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לכבוד
לקוחות המשרד  - מוסדות חינוך

חוזר חודשי מוסדות חינוך מוכר שאינו רשמי

מועדי הגשה

1. דיווח מצבת תלמידים לשנת התלמידים תשע"ו – יסודי – תזכורת! )ראה חוזר קודם(: 

דיווח תלמידים כולל גמר טיפול בשגויים וכפולים יש להשלים עד לתאריך              15/10/15

2. תקצוב הצטידות לבתי ספר בתכנית התקשוב: 
קורא להגשת בקשות לבתי ספר המשולבים בתכנית התקשוב בלבד. התקציב  קול  פורסם 
מיועד לציוד תקשורת, מחשבים, וציוד לכיתות מתוקשבות. גובה התקציב כ- 40 אש"ח /60 

אש"ח לפי גודל בית הספר.
הגשת הבקשה במערכת מרכבה עד לתאריך                                                     23/10/2015

  תקציבים

1. מענק דיפרנציאלי בחטיבה העליונה:
החודש התקבל מענק דיפרנציאלי בחטיבה עליונה – מענק למורים בהתאם לתוצאות לימודיות 

וחברתיות כפי שהורחב בחוזר הקודם.
2. סיעת שניה:

ודיווח  גני הילדים הזכאים לסייעת שניה שנרשמו במשרד, יקבלו מקדמות, עד לסיום בניה 
ודווח  2016 ולכלול מאגר מידע  במערכת. מערכת סייעת-נט צפויה לעלות לאוויר בתחילת 

לכלל הסייעות בגני הילדים )כולל סייעת ראשונה(. 
הזכאות לסייעת במשרה מלאה לכל גן בגלאי 3-4 המונה 30 ילד.  מוסדות הפועלים באשכולות 
6 ומעלה  ואשר תקצובן עומד על 80% שקלו בפנינו אפשרות לוותר על התקציב הנוסף, מה 
שלדעתנו שגוי, ולפיכך מצאנו לנכון להתייחס: א. לא קיימת חובה להפעיל סייעת שניה, אולם 
בפרקטיקה הפיקוח רואה בעין לא חיובית ויתור על איכות הטיפול בילדים ובאחד המוסדות 
80% משמעותו 33.6 שעות  שמכסה  התקבלה הזהרה לפסילת אישור פדגוגי לגן. ב. שיעור 

בפועל את שעות הפעילות בגן.

תשלומי שכר

1. הפרשות לפנסיה לעובדי הוראה:
'לשכת השירות לתנאי הוראה', הנחיות למוסדות לגבי רכיבי  בחודש הקודם פורסמו באתר 
שכר הנדרשים בתשלום לעובדי הוראה. ההנחיות מביאות שקיפות רבה יותר ומרכזות בצורה 
בהירה הנחיות לפי סוג מוסד ושכבת גיל, מה שמקל על המעסיקים וחשבי השכר להתמצא 

בקלות רבה יותר בכללים. 
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רכיבי השכר תואמים להנחיות קודמות והחידוש העיקרי בנוהל שהתפרסם מתייחס להפרשות 
לפנסיה.

עד כה טרם פורסמו הנחיות מחייבות להפרשות פנסיוניות. ומרבית המוסדות הפרישו אחוזים 
התואמים לפנסיה חובה – 6% לגמל והפרשה מלאה לפיצויים בשיעור 8.33%. בתהליכי ביקורת 

שכר נהגו המבקרים השונים לדרוש שיעורים שונים בחלקם סה"כ 12% ובחלקם 14.33%
בהנחיות שפורסמו נרשם כי יש להפריש 7% לגמל, ו 6.5% לפיצויים.

שיעור ההפרשה לגמל 7% תואם לשיעור ההפרשה במוסדות על יסודי בהתאם להסכמים עם 
ארגון המורים העל יסודי. נראה כי החלת השיעור על יתר המוסדות - גנים ובית ספר יסודי, 

נעשתה ע"י עורכי הנוהל באופן אוטומטי ואנו מקיימים ברור לגבי מקור חוקי לדרישה.

2. מענק דיפרנציאלי בחטיבה עליונה:
המענק מיועד למורים בבתיה"ס אשר עמדו בקריטריונים ההשגים, ונע בין 9,882- ₪ 3,706 ₪ 

למשרה במונחי עלות, ו 3,094-8,252 ₪ במונחי ברוטו.
התקן  על  נוספות  בשעות  מורים  המעסיקים  מוסדות  יחודיות.  שכר  תוספות  לגבי  כרגיל 
המתוקצב, לא קיבלו שיפוי על השעות החורגות מהתקן, כך שהעלות התקציבית נופלת על 

כתפי המוסד.

