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לכבוד
לקוחות המשרד  - מוסדות חינוך

חוזר חודשי מוסדות חינוך מוכר שאינו רשמי

מועדי הגשה

דיווח מצבת מורים: 

חשוב! מצבת המורים נדרשת להיות תואמת לשכר המשולם. לקוח שטרם הסדיר מצבת מלאה עם 
חשבת השכר – זה הזמן.

  תקציבים

1. תקבול ומקדמות תקציב חודש תשיעי:

2. פרופיל משוקלל בחטיבה עליונה:
עד שנת תשע"ה, פרופיל חושב בהסתמך על נתוני הדיווח האחרונים. כלומר, עדכון אחרון בחודש 
מאי השפיע על תקציב השנה כולה. החל מתשע"ו צפוי הפרופיל להיות מחושב באופן מדויק יותר 

ובהסתמך על תקופת ההעסקה של כל מורה.
המשמעות הכספית: יתר דיוק והתאמה לתשלומי השכר בפועל למורים.

3. רפורמת סיעת שניה
בהמשך לפרסום מחודש קודם, החודש שולמו מקדמות על חשבון הסייעת השנייה, בהתאם לגנים 

שדווחו, ועל בסיס 100% משרת סייעת.

המועדהפעולה

 עד 30.10.15דיווח מעודכן לתשע"ו

 עד 30.11.15טיפול בשגיאות קליטה ודיווח

 עד 30.12.15הגשת דו"ח קליטה חתום ע"י רו"ח

הגשת דו"ח קליטה חתום ע"י רו"ח )במידה 
ויהיו שינויים(

 עד 03.05.16

מרבית התקציבים הועברו כמקדמות על בסיס שנה חודש ראשון של שנת תשע"ו
קודמת

התקציב בהתאם לנתוני תשע"ה. עדכן צפוי ב...בעל יסודי

ביסודי מוכש"ר )רגיל וחנ"מ( בעלי רישיון 
בתוקף

הועברו מקדמות כ-90% מנתוני תשע"ה.

ביסודי מוכש"ר )רגיל או חנ"מ( ללא 
רישיון ובאישור החשבות 

75% מהנושאים העיקריים כמו שכל"מ.

70% מקדמה.פרא רפואי בחינוך מיוחד 
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תשלומי שכר

1. הערכות לדיווח מקוון – קופות גמל החל מ 01.2016:
יבוצעו באופן מקוון בלבד, מה שיבטיח העברה  ע"פ  הנחיות משרד האוצר, העברות לקופות גמל 
מ-10  למעלה  מעסיק  על  תחול  הדיווח  חובת   2016 בשנת  שגיאות.  ומניעת  העובד  לקופת  ישירה 
עובדים. החל מ- 2017 חובת הדיווח תחול על כלל המעסיקים. תוכנות השכר נערכות להעביר קבצי 

דיווח כנדרש לחברות הביטוח )בדומה לדיווח לרשויות המס(. 
חשוב! כדי להשלים היערכות יש לוודא שנתוני השכר כוללים את מלוא הפרטים הנדרשים. )לדוגמה: 

שעות וימי עבודה( 

2. הערכות ושינוי בהרכב מצבת המורים:
בחודש ספטמבר נפתחה שנת הלימודים, והחודש מאופיין בקליטה מסיבית של עובדי הוראה חדשים 

לצד עזיבה של עובדי הוראה קיימים. להלן מספר דגשים עליהם חשוב להקפיד: 
בקליטת עובדים חדשים:

א. בקליטת עובד: הודעה לעובד יש להעביר לעובד בתוך 30 יום ממועד תחילת עבודתו.
ב. קופת פנסיה וקרן השתלמות: במקרה של עובד הוראה, חובת ההפרשה הינה מתחילת העבודה. 

)בשונה מעובדים אחרים שע"פ פנסיה חובה חובת ההפרשה רק לאחר שלושה חודשים(.
ג. בעזיבת עובד: בכפוף לזכאות, יש להעביר לעובד כספי הפיצויים בתוך 15 יום מיום הפסקת העבודה.

