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ינואר 2015
לכבוד

לקוחות המשרד  - מוסדות חינוך

חוזר מוסדות חינוך מוכר שאינו רשמי

בקשות ודוחות משרד החינוך

1. חידוש רישיונות ונוהל תקצוב:

נוהל  להגיש  נדרשות  עמותות  אלו  בימים 
תקצוב. מסמכי נוהל התקצוב השתנו ופורסמו 

היום על ידי משרד החינוך.

לחידוש  בקשות  להגשת  האחרון  המועד 
 28.01.2015 קיימים  למוסדות  רישיונות 
למוסדות  בקשות  להגשת  האחרון  המועד 
חדשים / העברת מבנה / בעלות 31.03.2015

 

בנוהל התקצוב נבדקת האיתנות הפיננסית של 
המוסד וכן תשלומי שכר כדין. מוסד שנמצא 

לקוי, אינו מאושר לתקצוב.

ולכן - עמותות הנדרשות להגיש נוהל תקצוב, 
האפשרי  בהקדם  אלינו  לפנות  מתבקשות 
בבדיקות  עמידתן  יכולת  את  לבחון  מנת  על 

משרד החינוך.

 

לתשומת לבכם 

מאחר  מוקדם  הבקשות  את  להגיש  רצוי 
רק  מסמכים  תיקון  יאפשר  החינוך  ומשרד 

בתוך תקופת ההגשה.

שאלת החודש ?

תשובה

שאלות לפינה זו ניתן לשלוח 
cpa.mishor@co.il :למייל המשרד

נא לציין: עבור מדור שאלת החודש.

שעות גיל למנהל

זכאי  האם  ניהול,  בתפקיד  הוראה  עובד 
לשעות גיל ככל עובד הוראה?

הוראה  לעובדי  שכר  הטבת  הינה  גיל  שעות 
ע"י  מתבצעת  ההטבה   .50 מעל  שגילם 
כך  מלאה,  למשרד  הנדרש  ההיקף  הפחתת 

שערך השעה לעובד גבוה יותר.

עובד הוראה שמגיע לגיל 50 זכאי ל-2 שעות 
גיל.

עובד הוראה שמגיע לגיל 54 זכאי ל-4 שעות 
גיל.

מנהלים, סגני מנהלים ומרכזים – כאשר 2/3  
כשעות  בכיתות  מלמדים  מלאה  ממשרה 
שעות  של  ההטבה  למלוא  זכאים   – פרונטל 
פחות  בכיתות  המלמדים  אלו   עובדים  גיל. 
של  ההטבה  למחצית  זכאים  משרה   2/3 מ 

שעות גיל.

משמעות תקציבית -  במוסדות גנים ומוכש"ר 
ועלות  מתוקצבות,  אינן  הגיל  שעות   – יסודי 
שעות הגיל מוטלת על המוסדות. במוסד על 
יסודי, בעקבות עתירה שהוגשה בעבר, שעות 
גיל מתוקצבות בהתאם לממוצע שעות הגיל 

במוסד.
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ינואר 2015
עדכוני תקציב משרה"ח 

1. אגרות תלמידי חוץ לחינוך המיוחד: פורסמו תעריפי אגרות חוץ בחינוך המיוחד. 

אגרות החוץ הינן תקציב שמעבירה הרשות המקומית עבור ילדים בתחומה שלומדים ברשות מקבילה, 
מהות התשלום עבור תחזוקה ומבנה שאינם מתוקצבים ע"י משרד החינוך.

התעריף הבסיס לאג"ח נע בין 4,598 ₪ לשנה בלקויות קלות, עד 8,131 ₪ ללקויות הקשות. בנוסף 
קיימות תוספות גביה עבור שמירה, פסיכולוג, סייעת תגבור, מגמות לימוד, בריכה ותל"ן כיתתי.

2. פרא רפואי למוסדות חינוך מיוחד: גם החודש הועברו מקדמות עבור תקציב פרא רפואי, בחודש 
הבא צפוי תשלום עבור נתונים עדכניים לשנה נוכחית.

תכנית החופשה בחינוך המיוחד

שבהם  החופשות  החופשה,  מימי  בחלק  המוסד  בהפעלת  מחויבים  מיוחד  לחינוך  מוסדות 
מוסדות  לדוגמה  כך  בכיתה.  המתוקצב  הלקות  לסוג  בהתאם  משתנות  להפעיל  מוסד  חייב 
וכן חלק מאוגוסט, ומוסדות עם לקות  יולי  לאוטיסטים מחויבים להפעיל בחופשות החגים, 

קלה מחויבים להפעיל בחודש יולי בלבד, וכן הלאה.
את זכאות המוסד לסל חופשות ניתן למצוא באתר תקנ"ט.

תקציב משרד החינוך

החופשה.  תוכניות  על  ביצוע  דוחות  הגשת  לאחר  למוסדות  מועבר  החינוך  משרד  תקציב 
התקציב מיועד לעובדים מפעילים בלבד – כלומר במעמד עובדי הוראה. לא מועבר תקציב 
ולא  בתקן  סייעת  )הכוונה  השנה  לכל  סייעת  כולל שעות  סייעת שכן התקציב  עבור שעות 

סייעת אישית או סייעת רפואית(.
התקציב מועבר בתעריף אחיד לשעה – כ- 75 ₪ עלות לשעה בודדת.

תשלומי שכר לעובדים בתוכנית החופשה

עובדי הוראה – יש לשלם כשכר הוראה בהתאם לערך השעה הספציפי לעובד. התשלום הינו 
בנוסף למשכורת השוטפת של עובד ההוראה. יש להציג בתלוש במפורש שמהות התשלום 

תוכנית החופשה.

סייעות – ככל שהסייעת מקבלת ימי חופשה מספקים במהלך השנה, אין צורך להעביר תשלום 
נוסף עבור תכנית החופשה. אולם חשוב להבין שאם הנוהג במוסד לשלם תוספת או לשלם 
חופשה בכל מקרה שינוי נוהג הינו הרעת תנאים ולכן מומלץ לבצע שינוי רק לאחר הודעה 
מסודרת לעובדים לפני תחילת שנת לימודים. )הרחבה בעניין חופשות סייעות ראה בחוזרי יולי 

אוגוסט(

דוחות ביצוע

עד חודשיים ממועד ביצוע  נדרש להגיש דוחות ביצוע חתומים ע"י הבעלות רו"ח והפיקוח 
תכנית החופשה. למשל: חופשת קיץ יש להגיש עד סוף אוקטובר. 

ותבוצע  למקרה  מלא  תיעוד  לשמור  חשוב  תקציב.  מתקבל  לא  ביצוע  דוחות  הגשת  ללא 
ביקורת.

נשמח לעמוד לשירותכם
צוות מחלקה מקצועית מוסדות חינוך


