעתנשירהורמותשונותשלקרבהלזכאותלתעודתבגרות.–הישגים חברתיים 

 יוסלשירותצבאי,אזרחיאוקליטתתלמידיחינוךמיוחד,שיעורג–הישגים ערכיים

שנתשירות,שיעורהמתנדביםללאומיגבוה.בהמשך,בהתאםלזמינותהנתונים,גם

 .קהילהלתורמיםמכינותקדםצבאיותוההמצטרפיםל

מתנדביםלשירותצבאיבוגריהםישלהדגישכיבתיהספרבמגזריםהלאיהודיים,אשר

תקנים:כלביתספרבכלאחדמהמגזריםלאומיאואזרחילאיפגעובשלמחסורב

יושווהלבתיהספרבמגזרשלובלבד.

 

 עקרונות

 ושיפרולצוותיבתיהספרשפעלובדרכיםמיטביותיםכספייםתןהכרהציבוריתופרסמ

בתחומיםהלימודיים,החברתייםוהערכייםביחסלשנהקודמתתלמידיהםהישגיאת

פרשהגיעולהישגיםהבולטיםביותרבתחומיםוכןלבתיהס,יותרמבתיספראחרים

 אלה,כלזאת,ביחסלבתיספרהדומיםלהם.

 תלמידיםבעליהישגיםבהםבתיספראחריםתהיהביחסלםיהלימודימדידתההישגים

 אקונומיתדומה.-קודמיםדומיםורמהסוציו

 ת צבאי, בעת השוואת ההישגים החברתיים והערכיים, באמצעות: מדדי הגיוס לשירו

 בחשבון נתוני הרקע של התלמידיםאזרחי ולאומי  וקליטת חינוך מיוחד, יילקחו 

 )המגזר שבו לומדים וסוג הפיקוח(, וזאת כדי להקפיד על השוואה הוגנת. 

 כלשנהב: 

o ,הצפוייםהלימודייםבפועללביןההישגיםהלימודייםיימדדהפערביןההישגים

)ניבויגיםהקודמיםשלהתלמידיםכלכליתולהיש-יחסיתלרמההחברתית

 .ההישגיםהצפוייםנעשהבנפרדבהתאםלמגזרוסוגפיקוח(

o בהתאםלהישגיםלימודייםמעלהמצופה.בתיספרינתןניקודלי 

o חברתייםשלהם.–ינתןניקודלבתיספרבהתאםלהישגיםערכייםי 

o תלצפוי(יינתןניקודלבתיספרבהתאםלשיפורההישגיםהלימודיים)יחסי

חברתיים,מהשנההקודמתלשנההנוכחית.-וההישגיםהערכיים

 50%  ממנו יוענק  50% -ת וקודמ העל התקדמות ביחס לשנ יוענק התגמולמתקציב

 בשנה  הנוכחית. הישגים בולטים על

 מידישנהיעודכנוהסכומים.36בהתאםלמצויןבהסכםסעיףהתגמוליהיהכספי

 בהתאםלמדד.



 בתכנית:סף להשתתפות  תנאי

(ובתיהספרהארבעשנתייםשששנתיעצמאיות,בתוךמבנה)חטיבותעליונותבתיספר,

בקריטריוניםהבאים:דיםהעומ

 לימודזכאיתקצובשכר. 

 יםאינטרני 

 רשמייםומוכריםשאינםרשמיים. 

 מקיימיםאתתכניתהליבה. 

 בעליזכאותמלאהלגמולבגרות 

 מחברותפסולותבמבחניבגרותבשנההרלוונטית3%-מטוהרבחינות:פחות. 

 שאלוניםעליהםהופעלשק"דבעקבותציונים4-שק"ד)שקלולדיפרנציאלי(:פחותמ

 שנתייםמקליםבשנההרלוונטית.