שאלת החודש

חופשת קיץ לסייעות בחופשת לידה:
סייעת לגננת שבמועד חופשת הקיץ בחל"ד, ומקבלת דמי לידה מהביטוח הלאומי, 

האם זכאית בדומה לעובדי הוראה לכפל שכר?

סייעת לגננת זכאית לתנאי שכר בדומה לסיעת בחינוך הרשמי.
חופשה  ימי  ל-22  זכאית  סיעת  המקומיות,  הרשויות  של  העבודה  לחוקת  בהתאם 

בשנה.
הסיעת אינה זכאית לכפל שכר בחופשת הקיץ, אך זכאית לחופשה בפועל כאמור 

כ-22 ימים בשנה בימי עבודתה.

?

תשובה
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נשמח לעמוד לשרותכם,
צוות מחלקה מקצועית מוסדות חינוך

ביקורות איתנות פיננסית - מהי?

ביקורות איתנות פיננסית נערכות  על ידי משרד החינוך בבעלויות על מנת לאשר אותן לקבלת תקצוב 
ממשרד החינוך. 

מטרת הביקורת הינה לוודא שהמוסד המקבל תקצוב מלא או חלקי יוכל להשתמש בכספים למטרתם 
הראויה, באופן ראוי, וכן שאין חשש ממשי להמשך  קיומו  של  התאגיד  "כעסק  חי".

אגב הליך אישור רישיונות לשנת הלימודים תשע"ה משרד החינוך החמיר את בדיקת איתנות פיננסית 
למוסדות.

מוסדות רבים שהגישו נוהל תקצוב במרץ 2015 קיבלו ממשרד החינוך התראות שונות. החל מהתראה 
לפני פסילת רישיון ותקצוב, אישור תקצוב זמני לשנת תשע"ו בלבד, ביקורת עומק איתנות פיננסית, 

ועד פסילת רישיון בפועל, תלוי בתוצאות הבדיקה של המוסד הספציפי. 
גרעון  יחס  שוטף,  גרעון  שוטפת(,  להתחייבות  ביחס  וזמין  שוטף  )רכוש  נזילות  נבדקת  בביקורת 
מצטבר. חובות ללא שינוי במשך מספר שנים, למשל, יחשבו כחוב אבוד לצורך בחינת איתנות המוסד 

וכן הלאה. 
לקראת שנת תשע"ז, משרד החינוך צפוי לפרסם נוהל אחיד. מדדי בדיקת איתנות פיננסית עתידים 

להשתנות.
עפ"י הנוהל ינתן ציון רמת איתנות פיננסית לכל מוסד ובהתאם לכך יקבע סטטוס המוסד:

הציון המתקבל הוא שקלול של שיעור גרעון מצטבר, שוטף, יחס רכוש שוטף להתחייבות שוטפת 
ויחס רכוש למאזן ופרמטרים נוספים.

חשוב! מוסדות שקיבלו מכתב אודות אישור תקצוב לשנת תשע"ו ולא אישור לצמיתות עומדים בפני 
ביקורת חוזרת! משרד החינוך נתן למוסדות "שנת חסד" על מנת לשפר את מצבן הפיננסי. לקראת 

תשע"ז המוסד יבדק בשנית.
חשיבות תוצאות הבדיקה למוסד המבוקר ברורה: תוצאות הבדיקה הן קריטיות. אישור התקצוב של 

משרד החינוך תלוי בתוצאות הבדיקה.

לתשומת לב המוסדות!

על מנת לסייע לכם להערך ולהבין משמעות הביקורת והערכות אליה, ייחדנו מושב 
בימי העיון שיערכו בירושלים )01.12( ובמרכז )12.15(

לפרטים ולהרשמה עיקבו אחר העדכונים או פנו למשרד

טיפולציוןדרגה

המשך ביקורת/ פסילת רישיון/ התראה / הפסקת תקצוב0-30נמוכה ביותר

המשך ביקורת/ פסילת רישיון/ התראה / הפסקת תקצוב31-50נמוכה

תקין. אישור תקצוב51-90סבירה

תקין. אישור תקצוב91-100גבוהה


