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לכבוד
לקוחות המשרד  - מוסדות חינוך

חוזר חודשי מוסדות חינוך מוכר שאינו רשמי

מועדי הגשה

1. דיווח מצבת מורים – יסודי / על יסודי: 

תאריך אחרון להגשת מצבת מורים עם חתימת רואה חשבון:                 31/12/15
מוסדות שלא יגישו אישור מצבת כנדרש צפויים לקיזוז תקציבי.

2. דיווח רמת שירות – מוסדות על יסודי: 
בימים אלו המוסדות נערכים לדיווח נתוני רמת שירות. המחלקה המקצועית במשרדנו מבצעת 
בדיקה מקיפה למוסדות המעוניינים להבין מהי ההשפעה על תקציב המוסד, ומהן הדרישות 

לציון אופטימלי. יש לפנות לאילה טאובר בשלוחה 32, או לאפרת בשלוחה 71.
תאריך אחרון לדיווח:         31/12/15

3. תמיכה לפרויקטים ותגבור בישובי עוטף עזה – לרשויות מקומיות: 
התמיכה מיועדת גם למוסדות מוכר שאינו רשמי בתחומי הרשות.

בקשה לתמיכה תוגש ע"י הרשות המקומית באמצעות מערכת מרכבה. למוסד רלוונטי חשוב 
לפנות לרשות ולעקוב.

תאריך אחרון לדיווח:         20/12/15

4. חינוך מיוחד: 
דיווח מטפלים פרא רפואיים – סל שח"מ:       14/01/16
דוח ביצוע סייעות: נדרש בהגשה עד לתאריך:      22/03/16

 תקציבים

1. מענק התמדה למורים במקצועות נדרשים:
החודש הועבר תקציב צבוע למורים בעלי וותק במקצועות נדרשים. המענק מיועד למורים 

ברשימת מקצועות סגורה, והועבר פר מורה. 
ראו הרחבה במסגרת.
2. סל תלמיד לעולה:

החודש הועבר תקציב 'סל תלמיד לעולה' לאתיופים. התעריף סך 800 ₪ לתלמידים עולים מ 
1.1.2010, ו 400 ₪ לתלמידים עולים משנת 2000 ועד סוף 2009. תקציב 'סל תלמיד' מהווה 
לימודי, ספרי  ציוד  ומיועד להוצאות רכישת  תקציב צבוע עבור סל סיוע לקליטת התלמיד, 

לימוד, סל תרבות, טיולים ועלויות נוספות שממומנות ע"י ההורים.
ההכנסות  יפורטו  ובו  תלמיד,  לכל  אישי  מעקב  כרטיס  בניהול  מחויבים  הספר  בתי  מנהלי 

וההוצאות בגין סל הקליטה לתלמיד.
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3. חופשות חינוך מיוחד:
החודש הועבר תקציב עבור חופשת חנוכה למוסדות חינוך מיוחד הזכאים. התקציב מותנה 
החופשה,  ביצוע  ממועד  כחודשיים  עד  להגישו  ויש  ההוראה,  שעות  על  ביצוע  דוח  בהגשת 

ולאחר תשלום השכר בפועל. 
התקציב מתקבל פר שעה בודדת בתעריף 75.3 ₪ ביסודי, ו- 62 ₪ בגנים. לעומת זאת, דרישת 
"תשלומי  בפרק  הנחיות  להלן  ראה  בחופשה,  המועסק  הספציפי  הצוות  לפי  השכר  תשלום 

שכר" מומלץ לבצע בחינה תקציבית של עלות השכר מול התקבול בשיבוץ צוות החופשה.

תשלומי שכר

1. מענק התמדה למורים במקצועות נדרשים:
נדרש לשלם מענק התמדה למורים מאושרים בהתאם לדוח המפורסם במערכת עוש"ר. ראה 

הרחבה במסגרת.

2. שכר ממלאי מקום: עדכון לתעריף שעה ממלאי מקום:
התעריף מחושב על בסיס מורה בכיר + 3 שנות וותק +  20% עבור חופשת קיץ.

יסודי וגנים - 37.45 ש"ח לשעה
על יסודי וחט"ב - 48.38 ש"ח לשעה

סמינרים - 64.5 ש"ח לשעה
תעריף שעה משולם למורה ממלא מקום המועסק פחות מ 51 ימי עבודה. עובד הוראה המועסק 
למעלה מ- 51 ימי עבודה יהיה זכאי לשכר לפי דרגתו וותקו, ואף לתשלום חופשת קיץ יחסי.

