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לכבוד
לקוחות המשרד  - מוסדות חינוך

חוזר חודשי מוסדות חינוך מוכר שאינו רשמי

מועדי הגשה

מועדי הגשה : 

דוח ביצוע מענק מיוחד למורים במוסדות פטור    15/05/2017
קול קורא הצטיידות מגמות טכנולוגיות חדשות על יסודי     18/05/2017
דוחות ביצוע החזר שכר לימוד ומענק שעות כלל המוסדות    30/05/2017
ועדת חריגים בחטיבה העליונה לעובד המבקש לצאת/ להכנס לעוז לתמורה    30/05/2017
פיטורי צוות לשנת הלימודים תשע"ח – כלל המוסדות    30/05/2017
הגשת בקשה לתקציב חוגים, ציוד וקייטנות באנגלית, דרך הרשויות    30/05/2017
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

      תקציבים

1. תוספת 2016: התוספת הינה למשרה מלאה:

על יסודי:  עד כה לא בוצע עדכון כביתר המוסדות. בעקבות חתימת ארגון המורים על ההסכם חושבה תוספת 
ומשרדנו  עודכן  לא  התקציב  יחודי  תרבותי  יסודי  על  מוסדות  שונה.  בסכום  מדובר  לב  לתשומת  אך   .2016

בשיתוף איגוד מנהלי הישיבות, מבצעים בדיקה מול המשרד.

תוספת אחוזית תוספת שקלית    

כלל המוסדות:  גנים, יסודי והכשרת עובדי הוראה, 
עדכון תוספת שקלית 

2. קיזוז בגין אי דיווח אישור רו"ח על מצבת מורים:

מוסדות שטרם דיווחו, החודש קוזזו 10% נוספים מהתקציב.
3. קיזוז בגין החזר שכר לימוד למורים ומענק שעות:  

מדי שנה, נדרש דיווח על ביצוע בפועל החזר שכר לימוד ומענק שעות למורים הזכאים. את הדיווח יש להגיש 
בחודש מאי על שנת לימודים נוכחית לאגף פיתוח מקצועי במשרד החינוך. החודש בוצעו קיזוזים למוסדות 
רבים, מבירור משרדנו מול האגף, מדובר בטעות והסכומים יוחזרו בחודש הבא. שימו לב לדווח עד סוף החודש, 

על מנת שהקיזוז לא יחזור על עצמו חלילה והפעם יהיה סופי.

4. תוקצב נושא חדש לכיתות אגף שח"ר:

תכניות מתמטיקה בכיתות שח"ר – תקציב המיועד לסיוע מיוחד ובחתירה להבטחת הצלחת תלמידי כיתות 
אתג"ר בבגרות במתמטיקה. קיבלו תקצוב מוסדות שאושרו בוועדות ההקצבות.
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        שכר

1. תוספת שקלית חטיבה עליונה:
כצפוי אירגון המורים הצטרף וחתם על ההסכם, וגם עובדי החטיבה העליונה יהנו מהתוספת. התוספת תחול 

רטרו החל מחודש 9.16.
תוספת אחוזית תוספת שקלית    

שאינן  שיקליות  שכר  תוספות  שהינן   )94 הוראה)תוספת  ותגבור   )87 )תוספת  מסגרת  הסכם  השכר  רכיבי 
מושפעות מוותק ודרגה של העובדים יעודכנו אף הן ב-0.625%

נשוב ונעדכן במועדים נוספים בהם יחול עידכון, בסמוך למועד השינוי. ניתן לעיין בחוזר משרד החינוך.

סגירה ופתיחה של שנת הלימודים – הבטים תקציביים למוסדות חינוך

סגירת שנה"ל תשע"ז
עם סיום השנה, מערכות הדיווח השוטפות לשנת הלימודים צפויות להסגר. 