 קיימים"נתוניםמנבאים")מיצ"ב,מדדטיפוח(המאפשריםניבויהישגים. 
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מודל התגמול



ערכי,שיפורבהישגיםלימודיםושיפור-ודי,חברתיבמודלארבעהמרכיבים:לימ.א

ערכים.-בהישגיםחברתיים

.משקלבמודל50%,כאמור,הישגיםבשנהמסוימתמקבלים.ב

במודל.משקל50%שיפורבהישגיםמשנהלשנהמקבל.ג

שיפורכמוכן,ערכיםמקבליםמשקלשווה.-הישגיםלימודיםוהישגיםחברתיים.ד
 םמקבליםמשקלשווה.בהישגיםמשניהסוגי

.ה
 מדדים לתגמול

 מהמשקל הכולל(: 50%מרכיב לימודי )מהווה  .1
מחשביםלכלמוסדמדדלאיחסיבשלב ראשוןיחסיאבלוהמרכיבהינ.א

 המורכבמ:
o (ממשקלמדד35%אחוזהזכאיםלתעודתבגרותמביןהלומדיםבכתהי"ב

 ההישגיםהלימודיים(.
o ממשקלמדדההישגים20%תהי"ב)אחוזהמצטייניםמביןהלומדיםבכ

 הלימודיים(.
o :בעליתעודתבגרותאיכותית,מביןהזכאיםלתעודתבגרות 

מהנ"ל(11.25%אחוזהזכאיםשעברואנגליתברמהגבוהה)
מהנ"ל(11.25%אחוזהזכאיםשעברומתמטיקהברמהגבוהה)

סטוריה,תנ"ךיאחוזהזכאיםשעברומקצועותהומניים)ספרות,ה
מהנ"ל(.11.25%(ברמהגבוהה)דומהוכ

אחוזהזכאיםשעברומקצועותמדעיים)כימיה,ביולוגיה,פיסיקה(ברמהגבוהה
 מהנ"ל(.11.25%)

משתמשיםבציונימיצ"בונתונימדדהטיפוחעלמנתלנבאאתבשלב השני.ב
הןעלהמדדבשנהושנההרלוונטיתבהמדדהנ"ל.הניבוימתבצעהןעלהמדד

 הקודמת.
המרכיב"הישגיםלימודים"שווהלהפרשביןהישגיםבפועללביןההישגים.ג

מוסד.שנובאולתלמידיה
המרכיב"שיפורבהישגיםלימודים"שווהלהפרשביןמרכיבהישגיםלימודים.ד

מרכיבהישגיםלימודיםבשנההקודמת.בשנההרלוונטיתלבין
 מהמשקל הכולל(: 50%מרכיב ערכי חברתי )מהווה   .2

i. כיבזהכוללרכיבחברתיורכיבערכימר 
ii. המדדיםהבודדיםומשקלםבמרכיב: 

 .35%–אחוזהתלמידיםהמתמידים.ב
אחוזהתלמידיםבעליקרבהלבגרות)קרבהא'וקרבהב'(מביןהתלמידיםהלא.ג

 .15%–זכאיםלבגרות
 .10%–אחוזקליטתתלמידיחינוךמיוחד.ד
–אוהמתנדביםלשירותלאומיצה"למדדהשירותלמדינה:אחוזהמתגייסיםל.ה

 .40%–אזרחי.המדדמתוקנןבכלמגזרבנפרד
 כלהמדדיםהבודדיםהנ"ל.סכוםלבערכוערכים"שווה-מרכיב"הישגיםחברתיים.ג
-ערכים"שווהלהפרשביןהמרכיבהישגיםחברתיים-מרכיב"שיפורבהישגיםחברתיים.ד

 מת.ערכיםבשנהמסוימתלביןהמרכיבבשנההקוד
 מודל החישוב:

 אוכלוסייתהתלמידיםעבורהנמדדיםההישגיםהיאתלמידיי"ב. 

 ההישגיםהשוניםיחושבוברמתמוסד. 

 .חישובכלאחדמהמדדיםיעשהבנפרד 

 ושקלול ההישגים חישוב: 

בשלבראשוןיחושבכלאחדמהמדדיםבנפרד)בהתאםלקריטריוןשנקבעלו(,

הסופית.ולאחרמכןיקבלמשקלבנוסחא


.מצ"במילוןלמונחיםשהוזכרועדכה

 .מצ"במשקלותההישגיםוהמדדיםהשוניםהמרכיביםאותם
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  מילון מונחים

 

 יח"ללפחותבמקצועות4תעודתבגרותהכוללתציוןעוברב–תעודת בגרות איכותית

שהוגדרו.



