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לכבוד
לקוחות המשרד  - מוסדות חינוך

חוזר חודשי מוסדות חינוך מוכר שאינו רשמי

מועדי הגשה

1. דיווח מצבת תלמידים – יסודי  
עד  במלואה  תאושר  התלמידים  שמצבת  להקפיד  יש  תלמידים,  לדיווח  המערכת  נפתחה 
לתאריך היעד. חשוב שהדיווח יהיה מלא ותקין לאחר טיפול בשגויים. על סמך נתוני התלמידים 

הקיימים במערכת בתאריך זה, יגזר תקן השעות לכל שנת תשע"ז.
תאריך אחרון להשלמת המצבת               28/10/16

2. דיווח מטפלים בפרא רפואי – חינוך מיוחד 
נדרש דיווח על מטפלים בפרא רפואי, תאריך אחרון להגשה:       31/11/16

3. דיווח חופשת בחינוך מיוחד 
בימים אלו יש לדווח ביצוע חופשות יולי בחינוך המיוחד. 

4. דיווח סייעות שנת תשע"ז – תזכורת חוזרת 
נפתחה המערכת לדיווח סייעות – לשנת תשע"ז. גן שאינו מבקש סייעת נוספת אינו נדרש 
למילוי. נדרש דיווח על כלל הסייעות כולל סיעות החינוך המיוחד. הדיווח משפיע על זכאות 
לסייעת שניה, שיועבר רק במידה וישודר דיווח מלא. 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. בפרקטיקה אשתקד משרד החינוך קיבל דוחות לכל מי ששיבץ 

לכל גן 42 ש"ש.  מצ"ב פרסום חוזר המשרד. 

זה המקום להזכיר כי משרד החינוך הבהיר כבר בעבר שאין לפצל משרת סייעת שנייה בין 
שני גנים או יותר, או לפצל המשרה בין שני אנשים. דהיינו – ככל שתאושר בקשה לקבלת 
ניתן על מנת להעסיק סייעת אחת במלוא היקף המשרה בגן אחד  סייעת שניה, האישור 

בלבד.
 

              

תקציבים

1. מענק התמדה:
הועברה תוספת תקציב המיועדת ל'מענק התמדה' ביסודי ובעל יסודי. מענק לעובדי 
הוראה בוותק 25 שנה בחטיבה עליונה ו-30 שנה במוכרים. המענק עד 4,000 ₪ למשרה 
מלאה, ובהתאם להוראה במקצועות הנדרשים )לפי דיווח בעוש"ר, ראה פרוט מקצועות 

בפרק שכר בהמשך(

2. מורים עולים:
המתווה  במסגרת  כבעבר,  עולים.  מורים  לקליטת  חדש  מתווה  המפרט  חוזר  פורסם 
מוסד הקולט מורה עולה )עד 6 שנים מתאריך העליה( זכאי לשעות תוספתיות נוספות. 
)במוסד יסודי עד 8 שעות, בעל יסודי עד 6 שעות(. כדי לקבל את השעות יש להגיש 

בקשה עם קבלת המורה לעבודה.
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3. מענק הישגים:
הועבר תקציב למענק השגים בהתאם לזכיית המוסדות. המענק הועבר ב-4 רמות לפי 

רמת זכיית המוסד:
רמה 1  - 9,863.18 ₪, רמה 2  - 7,397.38 ₪, רמה 3  - 4,931.59 ₪, רמה 4  - 3,698.69 ₪.

את המענק יש להעביר לכלל עובדי ההוראה.

)מערכת  המורים  במצבת  שדווחו  המורים  כל  לכאורה  זכאים  למענק  לזכור!  חשוב 
עוש"ר(, אך המענק מועבר רק עבור השעות המתוקצבות. כאשר דווחו במצבת שעות 

ביתר, נוצרת עלות תקציבית נוספת על הבעלות.

4. קיזוז בגין דיווח בחסר סייעות בחינוך המיוחד:
בהמשך לדרישת הדיווח לסייעות בחינוך המיוחד, למוסדות אשר לא דיווחו את מלוא 

השעות בוצע קיזוז. 

5. תשלום יום השישי למזכירים ושרתים בבתי ספר קטנים:
החודש בוצע תשלום כאמור, התשלום מיועד לשיפוי חופשה מזכיר ושרת בבתי ספר 
קטנים. התשלום לבי"ס אשר מונה לכל היותר 8 כיתות בתקציב עבור שרת, ו-14 כיתות 
בתקציב עבור מזכיר, וככל שבית הספר קטן יותר התקציב גדול יותר. התקציב מהווה 
השלמה של חופשה למשרה מלאה 100% במקרה של מזכיר, ול-180% משרה במקרה 

של שרת.

    

עדכון שכר

1. מענק התמדה: 
למוסד(.  דוח  קיים  עוש"ר  )במערכת  התמדה  למענק  הזכאים  למורים  תשלום  להעביר  יש 
המענק כאמור למורים בעלי וותק 25 בחטיבה עליונה, או 30 ביסודי וחטיבת ביניים, אשר דווחו 

כמלמדים במקצועות נדרשים. 
המקצועות הנדרשים הם: 

מדע  כימיה,  טכנולוגיה,  ואלקטרוניקה,  חשמל  חשבונאות,  אנגלית,  ומחשבים,  אלקטרוניקה 
וטכנולוגיה, מדעי המחשב, מדעים, מחשבים, מחשבים ומערכות, מינהל וכלכלה, מכטרוניקה, 
מכניקה הנדסית, מערכות אלקטרוניות, מערכות ביוטכנולוגיה, מערכות הספק פיקוד ובקרה, 

מערכות חשמל, מתמטיקה, פיסיקה, תשתיות מחשוב ותקשוב

2. עובדי נקיון: 
יש לשלם עבור חודשי החופש, כרגיל. כפי שהורחב בחוזר חודש קודם – חובה להעסיק 12 

חודשים.