• טיפול בתקציבים חסרים. דחיית הטיפול עלולה לגרור 'נוהל תקציב רטרו'. כאשר נמצא ע"י מוסד כי 
לא תוקצב או תוקצב בחסר, תאריך הפניה משמעותי! במידה והפניה תבוצע לאחר התאריך הקובע, 
הבקשה תסווג כבקשה ל'תקציב רטרו'. תידרש פרוצדורה מורכבת ובמקרים רבים גם ביקורת מקדימה 

)ביקורת שכר(. יש לפנות בבקשות לעדכון תקציב:
עד 31/05/2017 בגני ילדים:  
עד 30/06/217 מוסד יסודי:   

עד 31/07/2017 מוסד על יסודי:  
• מצבת מורים:

חוקית, יש להשוות בין הדיווחים למועסקים בפועל. כאשר מורה תוכנן ודווח אך בסופו של דבר נותר 
בחל"ת

- יש לדווח אי העסקה וכמובן לדווח את המורה שהועסק במקומו.
- כלכלית: מומלץ לבדוק את רמת הפרופיל, להשוות נתוני חישוב הפרופיל לנתוני כח אדם של צוות 

ההוראה.
• דוחות ביצוע החזר שכר לימוד/שעות מענק למורים:

כדי להמנע מקיזוז חשוב להגיש את דוחות הביצוע חשנה"ל תשע"ז, יש להגיש כעת בחודש במאי 
לאגף לפיתוח מקצועי במשרד החינוך. )דבורה הנביאה 2(

• הערכות לתאריך אחרון לפיטורי עובדי הוראה לשנת הלימודים הבאה – 31/5/2017 
הרחבה ראה מצורף בנספח נפרד. את החוזר כדאי להדפיס גם למנהלי ולממונים בשטח.

הערכות לשנה"ל תשע"ח
• זה הזמן להערך עם תקציב מיטבי לשנת הלימודים הבאה, במיוחד ככל שמדובר לגבי תקציב תקנים 

תכנון כיתות הקבצות ומגמות, וקביעת תעריפי שכר לימוד והשתתפות הורים. 
תכנון תקציבי בשלב זה נדרש כבר כיום, מאחר ויוכלת ההשפעה והשינוי לגבי מרכיבים משמעותיים 
בתקציב מסתיימת עוד טרם נפתחת שנת הלימודים. הן סעיף הכנסות )גביה מהורים – לרוב נקבע כבר 
במועד הרישום( וכמובן בסעיף ההוצאה העיקרי במוסד חינוך – שכר הוראה. צמצום תקנים או הרעת 
תנאים אפשרי רק עד סוף החודש )עד ה- 31 במאי(. קליטת עובדים ושיבוץ מקובל ג"כ מיד לאחר מכן. 
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צוות  בנתוני התלמידים,  הלימודים הבאה  שינויים שצפויים בשנת  נקח בחשבון  בתכנון התקציבי 
ההוראה, הכיתות ותכנית הלימודים.

מהם השלבים בתכנון התקציב?
< שלב ראשון: איסוף נתוני מספר התלמידים הצפוי בכל שכבה.

< שלב שני: חישוב מספר התקנים לפי מודל תקציב משרד החינוך, ובסיווג לתפקידים השונים.
< שלב שלישי: השוואת מספר התקנים הצפויים בתקציב לתקנים הקיימים כיום במערכת.

< שלב רביעי: הצפת פערים בין תקן מתוקצב לבין תקן בפועל, ותכנון מקורות תקציביים לתקנים 
עודפים על התקן הצפוי בתקציב. לקבלת טבלת מילוי פערי תקנים, או לסיוע בבניית תקציב לשנת 

miris@cpa.mishor.co.il הלימודים הבאה, תוכלו לפנות למחלקת תקציבים במשרדנו. מירי

פיטורים במוסד חינוך

מאחר ובסוף החודש חל מועד אחרון להודעת פיטורים, מומלץ לבחון מידית את ההליך הנערך במוסד לגבי 
כללי שימוע ופיטורין ככל עובד. להלן מספר הדגשות הרלוונטיות למוסדות חינוך.