3. תשלום שכר קיטנות במוסדות לחינוך מיוחד:
מוסדות חינוך מיוחד המפעילים את תכנית החופשה, נדרשים בתשלום שכר מיוחד למורים 
הוראה  שכר   – קיימים  למורים  הנדרש  השכר  הקיץ.  לחופשת  בנוסף  בחופשה,  המלמדים 
בתוספת 25% בכיתות א-ו, ובתוספת 29% בכיתות ז-יב, זאת בנוסף לשכר החופשה. כלומר: 

225% בכיתות א-ו ו 229% בכיתות ז-יב.
מורים ממלאי מקום – שכר ישולם על בסיס מורה בכיר + וותק 3, ובתוספת 20% בכיתות א-ו, 
ו-24% בכיתות ז-יב.  התקציב המועבר בפועל אכן תואם להרכב הנ"ל ולפיכך במקרים בהם 
לא מועסק ממלא מקום אלא צוות קבוע וותיק יותר – על הבעלות נופלת עלות נוספת בלתי 

מתוקצבת.
דוח ביצוע על חופשת הקיץ יש להגיש בתוך כחודשיים ממועד החופשה, ולאחר תשלום שכר 
יופיע תשלום תוספת עבור קיטנה בשורה  בפועל למורה. קיימת חשיבות כי בתלוש השכר 
נפרדת. הצגה בהירה נדרשת ע"י משרד הכלכלה וגם ע"י המבקרים. לאחרונה החל המשרד 
בין דוח חופשות לבין  ביקורות שכר על קיטנות קיץ. בביקורות אלו בוצעה התאמה  לבצע 

תלושי שכר המורה לבין שכרו הבסיסי הנדרש להיות מתואם למצבת המורים.

 פירוק מספר כיתות גן הפועלים על סמל אחד

חדשים  גנים  כשנתיים  לפני  אחד.  גן  סמל  בעבר  קבלו  אחד  במתחם  גנים שהופעלו  מספר 
אלו משרד  בימים  קיימים.  עם סמלים  אוחדו  ולא  נפרד  קבלו סמל  קיים  שנפתחו במתחם 
החינוך )אגף אמח"י( מתארגן  לפרק גם את הסמלים הישנים אשר כוללים מספר גנים. המשרד 
פנה למחלקות החינוך ברשויות המקומיות והודיע על המהלך. מבחינת הרשות - לאחר קבלת 
הודעה ורישיון של הסמל החדש יצטרכו לפנות לרשות המקומית לקלוט מחדש את התלמידים 

לפי הסמלים החדשים . 
שניה  לסייעת  הזכאים  חובה  טרום  גני  לגבי  בקלות  לעקוב  היכולת  למשל  היא  המשמעות 

והגבלה בתמרון וניוד תלמידים וכן הלאה. מעשית מדובר בבירוקרטיה מרובה.
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בברכת שנה טובה ומבורכת,
צוות מחלקה מקצועית מוסדות חינוך

שאלת החודש

רכב מנהלים
האם מנהל מוסד שאינו מחזיק רכב זכאי להחזר הוצאות רכב?

ומעלה.   4 מוותק  רכב  הוצאות  להחזר  זכאים  חדש,  באופק  שאינם  מנהלים 
ובמידה וקיים ברשותם רכב אישי. מנהל ללא רכב אישי זכאי להחזר נסיעות 

בפועל לפי דיווחים. בהתאם להוצאות נסיעה בפועל.
העובד לא זכאי להוצאות נסיעה בנוסף להחזר הוצאות הרכב. 

הסכומים להם זכאי מנהל במשרה מלאה, והטווח המוצג מושפע מוותק המנהל 
ומסוג המוסד בו הינו מלמד )אופק חדש או לא(

1. הוצאות קבועות בסכום חודשי קבוע. כ 500 - 700 ₪ חודשי.
2. הוצאות משתנות פר ק"מ כ- 340-250 ₪ חודשי.

3. אגרות רישוי וביטוח לפי תעריפי הביטוח עד כ 7,000 ₪ שנתי.
משמעות תקציבית: 

רכב מנהלים בסכום  עבור  רגיל בלבד( מתוקצבים  )חינוך  יסודי  על  מוסדות 
קבוע של כ- 834 ₪ לחודש, שמשפה בקירוב עלויות קבועות בלבד.

במוסדות יסודי וכן בעל יסודי חינוך מיוחד – לא קיים תקציב עבור רכב מנהלים, 
כך שהעלות הנוספת מועמסת על המוסד.

?

תשובה

ליווי ומענה לעובדים במוסד חינוך

במשך שנים נחשב העובד לצלע החלשה במשולש העבודה מעסיק, עובד, רגלטור. לסיועו 
עומד הרגולטור בחוקי מגן וביקורות למיניהן. בשנים האחרונות אנו עדים להתפתחות המודעות 

של העובדים בכל הנוגע לשכרם, דיני עבודה זכויותיהם הסוציאליות וכן הלאה. 
ומקצועי  מקיף  למענה  לצורך  המוסדות  את  הביאו  עובדים,  מצד  ונשנות  שאלות שחוזרות 
לעובדים. לבקשת מנהלי מוסדות, נעננו ושלחנו נציגה מקצועית ל'יום מענה' בו העובדים יכלו 
לקבל הסברים על מבנה התלוש, ניהול היעדרויות כן הלאה. תדריך מלווה במצגת וזמן פתוח 

לשאלות.
לסכסוכים  ופתרון מראש  האמון,  חיזוק  להגברת השקיפות,  מביאים  המפגשים המשותפים 

צפויים. 
לפרטים ניתן לפנות לרחל        שלוחה 31


