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לכבוד
לקוחות המשרד  - מוסדות חינוך

חוזר חודשי מוסדות חינוך מוכר שאינו רשמי

מועדי הגשה

מועדי הגשה : 

קול קורא לתקצוב מגמות טכנולוגיות חדשות בי"ג י"ד- על יסודי    23/07/2017
קול קורא להקצאת שעות תגבור לשנת הלימודים תשע"ח- על יסודי     20/04/2017

      תקציבים

1. הבראה

החודש חושב והועבר תקציב הבראה לעובדי הוראה ואחרים. תעריף ליום הבראה 424 ₪.
חישוב תקציב ההבראה מושפע מימי ההבראה לפי הפרופיל המתוקצב. 

בגנים – התקציב לפי וותק אחיד 15-, לפיכך התקציב מחושב ע"פ 10 ימי הבראה למשרה.
ביסודי ועל יסודי – תקציב ההבראה לפי פרופיל המוסד. 

החישוב,  את  כוללים  לא  מית"ר  מערכת  שנתונים  כך  בחישוב,  עיכוב  חל   – לסייעות  הבראה  לב!  לתשומת 
במקביל הועברה מקדמה ידנית בגין סעיף זה!

2. שיפוצי קיץ ומפגעי בטיחות

התקציב מועבר לרשויות המקומיות בגין כלל בתי הספר ברשות. מדובר בתקציב "סל" לרשות אשר חלוקתו 
נתונה לשיקול דעת, כמובן ששיקול הדעת צריך להיות שקוף ושוויוני. למשל: מבנה חדש שלא נדרש לשיפוצי 

קיץ לעומת מבנה ישן.
– תעריף פר תלמיד  וכן השתנו המפתחות  חובה,  ילדי טרום  נכללו  בוצע עדכון בתחשיב התעריפים,  השנה 

בחינוך הרגיל ותעריף פר כיתה בחינוך המיוחד. 

)*( לפי ממוצע 30 תלמידים בכיתה.

3. מענק יובל

בוצע תשלום מענק יובל בנושאים הרלוונטיים. גני ילדים! בגני הילדים התשלום אינו אוטומטי אלא מבוסס על 
דיווח פרטני של הגננות הזכאיות. מומלץ לבדוק האם התקציב שהתקבל תואם לדיווח שהועבר.

            שכר

1. דמי הבראה

זכאי כל עובד במשק בוותק של שנה לפחות. )במגזר הפרטי  יש לשלם דמי הבראה. לדמי הבראה  החודש 

עלות תלמיד 
חינוך רגיל

22.99תלמידי רשמי

17.24תלמידי מוכש"ר

12.64תלמידים בפטור

עלות כיתה
חנ"מ

דוגמא לבית ספר 
 8 כיתות 

689.645517כיתות חנ"מ רשמי

517.234137כיתות חנ"מ מוכש"ר

3793033תלמידים בפטור
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התשלום יכול להיות מבוצע במהלך הקיץ חודש יוני עד אוגוסט(
החישוב: מספר ימים בהתאם לתקן * 424 ש"ח * היקף משרה

הדגשים:
- תעריף ליום הבראה: תלוי ענף. 424 ₪ במגזר הציבורי לעומת 378 ₪ במגזר הפרטי. 

- היקף המשרה שהעובד מועסק: יש להכפיל בשיעור המשרה של העובד, אך לא יותר ממשרה מלאה. עובד 
הוראה שמועסק אצל יותר ממעסיק אחד, זכאי לקבל מכל מעסיק דמי הבראה יחסיים עד משרה מלאה .

- מספר ימי הבראה: תלוי וותק, תלוי ענף. להלן:

 

2. מענק יובל

מענק יובל הינו תוספת שכר שנתית בשיעור 60% מהשכר החודשי. למענק יובל זכאים עובדי הוראה: 
בחטיבה העליונה זכאים לאחר 25 שנות וותק.

בגנים, יסודי והכשרת עובדי הוראה – במעמד מוכש"ר - זכאים לאחר 30 שנות וותק. 

קול קורא להקצאת שעות תגבור לשנת הלימודים תשע"ח בעל יסודי

פורסם קול קורא לתגבור במקצועות השונים. אפשרי להגיש בקשה ל20  מקצועות שונים, כאשר לכל 
מקצוע קיימים קריטריונים ייחודיים.

הבקשה תוגש באמצעות האינטרנטי – בטופס אינטרנטי ייעודי לכל מקצוע.
קישור לבקשות

ערבית  אידיש,  )צרפתית,  ושפות  מדעים  מורשת  וחברה,  רוח  באשכול  הם  הרלוונטיים  המקצועות 
ועברית(. 

קול קורא תקצוב הצטיידות מגמות טכנולוגיות בי"ג י"ד

פורסם קול קורא להצטיידות טכנולוגית במגמות חדשות – בכיתות י"ג י"ד. 
מטרת ההקצבה: עידוד החינוך הטכנולוגי העל תיכוני

למי מיועד? למוסדות על תיכוניים כהמשך לחטיבה עליונה וכן למוסדות על- תיכוניים.

