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לכבוד
לקוחות המשרד  - מוסדות חינוך

חוזר חודשי מוסדות חינוך מוכר שאינו רשמי

מועדי הגשה

מועדי הגשה : 

1. תגבור לימודי יהדות: תשע"ז - ערר – יסודי ועל יסודי    26/11/2017
2. תגבור לימודי יהדות: תשע"ח – בקשה – יסודי ועל יסודי     19/11/2017
3. תגבור לימודי יהדות: תשע"ז - דוחות ביצוע – יסודי ועל יסודי      30/11/2017
4. דיווח מצבת מורים – לשנת תשע"ח – דיווח – יסודי ועל יסודי       30/11/2017
5. דיווח מטפלים בפרא רפואי – חינוך מיוחד          30/11/2017
6. דיווח מצבת מורים – לשנת תשע"ח - אישור רואה חשבון - יסודי ועל יסודי    31/01/2018
7. דיווח סייעות שנת תשע"ח – גנים – אי דיווח יגרור קיזוז מקדמה      סוף פברואר

8. בקשה לתוספת עבור בית ספר מקדם בריאות – כלל מוסדות        10/06/2018
9. דיווח נספח ב' לתלמידי 07 - על יסודי           15/11/2017
10 דיווח תקין של תלמידות ומגמות – הכשרת עובדי הוראה        01/12/2017

תקציבים

1. עדכון עלויות: 
כמידי שנה, בעלויות חודש אוקטובר עודכן לכלל המוסדות ברכיבי תקצוב המיועדים לשכר מינהלי - דמי 

אגודה מקצועית – 700 ₪ לעובד.
2. בתי ספר מקדמי בריאות: 

החודש הועבר תשלום לבתי ספר מקדמי בריאות. בתי ספר מקדמי בריאות הינם בתי ספר אשר פועלים 
שונים,  בהבטים  מתמקדת  הנדרשת  הפעילות  החינוך.  משרד  ידי  על  ככאלו  והוכרו  הבריאות,  לקידום 

וביניהם: 
מינוי צוות מוביל בבית הספר לפיתוח התכנית. 	 
שילוב תחום הבריאות בתכנית השנתית.	 
הקפדה על סביבה בית ספרית בטוחה ובריאה, כולל ניטור וטיפול במפגעים.	 
ביצוע פעילות גופנית בנוסף לשיעורי חינוך גופני.	 

תקציב לבית הספר אינו ידוע מראש אלא בהתאם לסכום התקנה ולמספר המוסדות המבקשים. בשנה 
עד  תשע"ח  הלימודים  לשנת  בקשה  הגשת  המוסד.  לדירוג  בהתאם  למוסד   ₪  3,000-4,500 בין  נע  זו 

10/6/2018. קישור לפרטים נוספים <
3. דווח סייעות שניות:

30 ילדים בגילאי 3-4 )באמח"י( חסר של תלמיד יכול לגרור לאי תקצוב  חשוב לוודא שמדווחים בגן  
סייעת שניה למוסד. 

4. תגבור לימודי יהדות:
החודש הועבר תקציב תגבור לימודי יהדות לשנת תשע"ז למוסדות הזכאים. ערך נקודה מלא עומד לשנה 
על 432 ₪  לתלמיד. בחלוקה חודשית לתלמיד מתקבל סך של 36 ₪ בלבד ל 12 חודש, שהם סך 54 ₪ 
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http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Briut/mediniyut/schoolBriut/schools20178.htm
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לתלמיד לחודש- לתקופה 1-8.2017.  ערך כספי לתלמיד משתנה בהתאם לניקוד שקיבל המוסד  אשר 
מהווה תוצאה לבקשה שהוגשה שנה קודמת. טופסי תוצאות הניקוד נשלחו למוסדות. מוסד המבקש 
המבקש לממש את התקציב ולמנוע קיזוז עליו להגיש דוחות ביצוע וטופס התחייבות עד  30/11/2017. 
ביצוע  דוחות  להגשת  ערוך  משרדנו   .26/11/2017 ה  עד  ערעור  להגיש  עליו  לערער,  המבקש  מוסד 

וערעורים.
.miris@cpa.mishor.co.il ניתן לפנות למנהלת תחום מקסום תקציבים מירי סקולבסקי במייל

כי מהשוואה אומדן הכנסה לכיתה 12,960 ₪  לעומת אומדן עלות לכיתה  באופן כללי, לתשומת לב 
72,597 ₪, צפה שוב המסקנה כי תוספת התקציבית כדאית במקרה וקיימים במוסד בכל מקרה תוספת 

תגבור לימודים.
לניתוח כספי מלא, הרחבה וכן טיפים עבור הגשת בקשה לשנה הבאה – ראה מסגרת.

