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לכבוד
לקוחות המשרד  - מוסדות חינוך

חוזר חודשי מוסדות חינוך מוכר שאינו רשמי

מועדי הגשה

מועדי הגשה : 

דיווח סייעות גני ילדים - תזכורת חוזרת    28/02/2017
קול קורא פרס קליטה מיטבית מורים מהקהילה האתיופית - תזכורת חוזרת  28/02/2017

רשיונות ונוהל תקצוב - מועדים:    

המועד האחרון לחידוש רישיונות מוסד קיים        28/02/2017  
המועד האחרון לבקשת רישיון מוסד חדש/העברת מבנה/בעלות       31/03/2017
המועד האחרון להגשת נוהל תקצוב מוסד מוכש"ר ופטור         31/03/2017
המועד האחרון לבקשת רישיון חדש/חידוש מוסד תרבותי ייחודי         27/04/2017

המועד האחרון להגשת נספח ג' – איתנות פיננסית          28/06/2017

לנוחיותכם - הרחבה מחודש קודם - 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. תעריפי השכר בתקציב החודש גדלו בגלל ארבעה עדכונים:

  פעימה שניה של תוספת שכר חד פעמית 1,000 ש"ח – התקבל מענק חד פעמי למשרה, כאשתקד. 	 
עודכנו עלויות ערך השעה והמרכיב הקבוע ביסודי ועל יסודי, העדכון תואם ל – 1,000 ₪ ברוטו תוספת 

למשרה, סכום העדכון תלוי בבסיס היחידה. 
לדוגמה: 

בבי"ס יסודי - ערך השעה לפי בסיס 28, כך עדכון לערך שעה יבוא לידי ביטוי בערך התוספת בחלוקה ל- 28
בבי"ס על יסודי - הבסיס למשרה 24, כך העדכון לערך השעה יושפע מחלוקת התוספת ב- 24. 

תוספות  כולל  העדכון  תלמידים.   -31/33 ב  מחולק  למשה  ערך  כאשר  תלמיד,  בתעריף  העדכון   – בגנים 
נוספות שתרחבנה בחוזר בחודש הבא.

הנחיות לגבי תשלום שכר – ראה הרחבה בפרק שכר.
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תוספת שקלית בדירוג הוראה - 108 ₪ ₪ למשרה: 	 
בשלב זה התקבל תקציב במוכש"ר יסודי וגנים

ארגון המורים טרם חתם על ההסכם, ולפיכך טרם הועבר לחטיבה העליונה
הנחיות לגבי תשלום שכר – טרם יצאו הנחיות.

עדכון שיעור ההפרשה לפנסיה	 
נתוני  לפי  שנה  מדי  ומתעדכנים  לישנות,  החדשות  הקרנות  בין  משוקלל  ממוצע  הינם  ההפרשה  שיעורי 

האוצר על היחס בין הקרנות החדשות לישנות.
הנחיות לגבי תשלום שכר – לא אמור להשפיע. מדובר בשקלול לצורכי תקצוב.

עדכון תוספת 2009 בדירוג המנהלי שרתים מזכירים וסייעות. 	 
הנחיות לגבי תשלום שכר – ראה הרחבה בפרק שכר.

תקציבים נוספים:

2. נוסף תקציב לגמול בטחון – לרכז בטחון במוסדות מוכש"ר.

3. תקציב ימ"ה )ימי מעלות הסקה( למוסדות על יסודי

החודש הועבר תקציב ימ"ה– למוסדות הזכאים. התקציב מיועד לחימום, ומושפע ממדד ימ"ה – המודד את 
מספר הימים שבהם נדרש חימום. ומבטא כמות סולר מוערכת נדרש לחימום כיתה * תעריף סולר * מספר 

הכיתות.
4. תקציב חינוך מיוחד

החודש הועברו תקציבים שוטפים ע"פ תחשיבים עדכניים לשנה זו גם לנושאים שעות הוראה ופרא רפואי.
5. תכניות מיוחדות למוסדות חינוך על יסודי

בוצע תשלום לתכנית אקדמיה בתיכון, וכן לתכנית הסבת אקדמאים.

