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לכבוד
לקוחות המשרד  - מוסדות חינוך

חוזר חודשי מוסדות חינוך מוכר שאינו רשמי

מועדי הגשה

מועדי הגשה : 

נוהל תקצוב מוסד תרבותי ייחודי - תזכורת חוזרת    27/04/2017
בקשת מענק יובל לגננות – תזכורת חוזרת    30/04/2017
קול קורא הצטיידות מגמות טכנולוגיות חדשות על יסודי    18/05/2017
דוח ביצוע מענק למורים במוסדות פטור    15/05/2017
ועדת חריגים בחטיבה העליונה לעובד המבקש לצאת/ להכנס לעוז לתמורה    30/05/2017
פיטורי צוות לשנת הלימודים תשע"ח – כלל המוסדות    30/05/2017
הגשת נספח ג' – איתנות פיננסית ותשלומי שכר – כלל המוסדות    28/06/2017
הגשת דוח קייטנות חופשת פסח חינוך מיוחד, תוך חודשיים מביצוע החופשה   30/06/2017

      תקציבים

1. קיזוז בגין אי דיווח מצבת מורים:

קיזוז בגין אי הגשת אישור רו"ח על מצבת המורים: בתקציב חודש 2.17 קוזזו 10% למוסדות שלא דיווחו מצבת 
מורים. החודש – בתקציב 3.17, קוזזו 20% מהתקציב השוטף.במידה וטרם דווחה מצבת מאושרת- חשוב לדווח 

במיידית, בכדי למנוע קיזוזים נוספים ואף הקפאה של התקציב.

2. עדכון עלויות בהתאם להסכם שכר 2016:

בהמשך לעדכוני ההסכמים השונים, עודכנו העלויות בהתאם. עדכוני התעריף נוגעים למשרות בדירוג עובדי 
הוראה, דירוג מנהלי )כולל סייעות, שרתים ומזכירים(, דירוג לבורנט ופסיכולוגים. קישור לפירוט הסכם 2016 

לעובדי הוראה
3. עדכון תקציב סייעת שניה שנה קודמת:  

בשנת תשע"ו, חלק מהבעלויות קיבלו תשלום ביתר, בגין גנים שאינם זכאים. החודש בוצע קיזוז.

       שכר

1. תוספת שקלית ואחוזית 2016:
עדכון שכר עובדי מינהל 

תשלום התוספת השיקלית והאחוזית נותרו ללא שינוי עפ"י ההסכם מה-18/04/16, 
בהתאם לכך, כיום תוספת שקלית עומדת על סך כ- 103 ₪ לחודש, ותוספת אחוזית 1.375%.

עד סוף 2018, התוספת השיקלית תעמוד על כ-500 ₪ והתוספת האחוזית על 3.75%. )ככל ולא יחתמו במהלך 
התקופה הסכמים מחליפים.(

מצ"ב קישור 

די
סו

ל י
ע

http://www.glima.info/agreements/7014-2016.pdf
http://www.glima.info/agreements/7014-2016.pdf
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עדכון שכר עובדי הוראה
ב-19.03.17 נחתם הסכם חדש בעניין תוספות לעובדי הוראה המעדכן את ההסכם הקודם שנחתם ב 30.09.16 

עיקרי העדכון הכספי:
התוספת האחוזית - בוטלה ותישאר תוספת שקלית בלבד.

התוספת השיקלית - נפרסה על פני ארבע שנים )ולא שלוש( בפעימות רחוקות זו מזו. המשמעות העיקרית 
של השינוי  דחיית מועד השלמת הגדלת התוספת עד 543 ₪ ל 2020. 

המטרה להגיע ל"שקט" תעשייתי מול הסתדרות המורים למשך שנים רבות יותר... )הסכם קודם נערך בשנת 
2011 והושלם בהדרגה בשנת 2015(.

מצ"ב קישור 

2. חופשת פסח בחינוך המיוחד:
בימים אלו מוסדות לחינוך מיוחד פועלים במסגרת הארכת שנת הלימודים. כיצד מתכונת 'שנה גמישה' תועיל? 
מוסדות לחינוך מיוחד בלקויות קשות, זכאים להארכת שנת הלימודים במועדי החופשה. ההפעלה בחופשה 

תתקיים בימי החופשה של מערכת החינוך, למעט ערב פסח וחול המועד.
בנוסף, את חול המועד פסח ניתן להפעיל כימים בודדים. )אפשרי עד 6 ימים בשנה לבחירה- בפורים/חוה"מ 

פסח/ ל"ג בעומר/ ערב שבועות ואסרו חג(
בכדי לקבל שיפוי תקציבי, את שעות צוות ההוראה שמועסק בחופשה יש לדווח בטופס ידני ולהגיש לאגף 
החינוף המיוחד, עד חודשיים לאחר הביצוע. במידה והעובד מועסק בחופשה במסגרת 'שנה גמישה', לא יהיה 

זכאי לשכר נוסף.

מהי שנה גמישה בחינוך המיוחד?

