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לכבוד
לקוחות המשרד  - מוסדות חינוך

חוזר חודשי מוסדות חינוך מוכר שאינו רשמי

מועדי הגשה

1. דיווח מצבת מורים : 
דיווח מעודכן לתשע"ז        31/11/2016
טיפול בשגיאות קליטה ודיווח     30/12/2016
הגשת דוח קליטה כולל אישור רו"ח       31/01/2016
הגשת אישור רואה חשבון סופי )במידה והיו שינויים(   03/05/2016

2. דיווח מטפלים בפרא רפואי - תזכורת חוזרת: 
מוסדות לחינוך מיוחד נדרשים בדיווח מטפלים פרא רפואיים, 

תאריך אחרון לדיווח:         31/11/2016

שימו לב! מומלץ לוודא כי מבוצעות ומדווחות מלוא השעות המוקצות. דיווח חסר יגרור גם 
חסר הקטנת התקצוב.

3. קול קורא – הצטרפות לתכנית 'הענן החינוכי' מוסד על יסודי     10/11/2016

מיועד למוסדות על יסודיים המעוניינים להצטרף לתכנית 'הענן החינוכי', מטרת התכנות לשפר 
היקף  ולהרחיב  ולקדם  לימוד מתוקשבות  ותכניות  תכנים  לשלב  הספר,  בבתי  את התקשוב 

השימוש במערכות ניהול מתקדמות.
התנאים להשתתפות:

קיים במוסד רצף כיתות ט'- י"ב	 
בעלות המוסד מתחייבת להעמיד מימון מקביל בין 5% ל-50% )לפי המדד החברתי-כלכלי(	 
הבעלות תתחייב להעסיק בתקן סיוע טכני מפעיל ציוד ומתאם מחשוב אשר ישמש כרכז 	 

התכנית במוסד.
מילוי שאלון אינטרנטי	 

גובה התקציב: עד 485 אש"ח למוסד. בנוסף 150 אש"ח ישמשו לתקני סיוע מהתקציב השוטף

               
תקציבים

1. תקציב שוטף יסודי מוכש"ר :
החודש עדין הועברו מקדמות, אך בשינוי מחודש קודם – בשיעור 92% מנתוני תשע"ו. 
הקיצוץ בשיעור המקדמה נובע מהפחתת שעות תמריץ וטיפוח שאושרו לשנת תשע"ו. 

ראו הרחבה.
2. תקציב שוטף חינוך מיוחד :

החודש עדיין הועברו מקדמות על שעות ההוראה בשיעור 100% מנתוני תשע"ו. ו-75% 
למוסדות שטרם הוסדר הרישיון. תקציב פרא רפואי – הועברו מקדמות בשיעור 70%.
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שעות תימרוץ וטיפוח לשנת תשע"ז - הקיצוץ חזר?
במערכת תקנ"ט פורסמה הודעה 

'משרד האוצר טרם אושר תקציב לשעות תימרוץ וטיפוח לשנת תשע"ז, ובשל האמור אין לשבץ מורים 
לשעות אלו'. 

שעות התמרוץ והטיפוח מעשית הורדו מהתקן המחושב בתקנ"ט.

 31  – ההודעה פורסמה אחרי תחילת שנת הלימודים, והרבה אחרי התאריך האחרון לפיטורי מורים 
במאי, עיכוב שמשמעותו אי יכולת מעשית לפטר מורים שכבר שובצו. מבירור עם לשכת סגן השר 

משרד החינוך, אכן עדין לא קיים אישור לשעות, אך קיימים מגעים להסדרת התקציב גם לתשע"ז.

מומלץ לנהוג בזהירות ולעדכן תקן למוסד בשלב זה לפי תקן הבסיס בלבד.

רקע

מוסדות יסודיים מוכרים שאינם רשמיים מתוקצבים בשיעור 75%/65% משעות הבסיס בלבד )שעות 
אורך-פרונטל, חינוך וניהול(. עד לשנת תשע"ג, נוספו לשעות הבסיס גם שעות תימרוץ כיתה גדולה 
וטיפוח, שנועדו לסיוע לתלמידים חלשים, ותגבור נוסף לכיתות גדולות. לקראת שנת תשע"ד, פרסם 
משרד החינוך הודעה פתאומית על קיצוץ שעות התימרוץ והטיפוח. בשנת תשע"ד ותשע"ה תוקצבו 
אכן שעות הבסיס בלבד, מה שלא אפשר למוסדות חלוקה להקבצות או תגבור נוסף מעבר לשעות 

הבסיס. בשנת תשע"ו – חזר התקציב בעקבות הסכם קואליציוני שנחתם עם יהדות התורה. 

שאלת החודש

חופשת החגים לעובדי הוראה בחופשת לידה
זכאית  לידה, האם  עובדת הוראה כעת שבמהלך חופשת החגים מצויה בחופשת 

לימי חופשת החג?

עובדת הוראה בחופשת לידה זכאת לחופשת החג בתנאי שבמידה ומועד חזרתה 
נועד לצמצום  זה  חוזרת מיד לאחר החג. תנאי  היא   - או אחריו  במהלך אחריו 
מצבים בהם גם העובדת הקבועה וגם ממלאת המקום זכאיות לתשלום חופשת 

החג. 
עצמם  החג  לימי  ולא  הנוספים  החופשה  לימי  היא  שהזכאות  לב  לשים  חשוב 

שלהם אין זכאות מיוחדת בחופשת לידה.

תשובה

?


