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לכבוד
לקוחות המשרד  - מוסדות חינוך

חוזר חודשי מוסדות חינוך מוכר שאינו רשמי

מועדי הגשה

1. מועדי הגשה : 

מצבת מורים – הגשת אישור רואה חשבון      31/01/2017  
דיווח סייעות גני ילדים     28/02/2017
קול קורא יוזמות חינוכיות   31/01/2017
קול קורא פרס קליטה מיטבית מורים מהקהילה האתיופית  28/02/2017
בקשות לחידוש רישיונות למוסדות קיימים  28/02/2017

2. דיווח סייעות גני ילדים: 

גני ילדים המתוקצבים עבור סייעת שניה, נדרש לדווח במערכת סיעותנט סיעת ראשונה ושניה לגן.
את הסייעות יש לדווח בהיקף של משרה מלאה לכל סייעת. סיעת שניה מועסקת במשך 5 ימים, ולא ניתן לשבץ 

מספר סייעות לתפקיד 'סיעת שניה'.
במידה ולא ידווחו סייעות באופן מלא יבוצע קיזוז מתקציב הסייעת השניה בהתאם לחלקיות הדיווח.

תאריך אחרון לדיווח:         28/02/2017

3. נוהל תקצוב ורישוי – לקראת שנת תשע"ח:    

משרד החינוך פתח אפשרות להגיש בקשות רישוי לשנת הלימודים תשע"ח. 
לצורך חידוש רישיון יש להגיש נספח ג' - טופס איתנות פיננסית.

הטופס בן 3 עמודים מאשר כי למוסד איתנות פיננסית בסיסית וכן כי העמותה משלמת שכר ומעבירה תשלומים 
לעובדים ולקופות בהתאם לנדרש.

משרדנו נערך כבר להסדיר בימים הקרובים אישור רו"ח לנספחי ג' לכלל המוסדות. על המוסד להחתים עו"ד 
ומורשי חתימה.

נספח ג' כנוסחו של המוסד שונה ומחמיר יותר מאישור רואה החשבון המצורף אליו. המוסד חותם על כלל 
הזכויות כולל הבראה, קרה"ש לסייעות ועוד.

לתשומת לב: בעניין קרה"ש המופרשת בשיעור המופחת 7.5% ולא 8.4% - ביקורת משרד החינוך תקזז תקציב 
של 0.9% באופן יחסי מקרן ההשתלמות בה תוקצב המוסד.

מועדים:
המועד האחרון לבקשות לחידוש רישיונות למוסדות קיימים      28/02/2017  
המועד האחרון לבקשות לרשיונות למוסד חדש / העברת מבנה / בעלות      31/03/2017
המועד האחרון לנוהל תקצוב למוסד מוכש"ר ופטור         31/03/2017
המועד האחרון לרשיונות )חדש/חידוש( למוסד תרבותי ייחודי         27/04/2017
המועד האחרון להגשת נספח ג' – איתנות פיננסית          28/06/2017

3. קול קורא יוזמות חינוכיות:    

משרד החינוך בשיתוף הקרן ליוזמות חינוכיות, פרסם קול קורא למסלולים השונים. המסלולים השונים מיועדים 
ליוזמות פרטיות של מורים, צוות הנהלה ומורים, שיתופי פעולה בין בתי ספר בחינוך הרגיל והחינוך המיוחד, 

יוזמות משותפות לתלמידים ומורים ויוזמות שותפות בין מגזרים.
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סכומי התמיכה נעים בין 12,000 – 50,000 ליוזמה. )תלוי מסלול ועמידה בפרמטרים(.מועד אחרון מועד אחרון 
להגשת הבקשה:                  31/01/2017

http://www.keren-yozmot.org.il/kol-kore/kol-kore                                                            :קישור

4. קול קורא פרס קליטה מיטבית למורים מהקהילה האתיופית

תנאי הסף להגשת בקשה: רישיון כדין לכיתות א-יב, העסקת מתמחים ומורים מבני הקהילה האתיופית בשנת 
תשע"ז, קיום חוזר מנכ"ל בנושא התמחות וכניסה להוראה, קיום הליך מסודר של חונכות וליווי למורים חדשים 

ומתמחים, התחייבות הבעלות להעברת כספי הפרס למטרות שצוינו.

משמעות כספית: בתי הספר שיבחרו  יקבלו מענק בסך 5,000 ₪, שמטרתו העשרת המשאבים של בית הספר 
כמו ספריה, עזרים, מיחשוב וכדומה.

