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לכבוד
לקוחות המשרד  - מוסדות חינוך

חוזר חודשי מוסדות חינוך מוכר שאינו רשמי

מועדי הגשה

1. דיווח שעות שילוב במוסדות 'תרבותי יחודי': 
הוקצה תקציב לשעות שילוב, כאשר התקציב בהתאם לביצוע. את הדוחות יש לשלוח בדואר 
למשרד החינוך, או ידנית לחברת מרמנת. בטופס הדיווח יש לפרט שמות התלמידים הזכאים, 

סוג הלקות ומספר שעות שבוצעו.
ניתנה אורכה לדיווח עד לתאריך                10/07/16

2.  תקצוב עבור שילוב תלמידים מהמגזר החרדים בחינוך הטכנולוגי: 
פורסם קול קורא המיועד לרשויות, וכן לבעלויות. התקצוב שיאושר יכלול מספר סעיפים כמו 

הארכת יום לימודים, הזנה, הדרכה ועוד.
מועד אחרון להגשת הבקשה במרכבה               12/07/16

3. תקצוב עבור פעילות להתנסות מדעית טכנולוגית בשנה"ל תשע"ז: 
תקצוב עבור פעילות להתנסות מדעית טכנולוגית בשנה"ל תשע"ז - פורסם קול קורא המיועד 
לרשויות, וכן לבעלויות מוכש"ר. התקציב מיועד לתלמידי כיתות ה' ביסודי, וכיתות ז' בחט"ב. 
התקציב  מראש.  מוגדרים  ובנושאים  המוכרים,  המדע  ממוזיאוני  באחד  תיערך  הפעילות 

המקסימלי לכיתה יעמוד על 5,000 ₪. )לא ינתן תקציב להסעות(
תאריך אחרון להגשת בקשת התמיכה במרכבה            27/07/16

                  
תקציבים

1. שיפוצי קיץ ומפגעי בטיחות:
התקציב  בטיחות.  מפגעי  ותיקון  קיץ  שיפוצי  עבור  תקציב  לרשויות  הועבר  החודש 
מועבר לגני ילדים )החל מגן חובה( ועד כיתה י"ב. התקציב מועבר למוסדות רשמיים, 
התעריפים  כאשר  כיתה,  ופר  תלמיד  פר  בתקציב  פטור,  ומוסדות  רשמי  שאינו  מוכר 

משתנים לפי סוג המוסד.

2. הבראה:
 – הועבר תקציב עבור הבראה. עודכנו עלויות המשרה בסעיפי התקציב הרלוונטיים 
תעריף ילד בגנים, תעריף שעה במוכרים, בעל יסודי – לעובדי ההוראה מופיע ברכיב 

נפרד 'הבראה וביגוד לשכ"ל', ולעובדי המינהל מעודכן תעריף המרכיב הקבוע.
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3. מענק יובל:
הועבר תקציב מענק יובל. התקציב המועבר 'צבוע' ובהתאם למורים הזכאים בפועל בכל 

מוסד. 

4. קייטנות קיץ בחופש הגדול:
ישובים בפריפריה, זכאית לסבסוד מעבר לזכאות כלל הערים, גם על קייטנות בגני הילדים. 
הסבסוד מועבר דרך 'המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל'. הבקשות לתמיכה מוגשות 
רק על ידי הרשות המקומית שמפעילה את הקיטנה בעצמה או ע"י קבלן משנה באמצעות 

מכרז.

עדכון שכר

1. הבראה - החודש יש להעביר תשלום הבראה לעובדי ההוראה: 
תעריף ההבראה ליום בדומה למגזר ציבורי – סך 421 ₪ ליום הבראה. )עדכון קל לעומת שנה 

קודמת הפחתה של 4 ₪.(

2. מענק יובל : 
מענק המתגמל עובדי הוראה וותיקים. בעל יסודי – עובדי הוראה מעל וותק 25, בשכבות גיל גנים, 

יסודי והכשרת מורים – עובדי הוראה מעל וותק 30.
המענק בשיעור 60% מהמשכורת החודשית, ויש לשלמו במשכורת חודש יוני.

