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לכבוד
לקוחות המשרד  - מוסדות חינוך

חוזר חודשי מוסדות חינוך מוכר שאינו רשמי

מועדי הגשה

1. דיווח מצבת מורים : 

טיפול בשגיאות קליטה ודיווח     30/12/2016  
הגשת דוח קליטה כולל אישור רו"ח     31/01/2017
הגשת אישור רואה חשבון סופי )במידה והיו שינויים(   03/05/2017

2. דיווח סייעות בחינוך מיוחד: 

בהודעה שנשלחה על ידי משרד החינוך, מתבקשות הבעלויות לדיווח מפורט על סייעות בחינוך המיוחד 
– בשונה משנה קודמת, נדרש דיווח גם על סייעות בגני הילדים.

מוסד שלא ידווח על סייעות בחנ"מ, יקוזזו השעות מהתקציב השוטף.
תאריך אחרון לדיווח:         31/12/2016

3. בקשה לשעות שילוב תלמידים חדשים- תרבותי ייחודי:    

תקציב שעות שילוב יועבר למוסדות עבור תלמידים ממשיכים שקיבלו שעות שילוב שנה קודמת )4 
שעות בודדות לחודש לתלמיד( התקציב מועבר ללא בקשה מיוחדת, רשימת התלמידים המאושרים 

נשלחה במייל למוסד.
אפשרי להגיש בקשה לתלמידים חדשים, אך לא ניתן לקבל שעות שילוב ליותר מ- 10% מהתלמידים.

)דיווח רטרו 9-12.16  ניצול השעות נדרש לדווח בדוח ביצוע מדי חודש בחודשו.  לתשומת לב! את 
במהלך ינואר 2017(

תאריך אחרון לדיווח:         20/12/2016

3. קול קורא יוזמות לבתי ספר מקדמי בריאות:    

במטרה לעודד בתי ספר לקדם בריאות, פרסם משרד החינוך קול קורא לבתי ספר שיוכרו כ'מקדמי 
בריאות'.

הגשת הבקשה מותנית בהכרה בבית הספר כ'מקדם בריאות', ההכרה בבית ספר כמקדם בריאות תלויה 
בפרמטרים שונים, קיים מדרג של 3 רמות שמשפיע על התקציב.

התקציב שיתקבל מיועד להצטיידות במגוון נושאים בתחום הבריאות לדוגמה: חומרי לימוד, מודלים 
שונים, מכשירים לפעילות גופנית, ציוד מעבדות להתנסויות שונות ועוד - לפי הנספח לקול הקורא.

גובה התקציב מושפע מהסכום הכולל שיאושר לתקנה, ומספר בתי הספר שיהיו זכאים.
גובה התקציב המקסימלי לבית ספר במדרג 3 - 6,000 ש"ח לשנה, בית ספר במדרג 2 - 4,000 ש"ח 

לשנה, ובית ספר במדרג 1 - 2,000 ש"ח לשנה.
מועד אחרון להגשת הבקשה:         18/12/2016
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/ChinuchMukar/kolotko/BRI127.htm    :קישור

4. קול קורא יוזמות 'ירושלים אורו של עולם'

התקצוב מיועד למוסדות חינוך בכל שכבות הגיל, ובפיקוח המחוז החרדי, אשר יבצעו פעילות בנושא 
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בית  סביבה  ועיצוב  חיצוניים,  גורמים  עלות  אורקולי,  ציוד  מתכלה,  לציוד  מיועד  התקציב  ירושלים. 
ספרית.

גובה ההקצבה: עד 5,000 או 7,000 למוסד לפי דירוג המוסד.
מועד אחרון להגשת הבקשה:         18/12/2016
/http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/ChinuchMukar/kolotko             :קישור

 

     תקציבים

סימן  תשע"ז  לגבי  בלבד.  ולמוכש"ר  תשע"ו,  לשנת  מפתיע  עדכון  וטיפוח  תמרוץ  שעות   .1
השאלה טרם נפתר:

נכללות בבסיס התקציב  אינן  אלו  ושעות  אישור לשעות לשנת תשע"ז. מאחר  טרם התקבל 
של משרד החינוך, מדי שנה אישי הציבור נדרשים לפעול ולקבל אישור מחדש. תקציב תמרוץ 
כלל  ספק,  ללא  אולם  החודש,  מדינה  תקציב  בסגירות  כלול  להיות  אמור  לתשע"ז  וטיפוח 