מועד אחרון להגשת הבקשה:         18/12/2016
/http://meyda.education.gov.il/files/staj/KehilahEtyopit.doc             :קישור

 

     תקציבים

1. חומרים:

תקצוב חומרי למידה וערכות טכנולוגיות, מועבר לכל שכבות הגיל – גן, יסודי וחטיבה עליונה. התעריף 
שנקבע משתנה בין להלן סכומי התקציב השנתיים, והסכומים שהועברו בפועל.

התקציבים מכפלים בשיעור התקצוב בהתאם לאשכול הלמ"ס שאליו הרשות משויכת: מינימום 50% 
אשכול 10 ומקסימום 90% באשכול 1-2. )ניתן לראות פרוט מדויק בפרסומי משרד החינוך 'השתתפות 

משרד החינוך בתקציב הרשויות המקומיות'(

2. שעות שילוב בגני ילדים:

גני ילדים בחינוך הרגיל, מתוקצבים גם הם עבור סיוע ושילוב לתלמידים מתקשרים במסגרת תקצוב 
שעות שילוב. התקציב מורכב משני סעיפים.

1. שעות שילוב סטטיסטיות- לגנים תחת צו לימוד חובה: שעות שמוקצות לכל גן, ללא צורך בבקשה 
מיוחדת, השעות מוקצות לשיעור 5.4% מתוך התלמידים הרשומים, בהכפלת 1.85 ש"ש לתלמיד.

2. שעות שילוב דיפרנציאליות –לתלמידים ספציפיים עם לקויות ששכיחותם נמוכה, מוקצות 2.7 ש"ש 
לתלמיד. 

3. שעות תמרוץ וטיפוח לשנת תשע"ז:
החודש בוצע עדכון לשעות תמריץ וטיפוח. 

בתקציב החודש הועברה מקדמה בחישוב אומדני על בסיס שנה קודמת.
השעות המופיעות בתקנ"ט  של המוסד אינן כוללות את מלוא השעות הצפויות להיות מתוקצבות, אלא 
להסתיים  צפויה  הטיפוח,  כולל שעות  התחשיב  בלבד. השלמת  הגדולות  הכיתות  תמריץ  את שעות 
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לקראת החודש הבא. התקציב והמקדמה אושרו גם למוסדות הפטור.
זה המקום להודות לסגן שר החינוך וצוות לשכתו ולח"כ גפני, שפעלו לעדכון והעברת התקציב לנושא, 

כפי שהוסכם בהסכם הקואליציוני.
אגרת שכפול – תקצוב סימלי  לבתי ספר יסודיים המיועד להוצאות משרדיות של המוסד. התקציב משולם 

פר ילד, ובחינוך המיוחד – פר כיתה. סכום התקציב משתנה בין רשויות לפי אשכול הלמ"ס ברשות. 
להלן סכומי התקציב:

)*( בהתאם לחוזר מית"ר שולם 21.6. בפועל שולם 33 ש"ח.

4. מקדמות בחינוך המיוחד:

למוסדות לחינוך מיוחד טרם בוצע חישוב עדכני לשנת תשע"ז, הועברה מקדמה עבור שעות ההוראה 
ופרא רפואי.

ועדת החינוך של הכנסת דנה בחינוך המיוחד במעמד מוכר שאינו רשמי

החודש קיימה ועדת החינוך של הכנסת דיון על מוסדות חינוך מיוחד במעמד מוכר שאינו רשמי.
בדיון השתתפו נציגויות מרשתות חינוך גדולות מכל המגזרים, הורים לילדים בחינוך המיוחד, ונציגות ממשרד 
החינוך ומשרד האוצר. הדיון נסב אודות פערים בשירות ובתקציב לילדי חינוך מיוחד במוסד מוכש"ר לעומת 

חינוך מיוחד בחינוך הרשמי. 
א. בתי ספר חינוך מיוחד במעמד מוכש"ר אינם זכאים להצטרף לרפורמת אופק חדש.

ב. מרבית מוסדות החינוך המיוחד מוגדרים כ'רב גילאי', גם בחטיבה העליונה, וכתוצאה מכך גם רפורמת עוז 
לתמורה נמנעת מהם.

ג. גם בסעיפי התקציב המועברים קיימים חסרים של רכיבים בערך השעה, בשיעורי התקצוב, בשעות ההוראה, 
סייעות, ופרא רפואי.