סקירה היסטורית - תשס"ח  עד תשע"ז

       שכר

1. עדכון שכר מינימום מחודש 12.2017:

תזכורת חוזרת לעדכון השכר, ולתליית תקנונים מעודכנים במקום התכנסות העובדים. 

2. דיווח מצבת עובדי הוראה- דיווח על ממלאי מקום:

לראשונה, בשנה זו, דרישת הדיווח במצבת עובדי ההוראה כוללת עובדי הוראה ממלאי מקום בזמן חופשת 
לידה.

הדיווח על מורה ממלא מקום נעשה בפרוט מלא בדומה לדיווח על מורה פעיל. 
יותר, אולם במקביל  חלות לא פעם על המעסיק  וותק נמוכים  לרוב, ממלאי מקום בדרך הינם בעלי דרגה 
עלויות מיוחדות שגוררת העדרות המורה הקבוע– ועליהן המעסיק אינו משופה – כמו למשל הפרשות לגמל 

וקרן השתלמות בחופשת לידה, פעמים גם תשלום חופשה בכפל הן לעובד בתקן ולעובד ממלא המקום. 
טרם הוברר סופית האם הכללת  ממלאי מקום בצוות ההוראה המדווח ישפיע על פרופיל המוסד ועל תקציבו. 

3. ניצול חופשה שנתית לעובדים חודשיים:

עובדים המועסקים בשכר חודשי קבוע )כדוגמת עובדים מינהליים, מלמדים( – מומלץ לבחון האם בחודש שכר 
אוקטובר, מתאים לנצל ימי חופשה על חופשת ערבי חג וחול המועד. 

4. שכר סייעות – האם צפוי כי ישווה לשכר סייעות בגנים רשמיים לכל דבר ועניין?

בפסק דין מהפכני שפורסם החודש בבית דין אזורי לעבודה, בו בחן בית המשפט תביעת סייעת כנגד מפעיל 
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גנים בעיר חולון. בפסק הדין נקבע כי סייעת זכאית למלוא התנאים להם זכאית לסייעת בגן רשמי. המשמעות 
היא כי מעבר לזכויות הנדרשות ע"י משרד החינוך כמו שכר מינהלי מדורג, תוספת מעונות קרן השתלמות וכן 
הלאה, נדרש המעסיק לשלם תוספות החלות על עובדי הרשויות המקומיות כמו למשל תוספת מעו"ף ותנאים 
נמשיך  ואנו  מהפכנית  באמירה  מדובר  ספק  ללא  אולם  דין,  פסק  על  תערער  הבעלות  כי  צפוי  נוספים.  רבים 
לעקוב ולעדכן. חשוב לציין כי תקציב משרד החינוך לא כולל תוספות אלו. קל לשער כי ככל שבעלויות תדרשנה 

לתוספת זו המשמעות היא כי גני הילדים במעמד מוכש"ר יקלעו שוב למבוי תקציבי – משפטי בלתי פתיר.

תגבור לימודי יהדות – יסודי ועל יסודי 

תשע"ז: דוחות ביצוע עד לתאריך 30/11/2017. ערר בטופס המיועד עד לתאריך 26/11/2017. 

תשע"ח: נדרש להגיש בקשה באופן מקוון עד לתאריך 19/11/2017

 אלו שני מסלולים קיימים?

במסלול הראשון – התקציב מיועד לבתי ספר על יסודיים עבור לימודים לבגרות בנושאי יהדות, דרך התקציב ע"י 
תוספת קבועה לש"ש לתלמיד. במסלול ראשון יתוקצבו מוסדות המגישים לבגרות מלאה, בפיקוח ממ"ד או חרדי. 

סכום התקציב ידוע מראש - התקצוב מיועד עבור בגרות במדעי היהדות בהיקף של 4 יחידות לימוד נוספות. 
מדובר בסופו של דבר בשיפוי - שכן מוסדות אלו מחויבים ביחידות לימוד נוספות מעבר לנדרש בחינוך הממלכתי. 

היקף התקצוב:

במסלול השני – יתרת התקציב שתיוותר בתקנה לאחר ההקצאה למסלול הראשון תוקצה לבתי ספר כיתות ז-יב' 
אשר יתוקצבו בהתאם לבקשה שיגישו ולעמידתם בתבחינים. תנאים:

המוסד מתוקצב בתקציב ממשרד החינוך בשנת הלימודים שלגביה התבקש תקצוב.	 
בפעילות 	  מדובר  המדינה.  מתקציב  אחרת  בדרך  המדווחת  הפעילות  בעבור  תקציב  מקבל  אינו  המוסד 

תוספתית שאינה נכללת בתקן השעות הבסיסי למוסד. 
התקצוב לא יעלה על עלות ביצוע הפעילות בפועל לכל סעיף תקציב בפני עצמו. יהיה צורך להגיש בהמשך 	 

דוחות ביצוע או שתבוצע בקרה.
הלימודים שבעבורם מתבקש התקצוב, אינם חלק מתכנית לימודים מינימלית הנדרשת למקצועות היהדות. 	 