 ןביתספריוציוןבחינתבגרות(הסופי)לאחרשקלולציוציוןה–בתעודת הבגרות ציון עובר

.ומעלה55



 תלמידיםשעמדובכלהדרישותוהתנאיםהמוגדריםכמזכיםבתעודתבגרותלאחר-זכאים

.מועדחורףהעוקבשלאחרסיוםהלימודים



זכאיםלתעודתבגרותהעומדיםבתנאיםהבאיםבאחתמהקטגוריות-מצטיינים 

הבאות:

יח"ל5-יח"ללפחותבאנגליתוב4-נבחנוביח"ללפחות,30-נבחנוב.א

 .לפחות90שלכלציוניתעודותיהםהינווהממוצעהמשוקללבמתמטיקה

יח"לבמתמטיקה5-יח"לבאנגליתוב5-יח"ללפחות,נבחנוב25-נבחנוב.ב

 לפחות.95משוקללשלכלציוניתעודותיהםהינווהממוצעה

םמקצועאחדעלמנתלהיותזכאיםתלמידיםאשרחסרלה –קרבה א' לבגרות 

.לתעודתבגרות

 

יחידותלימודבבחינותבגרותולא14תלמידיםשעברולפחות -קרבה ב' לבגרות 

לתעודתבגרות.נכלליםבקרבהא'אוזכאים

 

.בכיתהי"בבביתהספרהמשובציםבמצבתהתלמידיםתלמידים-לומדים בי"ב

 

הי'במוסדהחינוכיונמצאיםביןמסיימיי"ב,תלמידיםשלמדובכת-התמדה   

באותומוסדחינוכי)אלאאםעזבואתהארץאוחו"חנפטרו(.
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 משקלות ההישגים והמדדים השונים המרכיבים אותם 

 
המדדים יחושבו בנפרד. כל קטגורית הישגים תחובר למדד נפרד לפי משקלות המרכיבים. 

 . כל המדדים ישוקללו למדד אחד לאחר מכן
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יש להדגיש כי בתי הספר במגזרים הלא יהודיים, אשר 
זרחי לא יפגעו בשל מתנדבים לשירות צבאי לאומי או א

מחסור בתקנים: כל בית ספר בכל אחד מהמגזרים יושווה 
 לבתי הספר במגזר שלו בלבד.
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15% 
 
 
 

40% 

 
 
 

35% 
 
 
 

בהמשך, בהתאם לזמינות הנתונים, גם שנת שירות, 
מכינות קדם צבאיות, התנדבות בקהילה וכל מדד ערכי 

 תקף ומהימן, יתווסף למרכיב.
 

 הערות
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בהסכם קיבוצי כללי ליישום רפורמת עוז לתמורה בחטיבות  36סעיף י' - 2נספח 
 העליונות 

  לכלל עובדי ההוראהי. שינויים בשכר ותנאי העסקה 
 בגין הישגי בית הספר. תגמול עובדי הוראה 36

י"ב/י"ד)בבית-י"ב/י"ד)בביתספרארבעשנתי(אוי'-בבתיהספר,לגביכיתותט'(א)

ספרתלתשנתיאושששנתי(,תיושםתוכניתלתגמולשלמוריםבגיןההישגים

פימתכונתוכללים-)לימודיים,חברתייםוערכיים(שלביתהספרבוהםמועסקים,על

 ידימשרדהחינוךואשריעודכנומעתלעת)להלן:"התוכנית"(.-שיגובשועל

המוריםהמועסקיםבבתיהספראשרהישגיהםנמצאוכגבוהיםביותרבשנתלימודים(ב)

מבתיהספרבהםמיושמתהתוכניתבאותהשנתלימודיםאךלא40%מסויימת)עד

םלמפורטפעמיבהתא-מבתיהספרהאמורים(,יהיוזכאיםלמענקחד30%-פחותמ

 להלן:



 

40%-תמבמקרהבובתיהספרבעליההישגיםהגבוהים,בהתאםלתוכנית,מהוויםפחו(ג)

מבתי30%–מבתיהספרבהםמיושמתהתוכניתבאותהשנתלימודים,אךלמעשה

 הספרהאמורים,יוגדלוסכומיהמענקבהתאם.

