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3. סייעות בית ספריות וסייעות חריגות

 דוח ביצוע סייעות בית ספריות וסייעות חריגות יש 
המתי"א.  למנהל   22/03/2015 לתאריך  עד  להגיש 
דוחות שלא יגיעו לאגף אמח"י עד לתאריך 26/03/15 

יבוצע קיזוז אוטומטי מתחילת שנת הלימודים.

למנוע  בכדי  הדוח,  הגשת  את  להקדים  מומלץ    
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:

האחרון  המועד  רישיון,  לחידוש  אורכה  ניתנה 
.31/03/15

פניה  אלו  בימים  שקיבלו  פטור  ממוסדות  )חלק 
מהחינוך העצמאי להגשת הנוהל עד ה- 22/03/15(

2. מענק יובל בגני ילדים 

בקשה למענק יובל בגני ילדים: 

 - ה  עד  להעביר  יש  הזכאיות  הגננות  רשימת  את 
15/04/15 לידי מר אבי חן/רונית אלמוג, אגף אמח"י, 
משרד החינוך, ירושלים 91911. )נפתח היום להגשה( 

הפרשות לפנסיה

עובד שאינו מעוניין להפריש ואינו חותם על 
באילו  משכרו,  לניכוי  מסכים  ואינו  פוליסה, 

צעדים נדרש המעסיק לנקוט?

על  חובה,  לפנסיה  ההרחבה  לצו  בהתאם 
מהעובד  ולנכות  להפריש  חובה  המעסיק 

לפנסיה לאחר ששה חודשי עבודה.

בכתב  למעסיק  מודיע  אינו  העובד  כאשר 
בפרק הזמן עד למועד הזכאות, באיזו קופה 
המעסיק  אותו  יבטח  מבוטח,  להיות  בחר 
בקרן פנסיה מקיפה חדשה בקופה שיבחר. 
)כמובן לא נמנע מהעובד לעבור אח"כ קופה 

במידה ומעונין(.

מומלץ! לידע את העובד במועד קבלתו על 
ברירת המחדל  קופת  מהי  וכן  הנ"ל,  הנוהל 
ולא  במידה  ההפרשות  כספי  יועברו  אליה 

יבחר קופה.

עדכוני תקציב משרה"ח:

לעדכון  הדחייה  תקופת  הסתיימה   :2011 תוספת   .1
המצב  לייצוב  הסכם  בעקבות  )הדחיה  התוספת 
הפיסקלי, בוצע עדכון בתקציבי המוסדות השונים החל 

מינואר 2015.

השיעורים העדכניים: במוסדות על יסודיים: %7.25. במוסדות אחרים: %6.35 )זכאות עדכון השכר במקביל חלה מה 
)1/2015

2. כזכור, שעות תמרוץ וטיפוח )תתמריץ כיתה גדולה עד 40 ילד, טיפוח לפי מדד סוציואקונומי( קוצצו למוסדות 
יסודי מוכר שאינו רשמי החל משנת תשע"ד והודעה למוסדות הועברה רק בראשית שנת הלימודים תשע"ד.

לשנת הלימודים תשע"ה הותקנו תקנות ע"י השר אשר הסדירו הגדרת תקן שעות בסיס באופן שמוציא מבסיס 
תחשיב התקצוב שעות תמרוץ וטיפוח.
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מודל התקציב בגני ילדים- פסיקת בג"ץ

החודש לראשונה – הודעת בג"ץ הנותנת פתח לשינוי מודל הגנים.

תקצוב הגנים מזה שנים מועבר ע"פ פרופיל אחיד,  בנוסף רכיבי שכר שונים שאינם מתוקצבים. 

מישו"ר  משרד  ותסקיר של  ע"י תחשיבים  ולוותה  נבו קידר,  עורכי דין כבירי  ע"י משרד  בעתירה שהוגשה 
ואביגיל שקוביצקי,  התבקש משרד החינוך לשנות את מודל התקציב ולתקן את העיוות שבו.

בפסק הדין הוחלט "המשיבים יגישו הודאה מטעמם לאחר בחינה מתאימה של טענות העתורים על ידי צוות 
מקצועי - ובגדרה יוצג מודל התמיכה בגני הילדים הנמנים עם מוסדות המוכש"ר. בבושכב תתימך בתצהיר 

ותהיה על דעתו של שר החינוך".