עדכוני שכר

1. פעימה שניה למענק חד פעמי  לכלל עובדי מוסדות החינוך )הוראה ומינהלי(– בסך 1,000 ₪:
הזכאות למענק לעובדי הוראה המועסקים בכל שכבות הגיל ובהתאם לתנאי הזכאות לפיהם שולמה הפעימה 
הראשונה לפני כשנה. הזכאות היא לעובדים המתוגמלים לפי דרוג עובדי הוראה או מינהלי. )בשונה מעובדי 

פטור ותרבותי יחודי(.
כלומר, כל עובד שהיה זכאי למענק שנה קודמת, זכאי בחודש זה לסכום זהה לסכום שקיבל לפני כשנה. 

עובדות בחופשות לידה, וכן עובדים בחופשת מחלה ללא שכר, יהיו זכאים למענק בחודש הראשון עם חזרתם.
קישור לחוזר של משרד מישו"ר חודש 3.2016 הרחבה והנחייה לחישוב המענק. 

קישור לחוזר אגף כח אדם בהוראה.

שיפוי תקציבי הועבר החודש למוסדות:

עדכון חד פעמי של ערך השעה לעובדי הוראה והמרכיב הקבוע לעובדי מנהלבעל יסודי

עדכון חד פעמי של ערך השעה לעובדי הוראה והמרכיב הקבוע לעובדי מנהלביסודי 

עדכון ערך תעריף לתלמיד. בגנים
)שימו לב – החודש בוצע עדכון גם בגלל אגרת אוטומציה וגם בגלל תוספת חד 

פעמית וכן סכום נוסף יורחב בחודש הבא(.

http://www.mishorcpa.co.il/wp-content/uploads/2016/05/%D7%9E%D7%A8%D7%A5-16-%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/Sherut/hozer_baaluyot_tashaz.pdf
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4.7%5%החל ממשכורת חודש ספטמבר 2016, יוגדל שיעור תוספת 2009

2. עדכון עלויות בדירוג מינהלי - הגדלת שיעור תוספת 2009 החל משנת הלימודים תשע"ז:
הזכאות למענק לעובדי הוראה המועסקים בכל שכבות הגיל ובהתאם לתנאי הזכאות לפיהם שולמה הפעימה 
הראשונה לפני כשנה. הזכאות היא לעובדים המתוגמלים לפי דרוג עובדי הוראה או מינהלי. )בשונה מעובדי 

פטור ותרבותי יחודי(.

יש לוודא כי תוכנת השכר לפיה מחושב השכר של העובדים, מעודכנת. )למשל – בתוכנת עוקץ בשכר ינואר 
יעודכן האחוז ל-5% בשכר פברואר, יתווסף רכיב רטרו עבור חודשים 9-12.16(

לפי ההסכם הקיבוצי, העלאה ל- 5% תחול רטרואקטיבית מ 12.2009 
בתקציב משרד החינוך, עודכנו החודש העלויות רטרו מחודש 9/2016 ולא לאחור משנת 2009. 

לגבי התקופה 12/2009 ועד 8/2016 טרם התקבל תקציב ולכאורה אפשרי להמתין עם עדכון תשלום.

3. גמול בטחון לרכז הבטחון במוסד:

בכל סוג מוסד בית ספר יסודי - מורה המועסק כקצין הבטחון בבית הספר יהנה מגמול. 
	 הגמול הוא בשיעור 6%, בדומה לכל גמולי הריכוז.

	 הגמול יתוקצב למוסד ע"י משרד החינוך  בכפוף לדווח.
	 מנהל בית הספר יעביר עותק מכתב המינוי לקב"ט מוסדות החינוך ברשות המקומית.

בסיסית  הכשרה  ושעבר  ימים,   4 לפחות   – השבוע  ימי  במרבית  במוסד  הנמצא  מורה  ימונה  בטחון  לרכז   	
לתפקיד.

	 הגמול ניתן גם במוסד פטור וגם במוסד מוכש"ר.
	 יש להזין את המידע במערכת המנבסנ"ט לצורך קבלת שיפוי ממשרד החינוך.

רצ"ב קישור לחוזר מנכ"ל בו פירוט ההנחיות והתפקידים של רכז הבטחון.

