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מאי 2015 לכבוד
לקוחות המשרד  - מוסדות חינוך

חוזר מוסדות חינוך מוכר שאינו רשמי

בקשות ודוחות משרד החינוך:

1. דיווח מצבת מורים - בית ספר יסודי :

דיווח אחרון כולל אישור מנהל וחתימת רו"ח יש להגיש עד 31.05.15.

2. נספח ג' התחייבות שכר עובדי הוראה – חובת הגשה כל מוסדות החינוך:

יש להגיש למרמנ"ת עד ה 28.06.15 )אלא אם הוגש כבר קודם כחלק ממסמכי נוהל תקצוב וכו'(. 

לתשומת לב נספח ג' כולל מידע כספי הכלול במאזן מבוקר וחתום אחרון. סכום התחייבות לעובדים וציון 
ג' בהתייחסות לשנת כספים שנכללה אשתקד,  מי  ניתן להגיש נספח  תאריך הדוח הכספי. מאחר ולא 
שהגיש אשתקד נספח ג' על שנת 2013 חייב להגיש כעת נספח ג' בהתבסס על מאזן חתום לשנת 2014. 

3. בקשה לתמיכה הצטידות מעבדות לבתי ספר יסודיים:

ההגשה מיועדת לכיתות א-ו בלבד, בכל בתי הספר בהם קיימים כיתות אלו. ההצטידות בהתאם למפרט 
ההצטידות לבתי ספר יסודיים, כפי שמפורסם באתר מינהל מדע וטכנולוגיה.

תנאי הסף לבקשה:
< על מוסד החינוך לקיים את לימודי המדעים.

< קיימים תשתיות פיזיות בחדר המעבדה על פי התקן, וההצטיידות מיועדת למקצועות המדעים.
< ההצטידות תשמש את מוסד החינוך עבורו התבקשה הבקשה.

< מוסד החינוך לא תוקצב עבור הצטידות בשבע השנים האחרונות.
הגשת הבקשה במערכת מרכבה עד לתאריך 31.05.15. 

עדכוני תקציב משרה"ח:

מוסדות על יסודיים:

חישוב פרופיל משוקלל:

החל משנה הבאה – שנת הלימודים תשע"ו, ישוקלל הפרופיל המוסדי בפרמטר נוסף – תקופת העבודה  
והיקף  מועד העסקתו  לגבי  מורה  נתוני  עדכון  בכל  כה  עד  הלימודים.  במוסד במהלך שנת  העובד  של 
העסקתו התעדכן הפרופיל רטרו לתחילת שנת לימודים מחודש ספטמבר. כלומר שאם נקלט מורה בדרוג 
השיטה  ולהפך.   השינוי  מתאריך  ולא  השנה  מתחילת  רטרו  המוסד  פרופיל  קפץ  השנה  בשלהי  גבוהה 
השתנתה והפרופיל יחושב מכאן והלאה באפן שישקלל את תקופת ההעסקה בפועל של כל מורה במהלך 

שנת הלימודים. המשמעות: פרופיל אמור להיות שווה ממוצע בפועל.

כלל המוסדות:

שירותי מנב"ס: החודש בוצע קיזוז בגין שירותי מנב"ס, הקיזוז מבטא העמסת עלות שירות המנב"ס על 
המוסד בהתאם לגודל המוסד. העלות המקוזזת כ 450 ₪ למוסד קטן וכ - 000 למוסד גדול.

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/AgafMadaim/horaat/
htm.2015_hitzaydut

נשמח לעמוד לשרותכם
צוות מחלקה מקצועית מוסדות חינוך
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תוספת מעונות:

 חדש ומעניין! 

בעקבות פסק דין על זכויות הוריות - פורסם 
חוזר שמזכה גם אבות במשרת האם: 

אלא  שכר,  לתוספת  זכאים  אינם  "האבות" 
רק להפחתת שעות ממשרתם. כלומר לקבל 
שכר זהה ולעבוד 10% פחות בשונה מנשים 
בהיקף  לעבוד  להישאר  לבחור  שיכולות 
בשיעור  שכר  תוספת  ולקבל  זהה  משרה 

 .10%

התנאים זהים כמו אם:  

1. ילד פחות מגיל 14 

2. לפחות 79% אחוז משרה.

עובדת  ההוראה  עובד  של  הזוג  בת   .3
כשכירה או כעצמאית  והיקף עבודתה של 

בת הזוג הוא לפחות 80%. 

