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לכבוד
לקוחות המשרד  - מוסדות חינוך

חוזר חודשי מוסדות חינוך מוכר שאינו רשמי

מועדי הגשה

1. דיווח סייעות שנת תשע"ז: 
נפתחה המערכת לדיווח סייעות – לשנת תשע"ז. נדרש דיווח על כלל הסייעות כולל סייעות 
החינוך המיוחד. הדיווח משפיע על זכאות לסייעת שניה, שיועבר רק במידה וישודר דיווח מלא. 
גן שאינו מבקש סייעת נוספת אינו נדרש למילוי. גן זכאי לסייעת שניה כאשר הוא מונה לפחות 
30 ילדים בגילאי 3-4. תקן משרת סייעת מתוקצב ע"י משרד החינוך הינו 42 ש"ש + תוספת יום 

רוטציה 7.5 ש"ש. מצ"ב פרסום חוזר המשרד. 

               
תקציבים

1. ביגוד:
החודש התקבלה תוספת תקציב עבור ביגוד ועודכנו עלויות המשרה בסעיפי התקציב 
הרלוונטיים. למעט: הכשרת עובדי הוראה תקציב הביגוד נכלל בערך השעה בפריסה 

שנתית, וכן למעט גנים – עקב תקלה תקציב הביגוד יועבר רק בחודש הבא. 

2. קיזוז בגין דיווח בחסר סייעות בחינוך המיוחד:
בהמשך לדרישת הדיווח לסייעות בחינוך המיוחד, למוסדות אשר לא דיווחו את מלוא 
יחס הדיווח. מכתב הקיזוז לא נשלח בדואר, אלא  השעות אמור להתבצע קיזוז לפי 

הועלה לאתר 'סייעות נט'.

עדכון שכר

1. ביגוד: 
החודש יש להעביר תשלום ביגוד לעובדי ההוראה והשירות, להלן הסכומים למשרה מלאה:

עובדי הוראה בחינוך הטכנולוגי, ומורים לחינוך גופני זכאים לקצובה מוגדלת ב 300-500 ₪.

2. עדכוני השכר הרלוונטים לכלל המשק: 
צו ההרחבה שיחול מ 1.7.16, מוסיף על צו ההרחבה שפורסם ב- 2008 לפנסיה חובה. העדכונים 

המשמעותיים:
א. הגדלת אחוזי ההפרשות: 

גמל מעביד: 6.25%  )ומ 1.1.17 - 6.5%(
גמל עובד: 5.75%  )ומ 1.1.17 - 6%( 

פיצויים: ללא שינוי - 6%.

לי
כל

מ
נ"
ח

2,091 ש"חלפי רמה 4עובדי הוראה

1,498 ש"חלפי רמה 3סייעות

אוגוסט 2016
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ב. הפרשות לאובדן כושר עבודה:
בצו הרחבה המקורי שפורסם ב2008 - היתה חובה שהקופה תכלול רכיב ביטוחי לאובדן כושר עבודה, 

אך לא היתה חובה של מינימום הפרשה. 
כעת, נדרש שההפרשות של המעסיק יכסו ביטוח לאובדן כושר עבודה לפחות ל- 75% מהשכר. 

בהפרשה לקופת פנסיה - הכיסוי הביטוחי קיים באופן מובנה.
בהפרשה לביטוח מנהלים - הכיסוי הביטוחי קיים לפי בחירת העובד.   ולכן - בקופות ביטוח מנהלים - 

חובה על המעסיק לוודא הפרשה נוספת לקופת אובדן כושר עבודה.
 לסיכום 3 הכללים הנוגעים לאובדן כושר עבודה: 

< הכיסוי יכסה לפחות 75% מהשכר.
< הפרשה לתגמולים תהיה לפחות בשיעור 5%. 

הפרשות  להוסיף  נדרש  המעסיק   ,6.25% ל  מעבר  תגמולים   5%  + הביטוחי  הכיסוי  ועלות  במידה   >
נדרשות אך עד לתקרה של 7.5%.

