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לכבוד
לקוחות המשרד  - מוסדות חינוך

חוזר חודשי מוסדות חינוך מוכר שאינו רשמי

מועדי הגשה

מועדי הגשה : 

בקשת מענק יובל לגננות    30/04/2017
עובדי הוראה זכאים למענק יובל לאחר 30 שנות וותק בהוראה. )בעל יסודי 25 שנות וותק(. המענק מחושב 

בשיעור 60% ממשכורת חודשית.
ביסודי ועל יסודי – מענק היובל המתוקצב מחושב בהתאם למצבת עובדי ההוראה בהתבסס על מספר המורים 

שזכאים למענק יובל.
בגני ילדים, לא מדווחת מצבת, ותקציב עבור מענק יובל מועבר בהתאם לדיווח ספציפי של הגן. 

הנתונים הנדרשים בדיווח הגננות הזכאיות: סמל המוטב, סמל הגן, שם הגננת, מספר זהות, דרגה, וותק בהוראה 
וחלקיות משרה. בנוסף, לכל גננת יש לצרף אישור מעסיקים מביטוח לאומי וכן תלוש שכר בו מופיעה וותק 

בהוראה.

את רשימת הגננות יש לשלוח עד ליום 30/4/2017 – לידי גב' רונית אלמוג, אגף א' אמח"י, משרד החינוך, רחוב 
דבורה הנביאה 2 ירושלים.

רשיונות ונוהל תקצוב - תזכורת חוזרת:    

המועד האחרון לנוהל תקצוב מוסד חדש/העברת מבנה/בעלות      31/03/2017  
המועד האחרון לנוהל תקצוב מוסד מוכש"ר ופטור )יזום ע"י משרה"ח(      31/03/2017
המועד האחרון נוהל תקצוב מוסד תרבותי ייחודי )חדש וחידוש(       27/04/2017
המועד האחרון להגשת נספח ג' – איתנות פיננסית ותשלומי שכר – כלל המוסדות      28/06/2017

     תקציבים

1. עדכוני עלויות החודש בגין:

תעריף ערך שעה: עדכון השכר הממוצע במשק ל 9,673 בתחולה מ 1.2017, לעומת 9,464 שכר ממוצע 	 
מהשכר   60% עד  כאשר  מעסיק,  לאומי  ביטוח  עלויות  על  משפיע  הממוצע  השכר  עדכון   .2016 ב- 

הממוצע במשק מחושב תעריף נמוך -  3.45%, ומעבר לכך – 7.5%.
תעריף משרה פסיכולוגים: עודכנו תוספות שקלית ואחוזית בהתאם להסכם הקיבוצי מיום 18.4.2016. 	 

משמעות כספית למשרה כ 650 ₪ תוספת עלות לחודש.
שכר לבורנטים: בעקבות הסכם קיבוצי שנחתם ב 18.4.16, נקבע דירוג נפרד ללבורנטים. )בשונה מדירוג 	 

טכנאים והנדסאים ששויכו אליו עד כה(. העדכון משפיע על מוסדות בחטיבה עליונה – על ערך המרכיב 
הקבוע. אין שינוי בהקצאת התקנים, אלא בערך עלות המשרה. העדכון החודש נובע מתוספת אחוזית 
ושקלית בהתאם להסכם הקיבוצי, כאמור התוספת באה לידי ביטוי במרכיב הקבוע. התוספת לתלמיד 

כ- 2 ₪ לחודש, ההפרשים עבור התקופה 1-8.16 מוצגים במודול 'ידניים'.

2. סל תלמיד לעולה:

לימוד  בחומרי  בעיקר  לסיוע  מיועד  התקציב  לעולה'.  תלמיד  'סל  לנושא  תקציב  השלמת  בוצעה  החודש 
לתלמידים עולים חדשים. נדרש ניהול תקציבי פר תלמיד לניצול הסכום המתקבל.

קישור לחוזר מנכ"ל
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http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/1/1-7/HodaotVmeyda/H-2012-1-1-7-1.htm
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3. אגרת שכפול וחומרים:  בוצעה השלמת תקצוב ל 100% מהזכאות.