ד. סעיפי עלות נוספים שאינם מקבלים מענה כלל כמו תקורה, הצטיידות ושכר דירה.
נציגת משרד החינוך, רחלי אברמזון ראש אגף החינוך המיוחד, לא סיפקה מענה לשאלות מהי מדיניות משרד 
החינוך לגבי אופק חדש, ואיזו פעילות נעשית כדי לקדם את תלמידי החינוך המיוחד במוכש"ר כך שלא יופלו 

לעומת תלמידים ברשמי. 
ממלא מקום יו"ר הועדה, ח"כ איציק שמולי, קבע שתקבע ישיבת מעקב נוספת בעוד כחודש וחצי.

להלן קישור לדיון הוועדה:     
http://main.knesset.gov.il/Activity/committees/Pages/AllCommitteesAgenda.aspx?Tab=3&ItemID=2009480 
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שולם החודש לתקופה 16/12-9שנתיאגרת שכפול

3321.6עלות תלמידים )*(

850850עלות לכיתה

עדכון שכר

1. תשלום חופשת חנוכה בחינוך המיוחד:
מוסדות לחינוך מיוחד בלקויות קשות, אשר הפעילו קייטנה בחופשת חנוכה, נדרשים לשלם תוספת לעובדי 

ההוראה שהועסקו עבור העסקה בחופשה.
ו29% לכיתות  25% לכיתות א-ו,  וותק אישיים, ובתוספת  עובדי הוראה קיימים: זכאים לשכר בהתאם לדרגה 

ז – י"ב.
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סכום חודשי לתלמיד משתנה לפי פרופיל המוסדש"ש

80 ש"ח0.11ט

80 ש"ח0.11י

110 ש"ח0.15יא

110 ש"ח0.15יב

עובדי הוראה שאינם מצוות בית הספר: זכאים לשכר בהתאם לב.א. דרגה 3, ובתוספת שיעורים כנ"ל – 25% לכיתות 
א-ו, ו- 29% לכיתות ז-י"ב.

התקציב

לצורך קבלת תקציב עבור הפעלת החופשה, על המוסדות הזכאים לדווח ביצוע לאגף החינוך המיוחד. התקציב 
יתקבל בהתאם לדוח הביצוע, ובמידה ולא ידווח ביצוע מלא – לא יתקבל מלוא התקציב.

התקציב מתקבל בערך קבוע לשעה בודדת. 
תעריף לבתי ספר – 75.3 ש"ח לשעה, תעריף לגני ילדים – 62.4 ש"ח לשעה.

2. דיווח על עובדי הוראה בהעסקה שאינה ישירה:

בפניה שהועברה בימים האחרונים לבתי הספר, התבקשו שוב מנהלי בתי הספר לדווח על כלל עובדי ההוראה, גם 
המועסקים באמצעות מקורות אחרים. במכתב שהועבר הסבר לדיווח כוחות ההוראה הנוספים במערכת מנבסנ"ט, 

המכתב נשלח ללא הבחנה גם למוסדות מוכש"ר, למרות שהפניה וההסבר רלוונטיים למוסדות רשמיים.

הרחבה
מוסד מוכר שאינו רשמי מדווח על כלל שעות ההוראה במצבת המורים, ללא הבדל בין שעות במימון משרד 
החינוך, לשעות במימון אחר. בהנחיות לדיווח מצבת המורים ובפרסומים נוספים, הובהר לא אחת כי על המוסד 

לדווח על מלוא שעות ההוראה, גם כאשר הן חורגות מתקצוב ואף מדרישות משרד החינוך.
לדווח שעות לתשלום  ואין אפשרות למוסד  ישירות למורים,  – משרד החינוך מעביר שכר  במוסדות רשמיים 
החורגות מהתקן שהוקצה על ידי משרד החינוך. הפניה נוגעת לעובדי הוראה שמועסקים במוסד, ושכרם משולם 
על ידי מקורות חיצוניים למשרד החינוך – כעמותה מפעילה או עמותות קבלן. לצורך איסוף המידע על כלל 
כוחות ההוראה במוסד, פתח משרד החינוך מסך מיוחד במערכת מנבסנ"ט לדיווח על עובדי הוראה בהעסקה 

שאינה ישירה.
כאמור, הדיווח אינו משפיע תקציבית על בית הספר אלא נועד לצרכים אינפורמטיביים, וכן לצרכים פרסונאליים 

של עובדי ההוראה – צבירת וותק וכן הלאה.

תגבור לימודי יהדות – חזר התקציב למוסדות במעמד מוכש"ר ופטור

פורסמו תבחינים לתקצוב תגבור לימודי יהדות. התקציב בתקנה מיועד ל-2 מסלולי תקצוב. 

במסלול הראשון – התקציב מיועד לבתי ספר על יסודיים עבור לימודים לבגרות בנושאי יהדות, דרך התקציב ע"י 
תוספת קבועה לש"ש לתלמיד.