3. צוות מנהלה: 
מאחר ולדעתנו יש להיזהר ולבחון היצמדות להעסקה בהתאם למגזר ציבורי מומלץ להקפיד 

על 22 ימי חופש בשנה לכל הפחות.

3. מענק הישגים בחטיבה עליונה: 
כאמור, החודש הועבר תקציב המיועד למענק השגים, נדרש לשלם את המענק לעובדי ההוראה, 

בגבולות משרה מלאה.
הסכומים בברוטו: רמה -1 8,219 ₪, רמה 2 – 6,164 ₪, רמה 3 – 6,110 ₪,  רמה 4 – 3,082 ₪. 
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כתמיד, נשמח לענות על כל שאלה!
צוות מחלקה מקצועית מוסדות חינוך

תקצוב גני ילדים

התשלום השנתי המועבר ממשרד החינוך לבעלויות בנושאי שכר לימוד בגני ילדים נפרס עד כה ל- 
10 חודשים )במקום ל- 12 חודשים, כמו ברוב הנושאים  האחרים(. החל משנה"ל תשע"ז  )ספטמבר 
2016( משרד החינוך יעביר את תשלומי שכר הלימוד בגני הילדים, מידי חודש, במשך 12 חודשים, כפי 
שנהוג בכול התשלומים במערכת. התעריף השנתי יהיה ללא שינוי, תעריפי התשלום החודשיים יותאמו 
זו –)עד כה התקבל כל חודש 120%. הקיטון הינו 20% מתוך 120% - שהם 17% מהתקציב  לפריסה 

החודשי(
על פניו, פיזור התקבולים באופן שווה למוסד, הינו צעד מושכל. תקבול תזרימי קבוע מאפשר תכנון 

תזרימי מציאותי, בדומה למוסדות יסודי ועל יסודי ונעשה בהקבלה לתשלומי השכר.
דא עקא:

 א.  במוסדות רבים חלו עיכובי תקציב בגין גנים שטרם הוסדר רישיונם, וכן תקציבי חנ"מ מאושרים 
אפשרה  אלא  "השליה"  כלל  היוותה  לא  הגנים  תקציבי  של  האמורה  "המקדמה"  רב.  באיחור  תמיד 

לשפות תזרימית בחלק מעיכובי הכספים.
 ב. השינוי עלול להכניס מוסדות רבים לסיכון בתוצאות ניקוד איתנותם הפיננסית ולפיכך באנו להתריע 

ולכוון. ואסביר:
במאזנים הכספיים נהוג היה לכלול תקבולי 9-12 באופן מלא ללא נטרול תוספת של החופשה.  הצגה 
זו בוצעה במשך לרוב במשך כל השנים כך ש"ישור" קו היה פוגע בהצגת הפעילות השוטפת. השלכה 
על תוצאת העודף/גרעון השנתי לא היתה קיימת, למעט בשנת הפעלת הגנים הראשונה, מאחר ומדי 
גידול משמעותי במספר  ובמוסד חל  יום תקבולי חופש פעם אחת. )במקרה  נכללו בסופו של  שנה 
הגנים – נוצר עודף מופרז ולהפך כאשר חל קיטון במספר ילדי הגן נוצר גרעון שאינו מייצג את גרעון 

אותו שנה(.

השלכה על הדוח המצטבר בהקדמת תקבול החופש היתה קיימת תמיד. בסוף שנת כספים נכללה 
תוספת של 7% מתקציב הכנסות משרד החינוך לפעילות הגנים. )4 חלקים מתוך 2 חודשי חופש שווה 

ל 80% שכר חודשי(. 

עם שינוי מדניות התשלום, בשנת הכספים 2016, יגרע 7% מהתקציב. חופש 2016 התקבל והוצג 
בחלקו ב 2015, ולעומת זאת חופש 2017 יתקבל בזמנו ולא נכלל ב 2016. צמצום ב 7% מהתקציב 

השנתי עלול פעמים רבות לגרור לגרעון שנתי שוטף.

חשבונאית – אכן במאזני 2016 תוצג שורת התאמת ההכנסות בנפרד, לאחר היתרה השוטפת, ונבאר כי 
הכנסות החופש נכללו בשנה קודמת בשיעור 7% מתקציב הגנים. 

תקציבית –מאחר ובדיקת איתנות פיננסית בסיסית מתמקדת בשורה התחתונה בלבד, חשוב לוודא כי 
קיים עודף שוטף שיוכל לספוג את שינוי מודל התזרים. יש לעקוב במיוחד ולהקפיד על שמירת איזון, 
הקפדה על חשבונות בנק מאוזנים והן איזון בין כספים הצפויים להתקבל לבין התחייביות שוטפות. 

יתכן כי נדרש גיוס תרומות או צמצום הוצאות מעבר לצפוי.
על מנת להתריע במועד מועד – חשוב לעקוב אחר הנח"ש. בימים אלו נשלחים ללקוחות דוח חצי 
שנתי – נא הגיבו לשאלות ובחנו את היתרה המצטברת. בחודשים הקרובים נתמקד בחינת דוח תקופתי 
באופן  הנח"ש  המבצעים  תיקים  לגבי  חסרים.  על  להתריע  מנת  על   8 חודש  כולל  הלימודים  לשנת 
עצמאי – חשוב מאוד להפיק דוח 1-8 הנח"ש ולשלוח לרו"ח הרפרנטית על התיק, לכל המאוחר עד 

סוף חודש 11