דגשים לתקציב
- כל מוסד יתוקצב עבור מגמה אחת בלבד.

- לא יתאפשר לקבל תקציב עבור אותה מגמה מתקציב הצטיידות ל'מגמות קיימות'.
- פתיחת המגמה לא נעשתה במקביל לסגירת מגמה אחרת.

- המגמה שתיפתח חדשה – כלומר לא היתה פעילה במשך 3 שנים לפחות.

ותק בשנים מגזר ציבורי / הוראהימי הבראה

73

94-10

1011-15

1116-19

1220-24

25 ומעלה13

חדש! מחשבון הבראה לשימוש חופשי ב'מחשבון החכם' קישור למחשבון

על יסודי

על יסודי

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Portal/tavchinim/tigbur.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Portal/tavchinim/tigbur.htm


יולי 2016

ראשי: רח‘ קרית המדע 5, בנין ג.ט.י A , ירושלים | סניף מרכז: מגדלי ב. ס. ר 3, רח‘ כנרת 5, בני ברק | טלפון: 02-5001772 
 cpa.mishor@cpa.mishor.co.il :דוא“ל | www.mishorcpa.co.il  :פקס: 077-444-8094 | כתובתינו באינטרנט

יולי 2017

מדדים לחלוקת התקציב
המוסדות שיגישו בקשה יקבלו ניקוד בהתאם למדדים, התקציב יוקצה תחילה למוסדות עם הניקוד הגבוה 
ביותר ומטה עד לגמר התקציב. המדדים המשפיעים: מספר התלמידים בי"ג י"ד, מספר התלמידים במגמה, 

יחס התלמידים בחינוך הטכנולוגי, עמידה ביעד שיעור הסמכה על תיכונית, מדד הטיפוח של המוסד.
קישור לקריטריונים

את הבקשה יש להגיש במערכת מרכבה עד לתאריך 23.7.17

הצהרות ובשורות - חסרי תקציב במוסדות לחינוך במיוחד במעמד מוכש"ר 

מנכ"ל משרד החינוך הצהיר היום בועדת החינוך בכנסת כי בכל פרמטר שהחוק מאפשר, תבוצע השוואה 
בין תקצוב מוסד חינוך מיוחד מוכש"ר לרשמי. 

היועצת המשפטית של משרד החינוך הבהירה כי תקצוב תלמיד חינוך מיוחד במערכת המוכש"ר צריך 
להיות ע"פ חוק זהה לתלמיד ברשמי.

 62 95 אש"ח, לעומת השקעה שנתית של כ-  ההשקעה השנתית בילד חנ"מ במוסד רשמי עומדת על 
אש"ח בממוצע לילד במוסד מוכש"ר. 

מגזרים  של  רחבה  מקשת  מוסדות  שורת  כוללת  הוועדה  את  יזמה  אשר  המיוחד  לחינוך  הקואליציה 
ואכלוסיות. הקואליציה מבקשת הסדרת ושוויון לעומת מוסדות רשמי.

בטווח הארוך:
< התווית מדיניות – להתאמת המענה הניתן לילדי מוכש"ר, בדומה לרשמי.
< הקמת מנגנון - לבחינת הפערים, הגשת המלצות ומעקב יישום המדיניות.

< הקמת ועדה בין משרדית שתאגם את כלל הגורמים האמונים על השרות לתלמיד החינוך המיוחד.

בטווח הקצר:
< התאמת רפורמה לחינוך המיוחד – אופק חדש, עוז לתמורה. )כ 4,500 ₪ לתלמיד בשנה(

< קביעת מדניות והקצאת משאבים לבינוי, שיפוצים, הצטיידות ושכר דירה. )כ 4,200 ₪ לתלמיד בשנה(
< תיקון עיוותים בתחשיבי מודל התקצוב הנוכחי – שכר הוראה, שכר סיוע ורכיבים נוספים. )אומדן תקציבי 

כ- 7,550 ₪ לתלמיד(
לצפיה בהודעת הוועדה לשר החינוך בנט ולהורדת המצגת שהוצגה בוועדה בקובץ.

