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 136-ט 

 חט"ב וחט"ע מינוי בעלי תפקידים בבתי ספר  
 

 לא יכול לשמש בתפקיד נוסף. -מנהל
 יכול לשמש כמחנך כיתה בלבד ולא בתפקיד נוסף. –סגן מנהל ראשון 

 
 תפקידים בלבד 2  -ניתן למנות עו"ה   ל

 
  חינוך כיתה .1

 כמספר הכיתות התקניות. ה מספר המחנכים יהי         
  , (בתנאי שקיימת במוסד תכנית של חינוך אישי) כיתות ז'ל מחנכים  2 -זכאות ל –חטיבת ביניים           

 בלבד.בחינוך הרגיל           
 

 : בכל בי"ס ניתן  למנות בעלי תפקידים   כדלהלן .2
  7%  .............. ט' -ז', ח' ו לכל שכבה: ממונה שכבה .א

 יש לעדכן מערכת  הכוללת שעות תפקיד..ומעלה  3כאשר מספר הכיתות בשכבה 
 לעדכן מערכת הכוללת שעות תפקיד . ישניתן לפיצול לשני  מורים ,  -רכז חברתי .ב

   10%  .............................רכז חברתי ...................

 3%   .................................................רכז מעבדה .ג

  6%רכז מקצוע זה"ב.........................................   .ד

 6%..................................................רכז טיולים .ה

 6%השתלבות..............................................רכז  .ו

 6%................................)מעריך תפקודי למידה(מת"ל .ז

 6% ........ רכז ביטחון......................................... .ח

 6% ....................................רכז הערכה ומדידה. .ט

        6%  ...... ..........................................רכז תקשוב .י

  8%  .............................רכז משלב יהדות............ .יא

 6%  רכז סמים................................................... .יב

 6%פדגוגי....................................................רכז  .יג
 

 מותנה באישור רפרנט התחום. ואילך ' דתפקיד מסעיף מינוי 
 הינו  לצורך קידום דרגות בעוז ולא ישולם תגמול. –*רכז טיולים  עוז לתמורה 

 
 

 רכז מקצוע בתי ספר מקצועיים בלבד
 

 רכז מערכות מכונאות רכב  .יד
. 
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 (2רכז תפקיד המחייב ו יתור על ריכוז מקצוע )מסעיף  .3
 4%.......................................................רכז ליקויי למידה......

 
 
 
 

 

 2.4%................................מתמחים לחונך  3)למתמחה( ועד חונך  .4
 

 מינוי רכזי מקצוע  .5

 
 יש לעדכן מערכת הכוללת שעות תפקיד.

מספר ושעות הנלמדות הלגבי מספר  יש לשלוח טופס חתום בחתימת מנהל המוסד
 .המורים המלמדים

 
סה"כ שעות 

 הנלמדות במקצוע
 אופק חדש מינימום מס' מורים

 8% אין זכאות שעות 47עד 
 2 48 -מ
 4 72 -מ
 5 100 -מ

 
 

    ריכוז מקצוע קטן
 

 בלבד.ממטה החשבות יש לפנות בבקשה למפקח/ת בית הספר, ישולם על פי אישור 
 

  ריכוז מקצוע בשש שנתי
 

המרכז מקצוע אחד בחט"ב וגם וחט"ע, העומד יהיה זכאי עו"ה באיחוד משכורת, 
 שאין עו"ה אחר המשמש כרכז של אותו מקצוע.בקריטריונים, בכפוף לאישור הבעלות  

 
 הדרכה .6

 
 עו"ה בתפקיד הדרכה יכול להתמנות לתפקיד אחד נוסף בלבד.

 
 מינוי סגנים .7

 10 -סגן ראשון .............מהכיתה ה
 19 -סגן שני .................מהכיתה ה
 28 -סגן שלישי .............מהכיתה ה

 37 -רביעי.............. מהכיתה הסגן 
 46 -סגן חמישי.............מהכיתה ה
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 תפקידים חט"ע/ עוז לתמורה .8

 6%רכז התאמות למידה   .א

לעו"ה באיחוד משכורת, מותנה באישור מהבעלות כי לא שולם גמול   -רכז שכבה חט"ע .ב
 לעו"ה זה או אחר. בחט"ע 

 6%בעולם ישן בלבד ולם בעוז לתמורה ו"ע ישרכז מעורבות חברתית חט .ג

 

 תפקידים חדשים בעוז לתמורה בלבד: 6, נוספו 14.3.2018לפי הסכם עוז לתמורה מתאריך 

 אחוז התגמול מתאריך תיאור התפקיד

 6% 1.9.2019 ר. ליווי טיולים בעוז

 6% 1.9.2019 עוז לתמורה -רכז פדגוגי

 -רכז השתלבות ואוכלוסיות

 עוז

1.9.2019 6% 

 6% 1.9.2019 עוז לתמורה –רכז תקשוב 

 6% 1.9.2019 רכז בגרות עוז לתמורה

 -רכז משמעת ואקלים חינוכי

 עוז

1.9.2019 6% 

 שימו לב, 

 התפקידים . 6מתוך  1ניתן לדווח    -תש"פ

 התפקידים . 6מתוך  2ניתן לדווח  -תשפ"א

 התפקידים . 6מתוך  3ניתן לדווח  -תשפ"ב
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 שנה"ל_______
 מוסד________

 לכבוד
 ת _______ / חשב שכר

 
 שלום רב,

 הנדון:  ליקוי למידה יסודי/ חט"ב
 

 ידוע לי כי על מנת למנות רכז ליקויי למידה , עליי לוותר על ריכוז מקצוע .
 יסודי

 
 בבית הספר סה"כ ______ כיתות . לביה"ס יש זכאות  ל ________ רכזי מקצוע .

 
 את הגב' /מר ____________ מ"ז ____________ אבקש למנות 

 לתפקיד : 
  רכז לקויי למידה 

 
 במקום ריכוז מקצוע __________.

 
 חט"ב

_____ שם המורה במקום ריכוז מקצוע __________ סך השעות הנלמדות במקצוע זה __
 ________________ מ"ז  _____________

 
 

 בברכה ,
 ____________ 
 מנהל / ת ביה"ס 

 :נתוני עזר
 יסודי:

זכאות לרכזי מקצוע  מספר כיתות בביה"ס 
 למוסד

 אחוז הגמול

5-1 1 5% 
6-7 2 5% 
8 3 5% 

9-12 3 6% 
13+ 4 7% 

 
 חט"ב 

 תשעו 48לפחות   ניתן למנות רכז מקצוע בתנאי שסה"כ השעות הנלמדות במקצוע הוא 
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