4. בת הזוג אינה מקבלת את ההטבה לקיצור 
יום עבודה מהמעסיק שלה או כעצמאית – 
כלומר שההטבה ניתנת פעם אחת לכל תא 
גבר  עובד  ע"י  הנדרש  מעסיק  משפחתי. 
לדרוש  כמובן  זכאי  אם  תוספת  לו  לשלם 

הצהרות ולבדוק את זכאותו.

תוספת מעונות לעובדי הוראה

האם עובדי ההוראה זכאים לתוספת מעונות 
מלאה?

תוספת מעונות עומדת על כ 320 ₪ לאמא לילד 
ילדים  שני  עם  לאמא   ₪ 530 כ  ועל   5 גיל  עד 

תחת גיל 5. 
קיבוצי  הסכם  מכוח  מחויבת  מעונות  תוספת 
קשת  מגוון  בכל  הציבורי  המגזר  לעובדי 

המקצועות. 
כח  אגף  חוזר מטעם  פורסם  כה טרם  עד  אכן, 
יסודי  במגזר  מעונת  לתוספת  זכאות  על  אדם 
ובגני הילדים ואף בתקנות עובדי הוראה לא נכלל 
יסודי  על  מוסדות  לעובדי  רק  תעריף.   עדכון 
קיימת הוראה מחייבת  )חתימת ארגון המורים 
עולה,  השונות  מהפסיקות  בפועל,  יסודי(.  העל 
כי העובדים זכאים לתוספת מעונות מלאה מכח 

הדרישה להשוואת שכר לחינוך הרשמי.
אגו"י  של  ילדים  גני  רשת  נגד  בוסי  מאז פס"ד 
 ,2014 בראשית  אשתקד  בבג"ץ  הערר  ודחיית 
למלוא  זכאי  הוראה  שעובד  הדעה  התחזקה 
שתקציב  במקרים  גם  וזאת  רשמי,  עובד  תנאי 
וגם  התוספת  עלות  את  מכסה  אינו  המוסד 
במקרים בהם לא קיימת הוראה והסכם מפורש 
בעניין  ספציפית  עתירה  המורים.  ארגוני  מול 
תוספת מעונות טרם הוגשה ופס"ד בוסי שעסק 
בשנים מוקדמות יותר טרם עדכון התוספת, לא 
ללמוד  ניתן  האמורה.  להטבה  כמובן  התייחס 
מפס"ד על העיקרון הבסיסי ועל הרוח הנושבת 
- השוואה של "אחד לאח"ד בכל תנאי השכר בין 
עובד במוסד מוכש"ר לבין עובד במוסד רשמי. 

בתנאי  גם  לדעתנו  להשוות  מומלץ  זה  בעניין 
אחרים,  סיוע  ועובדי  רפואי  פרא  עובדי  שכר 

אולם על כך נרחיב בחוזר נפרד.  
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חינוך  במוסדות  להכרה  רחבה  התייחסות  קיימת  האחרונים  בשבועות  שנחתם  הקואליציוני  בהסכם 
ולתקצובם. כצפוי לא קיימת התייחסות לחינוך הממלכתי והעצמתו כפי שהונהג בממשלה הקודמת אלא 

חזרה לחיזוק החינוך הממלכתי דתי והמוכר שאינו רשמי על שלל סוגיו. 
סעיפים רבים מההסכמים לאורך השנים נותרו על הנייר. למשל, סיכום על הקמת וועדה כזו או אחרת, 
חסר ממשות. תוקם וועדה, תכלול אנשים ראויים ומקצועיים, יוגשו המלצות ואלו תתקבלנה – או אז אפשרי 
לברך. המפתח להפוך סעיף כתוב למעשה הינו השקעה ודבקות במשימה של מובילי ההסכמים והזרוע 

המבצעת הנכנסת: שר החינוך נפתלי בנט, סגן שר החינוך הרב פורוש יו"ר ועדת החינוך יעקב מרגי.
לביצור מעמדו  )6 סעיפים בלבד עוסקים בחינוך( מתייחסים בעקר  הבית היהודי  סעיפי ההסכם עם 
המשפטי והעצמאי של החינוך הממלכתי דתי והסדרים לגבי העברות כספים והגדלת מסגרות תקציב כמו 
למשל הסדרת תקצוב של האוניברסיטה באריאל ומדרשות לנשים לעידוד לימוד תורה. תקציבים ללימודי 
יהדות נוספים בישראל ובחו"ל. סה"כ אושרה תוספת תקציבית של 630 מיליון ₪ - ניצולה יקבע ע"י שר 

