
יולי 2015

ראשי: רח‘ קרית המדע 5, בנין ג.ט.י A , כניסה שניה להר חוצבים, ירושלים | טלפון: 02-5001772 | פקס: 077-444-8094
סניף מרכז: מגדלי ב. ס. ר 3, רח‘ כנרת 5, מאחורי מכון מור, בני ברק | טלפון: 0722-514-465 | פקס: 077-444-8094
 cpa.mishor@cpa.mishor.co.il :דוא“ל | www.mishor-avigail-shkovitzki.com  :כתובתינו באינטרנט 

לכבוד
לקוחות המשרד  - מוסדות חינוך

חוזר חודשי מוסדות חינוך מוכר שאינו רשמי

מועדי הגשה

1. בתי ספר לחינוך מיוחד: הקצאת שעות פרא רפואי – 
לשנת תשע"ו צפויה לעמוד על 80% מהתקן המפורסם בחוזר. )בהשוואה ל75% אשתקד, 70% 

לפני שנתיים ו 100% לפני שלוש ויותר(.
 תאריך דיווח על מטפלים יש להגיש לאגף לחינוך מיוחד עד לתאריך 29/10/15. 

2. קול קורא לתקצוב רשתות חטיבה עליונה עבור הצטיידות טכנולוגית - 
מספר  הסף:  בתנאי  היתר  בין  העומדות  עליונה,  בחטיבה  חינוך  לרשתות  מיועדת  ההקצבה 
תלמידים בתשע"ד מעל 6,000 תלמידים ברשת של 30 מוסדות ולפחות 60% מהתלמידים למדו 
במגמות טכנולוגיות. הנהנים כמובן הם מספר מצומצם של רשתות ארציות מהמגזר הכללי. 

תאריך אחרון לבקשה: 2/8/2015 

  תקציבים

1. תקציב הבראה
תקציב הבראה לעובדי ההוראה במוסד משולם בחודש יוני ומשכך התקציב מתקבל בחודש 

יוני. )למעט מוסדות להכשרת עובדי הוראה בהם  התעריף מגולם וכלול בתקציב החודשי(. 
משרד החינוך, בטעות, לא חישב את רוב העלות בגני ילדים, חושבה תוספת 30 ₪ לילד במקום 
350 ₪, לאחר מספר ימים הועברה השלמה בגין החסר. )כמקדמה ידנית, יקוזז בחישוב  כ- 

העדכני בחודש הבא(
2. שרתים ומזכירים לכיתות חינוך מיוחד בבתי ספר מוכש"ר

המחלקה המקצועית במשרדנו איתרה חסר תקציבי מהותי בכיתות חנ"מ המופעלות במוסד 
'שרתים  אינן מתוקצבות עבור  רגיל. התברר שהכיתות המתוקצבות במודל החינוך המיוחד, 
ומזכירים' בדומה לכיתות חנ"מ במוסדות לחינוך מיוחד וברשויות – סך של כ 25 אש"ח לכיתה 

לשנה.
בעקבות פניות חוזרות ונשנות של לקוחות משרדנו, המוסדות בהם נפלה טעות קיבלו החודש 

תקציב רטרואקטיבי מתחילת השנה עבור רכיב 'שרתים ומזכירים'. 

תביעה  ואף  הידברות  ע"י  קודמות,  לשנים  התקציב  להשגת  פעילות  מתארגנת  אלו,  בימים 
במקרה הצורך. 

3. צהרוני צילה גיל הרך
מסגרות צהרונים עם תוכנית פדגוגית והזנה, פועלים בגנים ובכיתות א ב באשכולות 1-3 )בנוסף 

בירושלים שהוחרגה למרות שהיא באשכול 4 )פיילוט גנים עירוניים, תקצוב בשיעור 75%(
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קול קורא לרשויות 1-3 כבר יצא, אולם לגנים בלבד והוא מאפשר לרשויות לפעול ע"י אחד 
הזכיינים של משכ"ל )כפי שהיה עד כה( או בצורה עצמאית. חלק מהרשויות מתכננות לבצע 

שינוי במערך ההפעלה. 
מדובר בהתקדמות משמעותית לעומת שנים קודמות )בהם הפתיחה היתה מאוחרת בחודש 
אוקטובר – נובמבר( אולם טרם יצא קול קורא לבתי הספר וכן בירושלים וגם עדיין לא החל 

כל רישום, כך שמוקדם לברך על המוגמר.
4. סייעת שנייה בגני ילדים

השבוע התבשרו רשויות ובעלויות חינוך על תקצוב המיועד לסיעת שניה בגני הילדים. התקציב 
לגנים לגילאי 3-4. להלן מספר דגשים:

1. התקציב לגנים המונים 30 ילדים ומעלה
2. שיעור התקציב באשכולות 1-5: 100%, באשכולות 6-10: 80%.

