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צו לימוד חובה )שיעור ההשתתפות של המדינה ושל רשויות החינוך 
המקומיות בקיום מוסדות חינוך רשמיים לשנת הלימודים התשע"ה(,  

התשע"ד-2014  

החוק(,   - )להלן  התש"ט-11949  חובה,  לימוד  לחוק  7)ב(  סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
בהתייעצות עם שר הפנים ועם ועדת החינוך התרבות והספורט של הכנסת, אני מצווה 

לאמור:

בצו זה -   1
"אשכול יישובים" - דירוג הרמה הכלכלית-חברתית לפי פרסומי הלשכה המרכזית 

לסטטיסטיקה;

"בית ספר יסודי" - מוסד חינוך רשמי שלומדים בו תלמידים בכיתות א' עד ו' או א' 
עד ח' או א' עד ט';

"גן חובה" - גן ילדים שהוא מוסד חינוך רשמי שלומדים בו תלמידים בגילאי 5 ומעלה;

"גן טרום–חובה" - מוסד חינוך רשמי שלומדים בו תלמידים בגילאי 3 ו–4, ושחל עליו 
צו לימוד חובה )החלה בגני ילדים(, התשנ"ט-21999, או צו לימוד חובה )החלה 

בגני ילדים(, התשס"א-32001;

"המשרד" - משרד החינוך;

"חטיבת ביניים" - מוסד חינוך רשמי שלומדים בו תלמידים בכיתות ז' עד ט';

"מוסד חינוך רשמי" - כמשמעותו בסעיף 7)ב( לחוק;

ציוד  מפעיל  בית–ספרי,  מחשוב  מתאם  מעבדה,  טכנאי  מאלה:  אחד   - סיוע"  "עובד 
אור–קולי כולל ציוד דיגיטלי;

זה  לעניין  לקריטריונים  בהתאם  ממוצעת  מלאה  משרה  עלות   - משרה"  "עלות 
במרכז  היוועצות  לאחר  לימודים,  לשנת  או  תקציב  לשנת  מפרסם  שהמשרד 

השלטון המקומי;

מומחה(,  תואר  )אישור  הפסיכולוגים  בתקנות  כמשמעו   - מתמחה"  "פסיכולוג 
התשל"ט-41979 

שיעור ההשתתפות של המדינה בקיום מוסדות חינוך רשמיים בתחומים המפורטים    2
להלן יהיה כמצוין בהם:

בבית ספר יסודי ובחטיבת ביניים -  )1(

שכר עבודה - )א( 

עובד הוראה שהוא עובד המדינה - 100% מעלות משרתו;

אגרת שכפול,  חומרי מלאכה וערכות טכנולוגיות -  )ב( 

וערכות  מלאכה  חומרי  ועלות  שכפול,  אגרת  עלות  של  לחלוקה  בהתאם 
טכנולוגיות, לפי אשכולות היישובים שלהלן:

הגדרות

שיעור ההשתתפות  
של המדינה

__________
ס"ח התש"ט, עמ' 287   1

ק"ת התשנ"ט, עמ' 1059   2
ק"ת התשס"א, עמ' 790   3
ק"ת התשל"ט, עמ' 764   4
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אשכולות 1 ו–2 - 90%;  )1(

אשכול 3 - 80%;  )2(

אשכול 4 - 70%;  )3(

אשכול 5 - 65%;  )4(

אשכול 6 - 60%;  )5(

אשכול 7 - 55%;  )6(

אשכולות 8 עד 10 - 50%;  )7(

בפסקת משנה זו -

"עלות אגרת שכפול" -

במוסדות המתוקצבים לפי כיתה - 850 שקלים חדשים לכיתה;

במוסדות המתוקצבים לפי תלמיד - 33 שקלים חדשים לתלמיד לשנה;

"עלות חומרי מלאכה וערכות טכנולוגיות" -

בגן חובה - 77 שקלים חדשים לתלמיד לשנה;

בבית ספר יסודי - 58 שקלים חדשים לתלמיד לשנה;

בחטיבת ביניים - 80 שקלים חדשים לתלמיד לשנה;

פסיכולוג - )ג( 

68% מעלות משרתו; ולעניין פסיכולוג מתמחה - 75% מעלות משרתו;