3. חופשות חינוך מיוחד:
מורים המועסקים בתכנית החופשות זכאים לשכר נוסף. מורים קבועים במוסד זכאים לשכר 
בהתאם לדרגתם וויתקם, ובתוספת 25% ביסודי, ו 29%  בחטיבה עליונה. מורים שאינם קבועים 

במוסד יהיו זכאים לשכר מורה בכיר בעל וותק 3, ובתוספת 25%/29%.

מענק התמדה למורים במקצועות נדרשים
משרה"ח החל  החודש בתשלום מענק לעובדי הוראה ותיקים במקצועות מסוימים עבור שנות  
הלימודים תשע"ד-תשע"ז. זהו תקציב צבוע בדומה למענק יובל. כמובן שחובה לשלם לעובד 

ההוראה, ויתכן כי בעתיד משרה"ח יבדוק אם בוצע תשלום. כמו"כ העובד עשוי גם לתבוע.
תנאי למענק:

עובד ההוראה מלמד בפועל באותה שנת הלימודים את אחד המקצועות הנדרשים.. 1
על עובד ההוראה להיות בעל וותק לצרכי שכר, כדלהלן: בחטיבה העליונה: 25 שנות ותק, . 2

יסודי או חטיבת ביניים: 30 שנות ותק.
שאינם . 3 מוכרים  במוסדות  או  רשמיים  במוסדות  בארץ  הפורמלי  בחינוך  הועסק  העובד 

רשמיים,  במשך עשר שנים לפחות.
העובד אינו זכאי לתשלום מענק יובל.. 4

בפרקטיקה:
שהתקבל  הסכום  את  הוראה  לעובד  להעביר  היו  אמורים  התקציב  את  שקיבלו  מוסדות 

במשכורת נובמבר .
רשימת המורים הזכאים עבור השנים תשע"ד ותשע"ה מופיעה במערכת עוש"ר. )בדוחות שנים 

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

שאלת החודש

חופשת חנוכה לעובד הוראה ממלא מקום
האם ממלא מקום זכאי לחופשת חנוכה?

ממלא מקום מעל 51 יום זכאי לזכויות כמו עו"ה. הכוונה לספירת ימים כולל 
יותר. או  יום  ל-51  מראש  ידוע  תקן  תקן  שיבוץ  קיים  כאשר  עתידיים  ימים 

חופשות בטווח הימים לא נספרים לצורך בחינת הימים. 
העובד זכאי לחופשת חנוכה אם מתקיים אחד משני התנאים הבאים:

מספר ימי העבודה לפני החג גדול יותר ממספר ימי חופשת החג.. 1
סיים עם תחילת החופשה תקופת העסקה של 3 חודשים, והמורה הקבוע . 2

אינו זכאי לחופשה.

?

תשובה

מכרז למינוי חוקרים פרטיים במוסדות חינוך
משרד החינוך פרסם מכרז למינוי חוקרים. מדובר ב'עליית מדרגה' ברמת הביקורת, 

כך שביקורת מוסד חינוך נהפכת לדומה יותר לחקירה.
חומר החקירה יכלול: 

תיעוד התצפיות.. 1
סרטי וידיאו על גבי תקליטור, עפ"י קביעת המינהל.. 2
כולל . 3 הנבדקת,  ביצוע הפעילות  כדי  תוך  בברור  הנבדק  נראה  תמונות סטילס מכל תצפית בהם 

נגטיב או תקליטור.
קלטות שמע.. 4
תמלול שיחות וההקלטות.. 5

מה יבדק?
נתונים המדווחים ביחס לנתונים הקיימים במוסד החינוכי  - מצבת תלמידים, שעות לימוד וכדו'.. 1
איסוף נתונים בנוגע לבקשות למילגות ו/או לתמיכות.. 2
חריגה מהוראות החוק, התקנות, הנהלים והצווים.. 3
חריגה מההנחיות שפורסמו בחוזרי מנכ"ל בנושאים שונים כגון: תשלומי הורים, שעות לימוד וכו'.. 4
חריגה במחירי ספרי הלימוד ביחס לצו המחירים שפורסם.. 5
בדיקת קיום מוסדות חינוך הפועלים ללא רישיון או תחת צו סגירה.. 6
בדיקת קיום פיסי של מבנים ותשתיות והתאמתם לסביבת לימודים.. 7
בדיקת קיום פעילות תקינה במוסדות.. 8
מכירת מוצרי מזון על פי חוק לפיקוח על איכות המזון ולתזונה נכונה במוסדות חינוך, תשע"ד-2014.. 9

איתור תלמידים לצורך ביקורים  סדירים של קב"סים.. 10
חקירה כלכלית הכוללת בדיקת הכנסה, איתור חברות ו/או שותפות, איתור נכסים, בדיקת חובות . 11

וכיוצ"ב. גם: בדיקת מצבם הכלכלי של מנהלי העמותה!