שימו לב! תכנית מינימלי נדרשת עומדת על 6 ש"ש בפיקוח חרדי ואחר, ו-2-3 ש"ש בפיקוח רשמי.
שעות מעבר למינימום - יכולות להחשב לתגבור לימודי יהדות.

בדוחות הבקשה יש להכליל את מלוא שעות לימודי היהדות ולא רק את השעות העודפות.

סכום חודשי לתלמיד משתנה לפי פרופיל מוסדש"שכיתה

86 0.11₪ט'

86 0.11₪י'

117 0.15₪י"א

117 ₪ 0.15י"ב
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 מהו מדרג הניקוד?

מינימום נדרש על מנת להכנס תחת התקנה, ומקסימום נדרש על מנת לקבל ניקוד מלא.  שימו לב להנחיות 
המפורטות. מוסדות רבים נפסלו לשנת תשע"ז. תשומת לב וערנות תמנע מכם להפסל. להלן טבלת סיכום:

)1( בכל אחד מהימים לפחות 6 שעות לימוד ביהדות. 
)2( ספר התורה יבוטח ויתוחזק ע"י ביה"ס ובמימונו. יש לכלול מפורשות בפוליסת הביטוח.

)3( אירועים וכנסים בנושאי מדעי היהדות הינם פעילויות שיתקיימו בנוסף לשעות או לימים בהם לא מתקיימים לימודים. 
משך כל פעילות שעתיים לפחות.

קישור לתבחינים <

 האם ידוע מה התקציב הצפוי להתקבל והאם צפוי כי הפעילות מאוזנת? התשובה: לא!

הסכום למוסד במסלול השני, לא ידוע מראש!!  והוא תלוי ב-3 פרמטרים:

1. סכום התקציב שיוקצה לתקנה בשני המסלולים.
2. הסכום שיפחת מהתקנה בעקבות תקציב למסלול הראשון המיועד רק למוסדות המכינים לבגרות ביהדות.

3. מספר בתי הספר שיגישו בקשה ויעמדו בתבחינים.
המשמעות: לא ניתן לבצע תכנון תקציבי בטוח וידוע. וביצוע תוספת פעילות בהסתמך על תוספת תקציב עלולה 
לגרום לחסר תקציבי. ככל שקיימת פעילות או נדרשת השלמת עלות נוספת חלקית, אכן מומלץ להגיש בקשה 
לתוספת תקצוב תגבור לימודי יהדות. להלן תחשיב אומדן כלכלי לתכנית בהיקף מלא – הנתונים מתייחסים 

לשנת לימודים לכיתה בת 30 תלמידים:

לשם השוואה: בשנת תשע"ז תקציב לתלמיד חודשי )בפריסה ל 12 חודש( 36 ₪ בלבד!

דיווח נדרש לניקוד 
מקסימלי

דרישה לניקוד 
מקסמלי

ניקוד מינימלידרישת מינימוםניקוד מקסימלי

1. תוספת שעות לימוד 
מעבר לחובה

2 ש"ש בממלכתי 1672 ש"ש
6  ש"ש באחר 

9 בממלכתי
27 באחר

2. לימודים בימי 
החופשה בנושאי יהדות

3 ימי לימוד בממוצע לכל 1820 ימים )1(
הכיתות )ממלכתי(
6 ימי לימוד באחר

3 בממלכתי
7 באחר

3א. אחזקת ספרי תורה 
ויהדות

6 ספר בממוצע 
לתלמיד + ספר 

תורה )2(

ספר תורה  +8
2 ספרים בממוצע לתלמיד 

ממלכתי
6 ספרים בממוצע באחר

4 בממלכתי
8 באחר

3ב. לחילופין
אירועים וכנסים וספרי 

יהדות

3 ספר בממוצע 
לתלמיד + 30 ימי 

פעילות )3(
5

6 פעילויות+
2 ספרים בממוצע לתלמיד 

ממלכתי
3 ספרים בממוצע באחר

3 בממלכתי
4 באחר

100סיכום

עלות שנתיתחישוב עלות להיקף מלאניקוד מלא

16 ש"ש לימודי יהדות שעות הוראה:  
מעבר לתכנית הבסיס.