קצין ביקור סדיר - )ד( 

75% מעלות משרתו;

שירותים נלווים - )ה( 

מזכיר, שרת ופועל ניקיון - 87% מעלות משרתם;  )1(

בחטיבת ביניים בלבד -  )2(

ספרן ורכז חברתי - 100% מעלות משרתם; )א( 

עובד סיוע - 87% מעלות משרתו; )ב( 

בגן חובה -  )2(

שכר עבודה - )א( 

עובד הוראה שהוא עובד המדינה - 100% מעלות משרתו;  )1(

סייעת לגננת - 85% 117 מעלות משרתה אם הגן פועל שישה ימים   )2(
בשבוע; 100% מעלות משרתה אם הגן פועל חמישה ימים בשבוע;

פסיכולוג - )ב( 

68% מעלות משרתו; ולעניין פסיכולוג מתמחה - 75% מעלות משרתו;

בגן טרום–חובה -  )3(

שכר הלימוד - 

המשרד ישתתף בשיעור של 90% מעלות אחזקה של גן ילדים, הכוללת חלוקת 
הסכום של עלות שכרה של גננת, סייעת לגננת, וכן הוצאות תפעוליות שאינן 

שכר, ב–31 והכפלתו במספר התלמידים בגן בפועל 
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חומרי  מינהל,  הוצאות   - שכר"  שאינן  תפעוליות  "הוצאות  זו,  משנה  בפסקת 
ריהוט  ציוד,  פחת,  תיקונים,  בדק,  אחזקה,  מים,  חשמל,  ניקוי,  חומרי  עבודה, 
לאחר  לימודים,  שנת  או  תקציב  שנת  מדי  המשרד,  שיקבע  כפי  ותמריצים, 

היוועצות במרכז השלטון המקומי 

רשמיים  חינוך  מוסדות  בקיום  המקומיות  החינוך  רשויות  של  ההשתתפות  שיעור    3
לשיעור  אחוזים   100 שבין  ההפרש  יהיה   ,2 בתקנה  כמפורט  תחום  בכל  שבתחומן, 

ההשתתפות של המשרד 

לתקינה  בכפוף  יהיה  המקומיות  לרשויות  המדינה  בידי  משרות  הקצאת  שיעור    4
שהמשרד מפרסם באתר האינטרנט של המשרד, בכל שנת תקציב או שנת לימודים 

צו זה יחול לגבי שנת הלימודים התשע"ה     5
כ"א באב התשע"ד )17 באוגוסט 2014(

)חמ 3-3551(

ן ו ר י פ י  ש  
שר החינוך  

כללי המים )תעריפי מים המסופקים מאת מקורות( )הוראת שעה(, 
התשע"ד-2014

לאחר  החוק(,   - )להלן  התשי"ט-11959  המים,  לחוק   112 סעיף  לפי  סמכותה  בתוקף 
שקוימו הוראות סעיפים 113 ו–124יח)ד( לחוק, קובעת מועצת הרשות הממשלתית למים 

ולביוב כללים אלה:

בתקופה שמיום התחילה ועד יום י"ט בטבת התשע"ה )31 בדצמבר 2015(, יראו כאילו    1
התשמ"ז-  מקורות(,  מאת  המסופקים  מים  )תעריפי  המים  לכללי  7)3()ב(2 1 3  בסעיף 

21987, אחרי פסקת משנה 4 2 1 3 נאמר:

"5 2 1 3 - בעד האספקה מעבר לגדר ההפרדה הביטחונית בירושלים עד גובה הכמות 
המוקצית- 62 3 שקלים חדשים למ"ק "

תחילתם של כללים אלה ב–1 בחודש שלאחר פרסומם    2
כ"ח באב התשע"ד )24 באוגוסט 2014(

)חמ 3-807-ת2(

ר ני ש ו ק ר  ד נ ס כ ל א  
יושב ראש מועצת הרשות  
הממשלתית למים ולביוב  

שיעור ההשתתפות 
של רשויות החינוך 

המקומיות

שיעור הקצאת 
משרות על ידי 

המדינה
תחולה

__________
ס"ח התשי"ט, עמ' 169; התשס"ו, עמ' 331   1

ק"ת התשמ"ז, עמ' 1109; התשע"ג, עמ' 1430   2

תיקון סעיף 7

תחילה




