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3. סייעות בית ספריות וסייעות חריגות

22/03/15 למנהל המתי"א, אשר  דוח ביצוע סייעות בית ספריות וסייעות חריגות יש להגיש עד לתאריך 
יעביר את הדוח לאחראי על הסייעות במחוז. )במחוז המוכר שאינו רשמי, אחראית על הסייעות גב' חנה 

טוהר, ברח' כנפי נשרים 22(.

דוחות שלא יגיעו לאגף אמח"י עד לתאריך 26/03/15 יבוצע קיזוז אוטומטי מתחילת שנת הלימודים.

  מומלץ להקדים את הגשת הדוח, בכדי למנוע עיכובים שאינם בשליטתכם, שעשויים לגרור קיזוז.

לכבוד
לקוחות המשרד  - מוסדות חינוך

חוזר מוסדות חינוך מוכר שאינו רשמי

בקשות ודוחות משרד החינוך 
והרשויות

1. חידוש רישיונות ונוהל תקצוב:

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

משרד החינוך.

לחידוש  בקשות  להגשת  האחרון  המועד    
רישיונות למוסדות קיימים 28/02/2015 המועד 
 / חדשים  למוסדות  בקשות  להגשת  האחרון 

העברת מבנה/ בעלות  31/03/2015

2. מענק יובל בגני ילדים 

גננות  עבור  יובל  למענק  בקשה  להגיש  ניתן 
הזכאיות.

וותק.  שנות   30 לאחר  יובל  למענק  הזכאות 
הגננות,  של  שמית  רשימה  לצרף  יש  בבקשה 
בצירוף תלוש שכר, שניתן לראות בו את הוותק. 
סמל  הבאים:  הנתונים  את  בטבלה  לכלול  יש 
מוטב, סמל גן, שם הגננת, מס' ת.ז., דרגה, וותק 

בהוראה, חלקיות משרה.

את רשימת הגננות הזכאיות יש להעביר לידי 
מר אבי חן/רונית אלמוג, אגף אמח"י, משרד 
החינוך, ירושלים 91911. )נפתח היום להגשה( 

הודעה מראש בהתפטרות מורה

האם  עבודתו,  את  לסיים  מורה שמעוניין 
מחויב בימי הודעה מראש? ולאיזו תקופה?

מורה  על  הוראה,  עובדי  לתקנון  בהתאם 
על  להודיע  לסיים את העסקתו  המעוניין 

כך חודשיים לפני מועד העזיבה.

מופיעה  לא  הוראה  עובדי  שירות  בתקנון 
את  מסיים  עובד  בו  למצב  התייחסות 
אך  בו,  מוקדמת  הודעה  ללא  עבודתו 
הודעה  ב'חוק  המוזכר  הפיצוי  את  נזכיר 

מוקדמת':

למעבידו  נתן  ולא  לעבוד  שחדל  "עובד 
הודעה מוקדמת להתפטרות כאמור בחוק 
השווה  בסכום  פיצוי  למעבידו  ישלם  זה, 
לא  שלגביה  התקופה  בעד  הרגיל  לשכרו 

ניתנה ההודעה המוקדמת."
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עדכוני שכר 

1. תוספת 2011: 

החל מינואר 2015, יש לעדכן את שיעורי תוספת 2011 בשכר העובדים. עדכון תקצוב בהתאמה טרם 
בוצע אולם כידוע אין אפשרות להתנות ולעכב עדכון תשלום לעובד עד עדכון התקציב. עדכון התקציב 

צפוי להתבצע רטרו גם על חודש ינואר.

ל 7.25%       סה"כ 1% תוספת לשכר. מ 6.25%     בחטיבה עליונה   

ל 6.35%       סה"כ 0.6% תוספת לשכר. מ 5.75%    ביסודי וגנים     

ונדחתה ל1.2015 בעקבות החוק    לתשומת לב מדובר בתוספת שהיתה אמורה לחול ב 6.2013, 
נדרש שהתוספת תהווה בסיס להפרשות  וחצי,  להשתתפות העובדים, בתקופת הדחיה במשך שנה 
לפנסיה למרות שעדין לא משולמת. יש לשים לב, כעת במועד העדכון לעדכן את ההפרשות הפנסיוניות 

כך שלא יכללו יותר הפרשה על רכיב שאינו משולם.

2. שכר המינימום:

 שכר המינימום צפוי להתעדכן באפריל 2015 לסך 4,650 למשרה מלאה. 

  לתשומת לב  עדכון שכר המינימום אינו צפוי להשפיע על שכר עובדי ההוראה ברכיב השלמה 
לשכר מינימום, היות ולראשונה בחוק זה, רכיבי השכר שהוחרגו בהסכמים שונים כן יבואו בחשבון 

כשכר בסיס לעניין שכר מינימום.