3. עובד מוגבל:
בתאריך 21.09.2014 נחתם  "צו ההרחבה לעידוד ולהגברת התעסוקה של אנשים עם מוגבלות" מעסיקים 
במקומות עבודה עם למעלה מ-100 עובדים יהיו מחויבים להעסיק אנשים עם מוגבלות בשיעור של 
2% מכלל העובדים בשנה הראשונה שלאחר פרסום הצו – כלומר מ 9.2015, ו-3% מהשנה השנייה – 

כלומר 9.2016. עד כה לא ידוע על אכיפה.
יהיו  עובדים  מ-100  למעלה  עם  עבודה  במקומות  מעסיקים  ההרחבה,  צו  לפי  העבודה.  במקומות 
מחויבים להעסיק אנשים עם מוגבלות בשיעור של 2% מכלל העובדים בשנה הראשונה שלאחר פרסום 

הצו כלומר מ 9.2015, ו-3% מהשנה השנייה – כלומר 9.2016. עד כה לא ידוע על אכיפה.

מי זכאי לתשלום תוספת עבור עבודה בחופשת הקיץ?

זכויות  ומועסק, ללא תוספת  זכאי לתוספת שכר עבור עבודתו בחודשי הקיץ במידה  הוראה  עובד 
פנסיוניות. 

 עובד הוראה רגיל: תוספת שכר בהתאם לתפקיד שהוסכם עימו. כאשר מדובר במשימה פדגוגית 
–כמו חודש לימודים נוסף, זכאי לשכר הוראה. לעניין קיטנות המופעלות בכיתות נמוכות בהתאם לקול 

קורא פריפריות – יש לשלם בהתאם למכרז ולהוראות המפעיל. 
זכאי  / קייטנות,  נוסף  תוספת שכר עבודה פדגוגית חודש לימודים  עובד הוראה בחינוך מיוחד:   
לתוספת של 125% )כלומר סך הכל כולל שכר החופש 225%(,  מכיתה ז' והלאה 129% )כלומר סך הכל 

כולל שכר החופש 229%(.
 סייעת: אינה מקבלת כפל שכר. מותק 5 שנים חובה לאפשר לה העסקה מלאה במשך 12 חודש 
ברצף. בפחות מוותק 5 אין חובה לאפשר לה העסקה מלאה 12 חודש אלא רק 11 חודש )11 חודש 
כולל את ימי החופשה שלה( בנוסף, זכאית לעבוד בהכנת גן לקראת שנה הבאה – 8 ימים. הסתייגות 
לתשומת לב: במקום בו הנוהג היה שונה ולא הוסכם על שינוי מראש לפני פתיחת שנת לימודים, יש 

להתייחס לשינוי כהרעת תנאים.
 סייעת פדגוגית בחינוך מיוחד: זכאית לתוספת כ 14 ש"ח - 20 ש"ח לשעה, בכפוף לתנאים. מוסד 

tovi@cpa.mishor.co.il המעסיק סייעת פדגוגית יש לפנות לברור מול רו"ח טובי קרויזר במייל
 עובדי ניקיון: כפי שהורחב בחוזר חודש קודם – חובה להעסיק 12 חודשים.

 צוות מנהלה: רוב המוסדות מעסיקים בהתאם לדיני עבודה אולם מאפשרים תוספת ימי חופש. 
מאחר ולדעתנו יש להזהר ולבחון היצמדות להעסקה בהתאם למגזר ציבורי מומלץ להקפיד על 22 ימי 

חופש בשנה לכל הפחות.
מוסדות שבהגדרת לוח החופשות שלהם, חודש יולי הינו חודש לימודים, לכאורה עובדי הוראה במוסד 
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כתמיד, נשמח לענות על כל שאלה!
צוות מחלקה מקצועית מוסדות חינוך

אינם זכאים לשלם תוספת שכר שכן בהתאם לתקנות התוספת משולמת עבור ימי חופשה כהגדרתם 
בלוח.

לתשומת לב: לקראת שנת הלימודים תשע"ז פורסם לוח חופשות שונה משנים קודמות. החוזר מתייחס 
מפורשות רק למוסדות פטור ומוסדות תרבותי ייחודי - הכפופים ללוח חופשות חרדי ומיוחד. )לפני 
חודשיים נעשה פרסום זהה לגבי שנת תשע"ו( מומלץ לוודא כבר כעת מול הפיקוח כיצד יש לפעול 

מוסד מוכש"ר המפעיל תלמוד תורה לבנים. 