4. קיזוז בגין אי הגשת אישור רואה חשבון על מצבת המורים: מוסדות שטרם הגישו מצבת חתומה + אישור 
רו"ח , צפויי לקיזוז בשיעור 10%. 5. תכניות מיוחדות למוסדות חינוך על יסודי.

5. תעריף גנים: חודש קודם עודכן בתעריף ינואר תוספת בגין מענק 1,000 ₪, חושב לגננת, סיעת, ורוטציה. 
בפועל תעריף ילד חודש קודם חושב ביתר, החודש קוזזו כ- 50 ₪ שחושבו ביתר חודש קודם. 

       שכר

1. ביקורות שכר משרד החינוך במתכונת חדשה:
בימים אלו, קיבלו מוסדות רבים ביקורת שכר במתכונת חדשה. בשונה מביקורות קודמות:

< בביקורת נוכחית נדרשים המוסדות לערוך תחשיבי סימולציה מלאים והשבות לעובדים כבר בשלב ראשון,  
כלומר, בוצע איחוד לשלב הביקורת ושלב ההשבה.

< טווחי הזמן עודכנו אף הם – ולהגשת הסימולציות ניתנת תקופה בת 4 חודשים, ותשלומי השבה- כחודשיים 
נוספים. סך הכל 6 חודש. )בעוד בעבר ניתנו 3 חודשים לשלב הגשת הנתונים, לאחר מכן עבר פרק זמן של 
מספר חודשים עד קבלת דוח המבקר, ולאחר מכן 3 חודשים נוספים ניתנו לסימולציות ולהשבה( בסופו של 
דבר אין ספק כי מדובר בקיצור משעותי של  פרקי הזמן. אולם מצד שני נחסכת עוגמת הנפש מקבלת דוח 

ממצאים המבוסס על ממוצעים ואשר אינו משקף את הפערים בפועל. 
< עודכנו שיעורי ההפרשות לפנסיה. 

< בשונה מבעבר אשר לכל שכבות הגיל נדרש פנסיה מינימלית בשיעור 12%, כרגע הדרישה היא ע"פ חוק – 
יסודי וגנים: 6.5% הפרשה לפנסיה, 6% פיצויים.

חטיבה עליונה: 7.5% פנסיה )*(, ו 8.33% לפיצויים.

)*( בהתאם להנחיות משרד החינוך כפי שמופיעות באתר תנאי שירות עובדי הוראה, עובדי הוראה במוסד על 
יסודי זכאיים להפרשות מעסיק לגמל של 7%. הנושא בבירור מול הגורמים הרלוונטים במשרד החינוך ואכן 

לכאורה יעודכנו אחוזי ההפרשה הנדרשים.
לתשומת לב! מאחר ו"הגל" המרכזי של מקבלי הביקורת הינם מוסדות שבוקרו כבר בעבר, חשוב לבחון את 
השנים המבוקרות. הביקורת נשלחה על שנים תשע"ג – תשע"ו. קיימים מוסדות אשר אחת או יותר מהשנים 

היתה כלולה בביקורת קודמת. מומלץ לבקש לא לשוב ולבקר פעם נוספת שנה שבוקרה.

2. ביקורות שכר עבור תקצוב רטרו:
במקרים בהם מוסד לא תוקצב מכל סיבה, ואושר לו רטרואקטיבית תקצוב. )ועדת ערר, בית משפט וכן הלאה( 
קבלת התקצוב מותנית בביצוע ביקורת שכר. התקצוב שיועבר בפועל למוסד יהיה כנמוך מבין השניים: עלות 
למוסד  ביקורת  הקצאת  ולקבל  המוסד  תקצוב  את  לקדם  מנת  על  התקצוב.  גובה  או  לצוות  בפועל  השכר 

הספציפי, יש לפנות קודם לגורם המטפל במשרד החינוך.
מצ"ב קישור

תוספת שיקלית 2016
חודש קודם התקבלה תוספת תיקצוב רטרו לעובדי הוראה ביסודי ובגנים רטרו מחודש 9.16 

התוספת הינה שכר לכל דבר עניין הן לעניין ערך השעה והן לעניין הפרשות פנסיוניות ופיצויים
נציין, כי טרם פורסם חוזר הנחיות לתשלום ע"י אגף כח אדם בהוראה.