• מועד אחרון להודעת פיטורי מורים: 31 במאי 
לאחר מועד זה, לא ניתן לפטר מורה, ויש להעסיקו למשך כל שנת הלימודים הבאה או לשלם שכר 

כאילו מועסק. 
• תוקף הפיטורין

ה - 1 בספטמבר )תחילת שנת לימודים הבאה( ומשכך המועד החוקי לתשלום הפיצויים הינו יום 
כניסת הפיטורין לתוקף, תחילת שנת הלימודים. גם כאן, חודש עיכוב יגרור פיצוי הלנת פיטורין. 

• עובדים שאינם כפופים לתקנות עובדי הוראה למשל סייעות, עובדי פרא, עובדים במוסדות פטור 
ותרבותי יחודי וכן הלאה. לא קיימת בהירות האם ועד כמה חלה חובה לפטר לכל המאוחר עד סוף 
מאי. בפרקטיקה, ברוב פסקי הדין, הוכרע לטובת העובד. מאחר והמועד נקבע לצורך מתן הזדמנות 

לעובד לאתר עבודה חילופית, נקבע כי כלל עובדי מוסד החינוך זכאים להגנת הזמן.
• הקטנת היקף משרה 

האם נחשב להרעת תנאים ויש לפעול כהליך פיטורין מלא. במקרים בהם צפויה הפחתה משמעותית 
לעובד יש להודיע על כך מראש- בדומה להודעה על פיטורין, וזאת בכדי למנוע מצבים בהם יטען 
שאינו  בשיעור  שעות  הפחתת  בפיטורין.   - וממילא  משמעותית,  תנאים  בהרעת  שמדובר  העובד 
מהותי אינה מחייבת הודעה מראש כהודעה על פיטורין. בפועל, יש לשים לב, כי הפחתת שעות 
גוררת פעמים השלכות נוספות  כמו למשל ביטול זכאות לתוספת אם  - ובמקרים אלו העובד עלול 
ולבצע הליך  ולנהוג כהפחתה משמעותית  כי מדובר בהרעת תנאים מומלץ להיזהר  לטעון בצדק 
גם בשינוי שאינו מהותי,  נהוג היה להודיע על כל שינוי מראש,  ובמוסד  ופיטורין. במקרה  שימוע 
את  המוסד  יעדכן  הבאה,  הלימודים  לקראת שנת  כי  יתרה. אפשרי  בזהירות  לנהוג  כן  גם  מומלץ 
העובד לגבי שינוי מדיניות. למשל: "תקן שנתי אינו מחייב לתקן בשנה הבאה. יש לקבל שיבוץ תקן 
שנתי מדי שנה מאת הממונה".... בכך יוכל להקל, בכל שינוי שאינו מהותי, לכל הפחות החל משנה 

הבאה.
• עובדים שאינם קבועים 

במוסדות חינוך מקובל להעסיק עובדים ממלאי מקום שאינם קבועים )תקן משתנה(, תהליך הפיטורין 
יערך בדומה לעובדים כלליים שאינם עובדי הוראה. הגבלת פיטורין לעובדת לפני ואחרי לידה קיימת 
העסקה  "הסכם  העובדת  עם  מפורש  בכתב  שסוכם  במקרה  למעט  קבועים,  שאינם  בעובדים  גם 
היותר  לכל  להיות  יכולה  תקופה  האמורה.  בתקופות  גם  להעסיקה  להפסיק  מותר  ואזי  לתקופה" 
עד שנה. מומלץ לחתום עם עובדות מלוי מקום "הסכם העסקה לתקופה" כאשר בטווח התקופה 
העובדת תועסק מעת לעת בהתאם לצורך.  לתשומת לב: הסכם לתקופה נוספת מצטרף להסכם 
קודם )אלא אם הייתה הפסקה של 6 חודש( ולפיכך אין אפשרות לחתום הסכם לתקופה יותר משנה.
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כתמיד, נשמח לענות על כל שאלה!
צוות מחלקה מקצועית מוסדות חינוך

