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לכבוד
לקוחות המשרד  - מוסדות חינוך

חוזר חודשי מוסדות חינוך מוכר שאינו רשמי

מועדי הגשה

מועדי הגשה : 

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

הגשת בקשה לתקציב תכנית השאלת ספרי לימוד    30/06/2017

      תקציבים

1. עדכון שכר המינימום

עודכנו תעריפי עלויות בעקבות עדכון סכום הבסיס לחישוב לסך 4,532.93 ₪. )עליה של 100 ₪ למשרה מלאה(
העדכון משפיעה על 'רכיב הפרשי הוראת שעה' שמהווה השלמה לשכר מינימום.

הרחבה:
התוספת  כלל  מעתה  כי  שעה  הוראת  התפרסמה  ש"ח,  ל-4,650  הכללי  המינימום  שכר  עידכון  עם  ב-4.15 

"המוחרגות" עפי ההסכמים קיבוציים )כמו: 2008 ,2011 וכו( ילקחו בחשבון לצורך השלמה למינימום.
יקבע סכום בסיס  כי  זכאים עד כה להשלמה למינימום, נקבע  על מנת לא להרע תאים של העובדים שהיו 
לחישוב השלמה למינימום השווה לשכר המינימום טרם הוראת השעה )4,333( ובחישובו לא ילקחו בחשבון 

התוספות "המוחרגות" - וזהו הרכיב המחושב בתוכנות השכר "הפרשי הוראת שעה"
ב-4.16 התעדכן סכום הבסיס הנ"ל ל-4,433

וכעת ב-4.17 מתעדכן שוב ל-4,533.

2. גמול ליווי טיולים לגננות:

החודש חושב גמול ליווי טיולים לגננות. לא ניתן ברכיב נפרד אלא בערך השעה.

        שכר

עדכון סכום הבסיס )שכר מינימום(:

החודש עודכן בתחולה מאפריל סכום הבסיס לחישוב לסך 4,532.93 ₪. )עליה של 100 ₪ למשרה מלאה(
העדכון משפיעה על 'רכיב הפרשי הוראת שעה' שמהווה השלמה לשכר מינימום.

הרחבה: ב-4.15 עם עידכון שכר המינימום הכללי ל-4,650 ש"ח, התפרסמה הוראת שעה כי מעתה כלל התוספת 
"המוחרגות" עפי ההסכמים קיבוציים )כמו: 2008, 2011 וכו( ילקחו בחשבון לצורך השלמה למינימום.

יקבע סכום בסיס  כי  זכאים עד כה להשלמה למינימום, נקבע  על מנת לא להרע תאים של העובדים שהיו 
לחישוב השלמה למינימום השווה לשכר המינימום טרם הוראת השעה )4,333( ובחישובו לא ילקחו בחשבון 

התוספות "המוחרגות" - וזהו הרכיב המחושב בתוכנות השכר "הפרשי הוראת שעה"
ב-4.16 התעדכן סכום הבסיס הנ"ל ל-4,433

וכעת ב-4.17 מתעדכן שוב ל-4,533.
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] הכשרת עובדי הוראה, כל מה שמעניין וצריך לדעת [
החוזר לשנת הלימודים תשע"ח דומה לחוזר אשתקד, אולם בפרקטיקה, אין בידי החוזר לאפשר 

ניבוא מלא של התקציב הצפוי לנו בשנה הבאה. לחוזר המלא
התקציב מבוסס על תקני תלמידי ההוראה ותקני תלמידי הכשרה חלופית שאינה הוראה. קביעת 
החינוך  משרד  של  הממוחשבת  במערכת  שנקלטו  כפי  התלמידים  מפקד  על  תתבסס  המכסות 

בתאריך ה 5.12.16. 

 מכסת תלמידים הכשרה להוראה:

תקצוב של 1.65 ש"ש לתלמידה בשנה א ו 1.8 ש"ש לתלמידה בשנה א ו ב. בנוסף כמובן תקציבי 
אימונים לכיתה ב ו ג וכן תקצוב הצטיידות סמלי שטרם ידוע פרטים לגביו.

•  מכסת הלומדות לשנה א' 
תעמוד בכלל המוסדות יחד, כבשנים קודמות, על 2,340 לומדות. תלמידי מקצועות רוויים בהן לדעת 
האגף קיימת הכשרה עודפת תילקחנה בחשבון חישוב המגמות באופן חלקי בלבד: יהדות / תנ"ך / 
כוללת א-ח 75%, חנ"מ 85%. הגידול במכסות שנתון א' בכל מוסד לא יעלה על 10% ממספר המכסות 

בשנה קודמת. הגבלה זו חדשה וחלה משנה נוכחית בלבד.