חישוב גמול בגרות למוסד שנת תשע"ז

גמול הבגרות המתוקצב מחושב ע"פ מדרג בו 3 רמות: גבוה / בינוני / נמוך / ללא תקצוב.
הפרמטרים המשפיעים על הרמה נקבעים ממספר הבחינות הממוצע לתלמיד בשנה קודמת. 

התחשיב: סה"כ אירועי בחינה / )בחלוקה( מספר התלמידים בכיתות י'-י"ב.
כאשר מספר המבחנים גבוה מ 1.5 – נקבעת רמה 1  - גמול בגרות מירבי תקצוב בשיעור 100%.

בין -0.75 ל 1.5 נקבעת גמול -2 תקציב חלקי בשיעור 73%
כאשר מספר אירועי הבחינה נמוך מ 0.75, נקבעת רמת גמול 1 – מינימלית בשיעור 33%.

עם החלת רפורמת 'למידה משמעותית', תלמידי כיתות י' אינם נגשים למבחנים חיצוניים אלא לבגרויות פנימיות 
בלבד. 

היות וכך נוצר עיוות בחישוב רמת הגמול כאשר תלמידים בכיתה י' נלקחו בחשבון במכנה אך לא במונה. 
בעקבות  פנייה של חשבת רשת מוסדות בית מלכה, רו"ח שפרה קרמר, בבקשה לתיקון, עדכן משרד החינוך 

את החישוב. 
לתשומת לב!  אם קיימת במוסד ירידה ברמת הגמול לעומת שנה קודמת, מומלץ לבצע בדיקה עצמאית.

 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/5/5-3/HoraotKeva/K-2013-2a-5-3-55.htm
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כתמיד, נשמח לענות על כל שאלה!
צוות מחלקה מקצועית מוסדות חינוך

שאלת החודש

זכויות עובדת הוראה אם 
באילו תנאים יהיה זכאי האב לזכויות הוריות?

עובדת הוראה אם, זכאית ל-2 הטבות משמעותיות הנוגעות לטיפול בילדיה תוספת 
מעונות, תוספת אם זכויות אלו רלוונטיות גם לאב. בנוסף לזכויות הקבועות בחוק 
ל"שעת  זכות  האב,  לטובת  חלקי  באופן  הלידה  חופשת  להמרת  )זכות  הכללי 

הורות" לאב(.
באילו תנאים עובד הוראה במעמד 'אב' עשוי להיות זכאי לזכויות אלו?

תוספת מעונות: תוספת לעובדת אם לילד עד לגיל 5. שני ילדים כ 500 ₪, ילד 
אחד כ 300 ₪.

התוספת  את  מקבלת  ולא  עובדת,  והאם  במידה  רק  לתוספת  זכאי  יהיה  האב 
במקום עבודתה. )גם אם מדובר במקום עבודה פרטי(

אשר   ,14 לגיל  עד  לילד  אם  הוראה  לעובדת  משרה   10% תוספת  אם:  תוספת 
מועסקת לפחות 79% משרה. 

עובד הוראה אב למשרת אם בתנאים הבאים:
ואינה  לפחות,  משרה   80% בשיעור  כעצמאית  או  כשכירה  עובדת  הזוג  בת   .1

מקבלת הטבה זו במקום עבודתה. )גם אם מדובר במקום עבודה פרטי(
2. בשונה מזכאות האם, הזכות העומדת למורה אב היא לקצר את שבוע העבודה, 
ולא לקבל תוספת כספית. היקף ההעסקה המקסימלי כולל תוספת 10% - לא 
יותר מ- 100% משרה. עובד הוראה אב שמועסק 100% משרה ואינו מעוניין לקצר 

את שבוע העבודה, לא יהיה זכאי לתוספת.

תשובה

?

תוספת אם ל'אב'תוספת אם

79%79%שיעור משרה מינימלי 

80%-שיעור משרה מינימלי לבת הזוג

150%100%שיעור משרה מקסימלי כולל תוספת אם

לא נדרש קיצור שעות דרך מתן התוספת
בפועל

אפשרי כקיצור שעות 
העבודה בלבד