המוסדות נתונים במתיחות תקציבית.
במקביל, החודש הועבר תקציב נוסף על שעות טיפוח בגין שנת תשע"ו. תקציב טיפוח מקורו 
מסל שעות טיפוח המחולק לפרוסות בהתאם למשקל היחסי הניתן לכל מדד. פרוש הדבר כי 
יתרה מסל השעות/תוספת לסל השעות אושרה לתקצוב בימים אלו. מבדיקה מדגמית שערכנו 

במספר מוסדות נראה כי שעות הטיפוח גדלו ב- 50%, 
5% למוסד וקיימת שונות גבוהה בין המוסדות בהתאם  שעות טיפוח עומדות בממוצע על כ 

לדרוג הסוציו וניבוי רמת ההשכלה של תלמידי בית הספר.  
החינוך  לדברי  עדכון.  כל  בוצע  לא   – הפטור  מוסדות  לגבי  מוכש"ר.  למוסדות  בוצע  העדכון 

העצמאי, התקצוב למוסדות הפטור הועבר על מלוא שעות התמריץ. הנושא בבדיקתנו.

3. סוגיית המחץ - תקצוב שוטף או מקדמות:
מוסדות לחינוך מיוחד מתוקצבים באופן שוטף בהתאם לתקני הכיתות והתלמידים המשובצים 
במוסד. מאחר ומערכת שיבוץ התלמידים ותקנון הכיתות בחינוך המיוחד מורכב ותלוי בגורמים 
רבים, בין היתר חברת אוטומציה, הרשות המקומית וכן הלאה, כיתות רבות טרם תוקננו. לא 
פעם תקן כיתה עומד על בלימה בגין ילד אחד, ומשכך – אין אישור תקציבי לכיתה. מדובר 
בכיתות חדשות, אך לא רק. מוסדות לחינוך מיוחד גם השנה מתקשים לעמוד בקשיי תזרים. 
ההצעה כי תשלום שוטף יבוצע בהתאם לחשבונית מאי אשתקד חוזרת ועולה. קיימת הסכמה 

מקיר לקיר במשרד החינוך, ובכל זאת, בשטח המקדמות לא מועברות.
4. תקציב העשרה ונלוות בחינוך המיוחד:

החודש תוקצבו העשרה ונלוות לחופשת חנוכה בחינוך המיוחד
תקציב העשרה ונלוות מיועד לפעילויות המוסד בחופשה

תקציב העשרה – מיועד לפעולות העשרה, מועבר תקציב בסך 9.4 לתלמיד ליום.
תקציב נלוות – מיועדות לעלויות ארגוניות – תחזוקה, מים, חשמל ועוד.  מועבר תקציב בסך 108 

₪ לכיתה ליום )כיתות אוטיסטים 125(.
בשונה מתקציב לשעות ההוראה בחופש, שמועבר לאחר הגשת דוח הביצוע, תקציב העשרה 

ונלוות מועבר מראש, עוד לפני החופשה.
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כתמיד, נשמח לענות על כל שאלה!
צוות מחלקה מקצועית מוסדות חינוך

שאלת החודש

רכב מנהלים
האם כל מנהל זכאי לרכב מנהלים , באיזה תעריף והאם מתקבל תיקצוב?

אכן. כל מנהל זכאי החזר הוצאות רכב, אך זאת במידה בבעלותו רכב, ורישיון 
נהיגה תקף.  

מהו סכום התשלום?
מנהל בעולם ישן עד וותק 4 )לא כולל( - זכאי לפי רמה 5, מעל וותק 4  - לפי 
לעבוד  שנדרש  )כיון  חודש   11 במשך  רכב  לאחזקת  המנהל  זכאות  א.  רמה 

בפגרת הקיץ(.

תשובה

?

רמה 5 - עד וותק  4רכב א - החל מוותק  4

סיווג תשלוםסכום חודשיסכום חודשימהות ההחזר

ברוטו318233הוצאות קבועות

נטו159117הוצאות קבועות

נטו255170הוצאות משתנות

732520סה"כ

בנוסף,
מנהלים הזכאים לרכז רמה א', זכאים בנוסף: 
1. עלויות אגרת רישוי שנתית  - 1,660 ₪ נטו

2. ביטוח מקיף וחובה – משתנה לפי סוג הרכב ושנת ייצור – מקסימום 7,000 
ש"ח שנתי.

מה התקציב?
התיקצוב במוסדות העל יסודי הינו 835.8 ₪ לחודש למוסד, ביסודי ובחינוך 

מיוחד לא מתקבל תקצוב עבור רכב מנהלים.