  חשוב  בהתאם לחוק שכר מינימום, על המעסיק להציג במקום בולט לעין מודעה לענין שכר 
מינימום. בעקבות עדכון הסכומים חשוב לעדכן את הסכומים במודעה התלויה.

3. עדכון תוספת מעונות עבור ילד אחד: 
316 ₪ לחודש, עבור שני ילדים 528 ₪ לחודש. )לראשונה התוספת מופחתת בעקבות ירידת המדד(.

4. בקשות לאגרות חוץ מהרשות המקומית – תלמידי חינוך מיוחד

מומלץ להגיש את הבקשות כבר כעת, וזאת להבטחת האפשרות להחלת נוהל הקיזוז שמאפשר משרד 
החינוך. לצורך החלת הנוהל יש לעמוד במספר תנאים מצטברים, )ובמידה ותתעכבו בהגשת הבקשה 

יקשה עליכם לעמוד בתנאים(

א.  נשלחה בקשה לרשות המקומית

ב.  נשלחה לפחות עוד בקשה אחת לאחר פרק זמן סביר

ג.  עברו שלושה חודשים ממועד התזכורת האחרונה לרשות

ד.  את בקשת בקיזוז ניתן להגיש עד לתאריך 31.12 לשנה נוכחית.

עדכוני תקציב משרה"ח 

1.  עדכון תוספת 2011 :  טרם בוצע. )למרות שדרישת עדכון תשלום השכר כבר חלה(
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2.  אגרות אוטומציה: החודש הועבר תקציב עבור אגרת אוטומציה בגני ילדים, בסך 7.95 ₪ לילד. 

3.  תקציב חימום בחטיבה עליונה: הועבר תשלום למוסדות זכאיים, הזכאות בהתאם למדד ימ"ה – 
מספר הימים הקרים שנדרש באזור חימום. לדוגמה בירושלים מתקבל תקציב בסך 7,925 ₪ לכיתה. 

4.  פרא רפואי במוסדות חינוך מיוחד: החודש הועבר תשלום רטרו במקביל לקיזוז המקדמות משנים 
%75 מהתקן  קודמות. התקציב מיועד לטיפולים פרא רפואיים בילדי החינוך מיוחד. מועבר תקציב 

שנקבע בחוזר.

ביקורת תלמידים משרד החינוך

התלמידים  רשימות  את  מצליב  החינוך  משרד   – החינוך  משרד  שמבצע  בבקרה  נתקלנו  לאחרונה 
מתאים,  נימוק  קיים  ולא  במידה  בארץ.  נמצאים  שאינם  תלמידים  ומאתר  הפנים,  משרד  לרשימות 
לעקוב  מומלץ  הארץ.  את  עזיבתם  ממועד  התלמידים  בגין  התקציב  כספי  את  יקזז  החינוך  משרד 
ובמידה ותלמיד עוזב את הארץ לתקופה ארוכה, לבצע נוהל עזיבה במנב"ס, ולדווח במערכת מנב"ס 

בהתאם להוראות.

תקציב בתי ספר קהילתיים בעירית ירושלים 

בתי ספר קהילתיים, בנויים על תפיסה של שיתוף ויחסי גומלין בין גורמים שונים בקהילה – הורים, 
תלמידים, גורמים קהילתיים וכן הלאה. עירית ירושלים מפעילה מערך תמיכה לבתי ספר קהילתיים. 

)תוספת תקציבית כ- 40,000 ₪ + מספר שעות שבועיות לרכז הפעילות(.

שבעת התנאים מצטברים להגדרת בית ספר קהילתי:

1. קיום לפחות 3 ערבים פתוחים לקהילה )כגון: ערב הורים למשפחות שגרות בקהילה(

2. פעילות שנתית מעורבת בקהילה כגון: סיוע בגן ילדים, בית אבות וכ'

3. פתיחת חצר ביהס/מבנה לפחות פעם בשבוע, לטובת פעילות קהילתית ושכונתית.

4. השתתפות כלל תלמידי בית ספר בפעילות לקהילה )כגון: יריד צדקה(

5. בחירת בי"ס אחר מהאזור וקיום 2 מפגשים לפחות בין התלמידים / המורים / ההורים

6. שיתוף פעולה עם המינהל הקהילתי באזור

7. תוכנית שנתית ייחודית חדשה, אשר מחזקת את הגישה הקהילתית במרחב המחיה של בית הספר.

נשמח לעמוד לשירותכם
צוות מחלקה מקצועית מוסדות חינוך

תודה לרו"ח שפרה קרמר, חשבת בית מלכה, על המידע ששיתפה ונכלל בחוזר זה. 