פסק הדין מהווה צומת חשובה ונקודת מפנה במאבק בן שנים לשינוי מודל התקציב בגני הילדים.

בעתירה שהגישו מספר מוסדות הגיעו לפשרה שבה הועבר למוסדות סך כולל של כ- 5.5 מיליון ₪ עבור שנת 
תשע"ד, אשר הועברו למוסדות בחודש ינואר.

קיימות מספר התארגנויות לתביעה נוספת על שנת תשע"ה / תשע"ד.

ביקורות  איתנות פיננסית – על קצה המזלג:

ביקורות  איתנות פיננסית  נערכות  על ידי משרד החינוך בבעלויות על מנת לאשר אותן לצורך הכרה וקבלת 
תקצוב ממשרד החינוך. מטרת הביקורת הינה לוודא שהמוסד המקבל תקצוב משתמש בכספים למטרתם 
הראויה, וכן שאין חשש ממשי להמשך  קיומו  של  התאגיד  "כעסק  חי".  משרד החינוך מבצע בדיקת איתנות 
פיננסית  לבעלויות  בד"כ במסגרת הגשת "נוהל תקצוב" ע"י הבעלויות. הנוהל מוגש ע"י תאגידים המבקשים 
אישור בעלות )סמל "מוטב"( עם קבלת רישיון הפעלת מוסד חינוך חדש, עמותות קולטות של העברת בעלות, 

או עמותות המתבקשות באופן יזום ממשרד החינוך להגיש את הנוהל. 

כחלק מ"נוהל התקצוב" על הבעלות לצרף מסמכים שונים ובכלל זה מאזנים, מאזני בוחן,  תחזית  הכנסות 
והוצאות, דוחות שכר וכיוצ"ב. החומרים מועברים לרו"ח חיצוני שזכה במכרז מטעם משרד החינוך. כאשר 
קיים חשש לאיתנות פיננסית של המוסד מתריע  רואה החשבון בפני חשבות משרד החינוך  על מסקנתו.  
השלכות קביעה זו נעות בין דחייה  לאלתר של בקשת הרישיון לבין  בקשת  המצאת מסמכים נוספים אשר 
יאוששו אולי את איתנותו של המוסד ויאפשרו לו לקבל רישיון. חשיבות תוצאות הבדיקה למוסד המבוקר 

ברורה: תוצאות הבדיקה הן קריטיות. אישור התקצוב של משרד החינוך תלוי בתוצאות הבדיקה.  

הליך אישור מוטב לצורכי תקצוב הינו לאחר הליך נפרד המקדים לו לצורך קבלת רישיון מוסד )המקיף מכלול 
אישורים כמו בטיחות, בריאות, פדגוגי, אישור זיקה לנכס שכירות או הקצאה וכו'(

בשנת הלימודים תשע"ה החומרה הביקורת. אם בעבר התקבל "התראה לפני פסילת רישיון" ולגוף ניתן זמן 
מספק ודרישות סבירות להוכחת איתנותו או לחילופין לקבל החלטה במועד מועד לא לפתוח את המוסד 

לשנת הלימודים תשע"ה התקבלו בלי סוף פסילות מוחלטות ולא פעם לאחר פתיחת שנה.  

לאישור שנת הלימודים תשע"ו מבקש משרד החינוך לבדוק את מאזן 2013. במקרה ויראה על חוסר איתנות 
יהיה מקום לערער ולהציג מאזן 2014 כך שמאזן 2014 חשוב ומשמעותי. בהמשך להמלצות והערות שהועברו 
אליכם בחודש דצמבר אנו חוזרים ומדגישים כי הכנסות לקבל לשנת 2014 תוכלנה להחשב כרכוש לזמן קצר 
במקרה ותבוצע הפקדה עד סוף מרץ. כמוכן חוזרים ומעוררים שבמקרה וקיים קושי תזרימי מומלץ להמיר 

הלוואות לזמן קצר להלוואות לזמן ארוך. בכל מקרה חובה לשלם לעובדים ולקופות את הזכויות.

נשמח לעמוד לשירותכם
צוות מחלקה מקצועית מוסדות חינוך