שיפוי ממשרד החינוך – במוסדות המדווחים מצבת בהתאם לעובדי ההוראה המדווחים )מופיע 
דוח זכאים למענק יובל במערכת עוש"ר(. בגנים, שאינם מדווחים מצבת, השיפוי הוא ידני על פי 

רשימת זכאים ידנית שמעביר המוסד.

שאלת החודש

האם עובדות הוראה זכאיות לשעת הנקה בדומה לזכאות הכללית במשק?

אכן עובדות הוראה זכאיות גם הן לשעת הנקה בתנאים מקלים. עובדת הוראה 
זכאית לשעת הנקה עד לגיל שנה, ובכל יום בו שעות עבודה הן לפחות 6 שעות. )6 
שעות שלמות, כלומר 7 שיעורים(. זאת לעומת הזכאות הכללית שבה רק במידה 
והעובדת מועסקת במשרד מלאה )8/8.5 שעות ביום( תהיה זכאית להפחית שעה.
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כתמיד, נשמח לענות על כל שאלה!
צוות מחלקה מקצועית מוסדות חינוך

השתתפות רשויות מקומיות בהוצאות אחזקה והפעלה

המקומיות  הרשויות  את  המחייב  נהרי'  'חוק  הוחזר  הקואליציוניים,  ההסכמים  במסגרת 
להשתתף בתקציב מוסדות מוכש"ר בתחומו, בהתאם לשיעור התקצוב המאושר לכל מוסד, 

ולפי ההוצאות ברשות בפועל למוסדות ממלכתיים.
בפועל, מרבית הרשויות אינן הכניסו לסטנדרט את התקציב הנדרש. משרדנו מתמחה בפעילות 
תחשיבית מול הרשויות, והיה שותף במספר תהליכים בהם התבקשו הרשויות להעביר את 

חלקן כנדרש בחוק. 
ולשלוח לרשות מכתב  והנכם מעוניינים בפתיחת בקשה מול הרשות, נשמח לסייע  במידה 

בירור ראשוני.

העסקה רציפה של עובדי נקיון במוסד חינוך

אחזקה  עובדי  כמו  הוראה  עובדי  שאינם  עובדים  העסקת  בעניין  עסקנו  מאי  חודש  בחוזר 
וניקיון )שרתים( ועובדי מינהל ומזכירות. 

הפננו את תשומת הלב לכך שהמוסד מתחייב במסגרת הצהרותיו כחלק מהליך הרישוי שלו 
לשלם לעובדי השרות במוסד בהתאם לכללים הנוהגים במוסדות חינוך רשמיים, ומשכך יש 
לבחון בזהירות את החובות המוטלות על המוסד את תנאי העסקה וגובה השכר. בשטח משרד 
החינוך כמעט ואינו מבצע ביקורת תשלומי שכר על העסקת צוותות אלו אולם מן הראוי לתת 

את הדעת על אופן העסקה. 

לראשונה, משרד החינוך פונה בהוראה המתייחסת לקבוצת העובדים האמורה.בימים אלו פנה 
משרד החינוך למוסדות החינוך ומבקש כי המוסד יצהיר שעובדי הניקיון המועסקים במשך 
שלא  כך  בשנה,  חודשי   12 במשך  רציפה  בהעסקה  יועסקו  החינוך  במוסד  הלימודים  שנת 

יוציאו את העובד לחופשה כפויה בתקופות החופש. מצ"ב נוסח פניית משרד החינוך.

מי שאינו מעסיק עובדי ניקיון באופן ישיר:
יכול להחזיר חתום ללא הסתייגות או לחתום ולציין כי מעסיק באמצעות חברה קבלנית.

לתשומת לב: אם נרכש שרות נקיון מקבלן הניקיון )או ממספר קבלנים( בהיקף של 4 עובדים 
ומעלה - על רוכש השרות חלה אחריות והוא חשוף לתביעות עובדי הקבלן. 

שכר  ביקורת  לבצע  עליו  לתביעות  חשוף  יהיה  שלא  עצמו  יבטח  השרות  שרכוש  מנת  על 
ולוודא כי קבלן השרות משלם לעובדיו את מלוא  9 חודש  באמצעות "בודק שכר" אחת ל 

זכיותיהם.


