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לכבוד
לקוחות המשרד  - מוסדות חינוך

חוזר חודשי מוסדות חינוך מוכר שאינו רשמי

מועדי הגשה

1. דיווח סייעות - חינוך מיוחד - תזכורת חוזרת: 
במכתב שנשלח למוסדות בחודש האחרון, הובהר כי בשונה משנים קודמות, הדיווח שנדרש 
הוא מקוון, במערכת סייעותנט. הדיווח נדרש הן לסיעות אישיות והן לסיעות כיתתיות בהקצאה 

אוטומטית. )ראו הרחבה בחוזר חודש קודם(. 
תאריך אחרון לדיווח מקוון                           15/05/16

2. קול קורא לניסוי ויישום מודל למידה חדש – בעל יסודי:
פורסם קול קורא במסגרתו מוסדות על יסודיים יפעילו מודל למידה חדש לביצוע פרוייקטים 
רב תחומיים. מוסד שיעמוד בקריטריונים יהיה זכאי לתקציב מיוחד: 1. תקצוב הצטיידות – עד 
250 אש"ח. 2. התאמת סביבת הלמידה לסביבה מתוקשבת – עד 80 אש"ח. 3. שעות תגבור – 

עד 8 ש"ש לתגבור פרונטלי.
מיועד למוסדות המפעילים מגמות טכנולוגיות מרשימה שפורסמה. )חובה כי אחת המגמות 

תהיה מגמת אומנויות העיצוב(. 
תאריך אחרון להגשת בקשה במרכבה                          19/05/16

3. דווח ותשלום מענק שעות והחזר שכר לימוד 
בעבר  בעוד  ואושרו,  שהוגשו  בבקשות  לצפייה  מקוונת  מערכת  נפתחה  משמחת.  בשורה 
 http://apps.education.gov.il/MhsNet  :נדרשתם לפנות פרטנית למשרד. כתובת המערכת

הפיקו את הדוח ושאלו את עצמכם:
- האם הועבר מלוא התקציב לבקשות שאושרו? 

- האם כל הבקשות הועברו לתשלום? דווחו בצורה בהירה במערכת השכר על מנת שיהיה ניתן 
לאתר בקלות?

4. אגרות חוץ בחינוך המיוחד
החודש פורסמו )סו"ס( תעריפי אגרות חוץ בחינוך המיוחד. למרות התחזיות והדיונים הרבים 

בין המשרד למרכז השלטון המקומי, תעריפי האגרות נותרו בדיוק כבשנים הקודמות. 
חשוב: תאריך אחרון נקבע ע"י הרשות המקומית, חשוב להתעדכן מול הרשויות הרלוונטיות 

למוסד.  
מומלץ להגיש את הבקשות כבר כעת, וזאת להבטחת האפשרות להחלת נוהל הקיזוז שמאפשר 
משרד החינוך. לצורך החלת הנוהל יש לעמוד במספר תנאים מצטברים שעיקרם מיצוי הליכים 

מול הרשות המקומית.

אגרות החוץ נועדו לממן את הוצאות אחזקת המוסד.  הרשות המקומית מעבירה תשלומים 
אלו עבור ילדים המתגוררים בתחום רשותה ולומדים ברשות אחרת. בתלמיד בחינוך הרגיל, 
קבלת התקציב מותנה בכך שהרשות מפנה את התלמיד לרשות האחרת ולא מדובר בבחירה 
חינוך הנהנים מתקציב  זו הסיבה שאנחנו ממעטים להיתקל במוסדות  אישית של התלמיד, 

אגרות חוץ לתלמיד רגיל.
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לגבי תלמיד חינוך מיוחד, משולם על כל הפניית ילד, ובהתאם לפרשנות הרווחת הרשות מחויבת 
גם עבור תלמידים הלומדים באותה רשות במוסד שאינו בבעלות הרשות אלא בבעלות פרטית. 
הן  פעמים  חלקי.  או  מלא,  באופן  חוץ  אגרות  המתחמקות מתשלום  רשויות  ישנן  בפרקטיקה, 