סייעותעו"ה וגננות

10866.88סכום התוספת למשרה מלאה

9.167.16חודש תחילת זכאות

http://meyda.education.gov.il/files/MinhalPedagogy/amchi/noahaltikzuv.pdf
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כתמיד, נשמח לענות על כל שאלה!
צוות מחלקה מקצועית מוסדות חינוך

חדש!! בעלות על בתי ספר בחטיבה העליונה תחוייב במכרז מול הרשות המקומית

 /9 מנכלית משרד החינוך פנתה ביום 22.1.2017 לכלל הרשויות והודיע כי בהתאם חוזר מנכ"ל משרד הפנים 
2016 )בשיתוף משרד החינוך(  מבהיר את חובת הרשויות לקיים מכרזים להפעלת בתי הספר בחטיבה העליונה 
במבנים בבעלות הרשות )הקצאה / שימוש קרקע + בינוי משרד החינוך(, כאשר עד לשנת תשפ"א )4 שנים!( – כל 

ההתקשרויות להפעלת בתי ספר צריכות להתבצע עפ"י מכרז התואם את הוראות החוזר.

בפתיחה של בתי ספר חדשים שהרשות החליטה על הפעלתם הישירה בידי בעלות פרטית, יש חובה בפרסום 
מכרז באופן מידי כבר לשנת הלימודים תשע"ח.

במכרז יכולות להתמודד רק בעלויות שעומדות בתנאי הסף, וביניהם ניסיון של שנתיים לפחות בהפעלת בתי 
ספר תיכוניים. מרכיב המחיר מהווה 10% בלבד מהציון, ומרכיב האיכות מהווה 90% מהציון. כאשר מתוך מרכיב 
המחיר 55% הינו ניקוד לבעלות בגין "התמונה החינוכית" , ניקוד זה מחושב ע"י משה"ח בהתאם למודל מתוקף 

והשוואתי שבנה המשרד.

פורסמו תעריפי אגרות חוץ בחינוך המיוחד

החודש פורסמו תעריפי אגרות החוץ בחינוך המיוחד. התעריפים מיועדים להתחשבנות בין הרשויות המקומיות 
וכן בעלויות החינוך.

רשות חינוך אחראית לשיבוץ ילדי החינוך המיוחד בתחומה, כאשר הרשות 'שולחת' את הילדים לרשות אחרת, 
או לחילופין משבצת את הילד למוסד מוכר שאינו רשמי, על הרשות ה'שולחת' להעביר דמי השתתפות – אגרות 
חוץ. התשלום מיועד להוצאות תפעוליות שמושתות על הרשות המקומית, ואינן מתוקצבות ע"י משרדי ממשלה.
התעריף נקבע מדי שנה ע"י וועדה משותפת למשרד החינוך ולמרכז השלטון המקומי, ומשתנה בין סוגי הלקויות, 

שכבה, וכן בין כיתת חנ"מ במוסד חינוך מיוחד, לכיתת חינוך מיוחד במוסד רגיל.
תעריף הבסיס נע בין 3,550 ₪ בגני ילדים – לקויות קלות, ל 9,198 ₪ לשנה בלקויות קשות.

על תעריף הבסיס מתווספות תוספות שונות בהתאם למסופק ע"י הרשות/ הבעלות: פסיכולוג, שמיה, סיעת 
תגבור מוסדית, מגמות לימוד, בריכה טיפולית, תל"ן כיתתי ומשרות ספרן ברייל ומתורגמן.

השנה עודכנה התעריפים לעומת שנה קודמת בכ- 80-200 ₪, תלוי בסוג הלקות.
קישור לחוזר מנכ"ל

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/3/3-7/HodaotVmeyda/H-2017-7-3-7-3.htm