חינוך מיוחד

http://meyda.education.gov.il/files/MadaTech/takanot/46_06_07/13-14_kriteryonim.pdf
http://www.mishorcpa.co.il/wp-content/uploads/2017/07/<05DE><05E6><05D2><05EA>-<05E4><05E2><05E8><05D9><05DD>-<05D1><05D7><05D9><05E0><05D5><05DA>-<05D4><05DE><05D9><05D5><05D7><05D3>-<05DE><05D5><05DB><05E9><05E8>-<05E8><05E7><05E2>-<05DC><05D5><05E2><05D3><05EA>-<05D4><05D7><05D9><05E0><05D5><05DA>-3-1.pdf
http://www.mishorcpa.co.il/wp-content/uploads/2017/07/<05DE><05E6><05D2><05EA>-<05E4><05E2><05E8><05D9><05DD>-<05D1><05D7><05D9><05E0><05D5><05DA>-<05D4><05DE><05D9><05D5><05D7><05D3>-<05DE><05D5><05DB><05E9><05E8>-<05E8><05E7><05E2>-<05DC><05D5><05E2><05D3><05EA>-<05D4><05D7><05D9><05E0><05D5><05DA>-3-1.pdf
http://www.mishorcpa.co.il/wp-content/uploads/2017/07/<05DE><05DB><05EA><05D1>-<05D7><05DB>-<05DE><05E8><05D2><05D9>-<05DC><05E9><05E8>-<05D1><05E0><05D8>.pdf
http://www.mishorcpa.co.il/wp-content/uploads/2017/07/<05DE><05DB><05EA><05D1>-<05D7><05DB>-<05DE><05E8><05D2><05D9>-<05DC><05E9><05E8>-<05D1><05E0><05D8>.pdf
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כתמיד, נשמח לענות על כל שאלה!
צוות מחלקה מקצועית מוסדות חינוך

העסקת נוער בחופשת הקיץ 

מוסדות רבים נוהגים להעסיק תלמידים בחופשת הקיץ. להלן סיכום תמציתי של כללי העסקה בהתאם 
לחוק עבודת הנוער. 

מוסד  אישור  כמו למשל  נוספות  הגבלות  קיימות  בהן  הלימודים  על העסקה במהלך שנת  אין להשליך 
החינוך.

בכל מקרה של ספק כדאי להוועץ עם עו"ד.

 תנאי בסיס:
א. גיל - בחופשת הקיץ ניתן להעסיק ילדים מגיל 14, וזאת בעבודות קלות שאין בהן להזיק להתפתחותם 

ובריאותם.
ב. פנקס עבודה - מעסיק לא יעביד נער, ללא שיצא על שמו פנקס עבודה מטעם שר הרווחה. בקשה 
לפנקס עבודה תוגש ע"י הנער. בפנקס ירשמו הפרטים הבאים: פרטיים אישיים של הנער, תאריך תחילת 
העבודה, וכן רישום נוכחות סדיר הכולל שעות עבודה והפסקות, מועדי חופשה שנתית וימי מחלה ותאריך 

הפסקת העבודה.
ג. בדיקה רפואית - אין להעסיק נער, ללא בדיקה ואישור מרופא על העבדתו. על המעסיק להפנות את 

הנער לבדיקה, הזמן הדרוש לבדיקה יחשב לשעות עבודה. 
ד. הודעה על תנאי העסקה בהתאם ל'חוק הודעה לעובד' בהעסקת נער חובה למסור לעובד הודעה על 
תנאי העסקה והשכר בתוך כשבעה ימים ממועד תחילת העבודה )בשונה מהנדרש לגבי עובד בוגר כ- 30 

ימים מתחילת ההעסקה(.
ה. גליון נוכחות – כמו כל עובד...

 גובה שכר:
ו. שכר לא יפחת משכר מינימום לנוער כקבוע בחוק, כיום עומד על 20.23 ש"ח-23.99 ש"ח לשעה בהתאם 

לגיל הנער:

ז. תוספת חופשה - במקרים בהם עובד מועסק פחות מ-75 ימים – ניתן להוסיף לשכר הרגיל את תמורת 
החופשה כחלק יחסי. בכללי - נער עובד זכאי ל-18 ימי חופשה בשנה )במקום 14 ימי חופשה לעובד בוגר 

בשנה ראשונה(. 

 שעות העסקה:
ח. שעות עבודה לא יעלו על 8 ליום. במקום עבודה בו מותרת העסקה מעבר ל-8 שעות ביום, וגיל הנער 

עולה על 16 שנים -  ניתן אף עד 9 שעות ביום, אך בכל מקרה אין להעסיק יותר מ- 40 שעות בשבוע.
ט. מנוחה שבועית יש לשחרר את הנער למנוחה שבועית כ-36 שעות רצופות לשבת. )ולנער שאינו יהודי, 

יום ראשון או שישי(
י. הפסקות בהעסקת נער 6 שעות או יותר ליום – יש לתת לו הפסקה מינימום 3/4 שעה, )ולפחות חצי 
שעה רצופה(. לתשומת לב! הפסקה זו מחויבת בתשלום ע"י המעסיק רק במקרה שנוכחות הנער נדרשת 

במקום בשעת ההפסקה.
יא. איסור עבודת לילה אין להעסיק נער בשעות הלילה- עד לגיל 17 משעה 20:00 עד 8:00 למחרת, ומגיל 

17 משעה 22:00 עד 6:00 למחרת.

שכר לשעה )השכר החודשי חלקי 173(גיל

20.23 ש"חעד 16

21.68 ש"חעד 17

23.99 ש"חעד 18