בכדי לאפשר יכולת תימרון למנהלי בתי הספר הנדרשים להפעיל את המוסד בימי החופשה, וכן לעודד שילוב 
של אני צוות קבוע בימי החופשה, מנהל המוסד רשאי לפעול במתכונת של שנת לימודים גמישה. במסגרת 
זו, עובד הוראה יהיה רשאי לצאת לחופשה במהלך שנת הלימודים, ובתמורה ישלים את הימים בימי הפעילות 

בחופשה. 

דגשים:

מספר ימי החופשה במהלך שנת הלימודים לא יעלה על 10 ימים.	 
עובד ההוראה יפנה את הבקשה לפחות חודש מראש למנהל המוסד, אשר יפנה את הבקשה למפקח.	 
ימי ההעדרות והחזר הימים יבוצע במהלך אותה שנת לימודים.	 

2. קול קורא הצטיידות במגמות טכנולוגיות חדשות - על יסודי:
קול קורא הקצבה עבור הצטיידות במגמות טכנולוגיות חדשות – תשע"ח

זכאים  תשע"ח,  בשנת  חדשות  מגמות  מפעילים  אשר  יסודיים,  על  מוסדות  שפורסם,  הקורא  לקול  בהתאם 
לתקציב הצטיידות. 

דגשים לתקציב:
סכום התקציב 100-150 אל"ש בהתאם לסוג המגמה. 	 
בכל מוסד תתוקצב מגמה אחת בלבד. 	 

תאריך תחולה /דרגה 
באופק

בדרגות ללא אופק 
חדש 

באופק חדש זכאים לתוספת גבוהות יותר על מנת לשפות את 
הדרגות הנמוכות בעלות השכר הנמוך:

1-22.53-4.5

01/09/2016108108108108

01/03/2017193300-340247193

01/06/2019502600-650555502

01/09/2019502670-730644540-610

01/09/2020543950-1070872630-800

http://www.itu.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/2017(1).pdf
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מוסד שאושרו לו מספר מגמות חדשות בשנת תשע"ח מומלץ לבדוק קודם הגשת הבקשה בגין איזו מגמה 	 
מתוכן יקבל את התקצוב המקסימלי.

חשוב לשים לב כי רכישת הציוד צריכה להיעשות בהתאם לרשימת תקני הציוד המפורסמת בקישור המצ"ב

להלן פרוט מגמות שלא תתוקצבנה במסגרת קול קורא זה: מגמות רכב, אוטוטק, הנדסת מכונות, מערכות יצור 
ממוחשבות, אומנות הבישול והאפייה המלונאית וביוטכנולוגיה.

תאריך אחרון להגשת בקשה במרכבה: 18.5.17
miris@cpa.mishor.co.il.לסיוע וייעוץ בהגשת הבקשה, פנו למירי סוקולובסקי, רכזת תחום תקציבים: מייל

כתמיד, נשמח לענות על כל שאלה!
צוות מחלקה מקצועית מוסדות חינוך

ממספר  בעיקר  מושפע  הגמול  מיוחד.  לגמול  זכאי  בטיול,  תלמידים  ומלווה  שמצטרף  הוראה  עובד 
השעות שנמשך הטיול, והאם כולל לינה. עובד שהטיול מתקיים ביום החופשי, מקבל תוספת נוספת של 

4 שעות עבודה.
במסגרת רפורמת עוז לתמורה, שינוי בצורת חישוב הגמול:

גמול אחוזי )בשיעור 0.7% מהשכר המשולב לכל יחידת גמול(. נמוך יותר בעוז לתמורה / אופק חדש, 
שכן הצוות אמור לעבוד מלכתחילה שעות רבות יותר.

פירוט יחידות גמול לפי שעת סיום הפעילות

רפורמת עוז לתמורהעולם ישן

48שעות לעובד ביום החופשי

עולם ישן – מוכש"ר, ללא אופק חדש שעת סיום הפעילות
וללא עוז לתמורה

עוז לתמורהאופק חדש

0.500בין 14:00 ל 15:00

20.50בין 15:00 ל 16:00

21.51בין 16:00 ל 18:00

3.532.5בין 18:00 ל 21:00

54.54בין 21:00 ל 24:00

75.66פעילות עם לינה

פעילות מנותקת )בין 16:00 
ל 24:00(

333

גמול ליווי טיולים

דגשים לחישוב גמול ליווי טיולים:
	 עובד הוראה מ 50% משרה נדרש להשתתף בפעילויות בית הספר. 

	 הגמול האחוזי מחושב מהשכר החודשי של העובד, ובהתאם להיקף משרתו. מה שיוצר מצב בו סכום 
הגמול שונה מהותית בין מורה למורה.

	 אין חישוב גמול על פעילות המתקיימת בשישי- שבת. )למעט מסעות לפולין(.
	 בנוסף לגמול הטיולים, זכאים עו"ה לתשלום אש"ל בהתאם למשך הטיול- סך 29 – 88 ₪ ליום.

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/MadaTech/Takanot/TifulBakara/Tikney_Ziud.htm