• מכסות שנתונים ב' וג' 
מכסות התלמידים בתשע"ז לשנים א' וב' יהוו את המכסות לשנתונים ב' וג' בשנת תשע"ח בהתאמה 

ובלבד שלא יהיו גבוהים ממספר הלומדים בפועל.

התקצוב בפועל כיום: 
שיעור התקנים במכסת הבסיס בשנת תשע"ז עמד על 37%. 

בשנים האחרונות התקבל תקצוב נוסף בהתאם להסכמים הקואליציוניים. התוספת ניתנה  לשנתונים 
ב' ו ג' ובשנת תשע"ו הגיעה  לכ 58%. מכסת הבסיס לשנת תשע"ח תכלול כמובן את מכסת הבסיס 

משנים קודמות ולא את תוספת התקנים מתקציבים קואלציוניים.

 מכסת תלמידים הכשרה חלופית:

תקצוב של עד 0.7 ש"ש לתלמידה. בחוזר צויין מפורש כי "יקבעו מכסות בהתאם למסגרת התקציב 
שיתקבל למטרה זו".

< בדיווח המגמות יש לשים לב למגמות שכלל אינן מתוקצבות במסלולי ההוראה ויש לדווחן כהכשרה 
חלופית. חשוב מאוד לוודא מול המפקחת של המוסד מהו המבנה המוסדי של המוסד ואלו מגמות 
מסווגות להכשרה חילופית ואלו להוראה. המגמות הינן: מדעי המחשב – 95, גרפיקה – 113, מינהל 

ומזכירות – 168 וחשבונאות – 162.

התקצוב בפועל כיום: 
בשנים קודמות התקבל תקצוב בגין מלוא הלומדות להכשרה חלופית. הסכומים התקבלו במהלך 

שנת הלימודים ולעיתים בשנה העוקבת. 
בשנת הלימודים תשע"ז נכון להיום התקבלו כ 33% מהתקצוב הנדרש בגין תקנה זו.

http://www.mishorcpa.co.il/wp-content/uploads/2017/05/<05D7><05D5><05D6><05E8>-<05DE><05DC><05D0>.pdf
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התכנית להשאלת ספרי לימוד

החל משנת הלימודים תשע"ח, ההשתתפות בתכנית הינה חובה!
)בעלות  מוסד.  סמלי   10 מעל  המפעילות  בעלויות  או  לרשויות  יועבר  התכנית  עבור  סיוע  תקציב 
המפעילה פחות מ 10 סמלים התקציב דרך הרשות המקומית – יש לפנות לרשות המקומית לכלילת 

בתי הספר בבקשת הרשות(.
תאריך אחרון להגשת הבקשה )שלב א( 30/6/2017

הבקשה תוגש באמצעות מערכת מרכבה ע"י הרשות המקומית / הבעלות.

התקציב שיתקבל מיועד לרכישת ספרים חדשים, ולסיוע לוגיסטי – מינהלי.
תקציב הרכש: בשלב ראשון יוקצה לבתי ספר המשתתפים לראשונה בתכנית, וכן לבתי ספר שהרחיבו 
את מספר התלמידים בתכנית. בשלב שני, ובמידה ויוותר תקציב, בתי ספר המפעילים את התכנית 
מעל 5 שנים יוכלו להגיש בקשה )באמצעות הרשות המקומית( לתקציב חידוש ורענון מלאי בתקציב 

של שליש מתעריף הרכש.
התעריפים לתלמיד משתנים לפי מדד הטיפוח של המוסד:

)*( תלמידים בחינוך המיוחד יקבלו את הסיוע לפי התעריף הגבוה.
תקציב סיוע לוגיסטי: סיוע לצורך כח אדם ייעודי לנושא, שינוע ספרי לימוד, תוכנת ניהול מלאי, חומרי 

כריכה ועדיפה. הזכאות לפי גודל בית הספר ומשך הזמן שמפעיל את התכנית )עד 4 שנים(

 – תקציבי  לעודף  יביאו  הורים(  ותשלומי  הרכש  )תקציב  לפרוייקט  וההכנסות  במידה  לב:  לתשומת 
יופחת הסכום העודף מהסכום לסיוע הלוגיסטי. בכל מקרה לא יאושר תקציב הגבוה מסכום ההוצאה.

סכום לתלמידמדד הטיפוח

1-1.9940

2-2.9980

3-3.9990

4-4.99100

5-5.99110

6-6.99120

7-7.99130

8-8.99140

9-10150

תקציב לתלמידמדרג הסיוע

עד 28 ₪שנה א- 100%

עד 22.4 ₪שנה ב- 80%

עד 16.8 ₪שנה ג- 60%

עד 11.2 ₪ שנה ד- 40%

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