3. על הבעלות להשלים את התקצוב עבור סייעת נוספת לפי שיעור התקצוב.
4. חובה להעסיק את הסיעת בנוסף לסיעת הראשונה ולא במקומה.

משמעות תקציבית:
התקציב הנוסף הינו בשורה להורים ולגנים, כאשר מספר הילדים לכל איש צוות - יקטן. עם 
זאת, חשוב להבחין כי בהתאם למודל התקציב הנוכחי - גן שמונה פחות מ 30 ילדים מתוקצב 
בחסר, כך שאף התקציב לגננת ולסייעת הראשונה קטן. תקציב הסייעת שיתווסף לגן מלא 

בלבד, יגדיל את הפער התקציבי בין גן מלא לחסר, ועשוי לעבות ולאחד בין גנים קטנים.
תאריך האחרון להגשת בקשה: 22/7/2015 ההגשה בטופס מקוון בכתובת הבאה:

http:/Syt2Net/il.gov.education.apps//

תשלומי שכר

1. הבראה
בחודש זה זכאים העובדים לקצובת הבראה. סכום הקצובה לעובדי הוראה מחושב כמגזר 

ציבורי,  תעריף יום מעודכן במגזר הציבורי: 425 ₪ 
תעריף יום במגזר הפרטי:  378 ₪. )טרם עודכן לשנה זו(

תחשיב ההבראה לעובד מושפע משלושה פרמטרים: 
תעריף ליום הבראה X מספר ימי הבראה לפי ותק העובד X שיעור המשרה.

הבראה למשרה ימי הבראהותק בשנים
מלאה

1-372,975

4-1093,825

11-15104,250

16-19114,675

20-24125,100

25135,525 ומעלה

הבראה למשרה ימי הבראהותק בשנים
מלאה

151,890

2-362,268

4-1072,646

11-1583,024

16-1993,402

20103,780 ומעלה

רי הבראה מגזר פרטיהבראה מגזר ציבו
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2. מענק יובל 
מענק יובל מוענק לעובד הוראה במשכורת יוני שהשלים 25 או 30 שנות ותק, לפי הפירוט 

כדלהלן:
במוסדות חטיבה עליונה וחטיבת ביניים – לאחר השלמת 25 שנות וותק.

במוסדות אחרים – גנים, יסודי, והכשרת עובדי הוראה – לאחר השלמת 30 שנות וותק.
מענק יובל הינו בשיעור 60% מהמשכורת הקובעת לפנסיה ופיצויים )למעט ביגוד והבראה(.

למענק יובל זכאים עובדי הוראה 

הפרשות לפנסיה בתקופת חופשת לידה
הפרשות שמבצע מעסיק בחל"ד האם מפריש גם את חלק העובדת? כיצד מחזירה 
קושי  וקיים  מחל"ד  חוזרת  אינה  עובדת  בו  מצב  מונעים  איך  חלקה?  את  העובדת 

לגבות את החוב שנוצר לחובתה בגין חלקה בפנסיה.

זכאות להפרשות בתקופת חל"ד הינה לעובדת שהועסקה כמחצית השנה לפני ההריון. 
יש להעביר לקופה סכומי הפרשת עובד + מעסיק. אפשרי כי חודשיים מתוך השלושה 
לאחר  הנוסף  והחודש  לחופשה,  יציאה  לפני  האחרון  בחודש  מראש  מהעובד  ינוכו 
הסכום  גובה  ואת  לעובדת  "האשראי"  סכום  את  לצמצם  יוכל  המעסיק  כך  חזרתו, 

שידרש לגבייה ממנה אחרי החל"ד.

שאלת החודש

תשובה

נשמח לעמוד לשרותכם
צוות מחלקה מקצועית מוסדות חינוך