עוז לתמורה הערכות לשנת תשע"ח

ההוראה  עובד  לתמורה.  עוז  ברפורמת  יכללו  יסודי  העל  מוסדות  כלל  תשע"ח  הלימודים  בשנת 
לוועדת  לפנות  יכול  יהיה  הקרטריונים,  על  עונה  שאינו  למרות  להצטרף  או  להצטרף  לא  המבקש 

חריגים עד סוף החודש. 
בהערכות  בהוראה  אדם  כח  "סוגיות  וחדש  מיוחד  בחוזר  החינוך  משרד  ע"י  פורסמו  קריטריונים 

להטמעת עוז לתמורה – תשע"ח".
תנאי הסף לעובד להצטרפות לרפורמה

תנאי סף הצטרפות למתמחים?

תעודה   + אקדמאי  תואר  בעלי  שהינם  בתנאי  התמחות  לשנת  הנדרשים  חדשים  עו"ה  לקבל  ניתן 
הוראה. או בעלי תואר + אישור סיום 80% מתעודת הוראה / אישור סיום 80% מהחובות לB.ed . ע"מ 

לצרף מתמחים לרפורמת עוז לתמורה יש לפעול לפי הנוהל המפורט בחוזר משרד החינוך.
מי יוצא מהתוכנית?

א. עובד שלא עמד בתנאי סף ולא ניגש או לא אושר ע"י ועדת חריגים
ב. עובד שעומד בתנאי סף וביקש לצאת מתחולה הרפורמה כמפורט להלן

עובד שאינו עומד בתנאי סף ומבקש להכנס לרפורמה: תאריך אחרון להגשת הבקשות 31.5.2017:
• עו"ה קיימים בעלי תעודת הוראה לחינוך גופני בלבד המלמדים את המקצוע בפועל.

• עו"ה חסרי תואר או חסרי רישיון הוראה למקצוע טכנולוגי המלמדים את המקצוע בפועל.
• בעלי רישיון  הדרכה ללא תואר וללא רישיון הוראה המלמדים בפועל את מקצוע ההדרכה.

עובד המבקש לצאת מהרפורמה: תאריך אחרון להגשת הבקשות 30.5.2017:
• סיבה רפואית – מצב בריאותו של העובד, בן זוג או ילד )יש לצרף אישור רפואי(

• סיבות הומאניות – סיבות אישיות משמעותיות, הנוגעות לעובד ההוראה או לבן משפחה.
• עובד מגיל 60 שנה ויותר )או גמלאי בפנסיה מוקדמת שמלמד(. 

• סיבות משפחתיות מיוחדות – כגון: גירושין, פטירה של בן / בת הזוג, משפחות ברוכות ילדים וכד'.
• אופי העסקה / צרכי המוסד – כגון: מקצועות נדרשים, לימודים מתקדמים וכד'.

• עובד הוראה שיקבל אישור ליציאה מהרפורמה לא יוכל למלא כל תפקיד בביה"ס בו הוא עובד.
• אישור הוועדה יהא תקף לשנת לימודים אחת, אלא אם קבעה הוועדה במפורש אחרת.

פרקטיקה להגשת בקשה ליציאה מהרפורמה: 

• הגשת הבקשות וקבלת התשובות תעשה באופן מקוון בלבד דרך מערכת עוש"ר 
• ניתן להגיש בקשה ע"י עובד ההוראה בעצמו או ע"י מנהל המוסד או הבעלות בכפוף להסכמת 

העובד. 
• הוועדה תשיב באופן שוטף לפונים, מומלץ לא להמתין למועד האחרון.

מועסק בשליש משרה בחטיבה עליונהתנאי ראשון

בעל תואר תנאי שני
אקדמאי  

+ רישיון הוראה  

בעל דרגת שכר 
אקוויוולנטית )רישיון 

הוראה בדרוג BA ומעלה(

בעל תואר אקדמאי 
+ כתב היתר. מלמדים בפועל, שנתיים ברצף 
את המקצוע של התואר האקדמי ומתחייבים 

להשלים רישיון הוראה בתוך 3 שנים.