מבקשות להמיר את הזכות לתקצוב במימון ישיר של הוצאות האחזקה. 
מטרת האג"ח כאמור, לכסות עלות תחזוקה המבנה )חשמל, מים נקיון וכיוצ'( מאחר ואינו מכוסה 
בתקציב משרד החינוך, המיועד בעיקרו לשכר והפעלת תכנית הלימודים בלבד. התעריף הבסיסי 
לאג"ח בחינוך מיוחד נע בין 4,598 ₪ בבתי"ס יסודיים, )3,376 ₪ בגני ילדים( לשנה בלקויות קלות, 
עד 8,131 ₪ ללקויות הקשות. בנוסף קיימות תוספות גביה עבור שמירה, פסיכולוג, סייעת תגבור, 

מגמות לימוד, בריכה ותל"ן כיתתי. 
תקציב האג"ח נקבע ע"י וועדה ומתיימר לבטא ממוצע. בפועל קיימת שונות גדולה - למשל, האם 
לא הופעלה קייטנה בכיתה ועלויות הניקיון והתפעול גדלו בחודש נוסף או לא. האם למוסד יש 

מבנה תקין או נדרש לשלם הוצאות שכירות וכן הלאה.

                  
תקציבים

1. מענק חד פעמי 1,000 ₪ למשרה:
לעולים  עזר  שיעורי   – קודם  בחודש  חושבו  שלא  לנושאים  השלמה  הועברה  החודש 
ומוחזקות. בסיכומו של דבר הושלמה תוספת התקציב בעבור כלל המשרות המתוקצבות. 

הן עובדי הוראה והן עובדי מינהל, לכלל סוגי המוסדות, למעט מוסדות הפטור.

2. קיזוז בגין שביתה:
החודש בוצע קיזוז בגין שביתה, למוסדות נוספים שלא קוזזו בחודש קודם. בנוסף, בוצעו 

קיזוזים על ימי שביתה נוספים בפברואר בנתניה, רמת גן ופתח תקווה.

תשלומי שכר

1. עדכון תחשיב תוספת השלמה למינימום:
השלמת  תחשיב  לצורך  המינימום  שכר  עודכן  החודש  כשנה,  מלפני  השעה  להוראת  בהמשך 

מינימום. הסכום המעודכן – 4,433 ₪ – עליה של 100 ₪ לעומת סכום קודם.
שימו לב שלא מדובר בעדכון שכר מינימום, אלא בסכום שיקבע את רכיב 'השלמה למינימום' 
לעובדים הזכאים. על מנת לאמוד את תוספת העלות עליכם לבחון בדוח תמחיר השכר את פער 
תוספת השלמה למינימום – הנקראת "תוספת הוראת שעה". מורים להם הייתה תוספת, ייהנו 
כעת מתוספת של 100 ₪ נוספים למשרה מלאה, וישנם מורים שעד כה לא קבלו תוספת, ועם 

עדכון התחשיב יקבלו תוספת. 
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שאלת החודש

האם שיעור העסקה מרבי ל"מורה אם", הזכאית ל- 10% תוספת משרה - 
שונה משיעור העסקה של מורה רגיל?

הבסיס זהה. 
עובדת הוראה אם )ילד עד גיל 14( תהיה זכאית לתוספת אם 10%, בהיקף 
התוספת(.  )כולל  משרה   150% של  מירבי  להיקף  עד   79% מעל  משרה 

כלומר היקף משרה מקסימלי לשיבוץ הינו  140%.
שיעור זהה להיקף שיבוץ מקסימלי של עובדת הוראה ללא אם.  

אולם:
- לגבי משרת ניהול קיים הבדל - שהרי מנהל 'שאינו אם' ניתן לשיבוץ עד 

.150%
– היקף המשרה המירבי  - לגבי משרת עובד הכוללת גם שעות הדרכה 
לזכאות ל'שעות אם' יהיה 100% משרה, כלומר שיבוץ מקסימלי עד 90% 
משרה! ]זאת מאחר ותקן ההדרכה מלכתחילה גדול יותר 42 שעות למשרה[
- לגבי משרת עובד מעורבת שעות הוראה ושעות הדרכה – ככל ששעות 
50% משרה, ודרישת תוספת השעות הינה מצד  ההוראה הינן למעלה מ 
המשרד, אין הגבלה וניתן לשבץ עד השיעור המלא של 140% ככל עובד. 