מורההמועסקבמשרהחלקיתו/אובחלקמשנתלימודים)לרבותמורההשוההבחל"ת(ד)

שתאובשבתוןבחלקמשנתהלימודיםולמעטמורהבחופשתלידה,לענייןתקופתחופ

)לאכוללחופשהללאתשלוםאו1954–פיחוקעבודתנשים,תשי"ד-הלידהעל

היעדרותשדינהכדיןחופשהללאתשלום,שהיאלאחרתוםחופשתהלידהכמשמעותה

בחוקהאמור((יהיהזכאילחלקהיחסישלהסכומיםהמפורטיםלעיל,בהתאםלחלקיות

 קמתוךשנתהלימודים.משרתוו/אולחלקהיחסישלהתקופהבההועס

100%-למעןהסרספק,לצורךתשלוםהמענקלאתובאבחשבוןהעסקהמעברל(ה)

 משרה.

המענקיםישולמובמשכורתחודשאוגוסט,למוריםהמועסקיםבביתהספרבאותהשנת(ו)

 לימודים.

,בהתאםלשיעור2012וכלשנהבחודשיוני,החלמחודשיונינסכומיהמענקיםיעודכ(ז)

חלבמדדהמחיריםלצרכן,ביןמדדהמחיריםלצרכןשפורסםלחודשמאיהשינויש

 שלפניהעדכוןלביןמדדהמחיריםלצרכןשפורסםלחודשמאישלהשנההקודמת.

לאתהיהמוכנהלצורךביצועתשלוםלמוריםעדיוםשלעילבמקרהבותכניתהתגמול(ח)

ים,אשרהועסקובשנת,אזיבתוםשנתהלימודיםתשע"ביהיוכלהמור31.8.2012

פעמי.סכוםהמענק,עבורמורהשהועסקבשנהזו-הלימודיםתשע"ב,זכאיםלמענקחד

ש"ח.מורהאשרהועסק,בשנתהלימודיםתשע"ב,1,600משרה,יהיה100%-ב

במשרהחלקיתו/אורקבחלקמשנתהלימודיםתשע"ב)לרבותמורהאשרשההבחל"ת

דיםולמעטמורהבחופשתלידה,לענייןתקופתחופשתאובשבתוןבחלקמשנתהלימו

)לאכוללחופשהללאתשלוםאו1954–פיחוקעבודתנשים,תשי"ד-הלידהעל

היעדרותשדינהכדיןחופשהללאתשלום,שהיאלאחרתוםחופשתהלידהכמשמעותה

ו/אובחוקהאמור((,יהיהזכאילחלקהיחסישלהסכוםהאמורבהתאםלחלקיותמשרתו

 לחלקהיחסישלהתקופהבההועסקמתוךשנתהלימודים)ספטמברעדיוני(.

המענקיםהאמוריםלסעיףזהלאייכללובבסיסלחישובערךשעה,פיצוייפיטוריםאו(ט)

 תוספותאחוזיותולאיבוצעובגינןהפרשותלקרןהשתלמות.

 דירוג בית הספר
סכום המענק למורה המועסק בהיקף של 

 משרה 100%

₪ 8,219.31הגבוהיםביותר10%

₪ 6,164.49הבאיםלאחרמכן10%

₪ 4,109.66הבאיםלאחרמכן10%

₪ 3,082.24הבאיםלאחרמכן10%

http://www.gov.il/
mailto:high-school@education.gov.il
mailto:high-school@education.gov.il


____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 5603255* פקס 5603259* טלפון 91911*ירושלים  292.ד. *האגף לחינוך על יסודי* ת

 www.gov.ilכתובת אתר "שער הממשלה" 

school@education.gov.il-high 

 

צבהבשיעוריםשלבגיןהמענקיםהאמוריםבסעיףזהיבוצעוהפרשותלקופתגמללק(י)

 ניכויממשכורתהמורהלתגמולים.5%-הפרשתמעסיקלתגמוליםו-5%
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