במסלול ראשון יתוקצבו מוסדות המגישים לבגרות מלאה, בפיקוח ממ"ד או חרדי. 
סכום התקציב ידוע מראש - התקצוב מיועד עבור בגרות במדעי היהדות בהיקף של 4 יחידות לימוד נוספות. 

מדובר בסופו של דבר בשיפוי - שכן מוסדות אלו מחויבים ביחידות לימוד נוספות מעבר לנדרש בחינוך הממלכתי. 
היקף התקצוב:
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במסלול השני – יתרת התקציב שתיוותר בתקנה לאחר ההקצאה למסלול הראשון תוקצה לבתי ספר כיתות 
ז-יב' אשר יתוקצבו בהתאם לבקשה שיגישו ולעמידתם בתבחינים.

הסכום למוסד במסלול השני, לא ידוע מראש!!  והוא תלוי ב-3 פרמטרים:
1. סכום התקציב שיוקצה לתקנה.

2. הסכום שיפחת מהתקנה בעקבות תקציב למסלול הראשון.
3. מספר בתי הספר שיגישו בקשה ויעמדו בתבחינים.

על תוספת תקציב  פעילות בהסתמך  וביצוע תוספת  וידוע.  בטוח  תכנון תקציבי  לבצע  ניתן  לא  המשמעות: 
עלולה לגרום לחסר תקציבי. ככל שקיימת פעילות או נדרשת השלמת עלות קלה, אכן מומלץ להגיש בקשה 

לתוספת תקצוב תגבור לימודי יהדות.
תנאים:

1. מוסדות מתוקצבים בשנת הלימודים שלגביה התבקש תקצוב.
2.הלימודים שבעבורם מתבקש התקצוב, אינם חלק מתכנית לימודים מינימלית הנדרשת למקצועות היהדות. 
תכנית מינימלי נדרשת: 6 ש"ש בפיקוח חרדי ואחר, ו-2-3 ש"ש בפיקוח רשמי. שעות מעבר למינימום - יכולות 

להחשב לתגבור לימודי יהדות.
3. אינם מתוקצבים בדרך אחרת מתקציב המדינה . כלומר: תוספת השעות אינה נכללת בסל שעות התקן 
למוסד. מדובר בשעות מעבר לסל השעות הבסיסי המתוקצב במוסד. )בפרקטיקה משרד החינוך דורש ניצול 
של 90% מהשעות בלבד. לפיכך שעות תגבור יכולות להיות בטווח של שעות עודפות מעבר ל 90% משעות 

תקן(
4. התקצוב לא יעלה על עלות ביצוע הפעילות בפועל לכל סעיף תקציב בפני עצמו. יהיה צורך להגיש בהמשך 

דוחות ביצוע או שתבוצע בקרה.

כל הפרמטרים לקבלת ניקוד מדורגים. מינימום נדרש להכנס תחת התקנה, ומקסימום על מנת לקבל ניקוד 
מלא. מצורפת טבלת סיכום:

)*( בכל אחד מהימים לפחות 6 שעות לימוד ביהדות. 
)**( ספר התורה יבוטח ויתוחזק ע"י ביה"ס ובמימונו.

)***( אירועים וכנסים בנושאי מדעי היהדות: פעילויות שיתקיימו בנוסף לשעות / לימים בהם לא מתקיימים 
לימודים הרגילות. משך כל פעילות שעתיים לפחות.

דיווח נדרש 
לניקוד מקסימליי

דרישה לניקוד 
מקסמלי

ניקוד 
מקסימלי

ניקוד מינימלידרישת מינימום

1. תוספת שעות לימוד 
מעבר לחובה

29 ש"ש בממלכתי ו 6 ש"ש בחרדי1672 ש"ש

2. לימודים בימי 
החופשה בנושאי יהדות

6 ימי לימוד בממוצע לכל הכיתות 1820 ימים )*(
ובממלכתי 3 ימים.

7 בממ"ד וחרדי, 3 
בממלכתי.

3א. אחזקת ספרי תורה 
ויהדות

6 ספר בממוצע 
לתלמיד + ספר 

תורה )**(

6 ספרים בממוצע לתלמיד, בפיקוח ממ"ד 8
– 3 ספרים ובפיקוח ממלכתי - 2

8 בממ"ד וחרדי, 
בממלכתי – 2.

3ב. לחילופין
אירועים וכנסים

3ב. לחילופין
אירועים וכנסים

61 פעילויות5

100סיכום

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


