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אפריל 2015 לכבוד
לקוחות המשרד  - מוסדות חינוך

חוזר מוסדות חינוך מוכר שאינו רשמי

בקשות ודוחות משרד החינוך 
והרשויות

1. חידוש רישיונות ונוהל תקצוב:

ע”י  )התבקש  יזום  תקצוב  לנוהל  אורכה  ניתנה 
המוסד(  מאת  חדשה  בקשה  ולא  החינוך  משרד 

עד לתאריך 14/05/15.

2. דיווח מצבת מורים יסודי ועל יסודי:

וכן  כנדרש,  מורים  הגישו מצבת  מוסדות שטרם 
הצהרת הנהל וחתימת רו”ח בחודש הקרוב  יבוצע 

קיזוז מתקציב משרד החינוך.

חשוב להגיש מיידית.

 

תנאי עובדי הוראה במוסדות מוכש"ר

לאחרונה קיבלנו חוזר המחייב אותנו במינוי 
שאינו  מוכר  על  חל  אכן  האם  טיולים,  רכז 
מיוחדים  שכר  תנאי  נדרשים  והאם  רשמי? 

לרכז הטיולים?

ספר  בית  כל  על  החינוך,  משרד  חוזר  ע"פ 
למנות מצוות בית הספר רכז טיולים, שיהיה 
על  המבוצעים.  הטיולים  ארגון  על  אחראי 
או  עבר  שהרכז  לוודא  הספר  בית  מנהל 
למפקח  ולדווח  טיולים,   רכזי  קורס  יעבור 

בית הספר על הרכז שמונה. 

בשיעור  ריכוז  לגמול  זכאות  הטיולים  לרכז 
6%, הגמול אינו כלול בתקצוב משרד החינוך 

ומועמס על הבעלות.

עדכוני תקציב משרה"ח:

מוסדות על יסודיים:

פסיקת  בעקבות  למידה:  ליקויי  התאמות  רכז   .1
למידה  לליקוי  התאמות  וגמול  רכז  יתוקצבו  בג”ץ, 
התקצוב  לתמורה.  לעוז  עברו  שטרם  מוסדות  גם 
)24 בפברואר(, כלומר  בתחולה ממועד פסק הדין 
18% מהגמול החודשי. יועבר  עבור חודש פברואר 
משמעות תקציבית: סך שנתי לתלמיד כ- 400 ₪, 

משתנה לפי נתוני המוסד.

2. חינוך תעבורתי: בוצע תקצוב לכיתות י”א כ- 1 ש”ש לכיתה. ע”פ חוזר מנכ”ל, חובה ללמד את התכנית 
בכל בתיה”ס בהיקף של 1 ש”ש.

כלל המוסדות:

לימודים  עבור  הוראה  עובדי  זכאים  לימוד  שכר  והחזר  שעות  מענק  לימוד:  שכר  והחזר  שעות  מענקי 
אקדמאים. כל עובד הוראה זכאי במהלך שנות עבודתו ל-3 מענקים מלאים. )מענק מלא = 4 שעות מענק 
זכאים  ושלישי,  שני  תואר   – מתקדמים  לתארים  לומדים  לשנה(,  לימוד  שכר   100% לחלופין  או  לשנה, 
ליחידת מענק נוספת. הגשת הבקשות מתבצעת עצמאית ע”י עובדי ההוראה בימים אלו. בקשות שיאושרו, 

על מוסד החינוך להעביר בגינן תשלום למורה, ומשופה בגינן.

 חשוב לזכור! 

במקביל לתקציב המתקבל, על המוסד המשופה להעביר דוח ביצוע מפורט תשלומי שכר לימוד ומענק 
השתלמות.
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 משמעות תקציבית: ככלל, המוסד משופה בגובה המענק לעובד. במענקי שעות, העלות למוסד 
לא תהיה זהה לתקצוב המתקבל – התשלום למורה יבוצע לפי נתונים ספציפיים, ואילו תקציב משרד 
החינוך לפי פרופיל המוסד. כך ככל שעובד ההוראה בעל דרגה וותק גבוהים מפרופיל המוסד, שיפוי 

משרד החינוך לא יכסה את העלות המלאה, ולהיפך.

הערכות מיוחדת לקראת שנת הלימודים תשע"ו:

לקראת שנת הלימודים הבאה, זהו הזמן בו על המוסד לבחון מצבת שעות ומורים לקראת השנה הבאה, 
בדיקת התקן הצפוי כרוכה בתכנון מצבת המורים, וחשוב לבצעה כשלב מקדים לפיטורי מורים במידה 

ונצרכים.

1. מהו תקן השעות הצפוי לשנה הבאה?
2. גבית ההורים המותרת, שתאפשר את תקן השעות המלא.

3. מצבת שעות נדרשת לשנת הלימודים הבאה, מול מצבת שעות בפועל.
4. פערים בין תקן נדרש לתקן קיים ותכנון ההתאמות. 

מתחשיב  החל  ההיערכות,  תהליך  בכל  החינוך  מוסדות  את  מלווה  במשרדנו,  המקצועית  המחלקה 
תקן צפוי לשנה הבאה, ועד להשוואה פרטנית לתקן הקיים. לפרטים על השירות ניתן לפנות למירי 

סוקולבסקי בשלוחה 32.

נשמח לעמוד לשירותכם
צוות מחלקה מקצועית מוסדות חינוך

הערכות לפיטורי מורים לקראת שנה"ל הבאה:

כהערכות לפיטורי עובדי הוראה לשנת הלימודים תשע"ו, להלן תמצות הנושאים שיש לשום לב אליהן 
בתהליך הפיטורין: )תסקיר מורחב שהופץ בעבר מצ"ב כנספח(

1. מועד אחרון: המועד האחרון לפיטורי מורים לשנת הלימודים תשע"ה הינו 31.5.2015.

2. שימוע: השלב הראשון בתהליך הפיטורין הינו שימוע, בו תינתן לעובד הזדמנות להשמיע טענותיו. 
בעיה  להוות  עשויים  שימוע  ללא  פיטורין  בפועל.  הפיטורין  טרם  מספק  זמן  להיערך  השימוע  על 

משפטית, ולעיתים אף להתבטל.

 חשוב!

 בשימוע יש לציין את הסיבה לפיטורי העובד, בכדי לאפשר לו להשמיע טענותיו. מקרים בהם נרשמו 
סיבות כלליות כמו צמצומים, מאפשרים לעובד פתח לתביעה.

 במידה והעובד מוותר על זכותו לשימוע, חשוב לתעד את ויתורו.

3. הגבלת פיטורין: בהתאם לחוקי עבודה הגבלת פיטורין במספר מקרים, המקרה הנפוץ עובדת בהריון 
ולאחר לידה.

– תיחשב  – ובכללם הפחתה משמעותית של היקף המשרה  4. הקטנת היקף משרה: הרעת תנאים 
כפיטורין, ויש להודיע על כך מראש בהתאם לכללים הנוגעים לפיטורין.