גביה מהורים בגני ילדים

במכתב שנשלח חודש שעבר למוסדות ממשרד החינוך, הובהר שוב כי חל איסור לגבות שכר לימוד 
בגני ילדים, למעט סך לא יותר מ342 ₪ לשנה כתשלומי רשות. הסכום מתעדכן מדי שנה. הסכום מיועד 
לביטוח )ברשויות בהם הביטוח נעשה ישירות ע"י מפעיל הגן(, למסיבות, סל תרבות, וטיולים )בתנאי 
שהטיולים מתבצעים בפועל( במידה וסכום הגביה עולה על תשלומי ההורים המאושרים עשוי המוסד 
להידרש להשיב להורים את כספי הגביה ביתר. ניתן לראות פרוט מלא בחוזר תשלומי הורים בכתובת:

 .http://edu.gov.il/owlHeb/Pages/payment2016.aspx
דוגמאות לגביה נוספות מותרת: הסעות, הזנה, חוגים, פעילות בזמן נוסף שאינו בזמן הלימודים וכיוצ'.

במידה ומתבצעת גביה על פעילויות אחרות, יש לעמוד בתנאים הבאים:
 הפעילויות מבוצעות שלא בשעות פעילות הגן )כלומר לא בטווח השעות 7:55 עד 13:20( 

 אין התניה וחיוב ההורים לרכוש את הפעילויות הנוספות.
לבין  מאושרים(  הורים  )תשלומי  הפעילות  שעות  בגין  הנגבים  הגביה  סכומי  של  מלאה  הפרדה   

הסכומים הנגבים עבור הפעילויות הנוספות והודעה מפורטת להורים.
ההיבט התקציבי

תקציב משרד החינוך לגן מיועד עבור שכר גננת וסייעת. יתר הפעילות והאחריות התקציבית להפעלת 
3(. הרשות  הגן מוטלת על הרשות המקומית ולא על ההורים )שכן חל חוק לימוד חובה כבר מגיל 
אחראית לבינוי )מימון המבנה ברשות נעשה ע"י משרד החינוך(, הרשות אחראית גם למימון הוצאות 
תפעול שוטפות ובכלל זה חשמל מים טלפון נקיון והצטיידות שוטפת. כל זאת בגנים רשמיים בבעלות 

העירייה.
ובמקרה  מהורים  גביה  לבצע  אפשרות  אין  מוכש"ר.  במעמד  ילדים  בגני  קיימת  התקציבית  הבעיה 
והרשות לא משתתפת כלל בעלות הפעלת הגן ומועסק צוות ותיק ויקר מודל הפעלת הגן בלתי מעשי.
פעם אחת – בגלל תקציב בלתי מספק של משרד החינוך אשר מעביר תקציב בהנחה של גן מלא )-31

33 ילד( ופעמים הגן חסר ילדים. כמוכן בגני טרום חובה מעביר רק 90% מעלות הצוות )לא אושרה 
גביה של 10% הפער האמור(. זאת מעבר לפערים הידועים הנובעים מפערי דרגות וותק הצוות ביחס 
ביחס  אימהות  של  אישי  מצב  ופערי   ,)15 מוסמך  ותק  של  קבוע  פרופיל  )מתוקצב  המתוקצב  לזה 

לתוספת המתוקצבת )אם ומעונות(.
פעם שניה – בגלל התנערות הרשויות המקומיות מהשתתפות בעלות הגנים המוכש"רים. רוב הרשויות 
המקומיות אינן תומכות ומתקצבות את גני המוכש"ר. מיעוטן מסייעות בהקצאות ובינוי, ומיעוט קטן 
יותר מסייע בתמיכות בתשלומי חשמל ומים והצטיידות. מאחר וחוק נהרי מתייחס רק לבתי הספר 
היסודיים, נותרו גני הילדים בחשיפה תקציבית מוחלטת. ממשרד החינוך מתקבל תקציב סמלי להוצאות 

הפעלה בסך של כ 15,000 ₪ בלבד עבור גני טרום חובה בלבד.
לסיכום: חסר תקציב בהפעלת הגן לא יכול להיות מושתת על הורי התלמידים. אפשרי גביה רק עבור 
פעילות נוספת ומכירת שרותים שאינם מחוייבים כחלק מתוכנית הלימודים. להתייעצות ספציפית ניתן 

miris@cpa.mishor.co.il לפנות לרכזת תחום גביה הורים במשרדנו מירי סוקולובסקי