תשובה

?
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עובדי סיוע במוסדות חינוך

גם עובדי שירות. מיהו  במודל המובנה של מוסדות חינוך, מועסקים לצד עובדי ההוראה 
עובד שרות?  הגדרת עובד שרות לפי משרד החינוך הינה "מי שעוסק בבית ספר ואיננו עובד 
חינוך" כלומר כל עובד במערכת בין עובד תפעול ובין עובד מזכירות נחשב לעובד שרות. 
בהתאם לחוק )תקנות מוכרים(, ובהתאם להתחייבות המוסד במסגרת הגשת בקשה לרישוי 
מתחייב המוסד לשלם לעובדי השרות במוסד בהתאם לכללים  מוסד והתחייבות שנתית, 

הנוהגים במוסדות חינוך רשמיים.
שכר עובדי הוראה, קיים עליו שיח נרחב, אתר יעודי, פורום שאלות ובקרות אינטנסיביות 
זאת לא קיים מידע  - על עובדים בתפקידים אחרים במוסד, לעומת  מצד משרד החינוך 
מספק מהי זכאותם והאם כפופים להסכמים קיבוציים כלשהם ולגבי אלו עובדים במוסד 
חלים הכללים. רשויות מקומיות נבחנות ומבוקרות ע"י משרד האוצר, אולם מוסדות חינוך 

כמעט ולא נבחנו עד כה לגבי תנאי העסקת עובדי מנהל. 

מפעם לפעם עולה שוב הסוגיה בפנינו ע"י לקוחות. במיוחד כאשר נחתם הסכם קיבוצי כזה 
או אחר, והמוסד מקבל תוספת תקציבית בגין העסקת עובדי מנהלה. למשל תוספת מענק 
1,000 ₪ שהועברה בחודש פברואר- מרץ והביאה למשרדנו גל של פניות לגבי אופן תחשיב 

התוספת, מי זכאי וכן הלאה.

תוספת התקציב התקבלה תחת סעיף המרכיב הקבוע המועבר למוסדות מתוקצבים שרתים 
רכז  ספרן,  סיוע,  עובדי  מתוקצבים  יסודי  על  ובמוסדות  היסודיים,  הספר  בבתי  ומזכירים 

פעילות טכנאי מעבדות ומזכירות.

- האם עובד המינהל במוסד החינוך זכאים לביגוד? להבראה בתעריף מגזר ציבורי? לקרן 
השתלמות? 

- האם קיימת אבחנה לגבי מקור התקציב של המשרה? כלומר - האם העסקה של צוות 
מנהלי נוסף מעבר לצוות המתוקצב תחייב את המוסד להשוואת תנאים לכלל העובדים? 
- האם  קיים הבדל בין העסקת עובדת מזכירות, מנהלת חשבונות, פקידת גביה ועובד 

אחזקה באופן ישיר ע"י המוסד לעומת העסקה ע"י ספק חיצוני? 

ללא ספק מדובר בסוגיה משפטית, ובכל מקרה של ספק ואי בהירות מומלץ וחשוב לפנות 
ליעוץ משפטי.

שתי המלצות למוסדות:
א. בכל מקום בו המוסד מקבל החלטה לבצע שדרוג תנאים לצוות המנהלי וקיימת התלבטות 
לדעתנו  שמתאפשר,  ככל  השתלמות,  לקרן  הפרשה  לבין  ברוטו  תוספת  שכר  עדכון  בין 

מומלץ לתעדף תוספת קרן השתלמות על פני תוספת שכר מעבר לדרוג מקביל.
ב. העסקת מזכירה או פקידת גביה והנהלת חשבונות באופן ישיר ע"י המוסד, וכנ"ל מנקה 
עודף  לגבי  ובפרט  חיצוני,  מספק  שירותים  רכישת  לזכויות.  דרישה  לעורר  עלולה  וכיוצ' 

המשרות מעבר למשרות המתוקצבות, אמורה להגן מתביעות אלו.

כתמיד, נשמח לענות על כל שאלה!
צוות מחלקה מקצועית מוסדות חינוך