החינוך. 
סעיפי ההסכם עם תנועת ש"ס ועם יהדות התורה )שתיהן כללו למעלה מ 20 סעיפים בתחום החינוך( 
באו בחלקם במטרה להסדיר מנהלית וחוקתית של מוסדות החינוך שאינם רשמיים מתוך ראייה לטווח 
ולא רק  זו יש בה בכדי להגן על כלל מוסדות המוכש"ר  ולא רק "סתימת חורים זמנית". הסדרה  ארוך, 
מוסדות מגזריים. הקמת וועדה לפישוט הליכי הרישוי, הקמת צוות מקצועי לניסוח נוהל ביקורות וביטול 
סנקציית חסימות התקציב  )אלא באישור מנכ"ל לאחר שימוע ובחינה יסודית(. גם סעיפי התקצוב העוסקים 
בתקציבים נכללים לא פעם בצורה מתואמת לחלוטין בשני ההסכמים בחינה מחודשת של חישוב שיעור 
התקצוב של בתי ספר יסודיים וכן עדכון תקצוב מוסדות תורניים החזרת תעריפי התקציב והכרה בתלמידי 

חו"ל.
בנוסף בהסכם של תנועת ש"ס בשורה ארוכה מאוד של סעיפים ביססה את מעמדה התקציבי והיחודי 
של רשת מעיין החינוך התורני, זאת לצד הבשורה המפתיעה בדבר שובו של חוק נהרי המסדיר תקצוב 
הרשויות המקומיות לבתי הספר היסודיים. בגלגול הקודם מוסדות חששו מלתבוע את הרשות המקומית. 
החזרת התקנות בלי פיקוח של רגולטור )מטם משרד הפנים או משרד החינוך( עלולה שוב להוציא את 

העוקץ מהיתרון התקציבי.
בהסכם של יהדות התורה סוכם על החזרת תקציב בתי ספר יסודיים שעות תמריץ כיתה גדולה ושעות 
טיפוח ותל"י. הסעיף המהפכני חל בהתייחסות לתקצוב בגני הילדים. בעוד ההסכם עסק בעיקרו ב"חזרה 
לתקופת טרום ממשלה קודמת - 2012", בגני הילדים לראשונה מזה שלושים שנה נפתח שיח חדש. בשלב 
זה קיימת הסדרה חלקית: מלבד רשתות החינוך "אל המעיין" ו"חינוך עצמאי" )שכיום לא מפעיל גנים.( 
אשר יתוקצבו לפי פרופיל בפועל של מצבת הגננות, יתר מוסדות הגנים ימשיכו להיות מתוקצבים לפי 
סכום קבוע ואחיד מבלי להתחשב בוותק ובדרוג האישי. הבשורה למוסדות: תקצוב גננת יעודכן ב-כ 6% 
למעלה מ 400 ₪ שנתי לתלמיד )מותק מוסמך 12 ל-15(. מי שמעסיק גננת צעירה יותר ירוויח יותר, מי 
שמעסיק גננת ותיקה יותר או בעלת דרוג גבוה יותר צומצם הפער. הכותרות המבטיחות שניתנו לגננות 
עלולות ליצור חוסר תאום צפיות מאחר והעיוות טרם נפתר. וותק 15 לגננות לכאורה זהה לוותק ממוצע 
במדינת ישראל )ניתן לבחון ותק ממוצע של גני ילדים בהנחה שמועד פתיחת הגן שווה לוותק הגננת( אולם 
החלוקה אינה מבוצעת בהתאמה לעלות בפועל בשונה מחישוב בבתי הספר היסודיים והעל יסודיים. כיום 
מוסד המעסיק גננת בותק של שנתיים יקבל תקציב לפי ותק 15, מוסד המעסיק גננת בוותק של עשרים 

שנה גם הוא יקבל תקציב לפי ותק 15.
לא מעט נושאים שביקשו להכנס בשערי ההסכמים הוצאו בראשית הדיון או במהלכו כמו הגדלת תקציב 
הכשרת עובדי הוראה, התייחסות לצהרונים והארכת יום לימודים, הגדלת תקציבי חינוך מיוחד וכן הלאה. 

כך או כך, לגבי הסעיפים שנכללו קיימת עבודה רבה וברכת הדרך נתונה לכל העוסקים במלאכה. 

http://main.knesset.gov.il/mk/government/Pages/CoalitionAgreements.aspx
למבקש לעיין לעומק - מצ"ב קישור לכל ההסכמים

הצצה לאקטואליה –

מה צפוי לקרות? הסכמים קואליציוניים