64,000 ש"חש"ש 16* 4000 ₪ שנתי )ממוצע ערך שעה(

18 יום * 6 שעות לימוד בימי החופש
לכיתה

7,560 ש"ח18 יום * 6 שעות * 70 ₪ עלות שעה בודדת

אחזקת ספרים / 
כנסים ואירועים

6 ספרים בממוצע 
לתלמיד / קיום 

פעילויות

1,037 ש"חלפי מודל - תעריף תשע"ז

72,597 ש"חסה"כ עלות לכיתה

202 ש"חממוצע עלות חודשית לתלמיד בכיתה בת 30 תלמידים

http://meyda.education.gov.il/files/HighSchool/talmi_tavhinim.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/HighSchool/talmi_tavhinim.pdf
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 כמדי סוף שנה, משרד החינוך מעלה הילוך בפרסום קולות קוראים. 
והשנה, עוד יותר מכל שנה, פתיחת דלתות למוסדות מוכש"ר.

 
לב  וזמין להגשת הקולות הקוראים. חשוב  ערני  ערוך  גורם אחראי שיהיה  כדאי להקצות במוסד  אלו  בימים 

לפרטים ולא לפול במסמכים וברישומים הטכניים.
ההגשות מבוצעות במערכת מרכב"ה. אם הגשתם השנה בקשה במרכב"ה, רוב הטפסים כבר מוכנים. אל תתלבטו 
הרבה!  זו הזדמנות לעורר את מי שעדיין אין לו כרטיס מרכב"ה וכן לעודד להגיש מדי שנה בקשה אחת בכל 

מקרה, על מנת שהמערכת תהיה עדכנית.
מה נשאל את עצמנו? 

האם אני ערוך לבצע את המשימות הנדרשות?	 
האם קיימת כדאיות כלכלית למוסד. התשובה אינה זהה בין המוסדות ותלויה בין היתר האם מדובר בפעילות 	 

הקיימת ברובה או חלקה כבר במוסד.

תקצוב התאמת נגישות פרטנית לתלמיד ולהורה לשנה"ל תשע"ח )לפי סוג הלקות( ,  הצטיידות במסגרות החינוך 
המיוחד בחינוך הרשמי והמוכש"ר, הצטיידות מרכזים טיפוליים למוגבלות בשמיעה . 

 

קולות קוראים נוספים -  מוצגים לפי סדר מועדי הגשה, לחיצה על המילה המודגשת מובילה לקישור 

מעורבות חברתית בקהילה - פעילות בנושא הנצחת  
חללי צה"ל, נפגעי פעולות איבה ותאונות דרכים  

הכשרת עובדי הוראה

תאריך הגשה 9.11.17

"הדרך החדשה" - שילוב של של בני נוער יוצאי 
אתיופיה במערכת החינוך ובחברה הישראלית -   על 

יסודי

תאריך הגשה 16.11.17

 תקצוב יוזמות בנושא "הארץ הטובה" 
)7,000-5,000 ש"ח לביה"ס( -  יסודי ועל יסודי

תאריך הגשה 20.11.17

 תקצוב מרחבי למידה חדשנים במחוז הצפון בשנה"ל 
תשע"ח )עד 100 אש"ח( -   חט"ב 

תאריך הגשה 30.11.17

הצטרפות למעבדות מו"פ - שלב 3 
 כלל המוסדות

תאריך הגשה 16.11.17

פיתוח מוצרים טכנולוגים דרך זירות חדשנות לשנה"ל 
תשע"ח -  הכשרת עובדי הוראה

תאריך הגשה 9.11.17

פרס קליטה מיטבית של מורים  עולים חדשים, אתיופים 
או מורים עם מוגבלויות בשלב הכניסה לביה"ס )5,000 

ש"ח לבי"ס( -  יסודי + על יסודי 

תאריך הגשה 31.12.17

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

מב"ס למניעת שימוש בסמים ואלכוהול - 
על יסודי 

תאריך הגשה 10.11.17

http://http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/HachsharatOvdeyHoraa/Hozrim/MeuravutHevratit2018.htm
http://edu.gov.il/noar/minhal/info/Pages/support-tests.aspx
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/ChinuchMukar/kolotko/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/ChinuchMukar/kolotko/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/MadaTech/Takanot/Atamat_Kriteryonim.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/MadaTech/Takanot/Atamat_Kriteryonim.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/ChinuchMukar/kolotko/
http://edu.gov.il/minhalpedagogy/mop/Pages/home-page-agaf.aspx
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/HachsharatOvdeyHoraa/Hozrim/KolKoreHadshanut.htm
http://meyda.education.gov.il/files/staj/KolKorePrasKlitaAc.docx
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/shefi

